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הקדמה
בתחומי התפתחויות של ויותר עשורים ארבעה בתום נתונים מביא שלפנינו הסטטיסטי השנתון

במדינה. והאוכלוסייה החברה הכלכלה,
את לשמש שנועד מידע  אלה בתחומים הנעשה על מרוכז כמותי מידע זה שנתון מביא כקודמיו,

לארץ. ובחוץ בארץ  המתעניין הציבור ואת החוקרים את המתכננים, את במדיניות, העוסקים
לוח מובא השנתון, בפתח .1989 לשנת מעודכן בשנתון המובאות השוטפות הסדרות של הארי חלק
עיקרי על לעמוד בו למעיין מאפשר זה לוח .1989 ועד 1950 שמאז לתקופות  מרוכז רבשנת1 סיכום
כאן יוזכרו השוספות, לסדרות נוסף המדינה. של קיומה בשנות התחומים, ברוב בארץ ההתפתחויות
נתונים בישראל, השתייה מי איכות על נתונים לראשונה, ביניהן, זה. בשנתון המובאות אחדות תוספות
בפנימיות תלמידים על נתונים במשק, הגלמית ההשקעה מימון על נתונים ערים, באגד1 אוכלוסייה על
וכותרתו הלוח מספר של הציון צורת כי יוזכר, עוד וספור0. בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה על ונתונים

המעיין. לתועלת  קודמיו לעומת זה בשנתון לחלוטין שונתה
ממפקדים מסקרים,  לס00יס0יקה המרכזית שבלשכה השונות ביחידות הוכן לשנתון החומר
במשרדי שנאסף ממידע רוכז בשנתון המוצג מהמידע חלק עורכת. שהלשכה אחרות דומות ומפעולות

בלשכה. ועובד 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. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות  השנתון במלאכת העוסקים לכל

סיקרון משה פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן

1990  תשנ"א ירושלים,
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עונתיות ניכוי  ענף ראש סלמה, אסתר גב'
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לאומיים לחשבונות הגף
(בפועל) הגף ראש פלג, סולי גב'

הציבורי המגזר חשבונות  בגף מרכז בלק, אהרון
חברתיים לשירותים לאומית הוצאה  בגף מרכזת קמיר, שולמית גב'

והשקעות העסקי המגזר חשבונות  בגף מרכז פססינגר, סוביה
בית משקי חשבונות  ענף ראש מאר0ינו0י, גרצ'אלה גב'

והון הוצאה הכנסה, חשבון מנדלר, פבלו
לאומי וחיסכון לארץ חוץ מגזר  ענף ראש 0איך, יצחק ד"ר

מיוחדים נושאים אוססרובסקה, מרים גב'

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 שט"נגרט, חנוך
(בפועל) לצרכן למחירים המחלקה ראש פ'נקל, יואל

ולכספים לצריכה הגף
הגף ראש בורשט"ן, גדעון
בגף מרכזת הלר, חוה גב'

ולבי0ורו לכספים המחלקה ראש יצחקי, רוחמה גב'

מקומיות ולרשויות לבינוי הגף
הגף ראש יעקוב1, ישראל

מקומיות רשויות  בגף מרכזת רזיאל, אורה גב'
(בפועל) ענף ראש קון, גרשון

לחקלאות הגף
הגף ראש ריק'ן, איתן

הגף ראש סגן רוטשילד, מאיר
בגף מרכז קול, נחום

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

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

תעשייה סקרי  בגף מרכזת גאופטמן, סופיה גב'
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נתונים ולמאגר לתחבורה הגף
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הגף ראש סגנית טל, טליה גב'
מיוחדים נושאים  ענף ראש אברהם, אריה

הנתונים מאגר מרכז יוחה, מלכיאל
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הגף ראש צמרת, ראובן
בגף מרכז ולדמן, בןציון
ענף ראש שפנוב, אילן

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

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

לדמוגרפיה המחלקה ראש שלין, בנט



ביישובים לאוכלוסייה המחלקה ראש שלו, דבורה גבי
עזה וחבל ושומרון ביהודה דמוגרפיה  בגף מרכזת זמל, ג'וליה גבי

ואוכלוסייה דמוגרפיה תחום  בגף מרכז פלטיאל, ארי
קשישים סקרי  ענף ראש 0ל, דורית גב'

פריון  ענף ראש קינן, גיא ד"ר
(בפועל) וקליסה עלייה  ענף ראש בינס, קרול

ולסיווגים לשכר לעבודה, הגף
הס00יס0י השנתון של המקצועי והעורך הגף ראש קרישר, זאב

הגף ראש סגנית ב0א0, אביבה גב'
ענף ראש בןמשה, ניקולטה גב'

ענף ראש סחייק, רות גב'

עזה וחבל ושומרון ביהודה לסטטיסטיקה הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגן פלגי, אלישע

ושומרון ביהודה מסה 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 גבי

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

לסקרים הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגנית גילר, מלכה גב'

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

והכנסות אדם כוח סקרי  בגף מרכזת אופיר, סימה גב'
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והצפון חיפה מרחב מנהלת צוריאנו, יפה גבי
והצפון חיפה מרחב מנהל סגן קסל, אריה

והמרכז אביב תל מרחב מנהל מיכאל1, ראובן
והמרכז אביב תל מרחב מנהל סגנית מינץ, נעמי גב'

והדרום ירושלים מרחב מנהל כהן, משה

אוטומטי 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 פרקש, ג'קלין גב'
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תוכניתנים מרכזת ב0'ס0א, חנה גב'
תוכניתנים מרכזת מלמד, רעיה גב'

תוכניתנים מרכז לוסן, מאיר

ולפרסומים עבודה תוכניות של ולבקרה לתכנון הגף
לסססיססיקה הציבורית המועצה ומרכז הגף ראש הרשקוביץ, יצחק
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483 מבוא
486 מאורגן קמעוני מסחר .17.1
487 בניק"מא מוצרים אספקת .17.2
488 הארחה שירותי .17.37
496 ושכירים מועסקים .17.8

ותקשורת תחבורה .18
497 מבוא
499 סיכום לוחות .18.13
504 רכבת .18.4
505 אוטובוסים .18.5
506 ימית הובלה .1a6
507 נמלים שירותי .18.78
509 תעופה .18.912
511 ותקשורת דואר .18.1315
514 כבישים .18.1617
515 מנועיים רכב כלי .18.1820
517 לאעירונ"ם בכבישים תנועה .18.2124
521 דרכים תאונות .18.2528
524 נהגים .18.2931

וביטוח בנקים .19
526 מבוא
529 בנקים .19.15
535 בי0וח. חברות .19.611
542 גמל קופות .19.1213

המקומיות והרשויות הממשלה .20
545 מבוא
550 והכנסת בחירות .20.16
557 ציבורית הוצאה .20.7
558 האוצר של והתחייבויות זכויות .20.8
559 הממשלה והוצאות הכנסות .20.911
564 המדינה עובדי .20.1214
567 המקומיות הרשויות כספי .20.1517
570 ערים איגודי כספי .20.18

ציבורי סדר .21
573 מבוא
575 סיכום. לוחות .21.13

298 הכנסות סקר .11.27
304 המזונות מאזן .11.810
308 דיור .11.1116
314 בבית עזרה .11.17

ושכר עבודה .12
315 מבוא
322 ארם כוח סקרי .12.130
322 האזרחי העבודה כוח .12.15
331 העבודה בכוח נשים .12.67
333 העבודה בכוח לאיהודים .12.8
334 ושכירים מועסקים .12.919
353 חלקית עבודה .12.2021
355 ועבודה לימודים .12.22
356 מעבודה. היעדרות .12.2324
357. מועסקים בלתי .12.2529
362 השנתי העבודה כוח .12.30

דיווחים פי על ותעסוקה שכר .12.3133
363 לאומי לבינווח למוסד
370 עבודה ותשומת הכנסה .12.34
372 משרות ריבוי סקר .12.35
373 רשומה אבטלה .12.3643
380 והשבתות שביתות .12.4445
382 יוקר תוספת .12.46

חקלאות .13
385 מבוא
388 מפתח נתוני .13.1
394 שטח .13.28
400 מועסקים .13.9
401 "צור אמצעי .13.1013
401 הון מלאי .13.10
403 הייצור וערך "צור .13.1418
412 החקלאות. ענף חשבון .13.1920

תעשייה .14
414 מבוא
417 וכספיים פיסיים נתונים .14.14
421 תעשייה מדדי .1*57
428 והמלאכה התעשייה סקרי .14.812
436 התעשיין ענף חשבון .14.13
439 תעשייה מוצרי .14.14

ומים אנרגיה .15
443 מבוא
444 האנרגיה מאזן .15.13
447 חשמל .15.45
449. מים .15.6

בינוי .16
450 מבוא
456 בנייה .16.113
456 וחדרים...... דיר1ת הבנייה, שטח ר16.1.



עמוד לוח עמוד לוח

וסעד רווחה .25
683 מבוא
686 לאומי ביטויו .25.15
691 סעד .25.67

ובידור תרבות .26
693 מבוא

בידור לתרבות, לאומית הוצאה .26.12
695 וספורט
ל69 עת וכתבי עיתונים ספרים, .26.34
699 וספורט בילוי קריאה, הרגלי .26.56
701 מוסיאונים .26.7
701 0ר0ים .26.8

עזה וחבל שומרון יהודה, .27
702 מבוא
708 אוכלוסייה .27.13
0ו7 לידות .27.4
711 לאומית והוצאה הכנסה .27.59
716 התשלומים כואזן .27.10
717 חוץ סחר .27.11
718 מחירים. .27.12
719 מזונות צריכת .27.13
720 בית וציוד דיור תנאי .27.1416
724 ושכר עבודה .27.17.29
739 חקלאות .27.3033
742 תעשייה .27.3436
746 בנייה .27.3740
749 מלון בתי .27.41
750 תחבורה .27.4243
752 מקומיות רשויות .27.4445
754 ציבורי סדר .27.46
755 חינוך .27.4748
756 השכלה .27.49
758 בריאות שירותי .27.50

577 משפט בתי .21.47
583 פלילית 000י00יקה .21.815
590 מבחן שירותי .21.16
591 ש1נ1ת .21.1719

והשכלה חינוך .22
592 מבוא
601 השכלה .22.13
606 לחינוך הלאומית ההוצאה .22.46

כיתות הוראה, משרות ספר, בתי .22.710
609 ותלמידים
614 חינוך במוסדות למידה שיעורי .22.1114

ספר בבתי ותלמידים כיתות .22.1519
617 החינוך במערכת
621 עליסוד"ם חינוך במוסדות פנימיות .22.20
622. יסודיים.. בבתיס וחינוך רווחה שירותי .22.21
624 'ב כיתות תלמידי .22.2228

הספר בבתי הוראה כוחות .22.2932
632 החינוך במערכת
633 לאאוניברסיטא1... עלתיכון חינוך .22.3334
638 אוניברסיטאות .22.3548
653 מבוגרים חינוך .22.4951

ופיתוח מחקר .23
655 מבוא
658 למרפ הלאומית ההוצאה .23.1
659 באוניברסיטאות למרפ הוצאה .23.26

העוסקים תעשייה מפעלי סקר .23.78
663 במרפ
666 פטנטים .23.9

בריאות .24
667 מבוא
671 לבריאות לאומית הוצאה .24.14
674 מועסקים .24.5
675 בריאות שירותי .24.614
680 ואשפוז תחלואה .24.1518



הלשכה פרסומי

לישראל. הס00יס0י השנתון לפרקי ומבואות הופיעו לתקופונים) (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות
פרסומי קטלוג סדרה. בכל האחרונים הפרסומים פרק לכל במבוא מופיעים ומאן העניין, לפי ,197526 מסי
חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל 989י, לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

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

הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי
לישראל 000י00י שנתון א.

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

סקרים של תוצאות מתפרסמות לירחון במוסף" שוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 
וכוי. חדפעמ"ם מחקרים של שנתיים,

מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 
שבהם ויצוא, יבוא כרכים, בשני שנתיים סיכומים לכך, נו0ף חוץ. סחר של לסטטיסטיקה רבעון 
כרכים בשני הופיע החדש הסחורות סיווג ב1989, סחורות. לפי וארצות ארצ1ת לפי סחורות מפורט1ת

ליצוא. ואחד ליבוא אחד 
הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון 

חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 
תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 

עזה וחבל שומרון יהודה, של סטטיסטיקה 
של סטטיסטיים מחקרים על מידע הכ1לל רבעו!  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. כ880 17 כסידרה 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. 24 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

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

חוברות. 56 זו בסידרה הופיעו כה עד

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביוזמת פרסומים
.1965 1973 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 אלר.



העניינים מפתח

כלשהו בנושא 000י00"ם 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 (0 (עמ' העניינים לתוכן בנוסף הקורא
הערך כלל בדרך המשניים. הערכים שמות של פירו0 ובתוכם הערכים שמות של אב סדר לפי מסודר המפתרז
לפי מופיעים הידיעה בהי הפותחים הערכים שמות לוחות. במספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפורס

הידיעה. הי בלי השם
הפרק בתוך הלוח ומספר הפרק מספר ירי על בשנתון מופיע הוא שבו המקום מסומן במפתח ערך כל שם ליד
בולטת. באות מודפס הפרק כשמספר  ותקשורת תחבורה ,18 בפרק 25 לוח פירושו  18.25 כגון: 

מנוסחים וכד') 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, למרדי פר0 מרדים, חקלאות". "לאיהורים, 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 ערךבנפרד,

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

תחת במפתח מופיעים אלה וכד'. 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 וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
"צ1ר,  "תעשייה ושיווק"; "צור  מעובד שסח  "חקלאות סחור1ת"; סוגי  "יבוא כגון. אליו, מתייחסים שהם
צריכה "מוצרי "מקשה", "פירות", ירקות", כגון: המוצרים קבוצת של כולל שם תחת או מוצרים", "תעשייה, או
לקבוצות מחוץ או נוספים בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות וכד'. בניקיימא"

הנל.
כגון אליו מתייחסות שהן הערך בפירוט מופיעות אלה וכר'. לירה יבשת גיל, מין, כגון: (תכונות) מיון בחינות 

וכדי. גיל"  מין  "אוכלוסייה

סו



לוח

22.44 אקדמי סגל
22.9 ,14 ,3537 ,3942 ,4648 תלמירים

אוניות
15 , לתדלוק דלק
18 6 הסוחר צי
18 , 6 תפוסה

ימית הובלה גם: ראה

18.18 ,22 ,24 תחבורה וקטנועים, אופנועים
27.42 עזה 1חבל ש1מר1ן ביהודה,
18 19 "צור שנת
27.44 עזר, וחבל שומרון ביהודה, בתאונות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורחים

17.35 מלון בבתי
ו27.4 1ש1מרון ביה1רה מלון בבתי

אחיות
22.33 הכשרה
20.13 מרינה עוברות

אחסנה
18.7 בנמלים פדיון
12.32 8.2ו: עבורה והוצאות שכר שכירים,

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
20.18 עיים א™'

חוב איגרות
9.8 0ו, בבורסה
194 בנקים של
19. ו ו נוכריות ביטוח חברות השקעות
9 , הציבור בידי
19.10 ישראליות ביטוח חברות נכסי
g n תשואה
1.713 הסביבה איכות
20.11 הממשלה הוצאות

הממשלה משרדי ראה: המשרד הסביבה, איכות
אימהות

25.3 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
25.4 לידה ודמי לידה מענקי מקבלות
3.23 לידות רווקות,

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

חיים בעלי ראה: חי אינוונטר
אלמנים/וח

3.6,8 נישאים

ציוד "צור אלקטרוניקה,
6.17 תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
9.14 תשלום אמצעי
15.16 ומים אנרגיה

שדה גידולי ראה: אפונה
פירות ראה: אפרסמון
פירות ראה: אפרסקים

אקדמאים
12.36 ,37 ו394, אבטלה
22.3032 "|רים
12.1619 ,21 ,23 ,29 מועסקים
27.24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
20.13 מרינה עובדי
12.3739 ,41 ,43 תעסוקה

לוח

א
פירות ראה. אבוקדו

מקשה ראה: אבטיחים

12.3643 רשומה אבטלה
12.43 אישורים
25.4 אבטלה דמי
25.3 לאומי.... לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
2.17 ערים אגדי

שיתופיות אגודות
12.15 קואופרטיבים חברי
18.5 אוטובוסים בתחבורה,
14.8 בתעשייה

שדר, גידולי ראה: ובוטנים) אדמה אגוזי

פירות ראה: (קקן) אגוזים
פירות ראה: אגסים

אגרות
20.10 הממשלה הכנסות
27.44 ,45 עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות
18.1,5,18 תחבורה או0ובו0ים,
18.19 "צור ושנת גיל
10.1,12 מדד תשומה, מחירי
18.29 דרכים בתאונות מעורבים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
27.43 עזה וחבל
18.1.3,5 ציבורית
18.5,22 קילומטראד
1.7,2.133 אוכלוסייה
2.17 ערים באגד'

"שוב צורת ראה: "שוב גודל
2.9 ,10 ,2023 ,25 ,26 ;22.1 ,3 גיל

העניין ולפי ונוצרים מוסלמים דרוזים, ר' דת:
22.13 לימוד ושנות השכלה
27.47 עזה וחבל שומרון ביהודה, השכלה
2.13 ארגונית השתייכות
2.420 גאונרפית חלוקה

מוצא לירה, יבשת
2.2426 ;22.2 ,3 לידה ומקום
27.13 ,47 עזה וחבל שומרון ביהודה,
2.12 ,13 ,16 ביישובים
2.4 ,5 .79 ,14 ,15 ,1820 טבעי ואזור ונפה מחוז
2.2123 ,25 ;22.1,3 מי|
2,16 מוניציפאלי מעמר
2.23 משפחתי מצב
2.2 ,5 ,6 גידול מקורות
2.2733 ;27.14 בית משקי
3.19 סגוליים שיעורים פיריון,
2.5 .9 ,1114 ,18 "ש1ב צורת
2.4 צסיפות

לאיהורים יהודים; ראה אוכלוסייה. קבוצת
אוכלוסייה יהודים, ראה: עלייה תקופת

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

22.50 לעברית אולפנים
אוניברסיטאות

22.45,46 הפתוחה האוניברסיטה
22.5 י לחינוך לאומית הוצאה
23.16 למופ הוצאות
22.40,46 הרשמה מועמדים.
22.4043 תארים מקבלי
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12.23 מעבודתם נעדרים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.10 ,12 ,20 ,35 ;16.15 קואופרטיבים16. וחברי שכירים
27.23 ,26 ,28 עזה וחבל ושומרון ביהודה שכירים
27.2527 .29. בישראל. עזה וחבל שומרון מיהודה שכירים
12.22 ;16.16 שכך
27.23 ,25 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר
12.14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות
27.8 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי לאומי תוצר
616 תשומהתפוקה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בעוי
ביצים

6.3 פרסית לצריכה הוצאה
11.8 ;13.15 ,16 ן.צןך
27.30 עזה וחבל שומרון, ביהודה "צור
11.8 ;13.15 ,16 ,צןא
11.810 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד תפוקה, מחירי
27.13 עזה ובחבל ושומרון ביהודה צריכה

בלו
20.10 הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים; ראה: מועסקים בלתי
I'm

89י . אויר זיהום
18.24 מוניות בשימוש
18.20 ,24 משאיות בשימוש
16.114 בנייה
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
239י עבודה דורשי
16.2 ,4 ,6 ,8 ,1012 , , . . . ך.רןת.
12.'" לעבודה והפניות הזמנות
22.50 ■ מקצועית. והשתלמות הכשרה
6.5 ;16.14 מקומית גולמית השקעה
6י 2 6 חדרים
27.3740 עזה וחבל שומרון ביהודה,
16.1 ,3 ,5 "עןך
6.17 ;16.13 ,810 ,14 למגורים.....
12.45 מובטלים
10.1,5 ,6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.8 ,12 הממשלה. מימון
168 בנייה משך
te■7 בנייה סוג
16.3 .8 ,11 ,12 .14 JVU1D

16.3 ,6 ,81 ו ,16 ציבורית
16.3 ,4 "שוב צורת
16.1 ,35 .911 ש0ח
י1 י ."5 למגורים שלא
e■ י י תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה

וגיבור בנייני
16.1 ,5 בנייה
20.11 הממשלה הוצאות
16.14 גולמית מקומית השקעה

פירות ראה: בננות

ישראל בנק
208 מניות הון
20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
19■' התחייבויות
74 חוץ במטבע niiin
7.5 ;181 ■ נכסים

י 26 אקלים
הדר פרי ראה: אשכוליות

24.18 אשפת
י24 י אבחנות
244 אשפוז ליום הוצאות
2ו24 נפש חולי
27.60 עזה וחבל שומרון ביהודה
3ו24 יולדות
24.10,11 מיסה סוג

אשראי
2010 היסלים
73 התשלומים במאזן
6'3 מוכוון
19.1 ,2 .4 ,5 הבנקים נכסי
9.46 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
20'0 סובסידיות

ב

בדו"ם
ליישובים מחוץ גרים ראה:

ראה:טקסטיל בדים
בודדים

1228 מועסקים בלתי
2.2731 ;11.1 ,27 ,1315 בית משקי

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערן לנ"וות בורסה

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

בידור
62 פרסית לצריכה הוצאה
265 ■■■■■............... בילוי. הרגלי מופעים,
04י מדד. לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה

ותיעול ביוב
27.45 עזה. חבל בערי הוצאות
**"^ ■■■.■.■■■■■■■............... צינורות. הנחת
19.611 ביטוח...........
9.7 .■.■■■................. חיסכון..
10.3 ,4 מדד......,,_.,,......■ לצרכן, מחירים
16.12 מדד. באוטובוסים, תשומה מחירי
10.11 ... מדד..... בחקלאות, תשומה ר1 מחי
י8 י ■  ........ הציבור. בידי נכסים
12.32 ושכר...................... שכירים

וביטוי בנקים גם: ראה
25.15  ■■■.■■■.■■.■..... ■ ■■■.... לאומי.... ביטוח
\י\20 . . הממשלה. הוצאות
20.10.  ■.......,.,..,. לממשלה.. מלוות
6.10 2ז, . ......■■■........ ותשלומים.. מסים

הממשלה משרדי' ראה; המשרד ביטחון,
26.5 ■■.......... ■■■■■■■■ .. בילוי.........".
י612* ■.. ...■ ..,,.,.<... ,,,'.,**
16.1 .. שימוש.. אנרגיה,
8■4 ציבוירית. לצריכה הוצאה
12.34 שכירים. של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית. גולמית השקעה
208  הממשלה/.... והלוואות השקעות
te. 6ז יבודדו והוצאות למעשה עבודה ימי
12.9 ,10 ,12 .13 ,19 ,21 ,23 ,24 ;16.15 מועסקים.
27.1923 עזה. וחבל שומרון ביהודה, מועסקים

יח
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13 ן מעובי שסח
דנים נם. ראה

בשר
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 יבוא
11.8 ;13.15 ,16 "ציי
27.30 עזה 1חבל שומרון ביהודה. "צור
8.4 ;11.8 ;13.15 .16 יצוא
11.810 המזונות במאזן
10.4 מדד לצרכ1, מחירים
10.11 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
14.7 עיבור
27.13 עזה וחבל ושומרון ביהודה צריכה

מוצרים חיים. בעלי גם: ראה
בד בתי

27.33 ושומרון ביהודה
דין בתי

215 ית"ם
21.4,6.7 ענ"נים
21.2 ודיינים שופטים
17.3 (החלמה) הבראה בתי
24.2 לבריאות לאומית הוצאה

חולים בתי
24.4 ,1012 ושהות אשפוז
3.25 ;24.7 ,9 בעלות
24.1 ,2 לאומית הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
20.18 ערים איגודי והוצאות הכנסות
3.25 ,26 הריון הפסקות
24.7 ,12 שנתקבלו חולים
24.13 ופטירות לידות
27.4 ,50 עזה וחבל שומרון ביהודה, לידות
24.5 מועסקים
24.8 10 מיטות
24.6 סוג

בריאות גם: ראה

מנורים בתי
6.7 ,8 בעלות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
6.5 ;16.14 מקומית גולמית השקעה
16.8 בנייה משך
is. 11 ודירות שסח קבלנים,
16.9 קומות
8.8 שכר

דיור בנייה, גם: ראה

ולגננות לנוודים מדרש בחי
וגננות מורים להכשרת מוסדות ראה:

מטבח"ם בתי
20.18 ערים איגודי תקציב
13.18 חיים בעלי שחיטת

17 38 סלון בתי
27.41 1שומרון ביהודה
17.57 נבחרים ביישובים
17.6 ,7 גולמי מקומי ומוצר תשומה תפוקה,

משפט בתי
21.7 0יפול משך
21.11 עונשים הוטלו שבהן עבירות
21.2 ,3 ,6 ,7 עב"גים
27.46 עזה וחבל שומרון ביהודה. עניינים
21.2 ודיינים שופטים

19,2 ,4 בנקאיים מוסדות נכסי
7.4 ,5 פיקדונות
19.15 בנקים
9.46 לציבור אשראי
9.5 ;19.4 להשקעות
7.4 חוץ במטבע חובות
20.10 לממשלה מלוות
20.17 המקומיות לרשויות מלוות
9.6 ,11 ;19.1 מסחריים
9.5 ,11 ;19.5 למשכנתאות
19.1 ,4,5 והתחייבויות נכסים
19.10 ו, 1 ביטוח חברות פיקדונות
7.5 ;19.1 ,4 חוץ במטבע פיקדונות
9.3 הציבור של עוש פיקוונות
9.11 בבורסה הרשומות למניות ת0ואר<

אשראי גם: ראה

19.113 וביטוח בנקים
9.8 בבורסה רשומות חוב איגרות
9.9 בבורסה רשומות מניות

חיים בעלי
8.4 יב1א
13.1 ,12 ,1416 ,19 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צ1ר
8.4 ;13.15 ,16 יצוא
10.11 מדד תפוקה, מחירי
13.10 הון מלאי
13.18 מטבח"ם בבתי שהיסה
6.17 תשומהתפוקה

מוצרים חיים, בעלי
11.9 ליום לנפש חלבון
8.4 יבוא
13.1416 ,18 ,19 "צור
8.4 ;13.15 ,16 יצוא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
11.10 ליום לנפש שומן

ירקות ראה: מנל
בקר

13.1416 "צור
10.11 מדד תפוקה, מחירי
13.18 מטבח"ם בבתי שחיטה

1.2 ברד
ופלדה בתל

8.4 ויצוא יבוא
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

24.1 18 בריאות
24.7 .912 .18 אשפוז
20.7 ;24.14 לאומית הוצאה
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
27.60 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 ;24.5 ושכירים מועסקים
10.3 .4 מדד לצרכן. מחירים
27.12 עזה וחבל שומרון ביהודה מחירים
24.4 אשפוז ליום שוטפת עלות
24.14 מונעת רפואה
12.32 ושכר שכירים

הממשלה משרדי ראה: המשרד בריאות,
דנים בריבות

13.10 הון מלאי
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ליישובים y/no גרים
2.6 ,9 3ל12, .15 אוכלוסייה
3.15 ופסירות ווי לידות

1.2 ,5 ,6 גשמים

ד

דבש
13.12 רבוריות
11.8 ;13.16 ויצוא "צור
11.89 המזונות במאזן

דנים
63 פרסית לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 יבוא
11.8 ;13.1416 ,,צןך
27.30 עזה בחבל "צור
8.4 ;11.8 ;13.6 .15 ,16 וצןא
11.810 המזונות במאזן
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
13.15 ,16 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
13.15 לגרעינים
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 ויצוא יבוא
11.8 ;13.15 ,,צור
11.810 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

שדה גידולי נם: ראה
18.13 ,14 שירותים דואר,
10.3 מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם; ראה
ודיג "עור חקלאות, דגים; בריכות דגים; ראה: דיג

11.1117 ךוןן
6.3 פרסית לצריכה הוצאה
י11 בית משקי הוצאות
6.5 מקומית גולמית השקעה
27.1517 עזה וחבל שומרון ביהודה,
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
11.1113 ,16 צפיפות
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, צפיפות

מועסקים  ודיג "עור .niH^pn ראה. דיינים
דיינים

21.2 רבניים דין בבתי
20.13 ,14 המדינה עובדי דירוג

דירות
16.4 ,6 ,8 ,10 .11 וציבורית פרסית בנ"ה
27.1 5 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים בעלות
27.11 עזה.... וחבל שומרון ביהודה, מחירים מדד החזקה,
16.2 ,6 ,12 חדרים
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון ביהודה,
107 מחירים
10.3 מדד לצרכן, מחירים
16.8 בנ"ה משך
16.4 "שונ צורת
16.13 הייעוד שינוי
10.3 לצרכן מחירים מדד דירה, שכר

דיור גם: ראה

דשנים ראה: חומרים דישון,

ספר בתי
22.5 ,6 לאומית הוצאה
27.48 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.9 ,15 כיתות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
22.20 פנימיות עם
22.7 החינוך במערכת
22.21 רווחה שירותי

שם די תלמידים
קולנוע בתי

26.4 בילוי הרגלי
26.8 סר0ים יבוא

ג

מוצרי ,p'uoVdi .oa
8.4 יבוא
8.4 ,6 ,7 יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
14.7 ,14 "צור
12.9 חלקית ועבודה מועסקים
6.1 ר תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
גז

16.1 "צור אנרגיה,
יר7;ות ראה: נזר

שדה גידולי
13.14 ,15 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
13.1 ,15 יצוא
10.11 מדד תפוקה, מחירי
13.14 ,6 מעובד שטח
6.17 תשומהתפוקה
3.1 מתגרשים גרושים/וח, גירושין,
3.11 ,12 הנישואין תקופת אורך

להלן "שוב, צורת ראה: "שוב גודל
3.10 ,13 גיל
3.9 ,10 ,13 דת
3.20 לגרושות חי ולדות
3.2 ,9 מגורים ונפת מחוז
3.12 לזוג ילדים מספר
3.8 הנישואין לפני משפחתי מצב
3.6 ,8 נישאים
3.3,10 מגורים "שוב צורת
מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; לארווקים; גם: ראה

נוצרים

גירעונות
6.12 ,14 ;20.8 הממשלה של
6.12 ;20.15 המקומיות הרשויות של

8.1 מסחרי גירעון
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,

26.4 נמלאות
12.27 עבודה הפסקת
20.11 הממשלה הוצאות

קצבאות פנסיות, גם: ראה
ילדים גני

22.46 לאומית הוצאה
27.48 עזה ובחבל שומרון ביהודה
22.10,11 ,19 תלמידים

גירושין ראה: נרושים/ות
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2.2 ,5 ,6 הגירה מאזן
חומרים וחי0וי. הדברה

14.7 הצונוח להגנת
10.11 מרד בחקלאות, תשומה מחירי
13.20 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
24. ,6 ,8 חולים בתי

הדר פרי ראה: הדייס
הובלה

10.5 מדר למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדר בחקלאות, תשומה מחירי
13.20 החקלאות ידי טל קנויות תשומות
18.12 ,912 אוירית הובלה
12.32 ושכר שכיר משרות

תעופה נם. ראה

ימית הובלה
18.3 עבודה והוצאות שכירים פדיון,
12.32 ;18.3 שכר
18.1 ,8 ומטענים אוניות תנועת
4.2 ;18.1 ,8 נוסעים תנועת

אוניות גם: ראה

רגל הולכי
18.27 דרכים בתאונות נפגעים
27.42 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים

הון
19.5 למשכנתאות בנקים
20.10 הממשלה הכנסות
11.1 בית משקי הכנסות
13.1 ,10 בחקלאות
6.13 למשקיעים מענקים

לאומית הוצאה
24.14 לבריאות
20.7 ;22.46 לחינוך
23.1 למופ
6.14 ,10 ,12 ;20.7 ,9 לצריכה
27.57 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה
26.1 ,2 וספורט בידור לתרבות,

עבודה הוצאות
18.3 ,5 באוטובוסים
16.16 בבינוי
17.6 ,7 מלון בבתי
18.3 ימית בהובלה
23.8 ולפיתוח למחקר
18.3 ,7 בנמלים
18.3 ,4 ברכבת
18.3 ,13 דואר בשירותי
18.3 ,10 בתעופה
18.13 בתקשורת

מורים ראה: הוראה
עובדים הזמנות

12.41 העב1דת לשכות דרך
מעבודה היעדרות

12.23 ,24 חופשות
12.1 ,9 ,30 מועסקים
12.44 ,45 והשבתות שביתות

הכנסה
20.18 ערים איגודי
17.6 ,7 מלון מבתי
26.4 ,5 הלאומי הביטוח ע1 הבטחה
6.9 ,10 פנויה/ לאומית

15.1 ויצוא יבוא בסיסית, לאנרגיה
8.4 יב!א מינרלי. דלק
27.44 ושומרון יהודה ערי הכנסות
1.8,9 אויר זיהום
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
6.13 מס

25.4 ,5 אבטלה דמי
12,43 איחורים הוצאת
25.3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
25.4 מזונות דמי
26.5 קיום להבסחת גמלאות

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
8.7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.7 ,8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומריתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
כיתה דרגת

תלמידים ראה:
דרוזים

2.2 ,7 ,10 ,11 ,2124 אוכלוסייה
21.5 דין בית
2.11 "שוב גודל/צורת
2.10 ,11 ,18 ,21 ,22 ;3.6 ,17 ,19 ,29 גיל
3.1 גירושין
2.2 הגירה מאזן
2.7 ,10 ונפה מחוז
2.21 ,22 ;3.29 מי!
3.6 משפחתי מצב
2.2 האוכלוסייה גידול מקורות
2.28 בית משקי
3.1 ,6 נישואין
21.12 עבריינים
3. ז ,29 פטירות
3.17 פריון
2.2 ;3.1 טבעי ריבוי
3.16 האוכלוסייה תחלופת
22.14 ,27 תלמידים
18.1 ,16 ,17 ,2123 דרכים
18.1 ,16 ,17 אורן
27.44 ,45 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הוצאות
10.1 ,8 מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
13.16 "צור אורגניים,
8.4 ויצוא יבוא
14.14 "צור כימיים,
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
13.1 ,20 החקלאות ידי על קנויות תשומות

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

ה
שירותים הארחה,

16.14 בבנייה מקומית השקעה
17.8 1שכירים מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים

מלון בתי גם: ראה
4.112 ותיירות הגירה
2.2 ,5 ,6 ,1820 פנימית הגירה

כא
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השקעות
20.8 האוצר
194 ו בישראל נוכריות ני0וח חברות
9.9 להשקעות הנרות
7.1 ,2 התשלומים במאון
23.8 במופ
20.8 הממשלה
24.1 ,2 בריאות בשירותי קבועים נכסים
22.4 ,5 חינוך בשירותי קבועים נכסים
6. י 6 תפוקה תשומה קבועים, בנכסים

מקצועית השתלמות
22.51 בקורסים לומדים
3.3537 התאבדויות

ויטמינים
11.10 ליום לנפש

ז
דשנים ראה: אורגני "m

1.711 אויר זיהום

זיתים
13.1 ,15 "צור
27.30 ושומרון ביהודה "צור
13.6 מעובד שטח
27.33 ושומרון ביהודה לתעשייה

ושאירים זקנה
25.5 קיום הבטחת
26.3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
26.4 גמלאות מקבלי

n
19.6 1 ו ביטוח nmn
7.2 התשלומים מאזן

תעופה חברות
18.9 אוירית פעילות
18.10 עבודה תשומת
20.3 הכנסת חברי

לישראל החשמל חברת
16.4 חשמל ואספקת "צור

הדרים
16.2 למגורים בבנייה
17.37 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
11.14 ;16.6 ,11 בדירות
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה,
17.3,4 מלון בבתי תפוסה
7.4 ;20.8 הממשלה חוגות

חוט<0
8.4 ויצוא יבוא
14.14 "צור

חולי0
24.11 ,18 אש0וז
27.50 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
24.12 נפש חולי
24.7 חולים בבתי קבלות
24.10 חולים בבתי שהייה

מחלות גם: ראה

27.6 ,9 עזה וחבל שומרון ביה1דה, פנויה לאומית
6.11 חול עם עסקות

בית משקי גם: ראה
22.61 מקצועית והשתלמות הכשרה

מוצרים הלבשה,
8.4 ,10 יבוא
8.4 ,7 יצוא
103 ,4 מדד לצרכן, מחירים
23.7,8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
הלוואות

20.7 האוצר
19.5 בנקים
7,6 לזרים
19.10 ,11 ביסוח חברות
7.1 ,3,5 התשלומים במאזן
9.5 בנקאיים מוסדות
20.8 ,11 הממשלה
20.10 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
וטכנאים הנדסאים

22.33 ,51 מקצועית והשתלמות הכשרה
20.13 מדינה עובדי
23.7 נמופ עוסקים

יד משלח נם: ראה
ואדריכלות הנדסה

23.36 למופ הוצאות
22.39 מועמדים
22.41 ,43 תארים מקבלי
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3638 תלמידים

מוצרים הנעלה,
8.4 ,10 ויצוא יבוא
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

תעשייה ומוצריו, עור גם. ראה
הפותם עבודה, הסכמי

12.45 והשבתות לשביתות סיבה

לעבודה הפנייה
12.41 העבודה לשכות דרך
3.2528 הריו! הפסקות
3.25 ,27 ,28. ואישורים לוועדות פניות

20.5 בננסח היום לסדר הצעות
הרשעות

21.810 פליליים במשפטים
12.44 ,45 י השבתות
22.13 השגלה
12.25 מועסקים בלתי
27.49 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.7 ,8 האזרחי העבודה כוח
12.5 ,17 מועסקים
6.10 ,11 עולים
2.30 ;11.3 ,57 בית משק ראש

6. ז .5,14 מקומית גולמית השקעה
6.14 ;16.17 בבינוי
27.5 ,8 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.12 קבועים בנכסים בתעשייה.
26.1 ,2 קבועים בנכסים וספורט, בידור בתרבות,

כב
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והצינה כרייה ראה: חציבה

ירקות ראה: חצילים

13.120 חקלאות
13.1113 "צור אמצעי
16.1 בחקלאות שימוש אנרגיה,
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.1 .5,14 לחקלאות מבנים בניית
23.1 ,36 למרפ הוצאה
13.1920 מחקלאות הכנסה
16.14 במבנים מקומית גולמית השקעה
8.10 השקעה נכסי יבוא
8.8 ,10 לייצור תשומות יבוא
27.3133 עזה וחבל שומרון ביהודה,
13.15 ,16 הייצור "עוד
13.9 ,1417 ושיווק "צור
8.3 .4 ,6 ,7 ;13.1 ,1517 ;27.30 .31 יצוא
27.32 עזה וחבל שומרון מיהודה, יצוא
12.9 ;13.1 ,9 מועסקים

וחבל שומרון ביהודה, פרסית לצריכה הוצאה מוצרים,
27.7 עזה
13.2 טבעי ואזור מחוז
10.1 ,11 מדד ותש1מה, תפוקה מחירי
13.1 ,10 הון מלאי
26.4 עת 1כתבי עיתונים
15.4 ,5 חשמל צריכת
15.6 מים צריכת
13.20 מספוא צריכת
13.17 מעובד שסח
12.9 קואופרטיבים וחברי שכירים
12.32 ;13.19 שכר
13.1 ,19 נקי מקומי תוצר
10.4 לצרכן המחירים מדד תוצרת.
13.1517 שיווק תוצרת,
6.17 תשומהתפוקה
13.1 ,19 ,20 תשומות

ודיג "עור חקלאות,
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
20.8. הממשלה הוצאות
6.5 מקומית ג1למית השקעה
12.9 ,10 .12 ,13 ,19 ,21 ,24 ;13.1 ,9 מועסקים
27.1923 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.22 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 .11 ,21 ,32 ,33 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.23 ,26 ,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים
27.2527 ,29 בישראל. עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
27.23 עזה וחבל שומרון ביהודה. שכר
27.25. בישראל.. עזה וחבל שומרון מיהודה, לשכירים שכר
12.12 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
27.9 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
6.15 נקי מקומי תוצר
6.16 תשומהתפוקה

לימודים חקלאות,
22.7 ,9 .10 ספר בבתי
22.39 .45, מועמדים.
22.3638 ,41 ,43 אקדמיים תארים
22;;3537 ,39 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: משת חקלאות,

תעשייה ראה: חרושת

6.1 17 לאומיים חשבונות
27.59 עזה וחבל שומרון ביהודה,

חקלאיים נלם חומרי
8.8 ,11 יבוא

חקלאות נם: ראה
חופשות

12.23 .24 מהעבודה זמנית היעדרות
20.4 בכנסת שנתקבלו חוקים

חיטה
8.10 ;11.8 יבוא
11.8 המהנות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
22.151 והשכלה חינון
20.7 ;22.46 לאומית הוצאה

השכלה ראה: האוכלוסייה השכלת
9.7 חיסכון
27.4749 עזה וחבל שומרון ביהודה.
12.9 מועסקים
22.19 ,34 החינוך במערכת מוסדות

שם די הוראה ומשרות מורים
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
26.4 עת וכתבי עיתונים
12.9 ,32 שכירים

תלמידים כיתות; ספר; בתי אוניברסיטאות; גם: ראה
22.4951 מבוגרים חינוך
22.5 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
22.7 ספר בתי
22.9 ,15 כיחות
22.8 ,29 ,30 ,31 ,34 הוראה ומשרות מורים
22.10 ,13 ,1517 ,19 ,22 ,23 ,25 ,26 ,33 תלמידים.34,

ובידור תרבות חינוך,
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
20.16 ,17 המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותרבות, חינוך
24.14 ילדים חיסון

חיסכון
9.7 בתוכניות יתרה
6.9 ,14 לאומי
9.1 ,2 חיסכון. בתוכניות הציבור פיקדונות
6.10 פרטי
19.5 מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
13.15 מקומית לתעשייה אספקה
6.3 לצריכה הוצאה
11.8 ;13.1 ,14 ,15 ,18 ;14.14 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
11.810 המזונות במאזן
10.11 מדד תפוקה, מחירי
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
11.8 ,9 ליום לנפש חלב1ן
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה,

חילוף חלקי
8.10 , לייצור תשומות יבוא
10.12 מדד באוטובוסים. תש1מה מחירי

חמאה
11.8 ;14.14 "צור
11.8 המזונות במאזן

שדה גידולי ראה: חמניות

כג
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27. 5 my וחבל שומרון ניהורה, ושירותים nmno
6.2 מקומית צריכה
6.12 ,16 ליבוא תמיכות
6.16 ,17 תשומהתפוקה
8.10 יבוא לדולר בשקלים תשלום
27.150 עזה וחבל שומרון ■הודה,
17.3 בניק"מא מוצרים אספקת
15.5 חשמל אספקת
2.5 ,7 ,8 ,10 ,14 ,15 ויישובים אוכלוסייה ישראלים,
3.9 גירושין ישראלים,
2.1820 פנימית הגירה ישראלים,
3.14 תינוקות ופטירות פסירות חי, לידות ישראלים,
3.2 נישואין ישראלים,
5.8 ראשונה הפנייה עולים,

■הודים
2.114 ,1626 ;22.1 ,2 אוכלוסייה
2.8 טבעי אזור
2.26 לידה ארץ

להלן "שוב צורת ראה "שוב: גודל
2.10 ,11 ,1823 ,25 ,26 ,29 ;3.4 ,5,12,17 גיל

1921 ,23 ,24 ,2931 33 ,34 ,37 ;22.1 ,3 ,38
3.1,813 גירושים
2.2 ,5 מאזן הגירה,
2.6 ,1820 פנימית הגירה
3.27 ,28 הריון הפסקות
21.8 ,11 פליליים במשפטים הרשעות
22.13 השכלה
2.2426 ,28 ,30 ,32 ;3.7 ,17 ,20 ,21 ומוצא. לידה יבשת

24 ,30 ,22.23
2.5 ,7 ,8 ,10 .14 ,15 ;12.13 עזה.. וחבל שומרון ביהודה,
3.1 ,14 ,15 ,1823 ;24.13 לידות
2.5 ,7 ,8 ,10 ,14 ,1820 ;3.14. נובעי.. ואזור נפה מחוז,
2.18 ,21 ,22 ,25 ;3.2934 ,36 ;22.1 ,3 מין
2.15 מוניציפאלי מעמד
2.25 ;3.6 ,8 ;24.18 משפחתי מצב
2.2 ,5 ,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.2733 ;11.39 ,1114 ,16 ,17 בית משקי
3.18 ,11 נישואין
21.12 עבריינים
2.3 ובישראל בעולם
3.1 ,14 ,15 ,2931 ,3537 תינוקות... ופטירות פסירות
3.17 ,20 פריון
2.6 ,9 ,1113 ,19 ,32 ;3.3 "שוב צורת
2.2 ,5 ,6 ;3.1 0בעי ריבוי
22.1 ,2 לימוד שנות
3.3234 חיים תוחלת
4.1 ,2 ויוצאים נכנסים תושבים
24.15 תחלואה
3.16 האוכלוסייה תוזלופת
22.1012 ,1418 ,2227 ,33 ,34 ,38 תלמידים

.הלומים
8.3 ,810 יבוא
8.3 ,6 ,7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים

"צור .הלומים,
15.5 חשמל צריכת
6.17 תשומהתפוקה

הארץ את יוצאים
4.2 ;18.1 ,11 יציאה דרך
4.1 ,2 אשרה סוג
6.12 ,13 עולים
4.6 נחול שהות
4.1 ,2 תושבים
4.1 ,2 תיירים

חשמל
ביהודה, הערים והוצאות הכנסות

27.44,45 עזה וחבל שומרון
15.4,5 ואספקה הפקה
6.4 מקומית גולמית השקעה
1.9 אויר זיהום
1.9 ;15.1 "צור
6.17 תשומהתפוקה

ומים חשמל
15.5 חשמל אספקת
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.14 בבינוי גולמית מקומית השקעה
20.8 הממשלה והלוואות השקעות
12.9 ,10 ,12 ,13 ,1921 ,23 מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
12.45 שאבדו עבורה וימי השבתות שביתות,
12.9,11,21,32,33 קואופרטיבים וחברי שכירים
12.32 ,33 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
6.16 תשומהתפוקה

ואלקטרוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
נישאים ראה: וכלות חתנים

ט
שדה גידולי ראה: גידול ג1בק,

מוצרים 0בק,
20.10 בלו
8.4 ויצוא יבוא
14.7 ,14 ושכירים פריון "צור,

ו0בק משקאות מזון, גם: ראה
18.9 ,12 0יסות

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: 0לויזיה
0לפון

18.13 עבודה ותשומת פדיון
18.1 ,15 שירותים

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
1.2 ,3 טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
8.4 יבוא
8.4 ,7 יצוא

תעשייה טקסטיל,
23.7 ,8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
טרקטורים

13.1 ,13 בחקלאות
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,

■בוא
8.5 ,9 קנייה ארץ
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,
8.3 ,810 "עוד
8.1 חוץ סחר מאזן
6.6 ,11 ,16 ,17 ;8.10 ;20.10 מסים
27.5 עזה וחבל שומרון ביהודה, מסים
8.2 ,3 מדדים וערך, מחיר נפח,
8.4 (סיטק) סחורות סוגי
6.1 ,6 ;7.1 ,2 ושירותים סחורות

כד
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13.5 ,6 מעובד שטח
11.8 ;13.15 ,17 למזון שלא שימוש

ומקשה אדמה תפוחי .רקוח,
13.14 .15 "צור
10.11 ;13.14 מדד תפוקה, מווירי
13.13 מעובד שטח

.שיבות
22.5 לווינוך לאומית הוצאה

כ

16.1719 סלילה כבישים,
דרכים גם: ראה
צאן ראה: כבשים

12.18 ,30 אזרחי עבודה כוח
12.28 גיל
12.8 דת
12.3 ,7 עלייה ותקופת לידה יבשת
27.1719 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.18 ,30 מין
12.6 ,7 נשים של משפחתי מצב
12.2 ,8 מגורים "שוב צורת/גודל
12.5 ,7 ,8 ,26 לימוד שנות
12.3 עלייה תקופת

שכירים נשים; מועסקים; מובטלים; גם: ראה
בוספה

14.14 "צור
13.1 בחקלאות תשומה

כותנה
13.1 ,15 יצוא
13.13 כותנה קטפות

שדה גידולי גם: ראה
מוצרים כימיקלים,

8.4 ,7 ויצוא יבוא
8.4 ,6 ,7 יצוא
14.14 "צור

תעשייה כימיקלים,
14.14 "צור
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
22.9 ,17 ,26 לימוד וחדרי כיתות
22.50 לעברית באולפנים
27.47 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.15 ,16 בכיתה תלמידים

נישאים ראה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

12.9 חלקית ועובדים מועסקים
6.17 תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
רכב כלי

20.10 מאגרות הממשלה הכנסות
1.9 אויר זיהום
9.7 חיסכון
8.4 ,10 יבוא
8.4 יצוא
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
19.7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

מכוניות גם: ראה

18.1 ,1820 ,2224 תחבורה רכב, כלי
18.25 ,26 ,28 דרכים בתאונות מעורבים

ודיג "עור חקלאות, ראה: "עור
פיתוח "שובי

12.2 ,12 אזרחי עבודה כוח
2.31 ;11.12 בית משקי
11.12 דיור צפיפות

"שובים
2.11 ,12 .15 אוכלוסייה
17.57 ותיירים מלון בתי
2.12 ארגונית השתייכות
2.7 ,8 עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראליים
2.7 ,8 ,14 ,15 ,18 ,19 נ1בעי ואזור נפה מחוז,
2.15 מוניציפאלי מעמד
2.6 ,9 ,1114 ,18 "שוב צורת
2.79 ,1214 אוכלוסייה קבוצת
2.12,13 מוסדיים "שובים
2.17 ערים באגד1
2.6 ,1114 אוכלוסייה
2.6 ,18 פנימית הגירה
3.14 ופטירות חי לידות
2.14 ונפה מחוז
3.3 ומתגרשים נישאים

קהילתיים "שובים
2.11 13 אוכלוסייה

ילדים
21.6 משפט בבתי עניינים אימוץ,
22.11 יום ובמעונות ילדים בגני
2.32 ,33 בית במשקי
3.12 מתגרשים של
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות נפגעי
12.7 ילדים עם נשים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3 ,4 קצבאות שולמו שבגינם

לידות ראה: ילודה
עבודה ימי

12.34 שכירים
16.15 בבנייה שכירים
27.33 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
27.28 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים
27.29 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
14.11 בתעשייה
12.44 ,45 שאבדו עבודה .מי

מהעבודה היעדרות גם: ראה

13.1 ,8.
יער

שטח.

8.5 ,6
27.5
6.1 ;
8.2 ,3
8.4 ,6
6.1 .3
27.5. .

8.3 ,6
,6.11
6.16 .

יצוא
יער ארץ

11 ,31 עזר, וחבל שומרון מיהודה,
.1 חוץ סחר מאזן

מדדים וערך, מחיר נפח,
סחורות סוגי

,6,11 ;7.1 ,2 ושירותים סחורות
עזה וחבל שומרון מיהודה, ושירותים סחורות

,7 ענף
12,15 ;20.11 ליצוא תמיכות

תשומהתפוקה
.רקות

27.31 ,32 עזה וחבל שומרון ביהודה, אספקה
13.15 ,17 המקומית לתעשייה אספקה
6.3 לצריכה הוצאה
11.8 ;13.1 5 ויצוא "צור
11.810 המזונות במאזן
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

כה
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2.23 ,33 ;3.6 משפחתי מצב
2.2 גידול מקורות
2.2733 ;11.37 ,1214 .16 בית משקי
3.24 "לוזים משקל
22.10 הוראה משרות
2.2831 ;11.37 בית במשק נפשות
21.12 עבריינים
12.19 יד ומשלח כלכלי ענף
3.1 1 ,14 ,15 ,29 ;24.13 פטירות
3.1 .14 ,15 ,31 תעוקות פסירות
3.17 פריון
2.6 ,9 ,11 ,12 ,14 ,31 ;3.3 ,10 ,15 "שוב צורת

11.12 ;12.8
11.1214 דיור צפיפות
2.2 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי
20.2 ,3 לבחירות מיעוטים רשימות
16.15 בבינוי שכירים
2.30 ;3.24 ;12.8 ;22.1 לימוד שנות
3.3234 חיים תוחלת
24.16 תחלואה
3.16 האוכלוסייה תחלופת

ערבי חינוך ראה: תלמידים
22.38 באוניברסיטאות תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים; גם: ראה
13.6 ,7 ,9 ,10 ,17 חקלאות לאיהודים,

לאר1וקים/ות
2.23 גיל

גירושין אלמנים/ות, גם: ראה
לוידס

19.68 בישראל ביטוח עסקי

1.2 ,4

עופות בשר; ביצים; ראה: לול

לחות
3.14 ,15 ,17 ,20 לידות
3.23 רווקות לאימהות
24.13 חולים בבתי
27.4 ,50 עזה וחבל שומרון ביהודה חולים, בבתי
25.4 לידה ומענקי לידה דמי
3.35 ,36 מוות סיבות

3.1 חי לידות
24.13 חולים בבתי
3.17 ,19 ,12 ,24 האם גיל
3.20 ,21 ,24 האם לידת יבשת
27.4 עזה ובחבל שומרון ביהודה,
3.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראלים
3.14 ונפה מחוז
3.18 ,19 ,24 האם בח" חי לידות מספר
3.24 היילוד משקל
3.15 "שוב צורת
3.24 ההורים עליית תקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם: ראה

3. ו מת לידות
24.13 חולים בבתי

הדר פרי ראה: לימונים
לינות

17.35 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי

לפועל להוצאה הלשכה
21.15 פעולות

12.3743 עמדה לשכות

27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
18.1820 משאיות

תחבורה כלי
6.2 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
6.5 מקומית גולמית השקעה
8.810 יבוא

הממשלה משרדי ראה: המעודד ותכנון, כלגלה
20.16 ובחירות הכנסת
20.9 הממשלה הוצאות
20.3 והוועדות המליאה ישיבות
20.1 ,2 הבחירות תוצאות

9.1 13 כספים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף כספים,
כפריים "שובים כפרים,

2.6 ,11 14 אוכלוסייה
16.3,4 בנייה
27.39 ,41 עזה וחבל שומרון ביהודה, בנייה
2.6 ,18 פנימית הגירה
3.15 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
2.14 ונפה מחוז
2.30 ;11.12 בית משקי
שומרון ביהודה, בניק"מא מוצרים שברשותם בית משקי

27.15 ,16 עזה וחבל
3.10 מתגרשים
3.3 נישאים
2.6 טבעי ריבוי

ירקות ראה: כרוב

מוצרים וחציבה, כרייה
14.14 "צור
8.6 ,7 יצוא
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה והציבה, כרייה
14.14 "צור
12.9 מועסקים
12.32 ,33 שכירים
12.32 שכר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ל
לאיהודים

2.1 ,2 ,612 ,14 ,23 ,24 אוכלוסייה
22.37 באוניברסיטאות
2.8 טבעי אזור
24.18 אשפוזים
12.8 ,25 מועסקים בלתי
21.5 דתיים דין בתי

להלן "שוב צורת ראה: "שוב גודל
2.2832 ;11.13 ,16 בית משק גודל
2.10 ,2122 ;3.6 ,31 ;12.8 ,22 ;22.1 ,3 ,38 גיל.24.18;
2.2 ,6 פנימית הגירה
21.8 ,11 פליליים במשפטים הרשעות
22.13 השכלה
12.19 העבודה "שוב
2.32 ;11.16 ילדים
12.8 ,22 האזרחי העבודה בכוח
22.9 ,17,22,23,25,26 כיתות
3.14 ,15,17,19 ;24.13 לידות
12.8 ,19 ;16.15 מועסקים
2.7 ,8 ,14 ;3.2 ,13 ,14 ;12.8 ונפה מרווז
2.20 ,23 ;3.3134 ,36 ;12.19 ,22 ;22.1 ,3 ;24.18. מין.

כו
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וגננות מורים להכשרת מוסדות
27.48 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.34 הוראה ומשרות ומורים עבודה יחידות
22.10 ,33 ,34 תלמידים

וגבוה עלתיכון העור מוסדות
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
22.33 ,48 ,49 תלמידים

אוניבר0י0אות גם: ראה
הלאומיים המוסדות

9.6 בנקאיים במוסרות אשראי
6.2 .4 וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
6.12 והוצאות הכנסות
20.8 הממשלה הלוואות

רווח גוונה ללא מוסדות
24.2 ,3 לבריאות לאומית הוצאה
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
23.1 למופ לאומית הוצאה
26.1 ,2 וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.2 פרטיו! לצריכה הוצאה
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
6.16 תשומהתפוקה
26.7 O'llK'Din
26.s בילוי הרגלי

מוסלמים
2.2 ,17 ,2124 אוכלוסייה
21.5 דין בתי

להלן "שוב צורת ר "שוב גודל
2.2123 ;3.5 ,6 ,8 ,17 ,19 ,24 ,32 גיל
3.1 ,9 ,10 ,13 גירושין
3.27 ,28 היריון הפסקות
12.8 ,20 העבודה בכוח
3.1 ,14 ,15 ,17 ,18 ,24 לידות
2.2 ,5 הגירה מאזן
2.5 ,7 ,10 ;3.14 ונפה מחוז
2.2123 ;3.24 מי|
2.23 ;3.7 משפחתי מצב
2.2 ,5 האוכלוסייה גירול מק1רות
2.2830 ;11.12 בית משקי
3.24 "לודים משקל
3.13 ,6 ,7 ,9 נישואין
21.12 עבריינים
3.1 ,14 ,29 ,36 פטירות
3.1 ,14 ,31 תינוקות פטירות
3.17 סגוליים שיעורים פריון,
2.11 ;3.3 ,10 ,15 "שוב (גודל) צורת
11.12 דיור צפיפות
2.2 ;3.1 טבעי ריבוי
3.16 אוכלוסייה תחלופת
22.14 ,27 תלמידים

לאיהודים גם: ראה

22.35 ,36 ,40 לאוניברסיטאות מועמדים
מועסקים

18 5 באוטובוסים
16!15 בבינוי
12.1 ,8 ,2428 מועסקים בלתי
27.17 עזה וחבל שומרון ביהודה מועסקים בלתי
17.3 ,4 ,8 מלון בבתי
12.12 מגורים "שוב גודל/צורת
12.38 גיי
12.20 ,23 ,28 סיבות  מהעבודה היעדרות
18.10 אויר ובנמל' תעופה בחברות
12.19 עלייה ותקופת מוצא לידה, יבשת

מ
11.810 המזונות מאזן
8 , חוץ סחר מאזן
27.11 עזה ובחבל ושומרון ביהודה
7.15 התשלומים מאזן
27.10 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מבנים
10.12 באוטובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה,
13.10 הון מלאי חקלא"0,
27.39 עזה והבל שומרון ביהודה,
16.1 ,5 בנייה ציבור, מבני
16.14 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה בינוי; גם: ראה
שירותים מברקה,

18.14 מברקים
18.13 עבודה ותשומת פדיון

נושא לסי ראה מדדים,
10.16 ;8 12 מחירים מדדי
27.12 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד וטכנולוגיה, מדע
החברה מדעי

23.36 חינוך) (כולל למופ ה1צאה
22.39 הרשמה מועמדים,
22.4143 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3638 באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה ה0בע מדעי
23.36 למופ הוצא1ת
22.3032 ספר בבתי מורים
22.4143 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצא! ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3638 ,45 ,46 באוניברסיטאות תלמידים

הרוח מדעי
22.35 ,36 הרשמה מוו1מדים,
22.4143 תארים מ17בלי
26.3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3638 באוניברסיטאות תלמידים

יד משלחי ראה ואדריכלים מהנדסים
מובטלים

12.3739 העבודה בלשכות רשומים

3.3538 סיבות מוות,
3.35 ,36 ;18.2527 דרכים תאונות
18.18 ,22 .24 תחבורה מוניות,
18.20 ,24 גיל
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.29 ; לנהוג מורשים
18.22 קילומטראד
18.29 דרכים תאונות
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

הגבוה החינוך מוסרות אוניברסיטאות, ראה. אקדמיים מוסדות
פיננסיים או בנקאיים מוסדות

12.9 ,32 ושכר שכירים מועסקים,
7.1 במטח נכסים

בנקים גם: ראה

כז
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וז"ם לנעלי מזון
8.4 ,10 ויצוא יבוא
13.15 ,1 7 "צור
10. ו 1 מדד תשומה, מחירי
13.11 מ0פוא תערובת מכירות
13.4 מעובד שטח
13.20 החקלאות ע' קנויות תשומות

מוצרים ו0בק, משקאות מזון.
6.2 פרסית לצריכה הוצאה
8.8 יבוא
8.6 יצוא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
8.10 יבוא מסי

תעשייה וטבק. משקאות מזון,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.7 ,8 ופיתית מחקר
12.32 ;14.3 ,6,7 ושכר שכירים
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
10. ו  12 מחירים
10.7 דירות
20.1 ז מחירים לייצוב הממשלה הענקות

מחירים מדדי גם: ראה
10.14 מדד לצרכן, מחירים
27.12 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מחלות
24.16 זיהומיות
3.3538 ממחלות כתוצאה מוות
12.23 ,24 מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות

חולים אשפוז; גם: ראה
וחציבה כרייה ראה: מחצבות

מחקר
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
20.11 ציבורית הוצאה
23.8 במחקר העוסקים מפעלים
20.13 מדינה עובדי

23.19 ופיתוח. מחקר
חוץ מ0בע

9.11 חוב איגרות
20.10 הממשלה הכנסות הי0ל,
7.3 ,4 המדינה חובות
9.4 אשראי יתרות
7.5 נכסים
7.1 ,3 ,5 ;9.2 ;19.1 ,2 פיקדונות
9.12 .13 חליפין שערי

תעופה ראה: מטוסים
מטעים

12.9 מועסקים
13.10 הון מלאי
13.1 ,2 ,3 ,6 ,7 מעובד ש0ח
12.9 ,32 שכירים
12.32 *. שגר

פירות גם: ראה

מ0ענים
18.7 ימית בהובלה פדיון
18.4 ישראל ברכבת פדיון
18.1 ,8 בנמלים תנוער,
18.9 11 אוירית ובהובלה בתעופה

מיטות
84.8 ,9 הולים בבתי

12.13 ;27.17 ,1924 ,3336. עזה. וחבל שומרון ביהודה,
16.15 ;27.21 ,22 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה,
12.12 מגורים "שוב
12.19 עבודה "שוב
12.22 ועכורה לימודים
12.13 ונפה מחוז
12.10 ,15 ו2, ,23 ,26 ,27 ;17.8 ;24.5 מין
17.8 הארחה ובשירותי במסחר
12.14 ,19 ,21 בעבודה מעמד
12.1621 ,23 יד 0שלח
18.7 בנמלים
12.1 ,9 חלקית בעבודה
12.9 ,12 ,14 ,19 ,21 ,23 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, כלכלה בענפי גם ראה
12.16 אוכלוסייה קבוצת
18.4 ברכבת
24.5 בריאות בשירותי
12.17 ,26 לימוד שנות
12.14 ,19 עבודה שעות
18.13 בתעופה

ומקומיות אזוריות מועצות
2.15 אוכלוסייה
20.15,1 7 הוצאות
20.16,16 הכנסות
20.15 מלוות ויתרות גירעון או עודף
13.3 מעובד שטח

צריכה מוצרי
8.3,810 יבוא
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

בניק"מא צריבה מוצרי
17.2 ע7ה... ולחבל ושומרון ליהודה המקומי, לשוק אספקה
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
8.3 ,810 יבוא
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברשות
22.8 ,2932 ,34 ,48 הוראה ומשרות מודים

שיתופיים ומושבים מושבים
2.6,1114 אוכלוסייה
2.6 ,18 פנימית הגירה
12.2 אזרחי עבודה כוח
3.15 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
2.13 ונפה מחוז
2.31 ;11.12 בית משקי
3.10 מתגרשים
3.3 נישאים
2.6 טבעי ריב1י
13.6 ,7 מעובד שטח

מזומנים
9.2 הציבור בידי
19.10 ,11 ישראליות ביטוח חברות

מזון
6.3 לצריכה הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
17.6 ,7 מלון בתי הכנסות
8.4 ;11.8 ,9 יבוא
11.8 ;14.14 "צור
8.4 ,6 ;11.8 יצוא
11.810 המזונות מאזן
27.12 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, מחירים
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
17.1 קמעוני מסחר
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

וטבק משקאות מזון, נם: ראה

גח
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מלבן
24.6 ,3 רוולים בתי

מלוות
שומרון ביהודה, המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

27.44 .45 עזה וחבל
20.10 הממשלה הכנסות
20.8 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
20.18 ערים איגודי תקציב
20.16 המקומיות הרשויות תקציב

מל1ן בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלונים

ומוצריו מלט
20.10 בלו
14.7 "צור
10.6 מרד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה: מלפפונים
20.714 הממשלה
24.6 ,8 ;3.25 חולים בתי
27.50 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בתי
20.8 שוסף במאזן גירעון
20.9 ,10 תקציבי גירעון
20.7 ,24.24 לבריאות לאומית הוצאה
20.7 ;22.5 ,6 לחינוך לאומית הוצאה
23.1 למופ לאומית הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
6.3 לצריכה הוצאה
6.12 ;20.7 ,9,11 הוצאות
18.16 , דרכים החזקת
6.10 ,12 ;20.9 ,10 הכנסות
20.8 והשקעות הלוואות
20.18 ערים איגודי בתקציבי השתתפות
7.1 ;20.8 והתחייבויות זכויות
7.3 ,4 ;20.8 חובות
20.1214 עובדים
19.5 בבנקים פיקדונות

יד משלחי ראה: מנהלים
מניות

9.911 בבורסה
20.9 הון ישראל, בנק
20.8 האוצר השקעות
19.11 נוכריות ניסוח חברות השקעות
9.1 הציבור בידי
19.10 ישראליות ביסוח חברות נכסי
6.13 הכנסה מ0
20.10 הממשלה הכנסות
21.6 משפס בבתי ערעורים
6.13 מוסף ערך מ0
20.10 הממשלה הכנסות
6.13 קנייה מס
20.10 הממשלה הכנסות
8.10 היבוא על

6.13 רכוש מס
20.10 הממשלה הכנסות
27.44 ושומרון יהודה ערי הכנסות
17.2 מסחר
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
6.17 תשומהתפוקה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה
סיטוני מסחר

12.9 ;17.8 מועסקים

27.50 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
17.4 ,5 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
16.6 מיס
16.1 ולקידוחים לשאיבה אנרגיה
20.18 ערים איגודי והוצאות הכנסות

שומרון ביהודה, הערים והוצאות הכנסות
27.44 ,45 עזה וחבל
16.17 ,20 צינורות הנחת
6.5 מקומית. גולמית השקעה
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
16.6 צריכה
1.12 ,13 איכות בדיקת לשתייה,
6.17 תשומהתפוקה
13.1 ,20 החקלאות עליד1 קנויות תשומות

ומים אנרגיה גם: ראה
ישראל מקרקעי מינהל

20.10 הממשלה הכנסות
הממשלה משרדי גם: ראה

תעשייה אלמחכח"ם, מינרלים
14.14 "צור
8.4 .7 יצוא
12.9 מועסקים
12.30 ושכר שכירים
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
במזון מינרלים

11.10 ליום לנפש
מיסיונים

24.6 ,8 חולים בתי
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; ראה: מיעוטים

20.2 ,3 לכנסת בבחירות רשימות
והייצור העבודה לפריון המכון

20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
כלים להדחת מכונות

בניק"מא צריכה מוצרי ראה:
וציוד מכונות

6.5 מקומית גולמית השקעה
8.9 יבוא
8.4 ויצוא יבוא
13.13 בחקלאות
13.10 בחקלאות הון מלאי
6.17 תשומהתפוקה

חקלאיות מכונות
13.13 בחקלאות
14.7 מדד ושכירים, פדיון "צור,

תעשייה מכונות,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה
18.1 ,18 ,22 ,23 (פרטיות) נוסעים מכוניות
18.1 ,19 ,24 גיל
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
27.16 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברשות

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
מכס

20.10 הממשלה הכנס1ת
8.10 היבוא על

והציבה כרייה ראה: מכרות

כ0
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מקצועות
22.51 והשתלמות הכשרה
22.7 ,9 ,10 ,25 ,30 ,33 ספר בבתי לילווד

יד משלחי גם: ראה
מקשר.

13. ו 4 ו, 5 "צור
27.3032 עזה וחבל שומרון ביהורה, "צ1ר
13,5 מעובר ש0ח

מרגרינה
11.8 ;14.14 "צור
11.8 המזונות במאזן

כפר"ם מרכזים
2.1113 א1כלו0"ה

מרפאות
ו.24 לבריאות לאומית הוצאה
24.5 מ1ע0קים
18.1 ,2 ,18 ,20 ,22 ,24 תחבורה משאיות.
18.19 ,20 ,24 גיל
18.20 מותר מטען
18.22 קילומטראד
18.28 דרבים תאונות
27.43 nry וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

ישראל משטרת
20.7 הוצאה
20.13 העובדים מצבת

שכר ראה: משכורת
יד משלת

12.34 שכירים של עב1רה ותשומת הכנסות
12.1619 ,2123 מועסקים
27.24 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכירים מועסקים
5.9 גכוח ועולים עולים
5ז.12 ,21 שכירים

מקצועות גם. ראה
פירות ראה. משמש

בית משק1 ראה: משפחות
ילדים מרובות משפחות

25.3 ,4 לאומי לביטוח מהמ1סד קצבאות
לימודים משפטים,

22.4 י אקדמיים תארים בעלי
22.39 הרשמה מועמדים,
22.4143 תארים מקבלי
22.3638 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ויצוא יבוא
14.14 "צור
10.3 מרד לצרכן, 0רוירים

ו0בק משקאות מזון, גם: ראה

2.2733 בית משקי
15.1 שימוש אנרגיה,
12.19 ;13.9 שכר ללא מועסקים משפחה בני

שומרון ביה1דה, בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם
27.15 עזה וחבל
ו2.3 ;11.12 "שוב גודל/צורת
2.29 ;11.2 ,57 הבית משק ראש גיל
11.1117 דיור
26.2 וספורט בידור, לתרבות, הוצאה
6.2 ;11.1 ;22.5 ;24.12 הוצאות

12.9 ,32 ;17.8 שכירים
12.32 שכר

17.1 קמעוני מסחר
12.9 ;17.8 מועסקים
12.9 ,32 ;17.8 שכירים
12.32 ., שכר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 ,29 ;17.8. . מועסקים.
27.20 .23 עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
12.45 והשבתות שביתות
12.9 ,11 ,21 ,32 ,33 ;17.8. קואופרטיבים. וחברי שכירים
27.23 ,28 עזה וחבל שומרון ביהורה, ושכר שכירים
6.8 ;12.32 ,33 שכר
4ז.12 ולשכיר למועסק לשבוע עבודח שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
27.26 עזר. וחבל

17.18 הארחה ושירותי מסחר
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.9 הממשלה והלוואות השקעות
9.11 בבורסה הרשומות למניות תשואה
6.16 תשומהתפוקה
6.13 מסים
20.10 ,12 הממשלה הכנסות
27.44 ,45 mv וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
6.6 ,9 ,11 ,15 ;8.10 היבוא על
6.9 היצוא על
6.7,9 ,10 ,12 המקומי הייצור על
10.1 ו מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.16 a"j!1v
6.4 השכר על

חיים לבעלי מזון ראה. מספוא
מעבידים

6.10 ,12 ;26.1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
12.15 מועסקים
19.7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
21.15 שפוטים צעירים

25.7 למפגרים מעונות
מענקים

25.4 ,5 הלאומי הביטוח
20.10 הממשלה הכנסות
6.13 למשקיעים
27.44 ,45 עזה וחבל שומרון יהודה. ערי תקציב

בגיק"מא צריכה מוצרי ראה. מזו! מערבלי
מפלגות

20.3 כנסת חברי
20.11 הממשלה הוצאות  מימון
20.2 בבחירות כשרים קולות

14.2 ,3.8,10.11 תעשייה מפעלי
23.7 .8 ופיתוח מחקר

מפעלים
20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
27.44 ,45 עזה.. וחבל שומרון יהודה, ערי והוצאות הכנסות

תעשייה ראה: תעשייה מקעל>
20.16 ,17 המקומיות הרשויות תקציב

11.1 ,3 מפרנסים
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3.6 משפחתי מצב
2.2 האוכלוסייה גידול מקורות
11.12 דיור צפיפות  בית משקי
3. ו .6 נישואין
2ו.21 עבריינים
3.1 ,29 פ0ירות
3.1 תינוקות פטירות
3.17 פריון
2.2 ;3.1 טבעי ריבוי
3.16 האוכלוסייה תחלופת
22.14 .27 תלמידים

ומוצריו נייר
8.4 .10 ויצוא יבוא
14.14 "צור
12.9 ושכירים מועסקים

נייר ומוצרי נ"ר
14.14 "צור
23.7 ,8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
9.8 11 ערן ניירות
19.3 הבנקאיים המוסדות הכנס1ת
19.11 בי0וח חברות השקעות
7.1 התשלומים במאזן
19.1 ,2 .5 הבנקים נכסי
19.10 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואין, נישאים,
3.11 ,12 .21 ,22 נישואין תקופת אורך
21.4 משפט בבתי בירורים
3.3 "שוב גודל/צורת
3.4 ,5 ,8 גיל
3.7 ומוצא לידה יבשת
3.2 מגורים ונפת מחוז
3.6 משפחתי מצב
3.9 מתגרשים
3.8 עלייה תקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם: ראה
כל>ית נכות

25.4 וקצבאות גמלאות מקבלי
26.5 קיום הבטחת
25.3 לאומי.... לביטוח המוסד של ועורף הוצאות הכנסות.

לארץ נכנסים
4.2 ;18.1 ,2 כניסה דרך
4.1 ,2 אשרה סוג

שם ר' עולים
4.1 ,2 ,9 ארעיים תושבים
4.1 ,2 ,810 תיירים

ניידי דלא נכסי
19.4 ,5 בנקים

השקעה נכסי
8.3 ,810 יבוא
13.18 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת

9.14 כספיים נכסים
7.5 חוץ במטבע

קבועים ננסים
24.1 ,2 לבריאות לאומית הוצאה
6.5 ,14 ;14.12 מקומית גולמית השקעה
20.8 הממשלה של

וים אויר נמ>י
20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
18.3 ,7,10 ופדיון עבודה הוצאות שכר, מועסקים.

10.10 ;11.17 הכנסה
11.17 בית עוזרות העסקת
2.33 הרכב
6.10 חיסכון
2.2830 .32 הבית משק ראש של לידה יבשת
11.37 .17 .22
27.1416 עזה וחבל שומרון ביהודה.
2.32 .33 ;12.7 .28 ילדים
2.33 הבית משק ראש מין
2.33 משפחתי מצב
2.2731 ;11.17 .1315 בית במשק נפשות
11.11 .12.16 דיור צפיפות
2.29 ;11.3 .57 הבית משק ראש של ליסוד שנות
2.30 ;11.37 .12 .17. הבית משק ראש של עלייה תקופת
1.2 ,5 ,6 משקעים

הממשלה משרדי
20.11 הממשלה הוצאות
20.13 העובדים מצבת
20.6 בכנסת שאילתות
21.19 הציבור תלונות לנציב תלונות

מורים ראה: הוראה משרות

שכירים ראה: שכיר משרות

גירושין ראה: מתגרשים
תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת

22.50 מקצועית והשתלמות הכשרה
8.4 ,7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.7 ,8 ופיתוח מחקר
12.32 ושכר שכירים
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
מוצרים מתכת,

8.4 ,10 ויצוא יבוא
10.8 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

18.1 ,3 נהגים
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.27 דרכים בתאונות נפגעים
27.43 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
18.19 במשאיות שכירים
10.12 מדד באוטובוסים, עבודה שכר
18.31 רשיון הוצאת שנת

נוסעים
18.1 .9 בנמלים ומפליגים מניעים
18.1 .10 ,12 במסוסים
6.13 נסיעות מס
18.27 דרכים בתאונות נפגעים
27.43 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
18.7 לנוסעים משירותים פךיון
18.1 ,4 ברכבות

נוצרים
2.2 ,7 ,10 .2122 .24 אוכלוסייה
2.11 "שוב גודל/צורת
2.10 ,11 ,2122 ;3.6 ,17 ,19 ,29 גיל
3.1 גירושין
3.27 .28 היריון הפסקות
12.8 העבודה בכוח
3.1 ,18 .19 חי לידות
3.1 מת לידות
2.2 הגירה מאזן
2.7,10 ונפה מחוז
2.2122 ;3.31 מין

לא
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ירקות ראה. 0לק

שרה גידולי ראה: סוכר סלק

ירקות ראה: 0לר>

מסובנים 0מ'0
21.4 עבירות
26.67 סעד
20.7 ציבורית הוצאה
20.13 מדינה עובדי סוציאליים, עובדים

רווחה גם: ראה
1.2 סערות

ספורט
26.1 ,2 לאומית הוצאה
26.6 ועיסוק בתחרויות ביקור

ימית הובלה ראה: ספנות
ספריות

26.3 ציבוריות
ו22.2 ספר בבתי שירות

ספרים
26.5 קריאה הרגלי
26.3 בישראל לאור שיצאו

הסתדרותי סקטור
14.2 בתעשייה

ממשלתי סקטור
26.1 ו0פור0 בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.9 וו, ,14 השקעות ומימון חיסכון לאומית, הכנסה

עסקי סקטור
2ו.6 תמיכות

פרסי סקטור
27.8. עזה.. וחבל שומרו) ביהודה, מקומית גולמית השקעה
7. ו ,3 התשלומים מאזן
14.2 בתעשייה

ציבורי סקטור
22.5 ,6 לחינוך הוצאה
14.2 בתעשייה

קולנוע סרטי
26.8 יבוא

שאתות ראה. 0ר0ן

ע
עבודה

12.37 ,38 ,40 עבודה דורשי
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
ו.11 ,2 בית משקי הכנסות
12.27 עבודה הפסקת
12.25 עבודה חיפ1ש
12.22 ,30 ולימודים עבודה
17.6 ,7 מלון בבתי עלות
6.6 ,8 שכירה לעבודה תמורה
12.34 שכר תמורת תשומה

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

12.146 ושכר עבודה
27.1729 עזה וחבל שומרון ביהודה,

16.1620 ציבוריות עבודות
27.45 עזה בחבל הערים הכנסות
12.9 ושכירים מועסקים

18.1 ,8,9,11 ודואר מטענים נוסעים, תנועת
עבודה נפגעי

25.4 ,5 גמלאות
26.3 לאומי.... לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

נפגעים
ו.18 ,25 ,27 ,28 דרכים בתאונות
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות

נפט ומוצרי נפס
15.1 לזיקוק אנרגיה
1.8 אויר זיהום
8.4 ,10 יבוא
14.14 ;16.1 "צור
15.3 צריכה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
הציבור תלונות נציב

21.19 תלונות
המדינה נשיא

וי.20 הממשלה הוצאות
נשים

24.17 ,18 ותחלואה אשפוזים
2.2123 ,25 ;3.28 :5.6 ,9 ;24.18 גיל
3.18 .21 ,24 ,25 בלידה גיל
3.46 ,8,12 בנישואין גיל
3.2528 היריון הפסקות
12.7 ;22.1 לימוד ושנות השכלה
12.17 ,10,11 ,1518 ,22 האזרחי העבודה בכוח

30 ;24.5
3.1723 לירות
22.39 לאוניברסיטאות מועמדות
22.8 ,30 ,31 הוראה ומשרות מורות
3.113 וגירושין נישואין
6.9 יד משלח עולות,

שם ר' פריון
3.3234 חיים תוחלת
22.36.45 ,46 באוניברסיטאות תלמידות

21.119 ציבורי סדר
20.7 ;21.1 ציבורי לסדר הוצאה

תמיכות ראה: סובסידיות
הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסוכנות

והתעסוקה הסעד סוכנות
27.47 עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סובר
6.3 לצריכה הוצאה
a. 4 ;11.9 ויצוא יבוא
11.8 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים

סולר
1.6 אויר זיהום
18.24 מוניות בשימוש
18.20 ,24 משאיות בשימוש
1.2 ■. חול. סופות
0ו8.1 חוץ סחר
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,

סיגרי1ת
14.14 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים

לב
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20.15 מלוות ויתרות גירעון או עודף
ערים נם: ראה

26.4 עת וכתבי עיתונים
26.5 קריאה הרגלי
6.113 וקליטה עלייה

פירות ראה: ענבים
ורהיטים ומוצריו עץ

8.4 ויצוא יבוא
4ו.4ו "צור
10.6 מדד למגורים, נננ"ה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
22.51 מקצועית והשתלמות הכשרה
14.14 "צור
8.4 ,7 יצוא
12.9 מועסקים
12.32 ושכר שכירים
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

עצמאיים
25.1 לאומי בניסוח מבוטחים
12.15 מועסקים
6.13 מסים

עירוניים "שובים ערים,
2.6 ,11 16 . אוכלוסייה
20.18 והכנסות הוצאות ערים, איגודי
16.3 ,4 בנייה
17.57 לתיירות מלון בתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בתי
2.11 ,12 "שוב גודל
2.6 ,18 יהודים פנימית, הגירה
27.44 ,45 עזה.... וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
1.10,11 אויר זיהום
12.4 אזרחי עבודה כוח
27.20 עזה וחבל שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
3.15 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
27.17 ,20 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
2.14 ונפה מחוז
2.13 :11.12 בית משקי
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי

ביהודה, בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
27.15 עזה וחבל שומרון
3.10 מתגרשים
3.3 נישאים
2.6 טבעי ריבו1

עיריות גם: ראה
מוסף ערך

6. !6 ו, 7 תשומהתפוקה
1.2 ערפל

פ
מדיון

17.4 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
19.8 פוליסות
18.35 ,7 ,10 ,13 ובתקשורת בתחבורה
14.1 ,5 בתעשייה
27.3436 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה,

מקצועיים בלח פועלים
12.40 עבודה דורשי
12.41 לעבודה והפניות הזמנות

12.32 ושכר שכיר משרות
בינוי גם: ראה

21.3 ,814 עבירות
עבריינים

21.3 רציניות בעבירות שהורשעו
21.12 ,13 בדין שחויבו

עברית
22.30 הוראה
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.50 למבוגרים ציבוריים שיעורים

ירקות ראה: עגבניות
20. 1214 מדינה עובדי

סוציאליים עובדים
22.21 ספר בבתי עבודה
20.13 המדינה בשירות

2.2 ,5 ;4.1 ,2 ;6.113 בכוח ועוליט עולים
4.1 ישראל אזרחי
6.5 מנורים ארץ
4.1 ,2 ;5.2 אשרה
2.2 ,5 ,6 האוכלוסייה גידול
6.6,7 ,11 ,12 גיל
6.10 ,11 השכלה
5.2 ,5 לידה יבשת
5.1 ,7 .10 מגורים יבשת
4.1 ;6.12 ,13 הארץ את יוצאים
5.8 ראשונה הפנייה מחוז
5.6 ,12 מין
5.12 משפחתי מצב
5.9 יד משלח
4.1 ,2 לארץ נכנסים
12.37 עבודה בלשכות רשומים
5.13 בחרל שהות
4.1 ,2 ;6.1 ,4 ,6 ,12 עלייה תקופת

עולים קליטת גם: ראה
עופות

13.1 ,14,15,16 ושיווק "צור
10.11 מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
13.12 במשקים

בשר נם: ראה
עופרת

1.79 אויר זיהום
ומוצריו עור

8.4 ,7 ויצוא יבוא
23.7 ,8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם. ראה

דין עורכי
21.2 רשיונות בעלי

צאן ראה עזים

בבית עזרה
10.3 מדד לצרכן, מחירים
11.17 ;12.7 עוזרות המעסיקים בית משקי
12.45 עיצומים

עיריות
2.15 אוכלוסייה
20.14 ,15 הוצאות
18.16 דרכים החזקת
20.16 ,17 הכנסות
27.44 ,45 עזה.... וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות

לג
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פליטים
בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי

27. ו 5 עזה בחבל
ופלסטיק גומי ראה. ומוצריו פלסטיק

22.20 0פר בבתי פנימיות

פנסיות
11.1 ,2 בית משקי הכנסות
12.30 חלקית לעבודה סיבה
19.1213 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, גם: ראה

עובדים פקיזות,
12.40 עבודה דורשי
12.41 לעבודה והפניות הזמנות
22.51 מקצועית והשתלמות הכשרה
12.36 מובטלים

יד משלחי ג0: ראה

פירות ראה. פקנים
נוי וצמחי פרחים

13.15 "צור
13.1 ,15 יצוא
.0ז ז 1 מדד ותשוקה, תפוקה מחירי
13.1 ,6 מעובד שטח

הדר פרי
11.8 יבוא
11.8 ;13.1 ,14,15 "צור
27.30 ,31 עזה וחבל ושומרון ביהודה והכנסה "צור
8.3 ,6 ,7 ;13.1 ,15,17 יצוא
11.8 המזונות במאזן
12.9 מועסקים
10.11 תפוקה מחירי
13.13 ר, מעובד שטח
11.8 למזון שלא שימוש
12.9 ,32 שכירים
12.32 שכר
13.15 ,17 לתעשייה
6.17 תשומהחפוקה
3.14 ,15 ,17 ,20 פייון

לידות ג0: ראה

צ
צאן

13.1416 "צור
13.15 ,16 יצוא
13.12 במשקים
13.18 מסבח"ם בבתי שחיטה

בשר גם. ראה

צבעים
8.4 ויצוא יבוא
14.14 "צור

בית צי1ד
11.1 בית משקי ה1צאות

בניק"מא צריכה מוצרי נם: ראה
מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד

8.4 יבוא
14.14 "צור
8.4 יצוא
10.3 מדד לצרכן, מחירים

תעש"ה ואלקגודונ1, חשמלי וניוד
14.14 "צור
12.9 חלקית ועובדים מועסקים

12.39 מובטלים
יד משלחי גם: ראה

פחם
1.8 אויר זיהום
15.1 אנרגיה "צור

3.1 פטירות
24.13 חולים בבתי
27,50 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
3.29 ,30 ,36 ,38 ומין גיל
3.30 לידה יבשת
3.14 ונפה מחוז
3.35 ,36 ,38 סיבה
3.15 "שוב צורת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; נם: ראה
3.1 תינוקות פטירות
24.12 חולים בבתי
3.15 "שוב גודל/צורת
3.31 ,38 ומין דת גיל,
3.38 סיבה
3.14 ונפה מחוז

נוצרים מוסלמים, דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם: ראה
פטנטים

23.9 לרישום בקשות

עובדים פיטורי
12.45 והשבחות לשביתות סיבה

כספים ראה: פיננסים

עסקיים ושירותים פיננסים
6.2 פר0ית לצריכה הוצאה
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.34 שכירים הכנסות
20.8 הממשלה והלוואות השקעות
12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
12.45 והשבתות שביתות
12.9 ,11 ,21 ,31 ,32 קואופר0יבים וחברי שכירים
6.8 ;12.32 ,33 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
12.34 שכירים של עבודה תשומת

פיצויים
7.1 מגרמניה..., אישיים
20.11 הממשלה הוצאות

פיקדונות
19.5 למשכנתאות הבנקים
19.10 ביסוח חברות
7.1 ,3 ,5 התשלומים במאזן
19.1 ,2 ,4 בנקאיים מוסדות
7.3 ,5 ;9.1 ,2 ;19.1 ,4 חוץ במטבע
9.4 לציבור אשראי הממשלה,
9.2 עוש

פירות
6.3 לצריכה הוצאה
11.8 יבוא
11.18 ;13.1 ,14,15 "צור
27.3032 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
11.8 ;13.1 ,15 יצוא
11.810 המזונות במאזן
10.11 מדד תפוקה, מחירי
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצריכה
13.7 מעובר שטרן
13.8 למזון שלא שימוש
13.15 ,17 לתעשייה

מ0עים נ0: ראה

לר
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הבינלאומית המטבע קרן
19.1 לקרן ישראל בנק התחייבויות
7.3 התצלומים במאזן

קשישים
25.4 גמלאות
18.27 דרכים בתאונות נפגעים
27.43 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונ1ת נפגעים

ושאירים זקנה נם; ראה

ר
רהי0ים

6.2 ;11.1 לצריכה הוצאה
8.4 ויצוא יבוא
10.3 ,4 מרד לצרכן, מחירים

ורהיסים ומוצריו עץ גם: ראה
25.17 רווחה
12.9 מועסקים
22.21 ספר בבתי שירותים
12.9 ,32 שכירים
12.32 שכר
20.16 ,17 המקומיות הרשויות תקציב

סעד נם: ראה
רווקים/ות

2.23 :3.4 ,6,11,12 גיל
3.23 רווקות לאימהות לידות
2.33 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
3.8 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
3.4 ,6 ,8 נישאים

רופאים
24.1 ,2 לבריאות לאומית הוצאה
22.20 ספר בבתי נויפול
20.12 מדינה עובדי

2.2 ,5 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי
27.1 עזה וחבל שומרון ביהודה,

18.1 ,4 רכבת
20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
20.12 העובדים מצבת
18.3 ,4 ושכר עבודה הוצאות שכירים, פדיון,

11.117 חיים רמת

1.2 רעמים
בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
23.47 למופ הוצאות
22.39 הרשמה מועמדים,
22.4143 תארים מקבלי
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3638 תלמידים

שיניים רפואת
24.1 ,2 לאומית הוצאה מרפאות.
10.3 לצרכן מחירים מדד ריפוי,

20.1518 מקומיות רשויות
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
24.6 ,8 חולים בתי
24.2 ,3 לבריאות לאומית הוצאה
22.4 ,5 לחינוך לאומית הוצאה
26.1 ,2 וספורנו בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.2 ,4 לצריכה וציבורית פרסית הוצאה
20.15 ,17 ,18 הוצאות
20.7 .11 ,18 הממשלה הוצאות
20.15 ,16 הכנסות

23.7 .8 ופיתוח מחקר
6.17 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ואבובים צמיגים
14.14 "צור
10.12 מדד באוסובוסים, תשומה מחירי

ומוצריו מל0 ראה: ומוצריו צמנט
ירקות ראה: וצנונית צנון

פר0ית צריכה
6.13 ,10 הוצאה
27.57 עזה וחבל שומרון ביהודה, הוצאה
6.16 תשומהתפוקה

ציבורית צריכה
6.1 ,4 הוצאה
27.5 עזה וחבל שומרון ביהודה, הוצאה
6.16 תשומהתפוקה

ק
16.11 בניין קבלני

שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים
19.12 ,13 גמל קופות
3.25 ;24.6 ,8 חולים קופות
3.25 ;24.6 ,8 חולים בתי
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
10.3 מדר לצרכן, מחירים

קורסים
22.51 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקסנועים, אופנועים ראה:

קטניות
11.8 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה

קיבוצים
2.6 ,11 14 אוכלוסייה
2.6,19 פנימית הגירה
12.2 אזרחי עבודה כוח
3.15 תינוקות ופסירות פסירות חי, לידות
13.9 בחקלאות מועסקים
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
2.14 ונפה מחוז
3.10 מתגרשים
3.3 נישאים
2.6 נובעי ריבוי
13.6 ,7 מעובד שטח

ירקות ראה: קישואים
11.8 ,9 ליום לנפש קלוריות
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5.8 עולים קליטת

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

ומוצריו קמח
6.3 לצריכה הוצאה
14.14 "צור

קצבאות
25.4 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גם: ראה

>ה
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12.34 שכירים של עבורה ותשומת הכנסות
12.9 ,10 .12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
12.23 זמנית נעדרים מועסקים
10.3 מדד לצרכן, מחירים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,11 ,21 ,32 ,33 קואופרטיבים וחברי שכירים
6.8 ;12.32 ,33 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

בבתים שירותים
12.9 מ1עסקים
12.9 ,32 ושכר שכירים

עסק"ם שירותים
20.7 ציבורית ה!צ<?ה

עסקיים ושירותים פיננסים גם: ראה

וקהילתיים צינוריים שירותים
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
12.34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
27.20 ,23 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.46 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,21 ,32 ,33 ,35 קואופרטיבים וחברי בכירים
27.23 .28 עזה וחבל שומרו! ביהודה, ושכר שכירים

מיהודה, שכירים
27.29 בישראל עזה וחבל שומרון
6.8 ;12.32 ,33 שכר
12.14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
27.26 עזה וחבל

ביהודה, גולמי מקומי תוצר
27.9 עזה וחבל שומרון

קואופרטיבים וחברי שבירים
16.15 ,16 בבינוי
27.33 ושומרון ביהודה בד בבתי
17.4 ,8 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
12.21 גיל
14.12 ;16.16 עבודה הוצאות
11.1 בית משקי הוצאות
11.17 ;12.34 בית משקי המסות
13.9 בחקלאות
27.23 ,24 ,28 ,29 עזה וחבל שומרון ביהודה,

שומרון מיהודה,
13.9 ;16.15 ;27.25 ,29 בישראל עזה וחבל
16.16 בבנייה למעשה עבודה ימי
14.11 בתעשייה למעשה עבודה ימי
12.19 לאייהודים
26.1 לאומי בביטוח מבו0חים
12.11 ,16 ,21 מי|
17.8 הארחה ובשירותי במםחר
12.16 ,21 יד trwn
12.32 ,33 משרות
12.9 ,11 ,21 ,32 ,33 ,35 כלכלי ענף
12.16 אוכלוסייה קבוצת
12.35 משרות ריבוי
6.8 ;12.32 ,33 ;14.1 ,3 ,5 ,6 ,12 ;16.16 ;18.3 ,5 שכר.
18.2 ,3 ,5 .7 .10 ,13 בתחבורה
14.1 ,3 ,5 ,7 ,11 בתעשייה
27.3436 עזה וחבל שומרו1 ביהודה, בתעשייה
18.3 בתקשורת

ומשכורת שכר
18.3 ,5 באוטובוסים
18.2 באחסנה
19.3 בבנקים

20.8 ,11 הממשלה הלוואות
27.44 ,45 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 .32 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
21.19 הציבור תלונות לנציב תלונות

רשיונות
20.10 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
27.44 ,45 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הכנסות
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

ש
20.6 בכנסת שאילתות

שאירים
25.4 גמלאות

ושאירים זקנה גם: ראה
24.13 ,17 (סר0ן) שאתות
3.3537 מהמחלה כתוצאה מוות

ליישובים מחוץ גרים ראה: בדוים שבט1

12.44 ,45 ונוושבתים שובתים שביתות,
בניק"מא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי

שוטרים
20.11 מדינה עובדי

11.8 ,9 ליום לנפש שומן
27. 3ז עזה וחבל שומרון ביהודה,

ושומנים שמנים ראה: שומנים
21.2 שופטים

פירות ראה: שזיפים

24.15 שחפת
3.35 ,37 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראה. שתת
1.1 ,7 שטח
1.113 הסביבה ואיכות אקלים שטח,

שיגון
20.7 ,11 הממשלה הוצאות

ציבוריים שיעורים
20.50 למבוגרים לעברית

הטוהר בתי שירות
20.12 העובדים מצבת
12.3743 התעסוקה שירות

שירותים
12.40 עבודה דורשי
6.3 פרטית לצריכה הוצאות
27.7 עזה... וחבל שומרון ביהודה. פרטית לצריכה הוצאות
12.46 לעבודה והפניות הזמנות
6.6 ;20.10 ומסים יצוא יבוא,
27.5 עזה וחבל שומרון מיהודה, ויצוא יבוא
12.39 ,43 מובטלים
12.19 ;17.8 מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים
27.12 עזה וחבל שומרון ביהודה, מדד לצרכן, מחירים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
20.16 ,17 המק1מיות הרשויות תקציב
26.2 רכישה וספורט, בידור תרבות,
6.17 תשומהתפוקה

ואחרים אישיים שירותים
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
20.18 ערים איגודי הכנסות

לו
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תברואה
27.4445 עזה ורובל שומרון ביהודה, הערים הוצאות
20.16 .17 המקומיות הרשויות תקציב
3.3234 o"n תוחלת
12.46 יוקר nooin
6.1 ,7 גולמי לאומי תוצר
27.6 עזה וחבל שומרון ביהודה,
6.1 ;16.2 ,3 גולמי מקומי תוצר
27.5 ,6 ,9 עזה וחבל שומרון ביהודה,
17.6 ,7 תיירות מלונות
14.9 ,13 בתעשייה
6.7 ,15 נקי מקומי תוצר
13.19 בחקלאות

חושבים
4.7 לידה ארץ
4.15 .7 הארץ את יוצאים
4.13 ,6 לארץ נכנסים
27.1 עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
4.46 בחול שהות

ירקות ראה: שדה תות
18.112 ,1631 תחבורה
15.1 בתחבורה אנרגיה
20.11 הממשלה הוצאות
18.2 עבודה הוצאות
8.10 השקעה נכסי יבוא
10.3 מדד לצרכן, מחירים
18.3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
6.17 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
12.40 עבודה דורשי
6.2 פרסית לצריכה הוצאה
12.41 לעבודה והפניות הזמנות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.8 הממשלה והלוואות השקעות
12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
27.20 ,23 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11 ,21 ,32,33,35 קואופרטיבים... וחברי שכירים
27.23 עזה וחבל שומרון ביהודה ושכר שכירים
6.8 ;12.32 ,33 ;18.3 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: המשרד תחבורה,
18.131 ותקשורת תחבורה
12.40 עבודה דורשי
20.5 ציבורית הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
16.14 במבנים מקומית גולמית השקעה
12.39 מוב0לים
27.12 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים
26.4 עת וכתבי עיתונים
18.2 שכירים
6.16 ,17 תשומהתפוקה

24.14 18 תחלואה
3.16 האוכלוסייה תחלופת

הממשלה משרדי ראה: משרד תיירות,
תיירים

4.810 ,12 מג1רים ארץ

17.4 מלון בבתי
27.41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
18.2 אוירית בהובלה
18.3 ימית בהובלה
20.18 ערים איגודי הוצאות
20.17 המקומיות הרשויות הוצאות
12.34 שכירים הכנסות
13.19 בחקלאות
7.2 ושירותים סחורות חשבון
27.23 ,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, למועסקים
27.25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
22.30 מורים
10.12 מרד באוטובוסים, תשומה מחירי
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
6.4 ,13 מסים
18.2 במשאיות
18.3 ,7 בנמלים
6.8 ;12.32 ,33 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, הכלכלה בענפי גם וראה
18.3 ,4 ברכבת
18.3 ,13 דואר בשירותי
12.3133 לשכירים
18.2 בתחבורה
18.3 ,10 בתעופה
6.16 ,17 תשומהתפוקה
1.2 שלג

מאכל שמן
6.3 ,4 לצריכה הוצאה
14.14 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים
16.1 אנרגיה שגזש,

ושומנים שמנים
8.4 ;11.8 ויצוא יבוא
11.810 המזונות במאזן
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
27.13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

השכלה ראה: לימוד שנוח
ירקות ראה: שעועית

שדה גידולי ראה: שעורה
עבודה שעות

12.14 ,19 למועסק
22.30 מורים
27.26 ,27 עזה וחבל שומרון ביהודה, לשכיר
12.14 ,19 ,34 ;16.15 קואופרטיבים... וחברי שכירים של

חליפין שערי
9.12 ,13 הישראלי השקל

פירות ראה: שקדים
1.2 שרב

ת
18.1 ,2530 דרכים תאונות
21.6 משפט בבתי בירורים
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
3.3537 מוות סיבות

אקדמיים תארים
22.39 ראשון תואר ללימודי מועמדים
22.4043 ,4648 תארים מקבלי
22.3538 באוניברסיטאות תלמידים

לז
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12.40 עבורה דורשי
20. ו 1 הממשלה הוצאות
ו12.4 לעבורה והפניות הזמנות
12.34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.8 הממשלה והלוואות השקע1ת
1.9 אויר זיהום
14.13 כלכלי חשבון
8.10 לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
27.3436 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.5 ,14 "צור
145 ,11 למעשה עבודה ימי
8.3 ,6 ,7 יצוא
14.3 ,57 מדדים
27.35 ע7ה בחבל מדדים
27.34 ושומרון ביהודה מדדים
12.39 מובטלים
12.9 ,10 .12 ,13 ,19 ,23 ,24 ;14.13 מועסקים

8 0ו, וו,
27.2024 ,34 ,35 עזה... וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.22 בישראל עזר. וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
23.1 ,7 ,8 מופ
10.1 ,9 ,10 מדד תפוקה, של סיטונ"ם מחירים
14.2 ,3 ,8 ,10 ,11 מפעלים
14.8 בעלות מפעלים,
14.1 ,4 פדיון
14.12 חומרים צריכת
15.4 ,5 חשמל צריכת
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,11 ,32 ,33 ,36 ;14.1 קואופרטיבים.. וחברי שכירים
3 ,8 ,1012
27.23 ,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

עזה וחבל שומרון מיהודה, לעוברים ושכר שכירים
27.25 ,26 ,29 בישראל
6.8 ;12.32 ,33 ;14.1 ,6 ,1113 שכר
14.9 ,12 ,13 גולמי מקומי תוצר
27.9 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
6.7 נקי מקומי תוצר
14.12 ,13 גולמית תפוקה
9.11 בבורסה רשומות למניות תשואה
6.16 תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
8.4 ויצוא יבוא
27.7 עזה.... וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה
14.14 "צור
10.4 מדד לצרכן, מחירים

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

14.13 כלכלי חשבון
27.3436 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.6 "צור
14.3 ,6.1) למעשה עבודה ימי
8.7 יצוא
12.9 ;14.3 ,11 ;23.7 ,8 מועסקים
23.7 ,8 מופ
10.9 ,10 מדד.... התעשייה, תפוקת של סיטונ"ם מחירים
14.3 ,11 ;23.8 מפעלים
14.4 פריון
14.12 חומרים צריכת
15.4 ,5 חשמל צריכת
12.9 .32 ,33 ;14.3 ,7,11 בכירים
12.32 ,33 ;14.3 ,6 ,1 1 ו^כר
14.9 .13 גולמי מקומי תוצר
14.12 גולמית תפוקה
6.17 תשומררתסוקה

17.37 לתיירות מלון בתי
4.1 ,2,11 ,12 יוצאים
4.1 ,2 ,911 נכנסים
4.11 ,12 שהות

תינוקות
תינוקות פטירות ראה: פ0ירות

תיעול
16.21 צינורות הנחת
21.14 חקירה תיקי

שרה גידולי ראה: תירס
תלמידים

22.10 ,14 ,3538 ,45 ,46 באוניברסיטאות
בנרות תעודת ראה: בגרות, בחינות

22.10 ,1214 ,1619 ,2127 ספר בבתי
22.20 פנימייה עם ספר בבתי
22.1115 ,33 ,38 ,49 גיל
22.10 ז, 1 ,19 ילדים בגני
22.17 ,20 ,26 כיתה דרגת
22.14 ,27 דת
22.10 ,19 ,33 וגבוה עלתיכון בחינוך
22.13 ,14 ,24 ,25 ,27,38 ,49 ומוצא לידה יבשת
27.4748 עזה וחבל שומרו! ביהודה,
22.15 ,16 ,23 ,26 בכיתות
22.47 ,48 לאאוניברסיטא"ם גבוהים במוסדות
22.10 ,29 וגננות מורים להכשרת מוסרות
22.39 ,45 באוניברסיטאות ללימודים מועמדים
22.13 ,14 ,16 ,23 ,2527 ,33 ,36 ,49 מי|
22.4043 ,4648 תארים מקבלי

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

8.13 חסינות
20.11 לאשראי
11.2 בית משקי הכנסות
6.12 ,16 ליבוא
6.7 ,9 ,10 ,16 מקומי לייצור
6.1 ,12 ,16 ;20.1 1 ליצוא
6.16 ,17 מקומית לתפוקה

פירות ראה: תמרים
חליפי! תנאי

8.2 חוץ סחר
3.138 טבעית תנועה
27.4 ע1ה וחבל ש1מרון ביהודה,
18.2123 לאעירונ"0 בכבישים תנועה

ולאפ"ה לבישול וחשמל גז תנורי
בניק"מא צריכה מוצרי ראה:

בגרות תעודת
22.34 בגרות תעודות בעלי מורים
22.49 מבוגרים בחינוך תלמידים
22.2225 ,27 לקראת תלמידים
22.28 נבחנים מקצועיות, גמר תעודות
18.9 12 תעופה
4.2 ויוצאים נכנסים נוסעים
18.9 בינלאומיים נקוים
18.3 עבודה ותשומת תפוקה
14.114 תעשייה
15.1 ,4 ,5 בתעשייה שימוש אנרגיה,
13.15 חקלאית תוצרת אספקת
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.1 ,5 4ז, תעשייה מבני בנ"ת
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26.18 ובידור תרבות משנה ענפי תעשייה,
20.8 ;26.1 .2 לאומית הוצאה 14.7 מרדים ושכירים, פריון "צור,
10.3 מדד לצרכן, מחירים 7ו.6 תשומהתפוקה
12.32 ושכר שכירים

אדמה תפוחי
תרופות 13.14 ,15 "צור

24.1 ,2 בית משקי של הוצאה י13 .15 >צוא
8.4 ויצוא יבוא 13.6 מעובד שסרו
6.17 תשומהתפוקה 13.17 לתעשייה

עופות ראה: תרנגולות הדר פרי ראה: זהב תפוחי
תשומה פירות ראה: תפוחים

13.1 ,19 ,20 בחקלאות
וקל

8.3 ,810 לייצור תשומות יבוא 18.1 ,13.15 תקשורת
18.3 ,7.10,13 בתחבורה עבודה 20.10 ,11 הממשלה והוצאות הכנסות
17.6 ,7 מלון בבתי קנויה 12.33 ;18.3 שכר
12.34 שכר תמורת עבודה דואר; 0לפון; ותקשורת: אחסנה תחבורה, גם: ראה

מחירים מדדי גם: ראה מברקים
6.16 ,17 תשומהרנפוקה הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,

27.30 עזה והכל שומרון ביהודה, בחקלאות 20.9 11 הממשלה תקציב

לט



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

נובעינפהמחוז NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

ירושלים11ירושלים
1

2

יהודה הרי

יהודה שפלת

Judean Mountains

Judean Foothills

1

2
11 JerusalemJerusalem

חולה3 Hulaעמק Basin3

מזרחי4צפת21 עליון Easternגליל Upper Galilee421 Zefat

הצור5 Hazorאזור Region5

כנרת22
6

7

כנרות

מזרחי תחתון גליל

Kinerol

Eastern Lower Galilee

6

7
22 Kinneret

שאן8 בית Betעמק She'an Basin8

חרור9 Harodעמק Valley9

יזרעאל23הצפון
10

11

כוכב רמת

יזרעאל עמק

Kokhav Plateau

Yizre'el Basin

10

11
23 Yizre'elNorthern

מנטה12 Menasheרמת Plateau12

תירען13 נצרת NazarethTir'anהרי Mountains13

מערבי14 תחתון Westernגליל Lower Galilee14

>חיעם15 Yehiamאחר Region15

אילון16עכו24 Eotnאזור Region1624 Akko

נהריה17 Nahariyyaאזור Region17

עכו18 Akkoאזור Region18

Hermon42חרמון42

גולן29
43

44

צפוני גולן

תיכון נולן

Northern Golan

Middle Golan

43

44
29 Golan

דרומי45 Southernגולן Golan45

היפר,19חיפה31 Haifaאזור Region1931 Haifa

הכרמל20 Karmelחוף Coast20

וזיפה
חדרה32

21

22

יעקב זכרון אזור

אלכסנדר הר

Zikhron Ya'aqov Region

Alexander Mountain

21

22
32 Hadera

Haifa

חדרה23 Haderaאזור Region23

מא



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

טבעינפהמחוז NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

Sharon24Sharon41שרון24השרון41

תקוה42 פתח
25

26

השרון דרום

תקוה פתח אזור

Southern Sharon

Petah Tiqwa Region

25

26
Petah Tiqwa42

Centralהמרכז

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

מלאכי31 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

צפון40 הנגב Negevהר Mountains  North40

דרום41 הנגב Negevהר Mountains  South41

Judeaיהודה

andושמרון

Samaria

עזה Gazaחבל

Area

סב
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TABLES

השנתון של השני בצירו הודפסו האנגל"ם לפרקים המבואות
All English introductions to the chapters are printed at the other end of this volume



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח .k

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

המנדנו. ממשלת של בשלטונה
עם האש הפסקת קוי ולפי מצרים עם הביןמדינ1 הגבול לפי ישראל שבידי הש0ח הנ"ל. התאריך לאחר .2

גולן. נפת כולל  14.12.1981 ומאז ירושלים מזרח כולל  1967 יולי מאז המדינות: יתר
אליו. מתייחסים שהנתונים במועד צה"ל בידי שהיו לשטחים מתייחסים עזה וחבל שומרון יהודה, על הנתונים

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

אחרת. צוין כן אם אלא לס00יס0יקה), המרכזית הלשכה ,46 מס' 0כנ"ם

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

אחרת. צוין כן אם אלא לסטטיסטיקה), המרכזית

המטבע: ד.
ל100 המרוולק ישנים, שקלים 1,000 = (שרו) החדש השקל הוא הישראלי המ0בע ,1.1.1986 מיום .1

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

מידות: ה.
אחרת. צוין כן אם אלא המטרית, השי0ה לפי  משקל
מרובעים. מסרים ל1,000 שוה מסרי "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 0עות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ( )

קיצורים: ז.
אחר במקום נזכר לא  לנמ"א

נוסף ציון בלי  בצנ

וחודשים: שנים ח.
בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת

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

אוקטוברספטמבר  אקדמית שנה באוגוסט, 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת
במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת

העברי. הלוח שנת את בערך תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה
.(1966/67 כגון הספרות, בין לוכסן ידי על מסומנות לוח, לשנת פרט השנים, סוגי כל

רומיות. בספרות הלוח בגוף מסומנים החודשים

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



סיכום לוח
SUMMARY TABLE

השינויים על הנתונים, חישוב שיטות (על נוספים והסברים בלוחות המפורטות הסדרות של mhtj/j
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכדי) כלכלה ענפי לפי ובסיווג באוכלוסיות

חקלאית (שנה זהכ1950 בלוח 1949/50,מופיעות כגון: תקציב, ושנות לימודים שנות חקלאיות, שנים
תקציב). (שנת וכ1949 לימודים) ושנת

Definitions of the series appearing in the tables 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. 1 949/50, are printed in this table as 1 950 (agricultural and
school year) and as 1949 (budget year).

עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES

rrvn1
Unit19501960197019801989

POPULATION

הכל 1031,370.12,150.43,022.14,559.6אוכלוסייהסר 3,921.7Populationtotal
787.888.985.481.5יהודים 83.7Jews

8.57.710.914.4מוסלמים 12.7Moslems
2.62.32.52.3נוצרים 2.3Christians

ואחרים 1.11.11.21.8דרוזים 1.3Druze and other

הכל סך 1031,203.01,911.22,582.03,717.1יהודים 3,282.7Jewstotal
ישראל 26.337.445.864.0ילידי 55.9Israel born

אםיהאפריקה 22.227.626.316.0ילידי 19.5Born in AsiaAfrica
אירופהיאמריקה 51.535.027.920.0ילידי 20.0EuropeAmerica

כאחוז בישראל 20.029.0יהודים 25.0Jews in Israel as "/<.of
בעולם Worldמהיהודים Jewry

נבחרות גיל Selectedקבוצות age groups
140 הכל: הכל70 non 0/o36.032.931.6 33.2Total: 014
65+"/ of total5.06.89.0 8.665+

140 30.035.130.129.3יהודים: 30.4Jews 014
65+"3.75.27.210.4 9.765+

140 45.649.741.8לאיהודים: 47.4NonJews 014
65+4.53.93.1 3.165+

האוכלוסייה' לקמרצפיפות
per km2

67.7106.2147.7208.7 191.8Population density1

 מחוזות לפי 100.0100.02100.0אוכלוסייה 2100.0Population by district
הכל totalסך

ירושלים 8.710.812.2מחה 11.4Jerusalem District
הצפ1ן 15.715.316.7מחוז 15.8Northern District
חיפה 17.115.413.4"מחוז 14.4Haifa District

המרכז 18.917.921.3מחוז 20.1Central Distirct
אביב תל 31.829.422.9מחוז 25.6Tel Aviv Distirct
הדרום 7.811.111.9מחוז 12.1Southern District

22 V 19611983 20 V 197231 XII 1989 4 VI

ביישובים 1031,837.62,789.14,097.5אוכלוסייה 3,616.0Population in urban
הכל 0ך localitiestotalעירוניים

103167.4313.9504.1ירושלים 428.7Jerusalem
98.473.471.471.7Jewsיהודים

1.626.628.628.3NonJewsלאיהודים

1 See Table 2.4. 2 Including Israelis in Jewish localities in Judea
and Samaria and Gaza Area.

ובחבל ושומרון ביהודה 'הוריים כיישובים ישראלים כולל 2 .2.4 לוח ראה 1



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

'/?'
UnitV 196122197220V19834 VI31 XII 1989

והמשןן POPULATIONא1כל1ס"ה (cont.)
אביב3 תל ערים 55.4;103939.6273.2אגד 11,1,687.5Tel Aviv conurbation^
אניביפו תל :386.1363.8327.3321.7Thereofמזה: Tel AvivYafo

ברק 47.075.796.11118Beneבני Beraq
ים 31.7100.1128.7133.2Batבת Yam
49.098.8133.5148.4Holonחולון

תקוה 54.093.0123.9135.4Petahפתרו Tiqwa
לציון 27.953.0102.2129.4Rishonראשון leziyyon

גן 90.8118.0117.1116.1Ramatרמת Gan
חיפה3 ערים 263.4339.8387.5398.1Haifaאגד conurbation3

חיפה :183.0219.6225.8223.6Thereofמזה: Haifa
41.371.1102.3120.3Netanyaנתניה

שנע 43.585.3110.8113.8Be'erבאר Sheva
ביישובים 341.9358.5421.6455.9Populationאוכלוסייה in rural
הכל סך localitiestotalכפריים

ומושבים מושבים :Thereofמזה: Moshavim and
124.6130.6149.9158.5collectiveשיתופיים moshavim
77.189.71155124.9Qibbuzimקיבוצים

19501960197019801989
בית4 HOUSEHOLDS4משקי

הכל 103549.0765.8,025.81,189.2סך 1Total
1,052.1Jews?505.7695.2937יהודים

43.370.688.5136.4NonJewsלאיהודים
בית למשק נפשות Averageממוצע no. of persons

per household  total הכל .0noך 3.93.83.663.62מסי
3.83.53.413.34Jews"יהודים

5.66.06.325.78NonJewsלאיהודים
טבעית VITALתנועה STATISTICS

Total population5 האוכלוסייה5 כל
חי .noלידות '0043,43156,00280,84394,321100,757Live births

ל1,000 Rateלידות 34.326.627.324.3223Birthsשיעור per 1,000
populationתושבים
כולל 3.953.973.143.03Totalסריון fertility
.00noירות 8,70012,05321,23426,36428,574Deathsמסי

ל1,000 Rateסטירות \\v"u6.95.77.16.86.3Deaths per 1 ,000
populationתושבים

ל1.000 תינוקות 47.331.322.715.610.0Infantפ0ירת deathper 1,000
חי liveלידות births

היריון 16.114.4Terminationsהפסקות of preg
נשים nancyל1,000 per 1 ,000
1544 womenבנות aged 1544

Jewsיהודים
חי .noלידות '0036,35944,98161,20971,37272,496live births

ל1,000 Rateלידות iiviy33.023.924.222.019.7Births per 1,000
populationתושבים
כולל 3.903.493.412.762.72Total"פריון fertility
.noפטירות 7,14810,40418.42523,47225,617Deathsמסי

ל1,000 Rateפטירות live)6.55.57.37.27.0Mortality per 1 ,000
populationתושבים

תינוקות 46.227.218.912.48.2Infantפטירות mortality
חי לידות perל1,000 1,000 live births

Moslemsמוסלמים
חי .noלידות '008,13016,13019.03123,354live births

ל000,ו Birthsלידות per 1 ,000
Rateתושבים iiu'ty55.250.238.936.2population
כולל 9.318.955.984.68Totalפריון fertility
.noפטירות '001,0982.0942,0752,098Deaths

ל1.000 Rateפטירות we)6.66.34.23.3Mortality per 1 .000
populationתושבים

תינוקות 49.742526.014.8Infantפטירות mortality per
חי לידות 1ל000,ו ,000 live births

חיים6 19501960197019801985Lifeתוחלת expectation6 at
19541964197419841988birthבלידה

האוכלוסייה Totalכל population
Yearsזכרים 69.172.673.6Malesשנים
73.276.077.1Femalesנקבות
Jewsיהודים

67.270.670573.073.9Malesזכרים
70.173.173.776.477.5Femalesנקבות

3 According to the boundaries on the date ol the 1983
census. 4 As 01 1985, excl. qibbuzim. 5 Excl. Bedouins
in the Negev. Registration among nonJews in 1950 is
incomplete, especially of deaths. 6 Multiyear averages.

קיבוצים. נולי לא  19850 4 .1983 מסקו נבולות ■d1 3
ב1950 הלאיהודים בקרב הרישום בננב. בדו'ם כולל לא 5

רבי^נת"ם. ממוצעים 6 מלא. אי(1 הפ0יר1ת, ריטוט ובעיקר



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

aim'
Unit19501960197019801989

טבעית VITALתנועה STATISTICS
(cont)(המשה

NonJewsלאיהודים
68.670.872.6Males**זכרים
72.073.875.5Femalesנקנות

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים 103170.224.536.820.424.1Immigrantsע1לים and potential

לחול7 שיצאו 30.063.3153.75135906.4תושבים
immigrants

Residents going abroad7
מחול7 שחזרו 20.051.31465481.6886.3Residents"תושבים returning'

נכנסים8 31.0110.1419.11,065.81,176.5Touristsתיירים arriving8
NATIONALהמשק ECONOMYהלאומי

מדד
קבועים IndexAtבמחירים constant prices
גולמי מקומי 1,070.31,395.3Gross§275.6641.3§1950100100.0תוצר domestic product

הכל סך  total
לנפש 100.0164.9§273.2§351.3391.4 per capita

פרסית לצריכה 100100.0158.5Private=1980הוצאה consumption
expenditure

ציבורית לצריכה 100.0100.1Generalהוצאה government
consumption

מקומית גולמית 366.0431.9463.9§1950100100.0159.3השקעה
expenditure

Gross domestic capital
formation

מאזן
I VI 1 1 ■(All VI 1

BALANCE OFהתשלומים PAYMENTS
סחורות בחשבון 3,6033,725Deficit§106$2853461,257הגירעון in goods and

services
הכל accounttotalושירותיםסך

ישיר ביטחוני יב1א .1,9482,533Excl§298633ללא direct defence

לארץ לחוץ ישראל 21,46331,137§8133,323חובות
imports

Obligations of Israel to
abroad

חוץ במסבע 10,11914,729Israel's§2701,100נכסים foreign assets
חוץ FOREIGNסהר TRADE

נסו סח1רות 300.3495.71,433.57,845.712,736.5Netיבוא imports of goods
נטו סרוורות 35.1211.3733.65,291.910,334.9Netיצוא exports of goods

היצוא על היבוא 265.2284.4699.92,553.82,401.6Excessעודף of imports over

מהיבוא כאחוז 0/11.742.651.267.481.1היצוא
exports

Exports as percent of
היבוא נפח 1980100100157גודד

imports
Index of import volume

היצוא נפח 100170Index"0דד of export volume
חקלאי 106$17.063.1129.6555.7527.0Agriculturalיצוא exports

ליהלו (פרט תעשייתי 3,340.46,990.8Industrial§394.1§9.392.6יצוא exports (excl.
(ברוטו) (diamondsמים) (gross)

(ברוטו) 8.860.9244.61,615.13,113.6Diamonds"יהלומים (gross)
(ברוטו) תצרוכת נכסי 76.744.1142.6544.31,326.2Importsיבוא of consumer

לייצור תשומות 6,471.010,254.7§169.1353.6972.4יבוא
goods (gross)

Imports of production
(ברוטו)

השקעה נכסי 56.2105.0347.0969.41,613.6יבוא
inputs (gross)

Imports of investment
goods(ברוטו) (gross)
FINANCEכספים

(ס1ף התשל1ם אמצעי 0NISך 106 /ru0.10.375,238Total money supply (end
ofשנה) year)

של ערש פיקדונות :0.10.253,014Thereof"מזה: current
בבנקים depositsהציבור of the publ'

של החליפין שער
1ולו7יר

in Danxs
Exchange rate of the

1 | Q Ftnllar
שנה NISסוף n'ty1.9630

u.o. uonar
end of year

שנתי 1.9182annualממוצע average
7 Of permanent population.
8 Excl. cruise visitors.

הקביעה. מהאוכלוסייה
בשיוס. נוסעים כולל לא



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

יחידה
Unit19501960197019801989

מחירים9
שנתי :3aseממוצע בסיס

לצרכן המחירים 1976100.0834.94,661.5מדד
תשומה מחירי 19751mo1,162.76,074.8מרד
למגורים בבנייה

סי0ונ"ם מחירים 644.73,524.1_1977100.0מדד
התעשייה תפוקת של

שנה כל דצמבר
לצרכן המחירים 1976100.01,215.3מדד

1,§§0.0
4,998.2

תשומה מחירי 1975100.06,414.1מדד
למגורים בבנייה

סיטונ"ם מחירים 1977100.0943.33,704.6מדד
התעשייה תפוקת של

חיים רמת
פרטית לצריכה הוצאה

לנפש
5.§100.0153.2231.9100.013מרד

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0/"אחוזים
ו0בק משקאות 37.233.229.029.327.7מזון,

וחפצים הלבשה 78.66.37.7?13.0הנעלה,
אישיים

בניק"מא 7.66.99.610.210.3מוצרים
דלק אחרים. 6.56.97.69.510.1מוצרים

וחשמל

דיור (כולל 35.744345.244.744.2שירותים
ומלכר)
מזון צריכת

ליום10 לנפש
Kcal2,6102,7722,9882,9793,034קלוריות
.grחלבון 83.985.191.592.296.4גרי
שומן
מוצרים

73.986.7104.3111.5115.9

חי0ה ומוצרי 322.5313.7285.5282.2256.7חי0ה
נקי 12.115.618.115.920.0אורז

ומוצריו 47.179.795.982.797.3סוכר
295.9314.0331.2311.2373.7ירקות

הדר 134.2161.9116.295.670.4פרי
51.888.2154.3170.4191.0בשר
40.050.461.653.751.0ביצים

ומוצריו 264.0275.92677272.0282.2חלב
(יהודים) דיור צפיפות
לחדר מנפש הכלפחות מסך "la6.618.231.342.4

ויותר לחדר נפשות 3"/o of total20.87.81.80.8

19551960197019801989
אדם", כוח

ושכר תעסוקה

האזרחי העבודה 103631.2735.81,001.41,318.11,603.3כוח
האזרחי העבודה כוח 53.652.949.349.552.0/"אחוז

15 בני מאוכלוסיית
ומעלה

מכוח מועסקים הבלתי 7.24.63.84.88.9אחוז
האזרחי העבודה

PRICES9
Annual average
Consumer price index
Price index of inputs in
residential building

Wholesale price index of
industrial output

December each year
Consumer price index
Price index of inputs

in residential building
Wholesale price index of
industrial output

LIVING CONDITIONS
Private consumption
expenditure per capita
Index
PercentsTotal
Food, beverages and
tobacco

Clothing, footwear and
personal effects

Durable goods
Other products, fuel and
electricity

Services (incl. housing
and nonprofit
institutions)

Daily food consumption
per capita10
Calories
Proteins
Fat

Products:
Wheat and its products
Rice
Sugar and its products
Vegetables
Citrus fruit
Meat
Eggs
Milk and dairy products

Housing density (Jews)
Less than 1 person
per room

3+ persons per room

MANPOWER"
EMPLOYMENT
AND WAGES

Civilian labour force
Percent civilian labour ofrct
of population aged 15+

percent unemployed of
civilian labour force

9 in relation to the base period, the 1989 index figures were divided by 100.
10 Till 1980  agricultural years.
11 Till 1985, data refer to aged 14 and over.

ב100. חולק ל1989 המדד הנ0יס, nDi|7n> on'n
חקלאיות. שנים  1980 1v

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 עד



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

rn'n.
Unit

19551960197019801989

אדם'1, noMANPOWER11,
ושכר EMPLOYMENTתעסוקה

AND(המשך) WAGES (cont.)
הכל 103585.7701.8963.21,254.51,460.8Employedמועסקיםסן personstotal

17.617.38.86.44.7Agricultureחקלאות
21.523.224.323.721.6Industryתעשייה

ומים 2.02.21.21.01.0Electricityחשמל and water
9.39.38.36.44.9Constructionבינוי

13.512.313.011.7145Commerceמסתר
6.66.27.56.96.4Transport"תחבורה
5.28.210.0Financeפיננסים

ציבוריים 21.222.024.029.6295Public.■ושירותים services
אישיים 8.37.57.76.27.4Privateשירותים services
0סן היהודים 92.693.190.889.988.2Percentאחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.267.473.677.579.9Percentאחוז employees of

totalהמועסקים employed persons
מסן הנשים 24.425.629.436.039.8Percentאחוז women of total

employedהמועסקים persons
עבודה שעות .noכ*ג>וצע 40.240.136.536.2Averageמס' weekly work

הכל למועסקסך hoursבשבוע per employedtotal
40.240.6Malesגברים
30.029.7Femalesנשים

ממוצע חודשי 10083.2105.7136.2Average=01978כר monthly wage
(במחירים שכיר perלמשרת employee's post (at
הכל constantקבועים)סך prices)total

108.7148.3Inבתעשייה industry
ציבוריים 105.3129.3Inבשירותים public services

19501960197019801989

AGRICULTURE12חקלאות12

מעובד OJ7/שטח 1032,4804,0754,1054,3864,333Cultivated area
103 dunam

בהשק"ה :3751,3051,7202,0032,142Thereofמזה: irrigated
נקי13 מקומי NIS106ne4.11,832Netתוצר domestic product13

103121.189.887.778.0Employedמועסקים persons
במשק נקי הון NIS103n1i1,622.42,076.92,460.72,496.5Netמלאי capital stock in
(במחירי agricultureהחקלאי (at 1986

{1986prices)
חיטה ons"צור: 103 T27.041.3125.0253.2201.7Production: Wheat
125.5296.2472.3607.0906.5Vegetablesירקות

אדמה 35.381.8137.1171.7227.8Potatoesתפוחי
270.0609.61,261.91,542.81,090.0Citrusהדרים
0.24.132.020.0Avocadoesאבוקדו

עוף 7.445.7101.7200.0255.7Poultryבשר meat
בקר 55.067.3Beef§1.925.135.6בשר
בקר Lחלב 106 92.2277.34405670.3915.0Cow'sל milk

מאכל 106330.01,108.11,193.21,451.01,654.0Tableביצי eggs
onsדגים 103 r6.613.921.824.729.8Fish
1032.67.416.326.828.4Tractorsנ1רק0ורים

12 Till 1980  agricultural years.
13 At current prices.

חקלאיות. שנים  1980 עד
שו0פי0. במחירים



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

m'rv
Unit19501960197019801989

n"1wunINDUSTRY
100 D'|7'Di1r>n D'VVDOno. .00198375427428Establishments engaging

ויותר 100ובכירים employees and over
הייצור 1983100.0185490112Industrialמדד production

indexהתעש"תיסה14 total14
והצינה 2679101120Miningכרייה and Quarrying

ו0בק משקאות ,284582128Foodמזון. beverages and
tobacco

ועור הלבשה ,020629899Textilesק00יל, clothing and
leather

ומוצריו 207889111Woodעץ and its products
דפוס ומוצריו, 205692134Paperנייר and its products,
לאור printingוהוצאה and publishing

מוצרים פלס0יק. ,124885128Rubberגומי, plastic,
נפ0 ומוצרי chemicalנימ"ם

and oil products
אל מינרלים 448310598Nonmetallicמוצרים mineral

productsמתכתיים
ומוצרי בסיסית 236192105Basicמתכת metal and metal

productsמתכת
חשמלי ציוד ,12439099Machineryמכונות, electrical 8
וכלי electronicואלקטרוני equipment

andהובלה vehicles
235685141Miscellaneousשונות
ELECTRICITYחשמל

מותקן "צור MWTכושר 1004101,2322,7374,295Installedמגרנו generating
capacity

קוטשיצור 1065432,2056,61012,09719,839Production
תעריפים) (לפי חשמל 106אספקת KWH4641,8575,69710,79417,982Sales of electricity (by tariff)

ביתית 4461,4482,9055,190Householdצריכה consumption
206196מסחר

7821,9814,477Commerce
195455906Agriculturalחקלאות
1416691,8783,7755,296Industrial"תעשייה

מים 1175461,3941,6782,113Waterשאיבת pumping
WATER15מים15

ביתי m3שימוש 106 3n197240375495Household consumption
547590107Industrial"תעשייתי
1,0871,2491,2351,238Agriculturalחקלאי
CONSTRUCTIONבינוי

בנייה 210323.4854,4785,1404,350Buildingנזוגמר completed
בנייה 3,4335,9104,9303,960Building"התחלת begun

Dwellingsדירות
בנייה גמר no. 103 31.031.430.821.9buildingמסי completed

בנייה התחלת 26.946.732.719.3building begun
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

וזנותגמר .kmוהר n'i?405.0348.4390.8242.7wideningcompleted
התחלה 501.4413.2236.2272.7begun

COMMERCEמסחר
מוצרים של הפדיון 100.042.071.1135.1Index=1985מדד of sales value of

אישית commoditiesלצריכה for
המאורגן, הקמעוני personalבמסחר use

קבועים inבמחירים large scale retail
trade. at fixed prices

14 Excl. diamonds. 15 Budget years. יהלומים. כולל לא 14



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

■חידה
Unit

19501960197019801989

תיירות18 TOURISTמלונות HOTELS16

מלון .noבתי .00"190291302295Hotels
76,50115,00025,01431,432Rooms'■.חדרים
72.05.19.611.7Personnights18י106יינות18

TRANSPORTתחבורה
פרסיות 91024148410778Privateי103מכוניות cars

מסחרי ורנב 1914226689149Trucksמשאיות and other
commercial vehicles

2.44.67.38.7Busesאו0ובו0ים
האוטובוסים של .kmקילומטרז' 106 169372419592Busקמ kilometrage

נוסעים :1031,5574.3864,1173,3002,296Railwaysרכבת: passengers
שח/ב? 7791,9493,4195,3266,520tonnage"נ1ונזי

transported
הסוחר צי .noאוניות .00205011010068Ships of the merchant

fleet
כוללת 0ונותתפוסה 103752881,4382,4631,462Gross tonnage

103 tons
שנחתו .noמסוסים 2,2722,9269,07910,93312,190Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1031172231,0512,8473,671Airהובלה transport: passengers
tonsמטענים 2,1873,51630,710105,802178,978freightטונות

נפגעים עם דרכים .noתאונות ■on3,1328,35613,35512,71616,213Road accidents with
casualties

3,87510,54219,52617,88124,062Injuredנפגעים
הרוגים :228176529434475Thereofמזה: killed

POSTSדואר AND
"COMMUNICATIONותקשורת20
ונשלחו דואר 106165360425440Mailדברי dispatched and

receivedונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו 1037301,4612,4452,0291,365Parcelsחבילות dispatched and

received
ונתקבלו שנשלחו 1,5702,2081,112740Telegramsמברקים dispatched

and received
טלפון 103311235261,2502,285Telephonesמכשירי

להתקנת ממתינות 13207020841Applicationsבקשות outstanding
נ1לפון

ציבוריים .0noל0ונים .or<5403,7407,54014,540Public telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of

שנה) banking(סוף institutions
(end of year)

NISנכסים 106 nw2299146,858Assets
8924,450Incomeהכנסות
8623,296Expenditure"הוצאות

תפעולי 31,154Operationalרווח profit

16 End of year. 18 Annual cumulative. 20 Budget years. "1981 ז95<9' .^sj7n nvo 20 7שנה. 0ג0נר 18 שנה. 110 16



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

npn'
Unit19501960197019801988

rw\1nINSURANCE
COMPANIES21ביטוח"

שנתקבלו Premiumsפדמיות received in
Israelבישראל

חיים NISגיטוח 103 ne128821.240.334Life insurance
כללי 252,4212,409,983Generalביטוח insurance
השנה Claimsתביעות for the year
חיים 4306447,179Lifeביטוח insurance
כללי 142,1321ביטוח ,758.783General insurance

19491960197019801989

EDUCATIONחינוך

22(15+ (בני לימוד Yearsשנות of schooling (aged

שנים 0 h6.32312.69.36.44.2"יהודים:
1 .J+J
Jews: 0 years

שנים +3+239.913.020.827.613ו years
שנים 0 יהודים: :2349.536.118.914.4NonJewsלא 0 years

שנים 13+231.52.17.78.413+ years

הכל סן  S1,200.71,446.7PUPILS.103140.8578.0823תלמידים  TOTAL
לימודים) school)(שנות years)

הכל סך עברי 129.7531.9713.01חינוך ,023.51 ,220.6Hebrew educationtotal
ילדים 25.475.7107.7246.6277.2Kindergartensגני

יסודי 91.1375.1394.4436.4480.5Primaryחינוך
הכל סך  יסודי 10.255.1137.3216.6322.1Postprimaryעל  total

ביניים 7.972.8119.9Intermediateחטיבות
הבל סך  10.255.1129.4143.8202.2Secondaryתיכון  total

(כולל 8.240.072.268.0102.7Generalעיוני (incl.
המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 2.015.257.275.899.5Vocationalמקצועי and

agricultural
להכשרת 0.73.15.011.311.6Teacherמוסדות training
וגננות collegesמורים

עלתיכונים 0.62.76.914.117.8Postsecondaryמוסדות and
אחרים otherוגבוהים higher

institutions
1.69.335.454.565.1Universitiesאוניברסיטאות
אחרים 11.026.344.046.3Otherמוסדות institutions

הכל סך  ערבי 11.146.1110.5177.2228.1Arabחינוך education  total
בלבד) (חובה ילדים 1.17.314.217.321.9Kindergartensגני

(compulsory)
יסודי 10.036.985.4122.0140.0Primaryחינוך

הכל סך עליסוד1 2.010.637.365.5Postprimaryחינוך  total
ביניים 2.514.827.2Intermediateחטיבות

הכל סך  2.08.122538.3Secondaryתיכון  total
1.96.219.031.0Generalעיוני

וחקלאי 0.11.93.57.2Vocationalמקצועי and
agricultural

להכשרת 0.10.40.50.6Teacherמוסדות training
וגננות collegesמורים
עלתיכונ"ם 0.10.1Otherמוסדות postsecondary
אחרים andוגבוהים higher institutions

21 See introduction to Chapter 19
22 See note 11 above 23 1961 census. .1961 מפקד 23

19 ל9רק מבוא ראה
לעיל. 11 הערה ראה

10



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

mm.
Unit19491960197019801989

(המשך) "נוו EDUCATIONח (cont.)

של לימוד 1a.100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study of
אוניבר universityתלמידי students 

הכל totalסיטאות0ך
הרוח מדעי

AA C
32.330.127.4Humanities

החברה מדעי
OC..O

25.829.029.0Social sciences
6.65.33.83.5Lawמשפטים
3.26.93.95.775Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 16.018.414.713.715.9Sciencesמדעי and
mathematics

4.63.61.52.71.8Agricultureחקלאות
43.719.916515.014.9Engineeringהנדסה

באוניברסינואות .noמסיימים .do1931,2375,5669,37113,214Graduates of Universities
הכל סך  total

ראשון 1357794,0646.7409,805First"תואר degree
שני 483778071,6522,466Second"תואר degree

שלישי 1081238378454Thirdתואר degree
457601489Diplomaתעודה

19501960197019801989

HEALTHבריאות
תולים בבתי 1038.415.623.727.028.4Bedsמיליות in hospitals

תושבים ל1,000 Rateמיסות .wvn6.67.37.96.76.2Beds per 1 ,000 population
אישפוז 1032,2715,4707,2449,0309,288Hospitalizationמי days

ל1,000 איש0ו7 Rateמי liye1,792.72,583.82,8782,1722,057Hospitalization days per
1,000תושבים population

חולים בבתי חי מהלידותלירות c/oLive births in hospitals
0/o of births

94.899.4100.0100.02MoaoJewsיהודיות
99.7NonJews*54.591.298.82לאיהודיות

19551960197019801989

NATIONALביטוח
INSURANCE25לאומי"

1035356601,0601,6361,970Insuredמבוטחים26 persons26
וגמלאות קצבאות Recipientsמקבלי of benefits

and pensions
ושאירים27 62.2176.7343.4429.1Oldזקנה age and survivors27
לידה28 43.349.978.097.3103.6Maternityמענקי grant28
לירה28 8.713.124.839.843.4Maternityרמי allowance28

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91,246.1Childrenמ0פר for whom allo
ילדים27 קצבת wancesמשלמים were paid27

25 Budget years. 26 Beginning of the year.
27 Monthly average. 28 Annual cumulative.

24 1988 .mu nVnn 27 .*xpn nivu 25
לשנה. 0צ0נר 27

11



הממוצע השנת* השינוי אחת ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE

19601970198019891989
19501960197019801988

שינו*גיאומטריממוצע "k
Geometirc mean"/ change

הכל סך 4.63.52.61.71.8Populationtotalאוכלוסייה
4.73.12.41.41.6Jewsיהודים

3.66.33.83.13.0NonJewsלאיהודים
מוסלמים :3.77.04.23.13.2Thereofמזה: Moslems
טבעי ריבוי Naturalשיעור increase rate
האוכלוסייה 2.91.51.41.00.4Total'כל population

3.60.81.31.72.3Jewsיהודים
1.80.31.90.63.0NonJewsלאיהודים

מוסלמים :0.92.30.62.8Thereofמזה; Moslems
תינוקות פטירת Infantשיעור mortality rates

האוכלוסייה 2.93.24.34.8total'כל population
5.23.64.14.57.9Jewsיהודים

1.54.86.111.4Moslemsמוסלמים

בכוח ועולים 17.64.15.71.985.4Immigrantsעולים and potential
immigrants

13.514.39.81.105Touristsתיירים (excl. cruise
בשיוט) נוסעים כולל (passengers(לא

לנפש גולמי מקומי 5.24.92.61.20.4Grossתוצר domestic product
(1986 per(במהיר1 capita

(at 1986 prices)
ציבורית לצריכה 3.111.10.61.710.4Generalהוצאה government

(1986 (במחירי consumptionלנפש2
per capita2 (at 1986
prices)

מקומית גולמית 0.55.01.01.04.3Grossהשקעה capital formation
(1986 (במחירי perלנפש2 capita2 (at 1986 prices)

סחורות של בחשבון 2.013.411.20.328.2Deficitהגירעון in goods and
התשלומים במאזן servicesושירותים account

in balance of
payments

לחול ישראל 312.114.220.54.20.6Israel'sחובות obligations to
foreign countries

חוזן במטבע 15.124.84.217.7Israel'sנכסים foreign assets
(נטו) סחורות 19.713.221.87.79.4Exportsצוא of goods (net)
(נטו) סחורות 5.111.21855.53.7Importsבוא of goods (net)

של היצוא על היבוא 0.79.413.80.7155Excessעודף of imports over
exportsסחורות of goods

של החליפין Exchangeשער rate of the
שנה .16.26.935.9855165USהדולרסוף $end of year

'nvu vxinn16.26.930.893.120.0annual average

2 Up to 1980  old series:
see introduction to Chapter ( 1951 1955

ישנה; 0דרה  1980 עד 2

.. 7פר7ן מבוא ראה
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

19601970198019891989
19501960197019801988

toniN'i.11'tB.מנזוצע "h
Geometric mean"h change

שנחי Annualממוצע average
לצרכן המחירים 5.941.621.120.2Consumerמדד price index
nnivun מחירי 42.820.218.6Pricesמדד of input in
למגורים residentialנבנ"ה building

0י0ונ"ם מחירים 43.220.821.1Wholesaleמדד price index
התעשייה תפוקת ofשל industrial output

שנה כל Decemberדצמבר each year
לצרכן המחירים 12.85.646.217.020.7Consumerמדד price index
תשומה מחירי 47.616.318.9Pricesמרד of input in
למגורים residentialבבנייה building

סיטונ"ם מחירים 47.816.4195Wholesaleמדד pirce index
התעשייה תפוקת ofשל industrial output
מקומית לצריכה 4.44.12.72.82.6Privateהוצאה domestic

לנפש consumptionפרטית expenditure
0988 (במחירי הכל4 perסן capita4total (at

1986 prices)
משקאות מזון, ,4.43.11.12.41.2Foodמזה. beverages and

tobaccoו0בק
הלנשה ,3.75.32.63.595Clothingהנעלה, footwear and

אישיים personalוחפצים effects
בניק"מא 5.89.35.86.415.2Durableמוצרים goods
אחרים 6.16.42.45.81.9Otherמוצרים commodities

4.63.43.41.70.3Services4שירותים*
ליום* לנפש 0.60.700.20.9Caloriesקלוריות per capita per

day5 ,
Protein per capita per day* ליו50 לנפש 0.10.70.10.40.5חלבון

ליום5 לנפש 1.61.90.70.45.0Fatשומן per capita per day5
האזרחי העבודה 3.12.82.23.2Civilianי63כוח labour force

6373.22.71.70.5Employedמועסקים persons
מועסקים 65.71.25.29.442.6Unemployedבלתי
חודשי שכר 2.42.81.2Indexמדד of average monthly

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

בתעשייה :3.50.8Thereofמזה: in industry
ציבוריים 2.30.3inבשירותים public services

(במחירים החקלאי6 6.36.54.02.4Agriculturalהתוצר product5 (at
fixedקבועים) prices)

בחקלאות5 2.90.21.32.0Employmentהתעסוקה in agriculture5
החקלאי5 במשק הון 170.21.8Capital§2.5§10.9מלאי stock in agriculture5

11986 at)(במחירי 1986 prices)
(כמות): Production5"צור5 (quantity):

4.311.77.3254.4Wheatחיטה
13.08.25.726.4Cottonכותנה

לבשר חיים 23.66.56.13.21.7Livestockבעלי for meat
כקר 11.74.44.33.52.3Cow'sחלב milk

למאכל 12.90.72.01.50.4Tableביצים eggs
הדר 8.57.52.05.110.3Citrusפרי fruit

אחרים 17.59.88.46.44.5Otherפירות fruit

A See note 2 above.
5 Agricultural years.

6I960
1955

לעיל. 2 הערר. ראה 4
ni'N'J^n 0'Ki 5
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

19601970198019891989
19501960197019801988

שינוייאוגזטיי "/o

Geometric mean"/>< change

התעשייתי הייצור 11.65.22.41.8Industrialמיד production index
הכל 10total

מיון :4.96.25.13.3Thereofמזה. Food
ועור הלבשה ,12.04.70.13.9Textilesטקסטיל, clothing and

footwear
כימיקלים פלסטיק, ,14.95.94.63.2Rubberנומי, plastics,

chemicalsונפ0 and oil
מתכת ומוצרי 10.24.21.53.7Metalמתכת and metal products
חשמלי ציוד ,f22.9Machinery.13.67.7מכונות, electrical

הובלה equipmentוכלי and
transport vehicles

השמל 15.011.66.25.86.1Electricitysupplyאספקת
ביתית 7.26.77.3Domesticצריכה consumption

9.79.59.1Commerceמסחר
8.87.949Agricultureחקלא1ת
7.23.83.9Industryתעשייה

מים 1.92.63.4Waterשאיבת pumping

(שסח) בנייה Buildingנמר completed (area)
הכל סך 10.22.51.41.99.3total

(יחידות) 0.90.23.711.1dwellingsדירות (units)

מוצרים של הפריון 5.47.42.5Indexמרד of sales of commodities for
במסחר אישית personalלצריכה use in large scale

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

תיירות 74.40.40.32.3Touristמלונות hotels
8.75.22.63.1Rooms/וודריס
71L16.52.32.4Personnightsלינות

מנועיים רכב 88.314.37.36.93.3Motorכלי vehicles
ארצי 8.21.23.94.2Busesnationalאו0וב1סיםקילומטרד kilometrage

נוסעים 10.90.62.24.09.5Railwayspassengersרכבת
בנמלים שנסענו 18.711.0652.62.1Freightמטענים loaded at ports
בנמלים שנפרקו 3.57.72.58.61.6Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית 6.716.810.52.97.0Internationalהובלה air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 1056.40.93.34.2Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים :2.611.62.01.07.1Thereofמהם. killed

הכל J13.73.33.82.12.0Pupilstotalתלמידיםסך
עברי 13.62.63.72.02.0Hebrew'חינוך education
ערבי 13.99.14.83.02.4Arabic'חינוך education

באוניברסיטאות 919.412.34.42.01.5Studentsסטודנטים in universities

הולים בבתי 2.70.81.50.9Bedsמיטות in hospitals
תושבים perל1,000 1 ,000 population

'1970
1961

"1960
1951

"1960
1949
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הסביבה ואיכות אקלים שטח,

הפנימיים והעמקים ההרים אזור
"n 934 ;35o30'E;3258'N כנען: הר

'r> 50 ;35o1ve ;32o40'n קיבוץ: דוד, רמת
"O 550 ,■3f/f£ ;32O13'N שכם:

מ' 757 ;35>m3e;31o52n תעופה: נמל ,D'Vwn1
מי 360 ;3459'E ;31O43'N גימל: בית
"0 280 ;34"48lE;3r15lN שבע: באר

והערבה הירדן שקע
מי 75 ;35"£361 |\ך3310; בלום: כפר
מי  190 ;35o36'e ;32o4vn מסרה:

מי 220 ;35O32'E;32O25'N צבי: סירת
מי 12 1\1י2933;£י34057; אילת:

הסביבה איכות
אויר

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

לארם. מסרו והיא לסביבה
ידי על בעיקרם הוכנו אויר מזהמ1 על הנתונים
המרכזית הלשכה עם בשיתוף הסביבה איכות משרד

וכוללים: לס0סיס0יקה
מזהמים של כמויות על ארציים אומדנים .1
1989 עד 1985 בשנים לאויר הנפלטות

.(1.9 עד 1.7 (לוחות
אויר מזהמ1 של ריכוזים על נתונים .2
בשנים בארץ שונים באזורים באטמוספרה

.(1.111 1.10 (לוחות 19891986

והסברים הגדרות
לאויר הנפלטים גזים בעיקר כוללים אויר מזהמי
(בנזין, פחמימני דלק של שלמה בלתי שריפה בעת
אלה גזים בין וכוי). פחם לבישול, גז מזוט, סולר, נפט,
חדחמצנ1, פחמן דוחמצנית, גופרית לציין: יש
לעין הנראה ועשן ודרחמצנ1) חד (חנקן חנקן תחמוצות
ומחלקיק1 (פחמימנים) שרוף דלק מרולקיק1 המורכב
אוזון, הגז גם נכלל אויר, מזהמי של ברשימה עופרת.
של כימיות תגובות עקב באטמוספרה שנוצר
השמש. קרינת בהשפעת חנקן ותחמוצות פחמימנים
מרחף אבק חלקיקי אויר מזהמי בין נכללים כ/, כמו
תעשיית האדם: מפעילות או חול סופות עקב הנוצרים

לאסלולות. בדרכים תנועה או מחצבות מלט,
נאמדות האויר מזהמי כמויות מדידה. יחידות

טונות. באלפי או בטונות בקילוגרמים,

שטח1
לחלוקה מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
ירושלים מזרח כולל המרינה, שטח של המינהלית
השטח על נתונים גם מוצגים זה בפרק והגולן.
כן נפה. כל בתוך הטבעיים האזורים של היבשתי

הימות. שטח על נתונים מובאים
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 1.2 ללוח הוספו הטמפרטורה,

גשם. שנת לפי ממוצעים טמפרטורה
ולחות טמפרטורה של הרבשנת"ם הממוצעים
ער 1964 לשנים התחנות ברוב מתייחסים יחסית,
שנות ברוב מדדו שלא בתחנות צוינו לא אך ,1979
הצבתן. בתנאי ניכרים שינויים שחלו או התקופה

(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט ,1980 עד 1951 הנורמלית התקן noipn1/
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
המטאורולוגי. השירות המקור:

הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
, הים לפני ביחס וגובהה

החוף אזור
'10 20 ;35o06'e ;32O56'N מטעים. עכו,
'0 180 ;35"04'E ;32O33'N יצחק: אבן

■n 4 ;3447'E ;3206N דב: שדר, אביב, תל
■n 50 ;34o54e ;32o00'n גוריון: בן תעופה נמל

מי 30 ;34o49'e ;32''00n מטאורולוגית: תחי דגן בית

לישראל הסטטיסטי הירחון ו1983. 1972 והדיור האוכלוסין במפקדי ס00י00"ם ואזורים ביישובים אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה ש0וו, גם 7י 1

.1986 ,2 '00 010ף. 
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למשרד מגיעים אלה יומיים רישומים שעות. לחצאי
הערכים של מחשב עיבודי מהם המפיק הסביבה איכות

הנאים:
היומיים הערכים מיצוע ידי על מתקבל ממוצע

השנה. במשך שנרשמו
המ'רב1 היומי הערך שעות. ל24 מירב' ערך

השנה. נמשך שנרשם
שעתי החצי הערך מירב'. חצישעתי ערך

השנה. במשך שנרשם המירב1

הנתונים מגבלות
רק כוללים אויר מזהמ1 של ר,ב0/י/?7 על הנתונים .1
עקב לאויר חנפלסות המזהמים כמויות את
כמויות את כוללות ואינן דלק מיני כל שריפת
ארורות בדרכים לאויר הנפלטות המזהמים
מתהליכים או תעשייתיים מתהליכים (כתוצאה
זיהום של הארי שהחלק זאת, עם יצוין טבעיים).

דלק. שריפת עקב נגרם האויר
רק כוללים אויר מזר,מי של הריכוזים על הנתונים .2
מהמזהמים לחלק בארץ. הני0ור מתחנות חלק

.(1989 1985) התקופה לכל נתונים אין
תקופות במשך פעלו הני0ור מתחנות חלק .3
הניסור תחנות נתוני חלקי. באופן רק מסוימות
בסוגריים הורפסו מהזמן אחוז מ35 פחות שפעלו

בהסתייגות. אלה לנתונים להתייחס ויש
הגדרות, אויר, מזהמ1 על נוםפים פר0'ם
בנספח ראה שהנתונים של חישוב דרכי מקורות
בישראל אויר מזהמ1 של וריכוזים יפלי0ות
ה000'ס0י בירחון שפורסם 1989 1984

.1990 ,8 מס מוסף  לישראל

השתייה מי איכות
לאיכות מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
תוצאות פי על השתייה, מי של בלבד המיקרוביאלית
המים לאיכות מתייחסים אינם הנתונים הבדיקות.

אחרות. ומבחינות כימית מבחינת
בעיקרם הוכנו המיקרוביאליות הבדיקות על הנתונים
עם בשיתוף הבריאות ומשרד מקורות חברת ידי על

וכוללים; לס00יסנ1יקה המרכזית הלשכה
המים של המ'קרוביאליות הבדיקות על נתונים ו
עד 1987 לשנים לשתייה) ראויים (המים השפירים
כלל בדרך "מקורות" חברת ידי על שנעשו 1989
ההספקה ובקו1 המים במקורות ליישובים מחוץ
לוח (ראה לצרכניה החיבור לפני החברה של

.(1.12
מי של המיקרוביאליות הבדיקות על נתונים 2
שנעשו 1988 ספטמבר ער 1986 לשנים השתייה
הבריאות, משרד בפיקוח  המקומיות ברשויות
בתוך (צנורות) ההספקה וב7,וי המים כמקורות

.(1.13 לוח (ראה היישובים

והסברים הגדרות
חיידקי לגילוי בדיקה מיקרוביאלית: בדיקה
ברשתות נהוגה הבדיקה צואת1. קוליפורם או קוליפורם
שנעשות בבדיקות ומאגרים). (צינורות השתייה מי

(מיליונית במיקרוגרמים נמדדים אויר מזהמ1 ריכוזי
אויר. מעוקב למטר מזהם של הגרם)

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

אויר. איכות תקני שנ1
הריכוז תינו תקן0יל99) (או סטטיסטי תקן .1
9970 במשך המותר אויר מזהם של המירב1

מהזמן.
הריכוז הינו (1000/0 תקן (או מ1חלט 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 מכני (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 הקילומטרד
על שהוכנו (כפי אויר מזהמ1 של הפליטה מקדמי 2
בארה"ב הסביבה לשימור הפדרלית הרשות ידי

.(1986 לשנת מעודכן  usepa
הוא  (Emission Factor) הפליטה מקדם
הצורכת נתונה אנושית לפעילות האופייני היחט
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 כמ1יות על האומדנים
 האינדיקטורים הסביבה. לאיכות במשרד הוכנו
והכמות לנפש בק"ג אויר מזהם של ממוצע
 לקמר בטונות אויר מזהם של הממוצעת

ל000יס0יקה. המרכזית בלשכה ח1שבו
הוא הנתונים מקור אויר. מזהמ' של ריכוזים
עוקבים בתחנות ניטור. רשת הקרויה התחנות רשת
במשך ברציפות האויר מזהמ1 של הריכוזים אחרי

(גלאים). מיוחדים מכשירים באמצעות השנה
מ9 נאספו אויר מזהמ1 של ריכוזים על הנתונים
עירוני מרכז שונים. מסוגים עירוניים באזורים תחנות
ופרבר תעשייתי פרבר תעשייתי, עירוני מרכז מסחרי,
הרוסים), במגרש (התחנה ירושלים בערים:  מגורים
פתח תלפיות); (שוק חיפה העירייה); (ליד אביביפו תל
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 הניטור
הנערך יומיומי רישום על מבוססים הנתונים
ממוצעים מחושבים שממנו דקות, ל5 אחת בתחנות
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מחשב עיבודי מופקים ומהם הבריאות משרד ולמרכז
ארציים.

כחברת חריגות שנמצאו הבדיקות חישוב כי יצו"ן,
המחמירות החרשות התקנות לפי נעשה ימ7}1ר1ת
כמשרד חריגות שנמצאו הבדיקות חישוב ואילו
הרשויות בתוך שנלקחו הדגימות (על הבריאות
לעיל). (ראה הקודמות התקנות לפי נעשה המקומיות)

הנתונים מגבלות
לא בבדיקות שנמצאו מהחריגות חלק כי יתכן .1
על מאיהקפדה אלא עצמם, המים מזיה1ם נובע
ההעברה כללי (על הדגימות לקיחת כללי
מה עצמה, הבדיקה ביצוע כללי על למעבדה,
כאלה ממקרים חלק מסעה).  'חיובי שנקרא

החוזרות. הבדיקות עריכת בזמן מתגלה
מב0א לא חריגות תוצאות עם הבדיקות אחוז .2
המים הכל מסך הנפסלים המים אחוז את בהכרח
הקנונים ביישובים כי מסתבר כך המסופקים.
יותר נערכות זיהומים יותר לעתים יש בהם
לכמות (יחסית הגדולים ביישובים מאשר בדיקות
מבצעת מקורות חברת המסופקים). המים
במקומות יותר גבוהה בתדירות בדיקות לעתים
עריכת כי ברור שבסיכון). (נקודות חשובים
עם הבדיקות אחוז על משפיע יותר רבות בדיקות
אחוז את בהכרח מב0א ואינו  חריגות תוצאות
המסופקים. המים הכל מסך הנפסלים המים

רק מתייחס חריגות תוצאות עם הבדיקות אחוז .3
לבדיקות ולא וחוזרות שיגרתיות לבדיקות
במערכת. זיהומים בעקבות שנערכות מיוחדות
התוצאות עם הבדיקות של הנתונים בהשוואת .4
הבדיקות הבריאות במשרד כי לזכור יש החריגות
כתוך המים (עכור החריגות התוצאות עם
בעוד  הקודמות התקנות לפי נקבעו הישובים)
(עבור החריגות הבדיקות מקורות, שבחברת
לפי נקבעו  ליישובים) לכניסה עד המים

לעיל). (ראה המחמירות החדשות, התקנות
הגדרות, שתייה, מי איכות על נוספים פרסים
שתייה מי "איכות בנספח ראה הנתונים ומקורות
בירחון שפורסם  י ו 989 ו 986 בישראל

.1990 ,8 מוסף  לישראל ה000יס0י

נהוגה ותחתיים) עילים (מקורות המים במקורות
גם מוסיפים שבה  שלמה מיקרוביאלית בדיקה
כללית וספירה צואת1 ס0רפ0וקוקו0 חיידקי בדיקת

הח"רקים. של
להלן) (ראה המים איכות לקביעת התקנות תקנות.
במים, וריכוזם החיידקים סוגי את היתר, בין קובעות,
לקיחת שיסת ואת לשתייה ראויים יהיו שהמים כדי
והגופים הבדיקות תדירות הבדיקות, ועריכת הדגימות

עליהם. האחראיים
מרס עד בתוקף שהיו (ישנות) הקודמות' התקנות
שעברו דגימות לפי לשתייה כפסלים מים כי קבעו 1989
נתגלו ובהם וחוזרת שיגרתית מיקרוביאלית בדיקה
אחד צואת1 קולי חיידק או קוליפורם חיידקי מ10 יותר

מ"ל. 100 של מים בדגימת
התקנות 1989 באפריל החל החדשות2 התקנות
לפי לשתייה נפסלים המים כי וקובעות, יותר מחמירות
שנתגלו שיגרתית מיקרוביאלית בדיקה שעברו רגימות
צואת1 קוליפורם או / 1 קוליפורם חיידקי מ3 יותר בה

מ"ל. 100 של מים בדגימת אחד
בדיקות חריגות: תוצאות עם נדיקות
בהם שנמצאו מים של בדגימות שנעשו מיקרוביאליות
תוצאות עם (בדיקות בתקנות המותר מעל רו"דקים

מהתקנות). חריגות
הוא חריגות תוצאות עם הבדיקות אחוז
המים. של המיקרוביאלית האיכות על בלבד אינדיקסור
הפסולים המים אחוז את תמיד מב0א אינו זה אחוז
המיגבלות עקב  וזאת מסוים באזור לשתייה
 (ראה הבדיקות ובביצוע הדגימות בלקיחת הקיימות

הנתונים). מגבלות

עיבודם ושיסת הנתונים מקורות
המיקרוביאליות הבדיקות עריכת לצורך הדגימות
ידי על המים הספקת ומקווי המים ממקורות נלקחות
ומשרד מקומיות רשויות מקורות, חברת אנשי
ערוכות תוכניות לפי נלקחות הדגימות הבריאות.
שנקבעות שיסות לפי למעבדות ומועברות מראש
נקבעה הדגימות לקיחות של התדירות כתקנות.

האוכלוסייה. וגודל המים מקור לפי בתקנות
שנמצאו הבדיקות ועל שבוצעו הבדיקות על הנתונים
מקורות חברת למרכז מועברים התקנות מן הריגות

נבחרים פרסומים

ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים, רשימת 6
1983 ,1972 ,1961 ,1948

הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15
האוכלוסייה של החברתיתכלכלית

סכניים פרסומים
 וסמליהם אוכלוסייתם ה"שובים, רשימת 56

31 ו0> 1988 ליום נתונים

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

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
8 ,5 ,3 מס'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
היישובים של ס00י00ית הגיאוגרפית החלוקה 2

בישראל. העירוניים

.1977  תשלת  תיקון לארור ,1974  תשלד שתייה) מי של הבריאותית (איכותם העם בריאות תקנות ו
.1988  ת;'01נ1 תיקו! לאחר ר.1ל התקנות 2
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AREA

AREA1 OF DISTRICTS,
SUBDISTRICTS AND NATURAL
REGIONS

now

הנפות ,nmnnn 1now
הטבעיים והאזורים 1.1

םמל
האזור
ר,טכעי

0בעי ואזור נפה ,nnn
(קמר) now

Area
)sq. km.)

Distirct, subdistirct
and natural region

Natural
region
code

כולל סך  21,946ISRAELישראל  GRAND TOTAL

הכל סך  היבשתי 21,501LANDהש0ח AREA  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistirct

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistirct

03,!1?in 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

רוצור05 106Hazorאזור Region05

כנרוז Kinneret?52נפת SubDistirct

163Kinerot06כנרות"06

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

י1ר^ל 1.197Yizreelנפת SubDistirct
שאן08 בית 219Betעמק Shean Basin08

חרוד09 \1nv116Harod Valley09
כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתיתירען13 246NazarethTir'artהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistirct
מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

'חיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

נולן ,7נפת /76Golan SubDistirct
104Hermon42חרמון42
צפוני43 479Northernגולן Golan43
תיכון44 307Middleנולן Golan44

דרומי45 286Southernגולן Golan45

חיפה 854HAIFAמחה DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistirct
חיפר.19 283Haifaאזור Region19

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT 18



AREA1 OF DISTRICTS,
SUBDISTRICTS AND NATURAL
REGIONS (cont.(

הנפות המחתות, שטחי
(המשך) הטבעיים והאזורים

(1np)סמל nowNatural
טבעיהאזור ואזור ■131 ,nnnAreaDistrict, subdistrictregion
.sq)הטבע" Km.)and natural regioncode

חררה 571Haderaנ0ת SubDistirct
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20
יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21
אלכ0נדר22 126Alexanderהר Mountain22
חורה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistirct
348Sharon24שרון24

תקור, nno 284Petahנסת Tiqwa SubOistirct
השרון25 118Southernדרום Sharon25
תקוה26 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה nai312Ftamla SubDistirct
לוד27 312Lodאזור Region27

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

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistirct
אבינ30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

)/ש?לון 1,272Ashqelonנ0ת SubDistrict
מלאכי31 321Malakhiאזור Region31
לכיש32 491Lakhishאחר Region32
אשדוד33 63Ashdodאזור Region33
אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שבע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistirct
גרר35 357Gerarאזור Region35
בשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Northernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
צפון40  הנגב 5,015Negevהר Mountains  North40
דרום41  הנגב 2,874Negevהר Mountains  South41

הימות 445AREAשסח OF LAKES

כינרת 165Yamי0 Kinnere't (Sea of Galilee)
המלח2 280Yamים HaMelah2 (Dead Sea)

1 Area of Israel  land area and lakes  according to the administrative המינהלית החלוקה קוי לפי  והי10ת היבשתי noun  ישראל שסח 1

division 01 the state, including East Jemsalemand theGolan. 2 tncl. also הדרומי האגן את גם כולל 2 והגולן. ירושלים mm כ1לל ה110ה. noai "m
the southern basin of the deadSea. an evaporation pond at present, which ה*9וני. האנן .rynn הסוונת אידוי, כבריכת anvn dioi'j .n^Dii 0' 1OT
is fed by the water of the northern basin.
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אקלימיים ■סודות

Calendar year 11989 לוח mui
1.2

iunn

CTemperature"00פר0ורה
לחות

Mean1קיצוניExtreme
עם D'D< ■on

No. of
days with

■חסית
ממוצעת
2JVDI■

('*<)
Mean
daily
relative
lumidity2

(■/)

DID'OpD
Maximum

מינימום
Minimum

.ומי
Daily

מקסימום
Maximum

!1mn

Date
מינימום
Minimum

1'wn
Date

30o
ויותר
30"
and
over

5O
ninoi
5"
and
less

החוף tm>

יצחק 25.014.419.741.116/51.54/2,5/112612אבן

דב שדה אביב, 23.815.819.836.020/42.55/113868.1תל

גוריון בן תעופה 25.613.319.539.228/51.54/21223169.6נמל

תרונה דגן, 25.013.219.138.728/52.24/21073965.5בית

מטאורולוגית

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

כנען 20.311.916.135.015/72.74/15757הר

קיבוץ דוד, 26.012.819.439.816/53.64/21455267.8רמת

23.613.018.336516/51.65/11034659.3שכם

תעופה נמל 21.811.116534.228/53.35/1366564.1ירושלים,

גימל 25.913.819.940.128/51.45/113514בית

שבע 26.012.419.241.114/62.14/21445658.2באר

והערבה הירדן שקע

בלום 26.711.519.140.216/53.64/21655959.1כפר

5/118710577;28.815.922.443.616,21/52.04/2מסדה

צבי 029.414522.043516/51.94/21993554.7ירת

31.217.924545.67/62.26/12091234.0אילת

< פברואר כולל לא a .1989 ינואר כולל לא 3 .1.4 נלוח נתוגים נחם שיש החורשים פי על 2 .1.3 בלוח נתונים בהם שיש החודשים פי על 1
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CLIMATE

1.2
CLIMATIC ELEMENTS

נשם IXשנת 1988VIII 1989Rain year

הגל סן
משקעים
>00<
Total

precipi
tation
)mm)

עם ימים Numberסספר of days withטספרטוררTemperature "C

Station

DD 1

v/7e/o
ויותר

1 .וחוח
precipi
tation
and
more

שלג
Snow

ברד
Hail

D'mn
Thunder

סערות
Gales

ערפל
Fog

msio
חול
Sand
storms

Meanממוצע

מקסימום
Maximurr

מינימום
Minimum

יוסי
Daily

Coastal Region

4824583365624.814.319.5Even Yizhaq

4883929323.715.619.6Tel Aviv. Sede Dov

5134021521825.412.819.1Ben Gurion Airport

518412151224.912.818.8Bet Dagan, Met.

Station

Hill Region and
inland valleys

4694 40619.911.615.7Har Kenaan

422312105125.712.519.1Ramat David, Qibbuz

5671 39361923.312.818.1Shekhem (Nablus(

5367 393923421.510.916.2Jerusalem, Airport

4614025.014519.8Bet Jimal

18727213625.812.118.9Beer Sheva

Jordan Rift

and Arava

38035"1182 1726.611.519.1Kefar Blum

2673381126.314.420.3Massada

23730182729.314.421.8Tiral Zevi

1854131.017.824.4Elat

1 Frommonths in which there are data in Table 1.3. 2 From months in which there are data in Table 1.4. 3 Excl January 1989 4 Excl February
1989.
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המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע
והמינימלית1

(OC)
1.3

GID'OpDMaximum
nsipnתחנה

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

החוף אזור

יצחק 198913.816.519.128.729.829.931.331.731.027.423.417.8אבן
1966198315.917.219.824.027.529.830.931.230.628.823.418.0

דב שדה אביב, 198915.217.119.224.225527.429.129.929.326.323.718.8תל
1964197917.318.220.122.824.327.128.829.328.626.523.318.9

גוריו) בן תעופה 198915.318.220.628.829.129.931.332.031.327.724.118.8נמל
1951196018519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

תחנה דגן, 198915.217.620.127.328.129.030.731.130.527.324.019.1בית
1964197917.919.221.524.626.729.330.630.929.928.024.219.4מטאורולוגית

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

כנען 19896.910.614.125.526.927.830.429.927.921.716.911.6הר
196419799.211.214.218.724.328.029.429.127.223.417.010.8

קיבוץ דור, 198914.117.620.329.429.730.732.733.132.328.424.618.8רמת
1964197916.618.320.824.528.431.332.332531.429.124.418.2

198911.514.317.527.928.328.730.831.330.125.521.315.8שכם
1970197913.014.817.221.324.826.627.827.827.025.219.813.8

תעופה נמל 19899.612.615.825.926.627.128.529.128.123.819.714.7ירושלים,
1968198311.713.216.220.925.427.928.928.828.025.318.8135

גימל 198913.516.319.328.929.830.331.732.631.527.223.3בית
1964197915.817.620.124.228.030.631.531.730.528.223.217.5

שנע 198913516.420.130.230.831.733.233.632.328.023.918.7באר
1964197916.418.421.325.629.331.932.932.831.128.623.417.9

והערבה הירדן שקע

בלום C31.732.234.234.C33.328.924.C17.E.198914.218.121.331כפר
1964197916.418.E21.225.129.632.:33.;33.132.e30.C24.18.C

>198915.719.7מסדה 23.E33.'35.4! . .1 37.37.'36.1) 30.E< 26.C19.'
19741983< 17.619.621.;28. 32.7i 37.0 3536.'35.11 31.7< 25.^19.E

צבי /0198915.9ירת 19. 23*33. 35.037.9 37.9 35.< 36y19.5 26.2 31.
1964197928.0 23.3 20.3 18.233.1 37.4 37.3 36.19.9 26.4 32.3 35

198918.34.0אילת 25.8 21.38.3 36.S22.3 27.8 32.5 37.4 39.8 40.
1964197920.830.6 26.3 23.I 33.0 36.4 39.0 39.4 38.3 35.222.0 27.

ארעיים. הם 19897 הנתונים 1
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1.3
MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE1
)OC)

DIDO'OMinimum
PeirodStation

1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Coastal Region

5.87.59.514.416.217.820.720.920.016.414.09.91989Even Yizhaq

8.18.510.012.615.218.220.320.819.817.813.810.019661983

6.77.910.814.618.120.122.623.222.017.715.510.41989Tel Aviv, Sede Dov

9.09.511.313.816.419.922.022.421.117.714.010.619641979

4.35.48.811.915.117.320.420.719.415.412.98.41989Ben Gurion Airpotr

6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.719511960

4.44.98.511.514.817.120.620.619.114.912.98.41989Bet Dagan, Met.

6.66.88.611.013.617.119.319.618.114.811.28.219641979

Hill Region and
inland valleys

1.83.57.215.215.315.618.618.116.913.610.56.31989HarKenaan
4.15.06.89.713.516.618.118.016.714.710.65.919641979

2.83.88.111.215.318.121.621.019.314.211.66.51989Ramat David, qibbuz

5.66.17.810.313.817.720.020.218.514.610.37.019641979

3.34.58.514.416.117.019.519.718.615.112.27.41989Shekhem (Nablus)

7.28.09.612.315.117.219.019.118.416.613.18.219701979

1.42.66.312.014.115.417.717.416513.410.75.51989Jerusalem, Airpotr

4.04.86.79.612.615.417.217.216.313.99.55.719681983

6.07.59.815.516.918.120.020519.817.114.81989Bet Jimal

8.59.210.712.915.418.419.820.219.317.414.310.119641979
3.83.97.412.914.316.920.119.418.014.011.46.11989BeerSheva
6.06.98.911.513.916.718518.617.114.711.07.319641979

Jordan Rift

and Arava

2.24.38.011.114.016.218.518.216.812.311.25.61989Kefar Blum

5.76.38.110.613.216.118.018.216.713.29.66.919641979
6.68.411.417.419.722.922.922.017.815.910.21989Massada

9.19.710.314.617.320.222.622.721.318.914.911.219741983
4.55.29.613.617.319.422.122.821.216.713.77.91989Tirat Zevi

7.07.79.412.115.519.021.421.820.617.21258.719641979

7.28.213519.322.423.325526.023.919.915.710.11989Elat

9.211.013.917.521.123.825.225.423.720.415.610.719641979

1 Data for 1989 are provisional.
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ממוצעת1 יחסית לחות
1.4

*****ווו111תקופהתחנה

החוף אזור

יצחק 1989אבן

19651983696867626064

דנ שדר. אביב, *n19896961696769

19641979676766646872

גוריון בן תעופה 1989726368566464נמל

19511960737471666063

מטאורולוגית תרונר. דגן, 1989766763565860נית

19641979747269666869

ההרים אזור

הפנימיים oynyDi

כנען 1989הר

19641979787266574745

קיבוץ דוד, 1989806876615960רמת

19641979747372666363

1989756067344854טכם

19701979636059524956

תעופה נמל 1989816973424855ירושלים,

19681983757269574849

גימל 1989בית

19641979666362565557

שבע 1989756364444549באר

19641979666459545356

והערבה הירדן ו!וקע

בלום 19897564454652כפר

19641979706864595354

198967556143מסדר,

19741983706966554949

צבי 1989735963414144טירת

19641979696865554848

1989503535262225אילת

19641979464235312624

*רע"ם. הם ל989ו הנתונים 1
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1.4
MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percents

VIIVIIIIXXXIXIIPeriodStation

Coastal Region

1989Even Yizhaq

68686563616819651983

7171666569721989Tel Aviv, Sede Dov

72716867636619641979

7273757077811989Ben Gurion Airport

65666462667019511960

6765626270751989Bet Dagan, Met. Station

71717070707419641979

Hill Region and inland

valleys

1989Har Kenaan

49525554617419641979

6566616770801989Ramat David, qibbuz

66666565657419641979

6063625861701989Shekhem (Nablus)

61656757556519701979

6363646469781989Jerusalem, Airport

56616256617319681983

1989Bet Jimal

60626461606419641979

5859585362681989BeerSheva

60626360616719641979

Jordan rift and Arava

59615950801989Kefar Blum

59625958627119641979

5456535462721989Massada

53565553556819741983

4751505260751989Tirat Zevi

49525353556719641979

2527343646471989Elat

27303538424719641979

1 Data lor 1989 are provisional.
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PRECIPITATION1

mm; rain year

1D'ypum

נשם שנת ,n1<
1.5
njnnתקופתי

Period1
הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור
Region

,Akko_236513370346800_1988/89393עבו,
19511980607329801511608862277plantationsמטעים
יצחק 1988/894821277614279659200Evenאבן Yizhaq

19511980660225801761679679287

אביב, 1988/8948837018910250740Telתל Aviv,

רב /77H/19511980541027791511397351192Sede Dov
תעופה 1988/89513108619593527700Benנגזל Gurion
גוריו) 19511980582020701611508965234Airpotrבן

תחנה דגן, 1988/8951898718195717500Betבית Dagan, Met.
19511980577022681761518259181Stationמטאורולוגית

ההרים Hillאזור Region
andוהעמקים inland
valleysהפנימיים

כנע1 1988/894691841186723711500Harהר Kenaart

1951198073922475170187129100448
דוד, 1988/89422115117358448501Ramatרמת David,
19511980527118571381368166264qibbuzקיבוץ

1988/89567165623796471150Shekhemשכם (Nablus)
195119806501167612417613791236

,1986/89536857195915712800Jerusalemירושלים, airport
תעופה 195119805630156212213610795251נמל

גימל 1988/89461940139996411000Betבית Jimal

19511980506114601141278678233

שבע, 1988/89187335357551600Beerבאר Sheva,

הנגב 19511980199062249463527131Negevמכון Inst.

הירד! Jordanשקע Rift

andוהערבה Arava

בלום Kefar_1988/8938048531364125770כפר Blum

195119805281175911213191703411

1988/89267103710729315012Massadaמסדה
1951198041911546961007058294

צבי 1988/892375358835136100Tiratטירת Zevi

195119802780113467614244145

.1988/891800742221Elatאילת

1951198032013757441

Note: 0  drops or amount less than 0.5 .ודוח
1 Oala for 1988/89 are provisional.

מ"0. 0.5*0 ק0נה כמות או 0יפ!ת = 0 :myri
ארעיים. ה0 ל1988/89 הנתונים 1
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NUMBER OF RAINDAYS1

rain year

הגשומים1 הימים מספר

גשם שנת
1.6

1noipnתחנה
Period1

הגל סך
Total

IXXXIXII1IIIIIIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור
Region

,Akko___4511944_1988/8937ענו,

1938/391947/4853.60.32.66.610.212.79.68.52.11.0plantationsמ0עים
יצחק .1988/894514511879אנן Even Yizhaq

1938/391947/4857.60.22.76.410.612.79.610.3351.6

אביב. 1988/893914101176Telתל Aviv,

דב 1938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeטדה Dov
תעופה 1988/89402510887Benנמל Gurion

גורי1ן 1938/391947/4845.40.21.95.88.59.47.78.72.40.8Airpotrנן

תחנה דגן, 1988/894135101085Betבית Dagan, Met.

1938/391947/4845.20.12.06.19.49.67.27.82.30.7Stationמנואורולוגית

ההרים Hillאזור Region
andוהעמקים inland
valleysהג'נימ"ם

כנען Har___3511957_1988/8940הר Kenaan
1938/391947/4860.60.12.16.110.413.310.711.24.22.5

דוד. 1988/89311311754Ramatרמת David,
1938/391947/485250.12.35.79.612.09.49.22.71.5qibbuzקיבוץ

1988/89393412956Shekhemשכם (Nablus;

1938/391947/4846.80.11.75.47.710.48.68.93.01.0

,1988/89392691057Jerusalemירושלים. airport
תעופה 1938/391947/4845.52.05.18.58.98.38.13.01.6נמל

גימל 1988/89402581267Betנית Jimaf
1938/391947/4843.02.15.17.28.57.78.52.71.2

שבע, 1988/8927117864Beerבאר Sheva,
הנגב 1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8Negevמכון Inst.

הירדן Jordanשקו! Rift
andוהערבה Arava

כלום Kefar__369746_1988/8935כפר Blum
1938/391947/4859.70.31.86.110.311.812.510.15.01.8

1988/8933241045611Massadaמסור.
1938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9

צבי 19888930139845Tiratסירת Zevi
1938/391947/484251.04.88.29.47.38.52.60.7

1988/89511111Elatא>ח
1938/391947/484.60.10.31.10.61.01.00.30.2

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data lor 1988/89 are provisional. ארע"ס. ה0 1988/89"! 0'iimn .am 00 1.0 לפחות נהם שירד D'0' 1
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ENVIRONMENT  AIR
1. Quantities of air pollutants
EMISSION QUANTITIES OF
AIR POLLUTANTS

אויר  הסביבה איכות
אויר מזהמי של כמויות .1

של פליטה כמויות
אויר מזהמי 1.7

אויר 1989UnitAirי1988§1987§198019851986§יחידהמזהם pollutant

ממוצעת אוכלוסייה

יבשתי now

מיליונים

קמר
3.88

20,325
4.23

21,501

4.30

21,501

4.37

21,501

4.44

21,501

4.52

21,501

Millions

km2

Average population
_and area

Sulphur oxides (SOx) (SOx) נפדית nmnnn
הנפלטת 0ונותהכמות ■dVn2672132232462412541,000Quantity emitted

tons

לנפש 68.8150.3651.8656.2954.2856.19kg.perקגממוצע capitaAverage

לקמר 13.149.9110.3711.4411.2111.81tonsperטונותממוצע km2Average

Carbon monoxide (CO)

Quantity emitted

Average per capita
Average per km2

1,000
tons

kg.
tons

499 450 405

110.40 101.35 92.68

23.21 20.93 18.84

382 371 284

88.84 87.71 73.20
17.77 17.26 13.97

טונות אלפי

קג

טונות

(CO) דודחמצנ1 פחמן
הנפלטת הכמות

לנפש ממוצע
לקמר ממוצע

Nitrogen oxides (NOx) (NOx) \jnn nmnnn
הנפלטת 0ונותהכמות 741061111221311431,000Quantityאלפי emitted

tons

לנפט 19.0725.0625.8127.9229.5131.64kg.Averageקגממוצע per capita

לקמר 3.644.935.165.676.096.65tonsAverageטונותממוצע per km2

Suspended paniculate
matter (SPM)

(SPM) מרחף אבק 'Vlfm

2223241,000Quantity emitted
tons

5.035.185.31kg.Average per capita
1.021.071.12tonsAverage per km2

Hydrocarbons (HC)
Quantity emitted

Average per capita
Average per km2

1,000
tons

kg.

tons

61 54 49

13.50 12.16 11.21

2.84 251 2.28

20 19 24

4.65 4.49 6.19

0.93 0.88 1.18

47 45 34

10.93 10.64 8.76
2.19 2.09 1.67

הנפלטת טונותהכמות אלפי

לנפש קגממוצע
לקמר טונותממוצע

(HC) פחמימנים
הנפלטת נוונותהכמות אלפי

לנפש קגממוצע
לקמר טונותממוצע

Lead (Pb)
Quantity emitted 1,000

tons
0.28 0.51 0.66 0.60 0.54 0.43 טונות אלפי

(Pb) עופרת
הנפלטת ruron

1 Estimete besed on fuel consumption duirng the first nine months of
1989.

.1989 0\ר הראשונים 0'uiinn ב9 הדלק צריכת על מבוסס pdin 1
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS
FROM FUEL COMBUSTION, BY
TYPE OF FUEL

אויר מזהמי של פליטות
הדלק סוג לפי דלק, משייפת 1.8

Tonsסונות

jtrm§1980§1985§1986§1987§19881989יFuel

(SOx) גפרית 267,147213,177222,675245,762240,506253,812SULPHURתחמוצות OXIDES (SOx)

2,9763,7484,1044,5324,9565,248Gasolineבנזין
260196216228200236Keroseneנפ0

07,5766,9207,1927,6487,7368,240Distillateולר fuel oil

קל 011010,80011,16010,98011,58010.20610.206Light residual fuel oil
כבו 245,535147,158151,793172,145168,493175,027Heavyמזו0 residual fuel oil

ני0ו0ני 043,99548,39049,62948,91554,855Bituminousפחם coal

(CO) חדחלוצנ1 283,767370,610382,393405,426449,695498,943CARBONפחמן MONOXIDE (CO)

wonD n465051555860Liquefied petroleum
(גפמ) gasמעובה (LPG)

260,966342.448353,217371,384412.895459,195Gasolineבנזין
473639423743Keroseneנפ0
20,40125,63126,50331,10533,61736,362Distillateסולר fuel oil

קל 113117115122119119Lightמזו0 residual fuel oil
כבד 2,1941,4351,4801,6831,9522,028Heavyמזונ1 residual fuel oil

ביטומנ1 08939881,0351,0171,136Bituminousפחם coal

(NOx) רונקן 73,950106,000111,488122,051131,199142,909NITROGENתרוסוצות OXIDES (NOx)
on'onD 11219236244264275288Liquefied petroleum

(גפמ) 0gasעובה (LPG)
16,59121,77122,45523,61026,24929,193Gasolineבנזין
174131145153134158Keroseneנפנ1
27,12633,35134,47140,42843,88147,444Distillateסולר fuel oil

קל 454469461486476476Lightמזוט residual fuel oil
כבד 29,38619.26619,87022,50526,06227,070Heavyמזו0 residual fuel oil

ביסומנ1 030,77633,84234,60534,12238,280Bitumionousפחם coal

(SPM) 23,90218,84919,54422,27422,84524,219EMISSIONחלקיקים OF SUSPENDED
PARTICULATE MATTER
(SPM)

377494510536596663Gasolineבנזין
241820211922Keroseneנפט
4,5835.5075,7056,9347,5568,238Distillateסולר fuel oil

קל 505251545353Lightמזונו residual fuel oil
כנד 18,86811,63011,98213,27213,20613.678Heavyמזונו residual fuel oil

ני0וכוני 01,1481,2761.4571.4151.565Bituminousפחם coal

(HC) 34,38245,11846,53748,93154,40060,500HYDROCARBONSפחמימנים (HC)
34,38245,11846,53748.93154,40060,500Gasolineבנזין

(Pb) 432543595657508276LEADעופרת (Pb)
432543595657508276Gasolineבנזין

1 See note I to Table 1.7. .1.7 ללוח 1 הערה ראה ו
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS,
BY TYPE OF CONSUMER
Tons

משייפת אויר .13mn nio^D
הצרכן סוג לפי דלק, 1.9

wiryvuni הצרב1 1§1986§1985§1980§0ונ י1988§987 1989Type of consumer
and use

(SOx) גפרית n^innn267,147213,177222,675245,762240,506253,812SULPHUR OXIDES (SOx)

מרחבית 3,4283,3643,3763,4523,4243,668Spaceהסקה heating
מנועי 6,7927,4128,0328,7488,9569,512Motorרכב vehicles

בנזין רכב :2,9763,7484,1044,5324,9565,248Thereofמזה: gasoline vehicles

256,927202,401211,267233.562228.126240,632Industryתע^"ר,

חשמל "צור :203,242148,569150,567173.023175,757185,023Thereofמזה: eleclricrity

production

(CO) חדחמצנ1 283,767370,610382,393405,426449,695498,943CARBONפחמן MONOXIDE (CO)

מרחבית 370363367379377403Spaceהסקה heating
מנועי 280,929367,778379,415402,151446,091495,109Motorרכב vehicles

בנזין רנב :260,966342,448353,217371,384412.895459,195Thereofמזה: gasoline vehicles
2,4682,4692,6112,8963,2273,431Industryתעשייה

רושמ7י "צור :1,9851,9311,9992,2552,5872,753Thereofמזה: electricrity

production

(NOx) חנקן 73,950106,000111,488122,051131,199142,909NITROGENתחמוצות OXIDES (NOx)
מרחבית 1,4191,3931,4121,4611.4531,557Spaceהסקר, heating

מנועי 41.98353,99155.77962,74568,47474.875Motorרכב vehicles
בנזין רכב :nrr<16.59121,77122,45523,61026,24929,193Thereof: gasoline vehicles

30,54850,61654,29757.84561.27266,477Industryתעשייה

חשמל "צור :24,82344,45047,20650.65154.03058.735Thereofמזה: electricrity

production

(SPM) 23,90218,84919,54422,27422,84524,219EMISSIONחלקיקים OF SUSPENDED
PARTICULATE MATTER

(SPM)

מרחבית 135129131134132142Spaceה0קה heating

מנועי 4,7965,8826,0957,3397,9948,733Motorרכב vehicles

בנזין רכב :377494510536596663Thereofמזה: gasoline vehicles

18,97112,83813,31814,80114,71915,344Industryתעשייה

חשמל "צור :14,3838.5718.51310,08310,45910,850Thereofמור.: electricrity

production

(HC) 34,38245,11846,53748,93154,40060,500HYDROCARBONSפחמימנים (HC)

בנזין 34,38245,11846,53748.93154,40060,500Gasolineרכב vehicles

(Pb) 432543595657508276LEADעופרת (Pb)
בנזין 432543595657508276Gasolineרכב vehicles

See note I to Table 1.7. .1.7 ללורו 1 הערר ראה 1
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2. Concentrations of air pollutants
CONCENTRATION OF SULPHUR
DIOXIDE (SO2) AND NITROGEN
OXIDES (NO,) IN THE
ATMOSPHERE1
Micrograms per M3 atmosphere

אויר מזהמי של ריכוזים .2

דוחמצנית גפרית ריכוזי
(N0,) חנקן ותרומוצות (S02)

באויר

אויר למנ מיקרונרגזים

תיפקוד
התחנה3
Uptime 01
monitoring
station3

(NOx) \pm nisionn
Nitrogen Oxide (NOx

.*n ערך
07'0 .nyw
Maximal
halfhour
value

מייני ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

yy/vo
Average

2flO'lU
Method2

3ninnn
Uptime of
monitoirng
station3

(S02) דוחמצנית נכרית
Sulphur Dioxide (!502)

'*n ערך
מיוני .nwo
Maximal
halfhour
value

מייני ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

Average Method2

שנה
Year

99*, 260780940תקן 56099X standard 10^ 3901.5601.880תקן 840lOOX standard
(וסתרי עירוני COMMERCIALמרכז CENTER OF TOWN

Jerusalemירושלים
198611246388420371 8686
198710502598542520 14386
198810392268034443 15982
1989185222839711,064 35273

אביביפו Telחל AvivYafo
19861437477 15350
1987(21)(86)(338)(25)(66)(20)
198821109504670
תקוה1989 0Petahפחח Tiqwa  0
19861(17)(68)(226)(28)438400 18266
1987(21)(86)(338)(25)69393 15442
1988361043854649391 19280
198900

תעשיית*מרכז INDUSTRIALעירוני CENTER OF THE TOWN
Haifaחיפה

19861851971,2719740
1987422862.552990
198856182967850

1 1989473381,849I 81_0
תעשיית1 INDUSTRIALפרבר SUBURB

Ashdodאשדוד
1 19862(144)(1.695)I (23)4(384) (68)(22)

1987272462,25196426465 13097
1988182139079223547 9098

1 19891331,539I 85951,635 36986
Haderaחדרה

| 19863852304I 53411277 4353
19874248820884
19883749522192

1 198960346i 98448 6098
מנורים RESIDENTIALפרנר SUBURB

I 198638
נתניה

263611 63418
Netanya

171 5041
19871251 8821583

1 19881041 9128087
1 198918208\ 92526 12492

Haderaחדרה
1 198635201781 49412354 3647
[ 1987254\ 8811689
1 1988239I 9317192
1 1989363671 87223 4987

שבע Be'erבאר Sheva

82
0
0

397 133 96
47
69
0
0

191
197

26 5
17 9

1986
1987
1988
1989

1 Foi the location of the stations in the towns  see Introduction,
2 Measurement method:

1. Flame Photometirc
2Pulsed UV fluorescence
3.lnstrumental coulometric titration
4.Chemiluminiscence

3 Percent of uptime of monitoring duirng the year.

מבוא. ראה  בערים התחנות 0יקו0 נדנד 1

ה0רידה; שי0ת 2

השנה. במשך פעלה שהתחנה הומן אחון
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CONCENTRATIONS OF OZONE
(03) AND SUSPENDED
PARTICULATE MATTER (SPM) IN
THE ATMOSPHERE1
Microgram per M3 atmosphere

(03) אוזון ריכוזי
אבק וחלקיקי
1(SPM) מרחף
אויר 3n< D'Dianp'D

Year

שיטה2

Method2

(03) אחון
Ozone (03)

(SPM) מרחף אנק חלקיקי
Suspended paniculate matter (SPM)

ממוצע

Average

0ירבי ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

ח*' ערך
מירב1 שעתי
Maximal
halfhour
value

7117971
התחנה3

Uptime of
monitoring
station3

2no'iu

Method2

ממוצע

Average

מירב1 ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

3mnnn
Uptime of
monitoirng
station3

999(< 117n
\avPh 230תקן

99o/o standard 200
lOO1?*) standard 300

מסחרי עירוני TOWNOFמרכז THECOMMERCIAL CENTER
Jerusalemירושלים

84143265763 n3512849
80143312684515574
68119200933810176
641102326510

אביביפו Telתל AvivYafo
367515157n0

(61)(129)(20)0
43644

1

0
0

תקוה 9Petahתח Tiqwa
4486230393 (19)(162)(51)ן
377333743u0

3586410
0I0

תעשייתימרגז עירוני TOWNOFו THEINDUSTRIAL CENTER >

Haifaחיפה
202(277)(21)4 n7625260

תעשייתי INDUSTRIALפרבר SUBURB
Ashdodאשדוד

15(257)
378$|
29083j

Haderaחררה
03 15414751
010030897
0
04

11740840

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

57 220 33
57 248 29
64 84 21

מגויים קרנו
נתניה

1986
1987
1988
1989

1986
1987
1988
1989

1986
1987
1988
1989

1984

1986
1987
1988
1989

1986
1987
1988
1989

1984
1985
1986

Hadera
2915563
341,17755

(90)(26)

57
53
0

Be'er Sheva
998 1 19
599 116

0

(230)
332

(153)
184' 67

1984
1985
1986

1986
1987
1988

1 See notes 1 and 3 to Table 1.10.
2 Measurement method: 1.  Chemiluminiscense

2.  U.V. absorbtion
3.  Beta absorbtion

4.  High volume sampler

.1.10 ללוח 1.3 הערות ראה
המדידה: שיטח

1.3
5
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ENVIRONMENT  WATER
Microbial quality of dirnking water

MICROBIOLOGICAL TESTS OF DRINKING
WATER1 PERFORMED BY THE "MEQOROT"
COMPANY PRIOR TO SUPPLY TO CONSUMERS
(MOSTLY IN LOCAL AUTHORITIES) BY DISTRICT

מים  סניבה no>N
השתייה מי 71!) המיקרוביאיית האיכות

שתייה1 מי של מקרוביאליות בדיקות
לפני מקורות חברת ידי על שבוצעו

ברשויות (לרוב לצרכנים, המים הספקת
מחוז לפי מקומיות),

חוינוד תוצאות ov 2Iבדיקות

שבוצעו Testsבדיקות with results not up to standards2

rinnTests performed
הכל Totalסך

הבדיקותאחו Districtמכלל
testsPercent of total

198719881989198719881989198719881989

הכל 6,0186,9868,3672282594233.83.75.1TOTALםך
ירושלים 1.1791,2321,3362941342.53.32.5Jerusalemמחוז District
הצפון 7769311.3314257765.46.15.7Northernמחוז District
חיפה 5118091,1691346492.55.74.2Hailaמחוז District
המרכז 9391,2311,3255244775.53.65.8Centralמחוז District

אביב תל 665674692135202.00.72.9Telמחוז Aviv District
הדרום 1,9482,1092,51479661674.13.16.6Southernמחוז District

לצרכן: ש0ו0קו 0'02.1592,4652.6566667873.12.73.3Water supplied to consumers
מקומיות) רשויות mostly)(לרוב local authorities)

0:<nn1' nnr<8012416321332.510.51.8Jerusalem District
הצפון nno2693293231417145.25.24.3Northern District
חיפה 3053454184841.32.31.0Hailaמחוז District

המרכז 354461499207145.61.52.8Centralמחוז District
אביב תל 3743773784271.10.51.9Telמחוז Aviv District
הדרום 7778298752220452.82.45.1Southernמחוז District

מקירוחים 3,8594.5215.7111621923364.24.35.9Waterמיס from dirllings
אחרים3 andוממקורות other sources^

ירושלים 1,0991,1081,1732728312.5252.6Jerusalemמחוז District
הצפון 5076021,0082840625.56.66.2Northernלזחוז District
חיפה 206464751938454.48.26.0Hailaמחוז District

המרכז 5857708263237635.54.87.6Centralמחוז District
אביב תל 29129731493133.11.04.1Telמחוז Aviv District
הדרום 1,1711,2801,63957461224.93.67.4Southernמחוז District

1 Drinkable water after treatment (potable water).
2 According to new regulations in lores as of April 1989 see introduction.
3 At other sampling points in the water supply network: pipes, booster pumps. cisterns.

שפירים). (מים נ1יפול לאחר לשתייה ראויים D'D 1

מבוא. ראה  1989 באפריל החל שהופעלו החדשות התקנות לפי שנקבעו כפי 2
בריכות. רוחפות, משאבות צינורות, ננון: המים, הספקת ברשת אחרות דינום בנקודות 3
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MICROBIOLOGICAL TESTS OF DRINKING
WATER PERFORMED BY THE MINISTRY OF
HEALTH WITHIN LOCAL AUTHORITIES, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT

שתייה מי של מיקרוביאליות בדיקות
בתוך הבריאות משרד ידי על שבוצעו
ונפה מחוז לפי המקומיות, הרשויות

חריגות1 תוצאות עם בדיקות
Tests with results not ud to standards1

שבוצעו Districtבדיקות

ונפה nnio
Tests performed

הכל הבדיקותאחהTotalסך 0andכ>> subdistirct
testsPercent of total

IIXIIXIIX

198619871988198619871988198619871988

הכל 54,01154,17838,6261,8391,4481,1433.43.0סך 2.7TOTAL

ירושלים nnn7.5747.8375.9235735410.80.7 0.4Jerusalem District

הכל סל  הצפון מחוז
צפת נ0ר1

12.728
2,682

13.332
3,184

9,293
2,285

1.120
332

927
396

574
262

8.8
12.4

6.2 7.0
11.5 12.4

Notrhern District  total
Zefat SubDistrict

כנרת 2,1282,0931,44037920015217.810.6נפת 9.6Kinneret SubDistrict

סה"כ יזרעאל 3,7223,9142,684165187824.43.1נפת 4.8Yizreel SubDistrict

עפולה 3,0933,3152,222122155673.93.0תתנפת 4.7Afula Area
נצרת 6295994624332156.83.2תתנפת 5.3Nazerath Area

עכו 4,1964,1412,884244144785.82.7נפת 3.5Akko SubDistrict

הכל 0ל  חיפה 6.4998.2583.9322341641703.64.3מחוז 2.6Haifa District  total

ח ים ח 4,1164,1002,5509844602.42.4נפת 1.1Haifa SubDistrict

חדרה 2,3832,1581,3821361201105.78.0נפת 5.6Hadera SubDistirct

הבל 0ך  המרכז 12,78912.5639.1202282051691.81.9מחוז 1.6Central District  total
3,3233,1822,1767041402.11.8 1.3Sharon SubDistrict

תקוח פתח 3,8593,8792,8075861531.51.9נפת 1.6Petah Tiqwa SubDistrict

רמלה 2,8302,7511,9997364392.62.0נפת 2.3Ramla SubDistrict

רחומת 2,7772,7512,1382739371.01.7נפת 1.4Rehovot SubDistrict

אביב תל 6,1515,9124,3013224370.50.9מחה 0.4Tel Aviv District

הכל סל  הדרום 8.2708,2766,057168931522.02.5מחוז 1.1Southern District  total
אשקלון 4,5704,1553,21498451102.13.4נפת 1.1Ashqeotn SubDistrict

שנע נאר 3,7004,1212,8437048421.91.5נפת 1.2Beer Sheva SubDistrict

/וד i^iirMr^ui nnmi^r.inttrn t mS ■1 11 1*111 .rvvRQ mn umnn ראה  1q1 1. According to the previous regulations in force till March 1989  see introduction.
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אוכלוסייה

ב20.5.1972. שנערך והדיור האוכלוסין מפקד על
תוצאות על מבוססים האומדנים ואילך 1983 משנת

ב4.6.1983. שנערך המפקד
מזררו 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
השוטפים, לאומדנים מאד קרובות היו ב1961 שנערך
1972 של אלה לאומדנים; כבסיס שימשו כן ועל
במספר חסר בגלל השוטפים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד במפקד. הילדים
אחרי השוטפים. האומדנים מן נפשות ב42,520
ב21,000 המפקד תוצאות הוגדלו התוצאות, הערכת
האומדן בין אירציפות יש כן, על לאומדנים. כבסיס

.1983 לתחילת והאומדן 1982 לסוף
מפקד תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה באשר
לאותו השוטף 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 הוגרלו התוצאות, הערכת אחרי
בין אירציפות יש לכן, לאומדנים. כבסיס נפש ב5,000
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 מבוסס 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 הפטירות
לבסיס וההורדות התוספות של המאזן הוספת ידי

השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל
על המבוססות התחזיות, אוכלוסייה. תחזיות
הצפויה והתפתחותה ,1985 שנת סוף של האוכלוסייה
.40 מסי בשנתון התפרסמו 2010 שנת ועד זאת משנה
לא ב1990, העולים במספר הגידול לנוכח
הוכנו זאת, עם אלו. תחזיות זה בשנתון מתפרסמות
המביאות ,2003 עד אוכלוסייה לתחזיות הדגמות
בשנים גדולה עלייה להמשך הציפיות מקצת בחשבון

הקרובות.

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

הגדרות
את והמקיים בקביעות המאוכלס מקום העו יישוב

הבאים: התנאים

האוכלוסייה אומדן
 הדמוגרפיות ותכונותיה האוכלוסייה אומדני
מבוססים  הגיאוגרפיים הפירוטים והן הארציים הן
השינויים ועל האוכלוסין מפקדי של התוצאות על

אחריהם. באוכלוסייה שחלו

הגדרות
תושבים כוללת יורה) (רה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
בעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים

האומדן.
ריבוי הם: הקבועה האוכלוסייה של השינוי מרכיבי
עולים הגירה: ומאזן פטירות) פחות (לידות טבעי
לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים בכוח, ועולים
בכוח עולים משפחות, איחוד לשם כניסות בכוח,
שהייה אחרי לישראל ששבו קבועים תושבים חוזרים,
גם (ראה עולים ואזרחים בחו"ל חודשים מ12 למעלה
אלה מכל ותיירות). הגירה תנועות  4 לפרק מבוא
מ12 למעלה בחו"ל השוהים התושבים את מפחיתים
חזרו שלא ותושבים לחו"ל שיצאו בכוח עולים חודשים,

בירדן. מביקור
בחלוקות האוכלוסייה אומדני של השינוי מרכיבי
פנימית בהגירה הניידים את גם כוללים הגיאוגרפיות

לעיל. שצוינו המרכיבים על נוסף תכונותיהם, ואת
את כוללת פקסו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בארץ הנמצאים בכוח והעולים הקבועים התושבים
הארעיים והתושבים התיירים את וכן האומדן, נעת
הקבועים התושבים את כוללת אינה בארץ; הנמצאים
לוחות תאריך. באותו מהארץ שנעדרו בכוח והעולים

קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים הפרק
בדרך כוללים הלוחות ודת: אוכלוסייה קבוצות
נוצרים, מוסלמים, יהודים, לפי האוכלוסייה פירוט נלל

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

מוסלמים". מזה:  ולאיהודים
עד לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך
הנוכחיים. הגבולות לפי לידה: ארץ

לילידי הלידה; ארץ  לארץ חוץ לילידי מוצא: ארץ
האב. לידת ארץ  ישראל

חישוב ושיסות מקורות הסברים,
מפקד עד האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס
ומבוססים נוכחת לאוכלוסייה מתייחסים 22.5.1961
ואילו ב8.11.1948, שנערך התושבים רישום על
לאוכלוסייה מתייחסים ואילך 1961 ממפקד האומדנים
מבוססים האומדנים ,1982 ועד 1972 משנת קמעה.
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כאגודה המאוגד "שוב קהילתי: "ישוב
ומידתה הקואופרציה תרווכו1 שבו שיתופית,

התושבים. ע"1 נקבעים
או שירותים המרכז "ש/ב כפר". מרכז
כפריים "שובים למספר תעשייתיים מפעלים

בסביבתו.
המפוזרים תושבים הם אלה ליישובים. מחוץ נרים
"שוב של לתחום מחוץ ומתגוררים קסנות בקבוצות
בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם המקומות כלשהו.

לעיל). שמוגדר (כפי "שוב של תכונות
ליישובים, שמחוץ אוכלוסייה הם בדוים שבטי
כלולים 1983 מפקד (מאז הארץ, ובצפון בנגב בעיקר

ליישובים). מחוץ הגרים בין
אצל אישיים בפרסים שינויים על הדיווח ,1983 מאז
מלא. איננו וכוי גירושין נישואין, כגון בדרום, הבדוים
ככתובת הבדוים מוסרים רבים, במקרים כך, על נוסף
בו. גרים שהם היישוב שם את במקום השבס שם את
גורם ליישובים, מחוץ כגרים נחשבים והשבטים הואיל
ליישובים, מחוץ אל מהיישובים יציאות לרישום הדבר
ליישובים מחוץ הגרים בין לידות ברישום גדול לריכוז
כתוצאה סבירים. שאינם גילים והרכב ילודה ולשיעורי
תכונותיה את ובעיקר חלקה את לאמוד קושי יש מכך,
תכונותיהם את וכן ביישובים הבדוית האוכלוסייה של
הוצאה לכן ליישובים. מחוץ עדיין הנמצאים הבדוים של

השנתון. מלוחות גיל, לפי בדרום הבדו'ם חלוקת

וקבועה שוטפת "שוב צורת
עשויה שלהם היישוב צורת שהגדרת "שובים יש
מקסגוריה או לעירונית כפרית מקטגור'ה להשתנות
נתונים השוואת לאפשר כדי לאחרת. אחת עירונית
קבועה. "שוב צורת נקבעה לשנה, משנה דמוגרפיים
שנקבעה זו היתרו הקבועה היישוב צורת 1988 שנת ער
מאז, שחלו הרבים השינויים בגלל .1983 במפקד
בסוף המצב עלפי הקבועה היישוב צורת עודכנה
2.11,2.6 בלורוות המופיעה היישוב צורת וזאת ,1988
היא היישוב צורת הלוחות יתר בכל ך2.20.

השוטפת.
ערים אגדי

גדולים, עירוניים ריכוזים של שטחים הם ערים אגדי
ברובם בנויים אחד, מיישוב יותר על המשתרעים
בין ותרבותי חברתי כלכלי, שילוב עם ברציפות,
הם ערים שאגדי מאחר אותם. המרכיבים היישובים
בנוסף כוללת, אוכלוסייתם בעיקרם, רצופים שטחים
ליישובים מחוץ הגרים את גם היישובים, לאוכלוסיית

זה. בתחום
שלהם: הפנימי למבנה בהתאם חולקו ערים אגרי

מוקד שהיא הראשית העיר שטח האגד: גלעין
האגד. שבתחום האוכלוסייה של הפעילות

מסביב היישובים נמצאים שבו שטח פנימית: טבעת
האגד. לגלעין

מסביב היישובים נמצאים שבו שטח תיכונה: טבעת
אביב). תל ערים באגד (רק הפנימית לטבעת

מסביב היישובים נמצאים שבו שטח חיצונית: טבעת
התיכונה. לטבעת

של נוספת חלוקה דרומית): מזרחית, (צפונית, גזרות:
אבינ. תל ערים באגד הטבעות

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 היישובים
היישובים במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם

לאיהודים. של או יהודים של מכריע רוב יש
כ"מעורבים", המוגדרים עירוניים "שובים תשעה יש
מיעוט עם אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי
תל ירושלים, והם: לאיהוד"ם, תושבים של ניכר
מעלותתרשיחא, לוד, רמלה, עכו, חיפה, אביביפו,
שלום נוה הכפרי והיישוב ב1983) (החל עלית נצרת
ביישובים הן נכללים אלה "שובים ב1985). (החל
"שובים הכל בסך הלאיהוד"ם; ביישובים והן היהודיים

אחת. פעם רק נכללים אלה
וחבל שומרון ביהודה, הישראליים היישובים
הם  ומחולקים היישובים כרשימת כלולים עזה
מוניציפאלי מעמד "שוב, צורת לפי  ואוכלוס"תם

"שוב. וגודל
לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. מחוז
בעת המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה
כחלק גולן נפת נוספה 1982 בשנת .1983 מפקד

הצפון. ממחוז
ל15 הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
המדינה שטח של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות,
נפה של חלק הינו טבעי אזור כל טבעיים. אזורים ל45

שלם. מחוז או שלמה נפה מקרים ובכמה אחת,
ואחידים רצופים תחומים הינם הטבעיים האזורים
האקלים הפיסי, המבנה מבחינת הן האפשר, ככל
הדמוגרפיות, התכונות מבחינת והן והקרקעות,

האוכלוסייה. של והתרבותיות הכלכליות
חדש) (סיווג "שוב צורת

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

להלן). רשימה ר'  1983 מפקד פרסומי
שאוכלוסייתם היישובים כל עירוניים: "שובים
גודלם. פי על מסווגים והם ומעלה תושבים 2,000 מונה
מונה שאוכלוסייתם היישובים כל כפריים: "שובים

חקלאיים). אינם אם (גם תושבים 2,000 עד
כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים

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

פרטי. בסיס על הינם
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: "שוב
אחר. "שוב של המוניציפאלי בתחום כלולים שאינם
מ2,000 פחות המונה "שוב אחר: כפרי "שוב
"שובים האחרים. היישובים בסוגי נכלל ולא תושבים

גם: כוללים אחרים כפריים
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מאדם מורכב להיות יכול בית משק במשותף. השבוע
משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם יותר או אחד

הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל
הנל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות

האןרח1, העבודה לכוח חש"ך אדם מפרנס:
צבא אנשי וכן מועסק, יבלת1 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
מרכז של להגדרה מתייחסים פיתוח. יישובי
העבודה למשרד המשותף פיתוח לערי ההכוונה
הבינוי ומשרד והמסחר התעשייה משרד והרווחה,

והשיכון.

מקורות
על מבוססים וגורלם הב*ת משקי על האומדנים

י"ב). פרק (ראה אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות
פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976, החל
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות

מחדש. 1975 נתוני עובדו הנתונים, והשוואת
תוצאות פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1985,
והשוואת הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד
הגדרת גם מחרש. 1985 מנת1ני חלק עובר! הנתונים,
הותאמה המשפחות בעיבודי הנכללת האוכלוסייה
כוללים אינם הבית משקי עיב1די ב1985 החל למפקה
גרים שאינם בדרום והבדוים המוסרות הקיבוצים, את
ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על קבע. ביישובי
האוכלוסייה, אומדני עדכון על וכן והשקלול הדגימה

ושכר. עבורה  12 לפרק מבוא ראה
את לבצע הסקר פוקדי יכלו לא ,1987 סוף מאז
רק התבצעה היא כמתוכנן. ירושלים במזרח הפקידה
יש לכן, בטלפון. לפקוד אפשר היה שבהם בית במשקי
בירושלים. הלאיהודים של בנתונים בשימוש להיזהר

תלאביב ערים אגד  ערים אגרי שני הוגדרו בישראל
אגדי לתיחום ששימשו העקרונות חיפה. ערים ואגד
של הגיאוגרפיתיםכוטיסטית בהר/לוקה פורטו הערים
בסדרת 3 מסי פרסום בישראל, העירוניים היישובים
.239 עמוד ,1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

היישובים של המוניציפאלי המעמד
מקומיות: רשויות של סוגים 3 בין מבחינים

בלבד. אחד ל"שוב מת"חסת עירייה
בלבד. אחד ל"שוב מת"חסת מקומית מועצה
"שובים, למספר מת"חסת 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.

פנימית הגירה
מבוססים "שובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
שנרשמו כפי השינויים קובץ מתוך שנעשו העיבודים על
של ההודעות פי על הפנים, במשרד התושבים במרשם

כתובת. שינוי על התושבים
פי על גם כתובת שינ1" ברישום הוחל ,1981 בסוף
דבר זהות; תעודת ובקשת דרכון הוצאת לידה, הודעות
ב1982, החל השינויים במספר ניכר לגידול גרם זה
קודמות. שנים עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן ועל

בית משקי
הגדרות

יחד הגרים אנשים כקבוצת מוגדר בית משק
ימי רוב ארוחותיהם את ומכינים קבוע באופן בדירה

נבחרים פרסומים

1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
,36,33,28,25,22 ,20,19,17 ,14 10 ,84 ,1 מס'

.43 ,42 ,4038

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ו חלק ירושלים מזרח
!ו חלק ירושלים מזרח

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17,1 18 ,6  2 מס'

1983  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
17  15 ,12 ,11 ,8 1 מס'

סכניים פרסומים
 וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 56

31 *** 1988

מיוחדים פרסומים

אי חלק  תשייט) בחשון (ו' התושבים רישום 36
ב' חלק  תשט) בחשון (ו' התושבים רישום 53
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215

א' חלק  19481964
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274

ב' חלק  19481964
1986

2010 שנת עד בישראל האוכלוסייה תחזית 828
דמוגרפיות תכונות  ביישובים אוכלוסייה 850

1986 גיאוגרפיות בחלוקות
בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 861

1987
19871988 בישראל המשפחות 865

1986 בישראל יהודים של פנימית הגירה 880

37 אוכלוסייה



POPULATION ESTIMATES

THE POPULATION, BY RELIGION

Thousands

האוכלוסייה אומדן
דת לפי האוכלוסייה,

אלפ'ם

השנה בסוף ממוצעתאוכלוסייה אוכלוסייה
Population at end of yearAverage population

Q'tmדרוזים

הכל הכלDnnNiנוצריםDHirv0'nVoiDסך ואחריםנוצריםn<fr1amיהודיםסך

TotalJewsMoslemsChirstiansDruzeTotalJewsMoslemsChristiansDruze
and othersand others

'8 XI 1948872.7716.7156.0
1948758.7' '/671.9
19491,173.91,013.934.0 111.51451,059.0901.0
19501,370.11,203.036.0 116.115.01,266.81,103.0113.835.0148
19511,577.81,404.439.0 118.91551,494.31,324.0117.537.515.3

19521,629.51,450.240.4 122 816.11,606.21,429.8120.939.715.8
19531,669.41,483.641.4 127.616.81,650.31,467.7125.240.9165
19541,717.81 ,526.042.0 131.818.01,689.51.500.7129.741.717.4
19551,789.11,590.543.3 136.319.01,750.41,555.3134.142.7185
19561,872.41,667.543.7 141.419.81,828.41,626.4138.943.519.4
19571,976.01,762.845.8 146.820.51,930.51,721.2144.144.820.2
19582,031.71,810.247.3 152.821.42,000.11,782.7149.846.621.0
19592,086.71,858.848.3 159.222.32,062.11,836.2156.047.821.9

19602,150.41.911.349.6 166.323.32,117.01,882.6162.849.022.8
'19612,234.21,981.751.3 174.926.32,189.91 ,942.0171.250.725.8
19622,331.82,068.952.6 183.027.32,288.22,030.5178.951.926.8
19632,430.12,155.653.9 192.22852,379.72,111.3187.753.127.9

19642,525.62,239.255.5 202.328.62,477.52,197.1197.354.628.5
19652,598.42,299.157.1 212.429.82,562.62,269.8207.356.329.2

19662,657.42,344.958.5 7.757.830.4ו223.031.02,629.22,323.22
19672,776.32,383.671.0 289.632.12,715.22,362.6256.264.8315
19682,841.12,434.872.2 300.833.32,806.52,407.6294.671.832.6
19692,929.52,506.873.5 314.534.62,884.22,469.6307.872.933.9
19703,022.12,582.075.5 328.635.92,974.02,543.1321.374.535.2
19713,120.72,662.077.3 344.037.33,069.32,620.1336.176.436.6

'19723,225.02,752.773.8 360.737.83,172.62,704.6352.377.837.8
19733,338.22.845.076.7 377.239.33,278.12,795.6368.775.238.5
19743,421.62,906.978.7 395.240.83,377.42,873.6386.177.740.0
19753,493.22,959.480.2 411.442.23,455.32.931.2403.179.441.5

19763,575.43,020.482.0 429.143.93,533.02,988.3420.681.243.1
19773,653.23,077.383.8 446.545.63,613.03,047.2438.183.044.8

19783,737.63,141.285.5 463.647.33,692.63,106.9454.784.646.4
19793,836.23,218.487.6 481.249.03,786.43,179.5472.286.648.1
19803,921.73,282.789.9 498.350.73,877.73,249.4489.788.849.9
19813,977.93.320.3915 513.752.33,948.13,300.0505.990.7515
19824,063.63,373.294.0 530.865.64,026.73,346.6522.692.864.6
'19834,118.63,412.595.9 542.268.04,076.23.381.0533.394.867.0

19844,199.73,471.798.2 559.770.04,159.13,442.1551.097.069.0
19854,266.23,517.299.4 577.672.04,233.03,494.5568.798.871.0

ו 9864,331.33,561.4100.9 595.074.04,298.83,539.3586.3100.273.0
19874,406.53,612.9103.0 614.576.14,368.93,587.2604.7102.075.0

19884,476.83,659.0105.0 634.678.14,441.73,636.0624.5104.077.1
19894,559.63,717.1107.0 655.280.34,518.23.688.1644.9106.079.2

1 Census year  see introduction. מבוא. ראה  0פקו mty
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1
Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה1 גידול מקורות
אחרת צוין כן אם אלא אלפים.

גידול rinx
מאזן(TIM.אוכלוסייה אחוז
מתוך(ממוצעמזה:מאזןריבויבתחילת הגירה
כלעולים5הגירה0בעיהתקופה הגידולגיאומטרי)n"OI>DINסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול >/"Yearlyבסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgrants2growthend of periodof growthout of total

(geometricgrowth
mean)

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

האובלוס anon1■הבל uiai popui

4.338.4י419481989805.62,284.91,423.61,838.83,708.514,559.6'3
3419481960805.6475.4869.4971.11,344.82,150.48.264.6
י196119712.150.4562.0339.8414.7901.8 3,120.73.237.7
1972198253,115.6752.7183.3333.4936.0'4,063.62.419.6
1983198954,033.7494.831.1119.6525.94,559.61.85.9

Jews■הודים

3,717.14.345.7י319481989649.61,677.41,413.41,806.93,090.8
19481960649.6392.3869.3968.71,261.61,911.29.268.9
196119711,911.2412.9337.9411.8750.82,662.03.045.0
197219822,662.0532.5178.5311.9711.03,373.22.225.1
1983198953,349.6339.727.7114.5367.43,717.11.57.5

NonJewsלאיהודים

י19481989156.0607.79.931.9617.6* 4.11.6י842.5
19481960156.083.10.12.483.2239.23.60.1
6.10.3י458.7י19611971239.2149.11.92.9151.0
690.43.92.1י197219825453.8220.34.821.5225.1
198319895684.1155.23.15.1158.2842.53.02.0

האוכלוס Total"הבל population

197219823,115.6752.7183.5333.4936.014,063.62.419.6
19723,115.663.046.457.6109.43,225.03.542.3
19733.225.063.250.156.5113.23,338.23.544.3
19743,338.269.214.333.583.43,421.62.517.1
19753,421.671.20.321.571.63,493.22.10.5
19763,493.274.77.421.182.13,575.32.39.0
19773,575.370.57.422.877.83,653.22.29.6
19783,653.267.616.827.984.43,737.62.319.9
19793,737.668.829.939.698.73,836.22.630.3
19803,836.268.017.522.285.53,921.72.220.4
19813.921.767.611.414.656.23,977.91.4
198263,989.968.94.816.173.74,063.61.86.6

1983198954,033.7494.831.1119.6525.94,559.61.85.9
198354,033.770.514.419.184.94,118.62.117.0
19844,118.670.710.421.781.14,199.72.012.8
19854,199.771.24.712.166.54,266.21.6
19864,266.269.94.811.365.14,331.31.5
19874,331.369.55.714.875.24,406.51.77.6
19884,406.570.90.614.870.34,476.81.6
19894,476.872.110.725.882.84,559.61.812.9

D'Tin"Jews
197219822,662.0532.3178.6311.9710.93,373.22.225.1

19722,662.044.845.955.490.72,752.73.450.6
19732,752.744.248.054.292.22,845.03.452.1
19742,845.049.312.731.362.02,906.92.220.4
19752,906.951.80.619.75252,959.41.81.2
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1 (cont.)
Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה1 גידול מקורות
(המ^ך)

אחרת צוין בן אם אלא אלפים,

גיד1ל ארווז
מאזןטנת'אוכלוסייה אחוז
מתוך(ממוצעrun:מאזןריבויבתחילת הגירה
כלעולים*הגירה0בעיהתקופה הגידולגיאומטרי)אוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול <Yearly"Aבסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgrants2growthend of periodof growthout of total

(geometricgrowth
mean)

12345=2+36=1+57=5:18=3:5
Jews (cont.)

115
12.2
26.1
38.2
25.6

9.1

7.5
20.8
16.2

85

19.2
NonJews

2.2
2.6
9.2
7.4

1.9
1.9
0.3
17
4.6

0.3
2.0
5.6
3.3
0

5.5
17

Moslems
0.6

4.6
1.0

Christians

0
19.0
15.0
6.5

Druze and others

2.0
1.9
2.0
25
2.0
1.1
1.6

1.5
1.9
1.7
1.3
1.3
1.5
1.3
1.6

3.9
4.1
4.4
44
3.7
3.8
3.8
35
3.6
3.4
2.9
3.2
3.0
3.2
3.1
2.9
2.8
3.1
3.0
3.0

3.2
3.0
3.3
3.3
3.2

1.2
1.5
2.1
1.9
1.9

(הנושן) D'71n ■

19762,959.453.97.019561.03.020.4
19773,020.450.07.021.356.93.077.3
19783,077.347.216.726.063.93.141.2
19793,141.247.729537.277.23.218.4
19803.218.447.81652056433.282.7
19813,282.747.710.212.737.53.320.3
19823,320.347.94.914.152.93,373.2

1983198953,349.6339.727.7114.5367.43,717.1
198353,349.649.713.117.86283.412.5
19843,412.549.69.620.359.23.471.7
19853.471.750.24711745.53.517.2
19863.517.248.94.710.944.23.561.4
19873,561.447.14.414.351.53.612.9
19883,612.947.21.114.446.13.659.0
19893,659.047.011.125.158.13.717.1

>איהו7ים
19721982453.8220.34.921.5225.21 690.4

1972453.818.2052.218.7472.3
1973472.319.01.92.320.9493.2
1974493.219.91.62.2215514.7
1975514.719.40.31.819.1533.8
1976533.820.80.41.621.2555.0
1977555.020.50.41.520.9575.9
1978575.920.40.11.9205596.4
1979596.421.10.42.421.5617.8
1980617.820.21.01.721.2639.0
1981639.019.91.21.918.7657.5
19826669.520.90.12.020.8690.4

198319895684.1155.23.15.1158.2842.5
19835684.120.81.21.322.0706.1
1984706.121.10.71.421.8727.9
1985727.921.100.421.1749.0
1986749.020.90.10.420.9769.9
1987769.922.41.30523.7793.6
1988793.623.70.40.424.1817.8
1989817.825.20.40.724.78425

מוסלמים
1985559.717.80.1017.9577.6
1986577.617.50.1017.4595.0
1987595.018.70.90.11956145
1988614.519.90.2020.1634.6
1989634.621.20.60.220.6655.2

נוצרים

198598.21.30.10.31.299.4
198699.41.500.31.5100.9
1987100.91.70.40.42.1103.0
1988103.01.70.30.42.0105.0
1989105.01.80.1051.9107.0

ואחרים דרוזים

198570.02.0002.072.02.90

198672.02.0002.074.02.80
198774.02.0002.176.12.80
198876.12.1002.178.12.60
198978.122002.280.32.80

1 Incl. census adjustments and. addition of the Arab population 01
East Jerusalem in 1967 and of the Golan Subdistrict in
1 982. 2 incl. immigrating citizens. 3 As from 15 V
1948. 4 Population for 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
SubDistrict population.

ב1967 ירושלים ממזרח ערביים תושבים הוספת לופקד, התאמות כולל 1
ל 5 V מ948ל 3 עולים. אזרחים כולל 2 ב1982. נולן ומנפת
מאוחרים. יותר מועדים של נתונים פי על בחלקה נאמדה ב1948 האוכלוסייה 4

נובעת הרציפות אי 6 מנוא. ראה המפקדים. מתוצאות הנובעת אירציפות 5
גולן. נפת אוכלוסיית מהוספת
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WORLD JEWISH POPULATION
AND JEWISH POPULATION IN
ISRAEL

בעולם היהודית האוכלוסייה
ובישראל

tnבישראל Israel
1mvy2(מיליונים) Year1בעולם

In world (millions)2אחוזים3אלפים
ThousandsPercentages.*

18828240.31882
190011SO051900
191414850.61914

"1916191856191619184
423 X 19228423 X 9224ו

19251513611925
418 XI 193117518X1 1931"

19391644931939
15V 194811650615 V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1975132,959231975
1980133,283251980
1985133,517271985
1988133,659281988
1989133,717291989

1 As from 1 925  end of year. unless otherwise stated.
2 Revised rough estimates, communicated by the Institute
of Contemporary Jewry, the Hebrew University of Jerusalem.
3 Jews in Israel per 100 Jews in the world 4 Census.

גולמיים אומדנים 2 אחרת. צוין כן אם אלא השנה, סוף  נ1925 vnn 1
העברית האוניברסיסה של זמננו לירידות המכון 1v שנמסרו מתוקנים,

מקקד. 4 כעולם. יהודי0 100 כל על בישראל יהודים 3 בירושלים.

geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
population density per לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות
land so. km., by district and ונפהי מחוז לפי יבשתי,
SUBDISTRICT1

ונפה rinn8 XI

1948
22V
1961

20 V

972ו
4 VI

1983
31 XII

ו 985
31 XII

1987
31 XII

1988
31 XII

1989
District and subdistrict

כולל 043.1107.6154.8186.7196.3202.1205.1208.7GRANDך TOTAL
ירושלים 159.5344.5554.0754.2807.4849.4867.9686.8Jerusalemכוהן; Distirct

הצפון nno44.2101.4142.3145.7157.01637165.9169.4Northern District
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
ov נפח
גולן no}

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
133.4
215.7
333.3
20.3

103.1
135.5
219.6
341.4
20.6

103.7
137.6
224.4
350.2
21.3

Zelat S.D.
Kinneret S.D.
Yizre'el S.D.
Akko S.D.
Golan S.D.

no'n unn209.2433.6566.5673.7694.0703.2708.5717.3Haifa District
no'n no!
חורה נ0ת

452.4
88.6

976.0
164.8

1,260.5
222.6

1.447.2
290.3

1.470.0
309.5

1,479.3
318.6

1,483.9
324.2

1.497.3
330.7

Haifa S.D.
Hadera S.D.

ח0רכ1 100.4327.8466.7668.8715.9747.1764.4780.9Centralמחוז District
ה^רון נסת

nipn nno נפת
וקלה נפת

ויוונות 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

6079
1,186.5
365.9
890.0

624.0
1,215.2
370.7
910.9

636.9
1.241.4
377.2
932.9

Sharon S.D.
Petah Tiqwa S.D.
Ramla S.D.
Rehovot S.D.

אביב 1rn nno1.834.04, 113.55.336.75.883.85.972.36.042.56,071.96.138.6Tel Aviv District
omn rtnn1.512.325.133.936.237.337.838.4Southern District

אשקלון נפת
שבע באו נפת

5.8
1.1

60.3
7.6

120.3
15.7

160.2
21.4

168.2
23.1

171.8
23.9

173.9
24.3

176.3
24.7

Ashqelon S.D.
Beer Sheva S.D.

S.D.  SubDistricl
I Excl. Israelis in the Golan. Judea. Samaria and Gaza Area since 1968
and excl. Israelis in Judea. Samaria and Gaza Area since 1982 (see
introduction).

\nr> nry ובחבל ושומרון ביהודה בגולן, הישראלים ללא 1

מבוא). (ראה 198? mo nry וחבל שומרון ביהודה. הישראלים kV/i
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH, BY DISTRICT AND
POPULATION GROUP

האוכלוסייה, גידול מקורות
אוכלוסייה וקבוצת מחוז לפי

כן אם אלא אחרתאלפים, ,1989statedotherwiseThousandsצוין unless

אוכלוסייהאוכלוסייה
מאזןריבויבהתחלת :mr<כל גידולנ0וףסך Vo

שנתיהשנההגידולהגירההגירה0בעיהשנה
פנימית

PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulation70מחוז annualDistrict
at beincreasebalanceinternalgrowthat endgrowth
ginningmigrationof year
of yearbalance

12345=2+36=1+57=6:1

האוכלוסייה VdTotal population
הכל 4,476.872.110.782.84,559.61.8TOTALםך

ירושלים 544.213.31.42.311.8556.02.2Jerusalemמחוז District
העיר ירושלים :493.512.11.32.010.8504.12.2Thereofמזה: Jerusalem,

town
הצפון 746516.80.62.416.2762.72.2Northernמחוז District
חיפה 0605.06.51.01.075612.61.2Haifaחוז District

העיר חיפה :222.60.901.01.0223.60.4Thereofמזה: Haifa, town
המרכז 949.413.37.14520.4969.82.2Centralמחוז District

אביב תל 1,032.28.82.61.211.31מחוז .043.61.1Tel Aviv Distirct
אביביפו תל :317.80.73.21.23.9321.71.2Thereofמזה: Tel Aviv

Yafo
הדרום 533.011.32.34.29.0541.91.7Southernמחוז District

שומרון ,66.52.24.44.36.573.09.8Judeaיהודה, Samaria, and
עזה1 Gazaוחבל Area1

Jews■הודים
הכל 3,659.047.011.158.13,717.11.6TOTALסך

ירושלים 399.99.10.42.08.7408.62.2Jerusalemמחו! District
העיר ירושלים :353.88.10.41.87.7361.52.2Thereofמזה: Jerusalem

town
הצפון 360.05.50.62.34.9364.81.3Northernמחוז District
חיפה 476.12.90.81.23.7479.80.8Haifaמחוז District

העיר חיפה :202.40.50.1110.4202.80.2Thereofמזה: Haifa, town
המרכז 870.710.97.14.518.0888.72.1Centralמחוז District

אביב תל 1.018.88.52.41.110.91,029.71.1Telמחוז Aviv District
אביביפו תל :306.70.53.0Li3.5310.21.1Thereofמזה: Tel Aviv

Yafo
הדרום 467.37.92.64.45.4472.61.2Southernמחוז District

שומרון ,66.32.24.34.36.572.89.8Judeaיהודה, Samaria, and
עזה' Gazaוחבל Area1

NonJewsלאיהודים
הכל 817.825.20.424.7842.53.0TOTALסך

ירושלים 144.34.2Li0.33.1147.42.1Jerusalemמחוז District
העיר ירושלים .139.64.01.10.33.0142.62.1Thereofמזה. Jerusalem

town
הצפון ■386.611.40מחוז 011.3397.92.9Northern District
חיפה 129.03.60.20.13.8132.82.9Haifaמחוז District

העיר חיפה ■20.20.40.2מזה: 0.10.620.82.7Thereof: Haifa, town
המרכז 78.72.400.12,581.13.1Centralמחוז District

אביב תל ■13.40.30.20מחוז 0.413.83.1Tel Aviv District
אביביפו תל :11.10.20.20.10.411.535Thereofמזר.: Tel Aviv

Yafo
הדרום ימחוז 65.73.30.20.23.669.355Southern District

1 Israelis m Jewish localities. יהודיים. ביישובים ישראלים
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1
AND POPULATION GROUP

האוכלוסייה, גידול nnipn
וקבוצת "שוב1 צורת לפי

אוכלוסייה
אם אלא אחרתאלפים, /yj r/j1989otherwise statedThousands, unless

אוכלוסייהאוכלוסייה
מאזןמאוןריבויבתחילת גידולבסוף0ךכלמזה: 96
פנימיחהגירה0בעיהשנה שנתיהשנההגידולהגירה

ישוב1 >/"PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulationצורת annualType of locality1
at beincreasebalanceinternalgrowthat endgrowth
ginningmigrationof year
of yearbalance

12345=2+36=1+57=6:1

האוכלוס Total"הכל population
כולל 4,476.872.110.7B2.S4,559.61.6GRANDסך TOTAL
0")n'11 4.023.163.610.7074.44.097.518Urban"שובים localities

200.000+1,033.913.71.91.815.71.049.41.5200,000+
493.512.11.32.010.7504.12.2Jerusalem

אביביים! 317.80.73.21.23.9321.71.2Telחל AvivYalo
222.60.901.01.0223.60.4Haifaחי0ה

100.000 ו199,999994.912.9051.413.41.008.31.3 00,000199.999
50,00099.999380.55.52.91.58.4388.92.250,00099.999
20,000 *9,999744.29.81.91.2117755.91.620.00049.999
10,00019,999385.98.800.68.9394.82.310,00019.999
2.000  9,999483.712.83.53.716.3500.03.42.0009,999
כסר"ס 453.78.5008.6462.41.9Ruralישובים localities

146.52.01.01.01.0147.50.7Moshavimמושבים
שיתופיים 11.30.30.10.10.111.41.3Collectiveמושבים moshavim

126.01.52.6281.2124.90.9Oibbuzimקיבוצים
מוסריים 13.60.10.20.20.113.30.9Institutionalישובים localities

אחרים כפריים 111.73.06.05.99.0120.68.0Other'שונים rural localities
ליישובים1 מחוץ 45.02.02.32.40.444.60.8Livingנרים outside

localities1
Jewsיהודים

כולל 3,659.047.011.158.13,717.11.6GRANDסך TOTAL
/1ירו1"0 3.288.041.89.21.7si.o3.339.0(.6Urban"עו/נ'0 localities

200.000+862.99.22.51.811.7874.51.4200,000+
353.88.10.41.87.7361.52.2Jerusalemירושלים

0ביניי0ו Tel\.\306.70.53.01.135310.2תל AvivYaof
202.40.50.1LI0.4202.80.2Mailaחיפה

100.000199,999990.712.8051.413.31,004.01.3100.000199.999
50,00099,999328.14.12.9147.0335.12)50,00099,999
20,00049,999667.97.51.41.68.9676.81.320,00049,999
10,00019.999255.04.70.30.944259.41.710,00019,999
2,0009.999183.43.62.32.45.9189.33.22.0009,999
כפריים 370.95.21.81.76.9377.96.0Ruralישובים /oca/dies

146.02.01.11.00.9147.00.6Moshavimמושבים
שיתופיים 11.10.20.10.10.111.31.1Collectiveמושכים moshavim

124.91.42.62.71.2123.70.9Oibbuzimקיבוצים
0ו0ד"ם 13.00.10.20.20.113.108Institutionalישובים localities

אחרים כפריים 69.31.65.45.37.076.310.0Otherיש1בים rural localities
ליישובים1 מחוץ 6.500006.605Livingנרים outside

localities'
NonJewsלאיהורים

כולל 0817.825.20.4024.7842.53.0GRANDך TOTAL

ע'תג"ם 735.021.81.31.823/175803.1Urban"ש1נ'0 localities
200,000 ♦171.04.60.70.13.9174.92.3200,000+
140.04.01.10.33.0142.62.1Jerusalemירושלים

אביביפו 11.10.20.20.10.411.53.5Telתל AvivYafo
2020.40.20.10.620.82.7Haifaחיפה

50.000199,99952.31.4001453.62.650.000199.999
20,00049,99976.32.3050.32.679.13.620,00049,999
10.00019,999130.94.10.40.34.5135.43.410.00019,999
2.000  9.999300.29.31.21.210.5310.73.52.0009.999
כפי"ם 82.83.41.71.81.68452.0Ruralע1;ב'0 localities

1 For definition of permanent and current type of locality and
for the quality of population data outside localities  see introduction.

,voiiomn tvj rj'iimn ntyK ו'1ל ושו0פת קבועה "טוב גורת הנדות על 1

מבוא. ראה  ליישובים vinoej
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ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, יישובים1

תאוכלוס"Localities"שובים

22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII8 0\22 *20 *4 **
ונפה 1961197219831985198819891948196119721983מחוז

D'IDODG'OVniDAbsolute numbersאלפים

האוכלוסייה בל
כולל 8739051,0911,153סך 1,1371,1592872.72,179.53,147.74,037.6
ירושלים 63636969מחוז 706987.7797.9347.4472.9
הצפון 293309385400מחוז 395399144.0337.7473.9656.0
צפת 58586163נפת 636410.845.656.764.8
כנרת 42444952נפת 515219.543.349.662.6
יזרעאל 111113123128נפת 12612759.0120.1173.7232.5

עכו 8285118123נפת 12112254.7128.1193.4276.3
גולן3 93434נפת 34340.619.7
no'n nno97969798 9799175.1370.3483.8575.3
חיפה 25242526נפת 2526125.5276.2356.7409.6
חדרה 72727272נפת 727349.694.1127.1165.7
המרכז 231230231229מחוז 23?229122.3407.0579.7830.7
השרון 85868683נפת 868336.9102.5143.5190.4

תקוה פתח 53515353נפת 535348.9136.5202.8297.5
רמלה 48464749נפת 47494.468.389.2109.7
רחובות 45474544נפת 454432.199.7144.2233.1
אביב וזל 20781818מחוז 1818305.7699.3907.21,000.2
הדרום 169774210217מחוז 21021721.4173.9354.2478.8

אשקלון 969499100נפת 99997.276.7153.0203.7
שבע באר 7380111117נפת 11111814.297.2201.2275.0
שומרון 7581122.הודה, 116128__/.523.8
עזה4 וחבל

ושומרון 976110יהודה 105115_0.822.8
עזה 6512חבל 11130.70.9

■הודים
כולל 7718029691,034סך 1,0151,0422716.71,932.32,686.73,350.0
ירושלים nno59596465 656584.2187.7261.1346.7
הצפון 229243305321מחוז 31532253.4194.3255.7327.0
צפת 54545860נפת 60618.942.652.559.5
כנרת 39414548נפת 474814.435.438.446.9
יזרעאל 89909399נפת 969924.166.692.3115.0

עכו 47498085נפת 83856.049.772.598.7
גולן3 92929נפת 29296.8
חיפה 75737475מחוז 7476147.7322.3408.8465.1
חיפה 22212021נפת 2021116.4257.6330.8373.0
חדרה 53525454נפת 545531.364.778.092.1
המרכז 219220221222מחוז 221222106.2380.1535.3764.8
השרון 78797979נפת 797926.585.1115.9151.3

תקוה פתח 49485050נפת 505045.9131.8194.6284.9
רמלה 47464749נפת 47491.863.981.496.3

רחובות 45474544נפת 454432.099.3143.4232.2
אביב תל nno20781818 1818302.1692.6899.9988.9
הדרום 169774206211מחוז 2062116.0155.3323.8433.7

אשקלון 969499100נפת 99994.876.4152.4202.4
שבע באר 7380107111נפת 1071121.278.9171.4231.3
שומרון 7581122_הודה, 7r6128__1523.7
עזה* וחבל

ושומרון 976110יהודה 1051150.822.8
עזה 612חבל 11130.70.9
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
POPULATION GROUP AND RELIGION

Population

31 XII31 XII31 X\\8 XI22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII
1985198819891948196119721983198519881989District and subdistrict

ThousandsאחוזיםPercents

sopulationTotal
4,266.24,476.84,559.6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
506.2544.2556.010.28.811.011.711.912.272.2Jerusalem District
706.7746.5762.716.815.515.016.216.616.716.7Northern District
68569.269.61.22.11.81.6171.51.5Zefat S.D.
67.470.67172.32.01.61.51.61.61.6Kinneret SO.
249.7262.9268.66.95.55.55.85.85.95.6Yizre'el S.D.
298.63196327.86.45.96.16.87.07.17.2Akko S.D.
22.424.325.00.50.50.50.6.GolanS.D3
592.7605.0672.620.517.015.414.213.913.513.4Haifa District
416.0419.9423714.712.711.310.19.79.49.3Haifa S.D.
176.7185.1188.85.84.34.04.14.14.14.1Hadera S.D.
889.1949.4969.814.318.718.420.620.821.221.3Central District
203.7217.1221.64.34.74.64.74.84.94.9Sharon S.D.
320.6345.1352.65.76.36.47.47.57.77.7Petah Tiqwa S.D.
112.9115.7117.70.53.12.82.72.62.62.6Ramla S.D.
251.8271.5278.03.84.64.65.85.96.16.1Rehovot S.D.

1,015.31,032.27,043.635.732.028.824.823.823.122.9Tel Aviv District
510.1533.0547.92.58.011.311.812.011.911.9Southern District
213.9221.2224.30.83.54.95.05.04.94.9Ashqelon S.D.
296.2311.8317.61.7456.46.86.97.07.0Be'er Sheva' S.D.
46.166.573.0_0.10.61.17.51.6Judea, Samaria and

Gaza Area4
44.263.770.000.61.01.41.5Judea and Samaria
1.92.73.00000.10.1Gaza Area

Jews
3,517.23,659.03,717.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
372.0399.9408.612.09.79.770.410.510.911.0Jerusalem District
351.5360.0364.87.610.09.59.810.09.89.8Northern District
62.762.863.11.32.22.01.81.81.717Zelat S.D.
50.352.052.62.11.81.41.41.41.41.4Kinneret S.D.
123.2124.9126.43.43.43.43.43.53.43.4Yizre'el S.D.
106.6110.6112.70.82.62.7293.03.03.0Akko S.D.
8.79.610.00.20.30.30.3.GolanS.D3

473.4476.1479.821.176.775.273.973513.012.9Haifa District
376.8377.8380516.613.312.311.110.710.310.2Haifa S.D.
96.698.299.44.53.42.92.72.72.72.7Hadera S.D.
817.1870.7888.715.279.719.922.823.223.823.9Central District
161.2171.1174.13.84.44.34.54.64.74.7Sharon S.D.
306.8329.8336.76.66.87.28.58.79.09.1Petah Tiqwa S.D.
98.3995100.90.23.33.02.92.82.72.7Ramla S.D.
250.9270.4276.94.65.25.36.97.17.47.4Rehovot S.D.

1.003.01.018.81,029.743.235.933.529.528.527.827.7Tel Aviv Distirct
454.2467.3472.60.98.012.112.912.912.812.7Southern Distirct
2125219.6222.70.73.95.76.06.06.06.0Ashqelon S.D.
241.7247.6249.90.24.16.46.96.96.86.7Be'er Sheva' S.D.
46.066.372.8_0.10.71.31.82.0Judea, Samaira and

Gaza Area4
44.163.669.800.71.3171.9Judea and Samaria
1.92.73.0000.10.10.1Gaza Area
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ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, יישובים1
(המשך)

ונפה iinn

אוכלוסייהLocalities"שובים

22V
1961

20V
1972

4 VI

1983
31 XII

1985

31 XII

1988

31 XII

1989

8 \\
1948

22 *
1961

20 *

1972
4 **

1983

D'ID0r<D'oVniDAbsolute numbersאלפים

םלא"הוד"
הכל 109110130131128126156.0247.2461.0687.6סך
D'Taii' 5567662.94.286.3126.1מחוז
הצפון nno668383828090.6142.8217.6329.0
צפת 4433331.93.04.15.3נפת
כנרת 3344445.17.911.215.7נפת
יזרעאל 22233131302934.953.581.4117.4נפת

עכו 37384040403948.778.4120.8177.6נפת
נולן3 555512.9נפת

no'n 23242424242427.448.075.0110.2ר/רווז
היפה 4466669.118.625.936.5נפת
חדרה 19201818181818.329.449.073.6נפת

המרכז 141212129916.126.944.465.9מחוז
השרון 774410.417.427.539.1ר7נפת

תקוה פתח 4333333.04.78.212.5נפת
רמלה 3222222.64.47.813.3נפת
רחובות 0.10.40.80.9נפת

אביב תל 01173.66.77.311.3חוז

הדרום 446615.418.630.445.0__מחוז
אשקלון 2.40.30.61.3נפת

שבע באר 446613.018.329.843.7נפת
מוסלמים

הכל 0170.8352.0526.6ך
ירושלים 2.474.4112.1מחוז
הצפון 89.2145.0219.7מחוז

יזרעאל נפת 37.261.693.1מזה:
עכו 47.376.5116.5נפת

חיפה 33.856.283.5מחוז
חדרה נפת 29.273.2מזה:

המרכז 24.542.062.2מחוז
אניב תל 3.14.46.3מחוז
הדרום 17.830.042.7מחוז

נוצרים
הכל 50.572.194.2סך
ירושלים 1.611.813.9מחוז
הצפון 36.045.857.4מחוז

יזרעאל נפת 16.219.824.3מזה:
עכו 16.221.426.9נפת

חיפה 7.79.212.8מחוז
המרכז 2.02.33.5מחוז

אביב תל 2.82.74.6מחוז
הדרום 0.40.31.9מחוז

ואחרים6 דרוזים
הכל 25.836.9365.9סך

מזה:
הצפון 17.526.851.9מחוז

עכו נפת 15.123.034.1מזה:
גולן 11.9נפת

חיפה 6.69.513.6מחוז
חיפה נפת 6.59.513.5מזה:

3 ידוע. לא כולל 2 מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג נדבר כ1989); 34) בדוים שב0י כולל לא ו

נלכד. דרוזים  בי983ו 5 סיני. נם כולל ב1972 יהודיים: ביישובים ישראלים 4 גולן. נפת אוכלוסיית כל כולל 0י1983 היהודיים; היישובים כולל
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SubDistrict
POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.(

Population

District and subdistrict
(S.D.(

31 XII

1985

31 XII

1988

31 )01

1989
8 XI

1948
22 V

1961

20V
1972

4 VI

1983

31 XII

1985

31 XII

1988

31 XII

1989

ThousandsאחוזיםPercents

NonJews
749.0817.8842.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
134.2144.3147.41.81.718.718.317.917.617.5Jerusalem District
355.2386.6397.958.157.747.247.847.547.347.2Northern District
5.86.36.51.21.20.90.80.80.70.8Zefat S.D.
17.118.619.13.33.22.4232.32.32.3Kinneret S.D.
1265138.0142.222.421.617.717.116.916.916.9Yizre'el S.D.
192.0209.0215.131.231.726.225.825.625.625.5Akko S.D.
13.714.615.0

1.91.81.81.8.GolanS.D3
119.3129.0132.817.619.476.316.015.915.8(5.8Haifa District
39.242.143.35.97.55.65.35.25.25.1Haifa S.D.
80.186.989.511.711.910.610.710.710.610.6Hadera S.D.

72.078.781.110.310.99.69.69.69.69.6Central Distirct
42.546.147.46.6706.05.75.75.65.6Sharon S.D.
13.815.315.91.91.91.81.81.81.91.9Petah Tiqwa S.D.
14.716.216.8171.81.71.92.02.02.0Ramla S.D.
1.01.11.1010.20.20.10.10.10.1Rehovot S.D.

12.313.413.82.32.81.61.61.61.61.6Tel Aviv Distirct

56.065.769.39.97.56.66.57.58.08.2Southern District
14151.61.60.10.10.20.2020.2Ashqelon S.D.
54.564.267.78.37.46.56.37.37.88.0Be'er Sheva S.D.

Moslems
577.6634.6655.2100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
119.6129.5132.61.421.121.320.720.420.2Jerusalem District
239.0261.8269.952.241.34)741.441.241.2Northern District
101.1111 2114.821.817.517717.517.517.5Thereof: Yizre'el S.D.
126.9138.4142.627.721.722.122.021.821.8Akko S.D.
90.798.4101.419.816.015.915.715.515.5Haifa District
79.686.589.017.113.913.813.613.6Thereof: Hadera SO.
67.974.376:814.411.911.811.8117117Central District
6.87.47.71.81.21.21.11.21.2Tel Aviv District

53.363.166.610.48.58.19.39910.2Southern District

Christians
99.5105.0107.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
14514.714.63.216.414.814.614.013.7Jerusalem District
60.063.664.871.363560.960.360.560.6Northern District
25.426.827.332.127525.825.225.525.5Thereof: Yizre'el S.D.
28.129.830.431.729728.628.228.428.4Akko S.D.
13.714.615.015.212713.613.813.914.0Haifa District
3.94.24.34.03.23.73.94.04.0Central District
5.15.55.75537495.15.35.3Tel Aviv District
2.22.42.40.80.42.02.22.32.3Southern District

and others5Druze
72.078.180.3100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

Thereof:
56.161.263.168.072.678.778.078.4785Northern District
37.040.742.058.762.251.851.452.252.3Thereof: Akko S.D.
12.613.413.718.917.617.117.0Golan SD.
14.916.016.4255 '. .25.820.620.820.420.4Haifa District
14.815.916.325.225.720520.620.320.3Thereof: Haifa S.D

1 Excl. Bedouin tribes (35 in 1987): lor the dassitication 01 localities as Jewish and NonJewish and various additions to the population  see
introduction. 2 Incl. not known. 3 In 1972 incl. Jewish localities in the Golan SO.. as of 1983 incl. the whole population of the Golan
SO.. 4 Israelis in Jewish localities: in 1972 and 1981 incl. also Sinai. 5 In 1983. Druze only.
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0בעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1

D'nuu"Localities

22V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1987

31 XII
1988

31 XII 1989

טבעי ואזור
הכל סך
Total

D"11n■
Jewish

לא
יהוד"ם
Non
Jewish

כולל 0ך
D'oVnin anooo

905 8731,0911,1371,1511,153
Absolute numbers
126 1,042 1,159

ירושלים 7)dj63 6369706969696 65
יהודה 31הרי 3136363535354 32

יהודה 32שפלת 3233343434342 33

צפת 58נפת 5867636363643 61
חולה pnv23 24232323232323

מזרחי עליון 26גליל 2529292929302 28
הצור 9אזור 99111111111 10

כנרת 44נפת 4249575252524 48
24כנרות 1927282929291 28

מזרחי תחתון 20גליל 2322232323233 20

יזרעאל 7נפת 73 77772312672712812729 99
ו^אן בית i7rw20 19212122222222

חרוד 10עמק 1210101111111 10

כוכב 9רמת 9999995 4
יזרעאל 1/45מק 4444444444443 41

מנ^ה 7רמת 7777777
נצרתתירען 22הרי 20323534353420 15

עכו 85נפת 8211812112312312239 S5
מערבי תחתון 21גליל 19394042424218 24

'חיעם אזור
אילון אזור

'9/ 33
16}

32
17

33
17

33
17

33
17

33
17

12 22
3 14

נהייה אזור
ענו אזור

<*/ 30
1M

20
10

20
11

20
11

20
11

20
10

4 16
2 9

גולן2 934343434345נפת 29
החרמון אזור

צפוני גולן
4153

1111)
3

11

3
11

2 1

3 8

תיכון 1566677גולן

דרומי 4141414141313גולן

חיפה 24נפת 2525252526266 27
חיפה 24אזור 2525252526266 21
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2.8 LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

Populationאוכלוסייה

31 XII 1989
Subdistrict (S.D.)

22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XIIלאand natural region
הכל196119721983198519871988 יחוריםD'tin1סך

TotalJewsNon
Jews

O'D'tHThousands
3,147.7 2,179.54,037.64,266.24,406.54,476.84,559.63,717.1842.5GRAND TOTAL

347.4 191.9472.9506.2532.5544.2556.0408.6147.4Jerusalem S.D.
327.8 177.8449.7482.0508.2519.8531.1383.9147.2Judean Mountains

19.6 14.123.224.324.424.424.924.70.2Judean Foothills

56.7 45.664.868.568.969.269.663.16.5Zefat SO.
24.0 20.125.926.827.026.926.926.70.3Hula Basin

23.3 18.026.928.528.228.228.425.23.3Eastern Upper Galilee

9.4 7.512.113.213.614.114.211.33.0Hazor Region

49.6 43.362.667.469.570.671.752.619.1Kinneret S.D.
34.5 29.941.144.145.045.545.844.71.3Kinerot

15.1 13.421.523.324.525.125.77.917.8Eastern Lower Galilee

173.7 120.1232.5249.7258.1262.9268.6126.4142.2YizreelS.D.
18.0 15.521.121.822.022.122.022.00Set She'an Basin
6.2 5.86.97.27.17.17.16.01.0Harod Valley
4.4 3.26.16.67.07.17.22.15.1Kokhav Plateau

40.1 33.248.752.653.654.154.851.13.8Yizre'el Basin
3.5 3.14.04.24.34.24.14.10Menashe Plateau

1015 59.3145.7157.4164.2168.3173.341.2132.2NazarethTiran Mts.

193.4 128.1276.3298.63)2.0319.6327.8112.7215.1Akko SO.
77.8 46.9129.3142.0150.2155.2160.324.8135.5Western Lower Galilee

26.1 )
7.8 i 237

38.242.245.046.347.610.936.6Yehi'am Region
10.110.711.211.311.64.86.7Eotn Region

39.9 )
41.9J 575

49.652.153554.355.539.116.4Nahariyya Region
49.251.552.052.453.033.020.0Akko Region

0.619.722.423.924.325.010.015.0.GolanS.D2
14.315.416.216.316.81.8< 14.9

Hermon Region
Notrhern Golan

253.63.94.04.34.30.1Middle Golan
2.83.53.83.83.93.90.2Southern Golan

356.7 276.2409.6416.0418.6419.9423.7380.543.3Haifa S.D.
356.7 276.2409.6416.0418.6419.9423.7380.543.3Haifa Region
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1
(המשך) 2.8

Localities"שובים

)31 XII 198?
נפה

0בעי 22V20V4ואז1ר VI31 XII31 XII31 XIIיא
הכל196119721983198519871988 יהודייםיהודיים0ך

TotalJewishNon
Jewish

Absoluteמוחלט1!!מספרי!! numbers
חררה 7272727272727318נפת 55

הכרמל 151514141414141חוף 13
יעקב זכרון 1010999999אזור
אלכסנדר 1618191919192014הר 6
חדרה 312930303030303אזור 27

השרון 858686868683834נפת 79
858686868683834שרון 79

תקוה פתח 535153535353533נפת 50
השרון 252527272727271ררום 26

תקוה פתח 282626262626262אזור 24

רמלה 484647474849492נפת 49
לוד 484647474849492אזור 49

רחובות 4547454545444444לפת
רחובות 3436343434343434אגור

לציון ראשון 1111111111101010אזור

אביב תל 2018181818re181נפת 18
אביב תל 201818181818181אזור 18

אשקלון 96949999991009999נפת
מלאכי 44414444AA444444אזור
לכיש 2222232323242424אזור
אשדוד \111111אזור

:30
אשקלון 30313131313030אזור

שבע באר 73801111111151171186נפת 112
גרר 3130303030303030אזור
בשור 2427383838383838אזור

שבעי באר 6712131517186יאזור 12
צפ1נית ערבה

} 
3109991010

דרומית 31010101099ערבה
הצפוני הנגב 10111113131313הר

והדרומי

שומרון 581116122122128128/הודה,
3nn< וחבל

יהודיים. ביישובים אראלים 3 האוכלוסייה. כל כולי 19830 היהוו"ם. ביישובים האוכלוסייה כולל נ972ו 2 .2.7 ללות 1 הערה ראה ו
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2.8
LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.)

Populationאוכלוסייה

31 XII 1989
Subdistrict (S D )

22V20V4 VI31 XII31 XII31 XIIלאand natural region
הכל196119721983198519871988 גדיםיהודיםסך

TotalJewsNon
Jews

0'dVkThousands
127.1 94. 7165.7176.7181.97if5.7188.899.489.5Hadera S.D.
10.0 7.612.613.714.014.314.47.86.6Carmel Coast
6.6 6.97.98.48.78.99.39.10.2Zikhron Ya'akov Region
31.6 18.746.951.053.655.156.81.155.7Alexander Mountain

78.9 60.998.3103.7105.7106.8108.381.327.0Hadera Region

1435 702.6190.4203.72175217.7221.6174.147.4Sharon S.D.
143.5 102.6190.4203.72115217.1221.6174.147.4Sharon

202.8 7365297.5320.6337.0345.1352.6336.715.9Petah Tiqwa SO.
64.6 47.3113.41275138.2143.1147.4142.84.6Southern Sharon
138.1 89.2184.1193.2198.7202.0205.2193.911.3Petah Tiqwa Region

89.2 68.3109.7112.97 74.7115.7117.7100.916.8Ramla S.D.
89.2 68.3109.7112.9114.1115.7117.7100.916.8Lod Region

144.2 99.7233.7257.8265.2271.5278.0276.91.1Rehovot S.D.
74.5 55.8110.8118.4122.3124.1126.4125.80.6Rehovot Region
69.7 44.0122.2133.4142.9147.3151.6151.10.4Rishon LeZiyyon Region

907.2 699.31,000.21,015.31,027.2.T032.21,043.61,029.713.8Tel Aviv S.D.
907.2 699.31,00021.015.31,027.21.032.21,043.61,029.713.8Tel Aviv Region

153.0 76.7203.7273.9218.5221.2224.3222.71.6Ashqelon S.D.
24.6 20.230.231.932.332.533.032.60.3Mal'akhi Region
27.1 16.033.735.435.535.635.835.70.1Lakhish Region
40.4

AT\ A
65.769.772.974.776.676.30.3Ashdod Region

60.974.077.077.878.378.978.10.8Ashqelon Region

201.2 97.2275.0296.2307.2311.8317.6249.967.7Beer Sheva S.D.
14.9 11.417.918.518.919.119.319.20Gerar Region
16.9 10.724.426.226.526.626526.40.1Besor Region
122.7 62.2171.7188.6195.7199.8204.5139.465.1Be'er Sheva Region
0.8 ,
13.5 < 13.0
32.3 '

2.32.72.92.83.33.20.1Northern Arava
20.622.626.627.027525.81.7Southern Arava
38.237.236.636.436.635.80.8Northern and Southern

Negev Mountains

7.523.846.160.366.573.072.80.2Judea, Samaria and
Gaza Area3

1 See note 1 to Table 2.7. 2 In 1972 includes the population of the Jewish localities; since 1983 includes lolal population. 3 Israelis
in Jewish localities.
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יישוב וגודל אוכלוסייה קבוצת !אוכלו0ייה,לפי "שובים1
2.9

ביישוב תושבים

Localities"שובים

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII

1987
31 XII
1988

31 XII 1989

הכל םך
Total

יהודיים
Jewish

לא
■הוד"ם
Non
Jewish

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל 8731,091סך 9051,1371,1511,1531,159126 1,042

99 77105עד 641059187853 83

100199109103 1061151321411371 136

200499411484 4154914914925046 498

500999121203 15821721921321218 194

1,0001,9995146 375356525118 33

2,0004,9995051 514853565630 26

5,0009,9992037 244342444329 15

10,00019,9991425 242728272810 18

20,00049,9991522 15232324257 22

50,00099,99925 645671 6

100,000+310 5111111113 11

ליישובים מחוץ נרים
בדוים) שבסי (גולל

אחוזים

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0

99 8.89.6ער 7.19.27.97.57.42.4 8.0

10019912.59.4 11.710.111.512.211.80.8 13.1

20049947.144.4 45.943.242.742.843.54.8 47.8

50099913.918.6 17.519.119.018518.314.3 18.6

1,0001,9995.84.2 4.14.74.94.54.414.3 3.2

2,0004,9995.74.7 5.64.24.64.94.723.8 25
5,0009,9992.33.4 2.63.83.63.83.723.0 1.4

10,00019,9991.62.3 2.62.42.42.32.47.9 1.7

20,00049,9991.72.0 1.72.02.02.12.25.6 2.1

50,00099,9990.20.5 0.70.40.40.50.60.8 0.6

100,000+0.30.9 0.61.01.00.90.92.4 1.1

ליישובים מחוץ נרים
בדוים) שבסי (כולל

.2.7 n(TJ 1 הערה דאה t
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2.9 LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP AND
SIZE OF LOCALITY

Populationאוכלוסייה

Residents in locality
22V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1987

31 XII

1988

31 XII 1989

הכל 0ך
Total

Dnin1
Jews

לא
יחורים
Non
Jews

Thousandsאלפים

2,179.53,147.74,037.64,266.24,406.54,476.84,559.6842.5 3,717.1TOTAL

3.93.26.46.45.85.65.10.2 4.9Up to 99

17.117.014.816.819.521.320.70.3 20.4100199

138.2136.7164.5169.1169.2170.3173.93.0 170.9200499

75.9102.0131.6142.1144.3140.8141.414.4 127.0500999

76.052.464.273.977.771.470.226.6 43.61,0001,999

164.8174.5165.4147.2167.5172.1171.192.6 78.42,0004.999

145.0170.6254.3296.6296.0311.2304.3199.0 105.35,0009,999

175.3350.6350.9391.5406.9385.9385.3136.1 249.210,00019,999

471.0501.36995758.1746.7744.2745.699.4 646.320,00049,999

144.8476.8345.9262.13235380.5439.853.8 386.050,00099,999

736.51,115.31,800.11,959.82,006.02,028.82.057.7179.2 1.878.5100,000+

30.847.340.242.843.644.744.638.1 6.6Living outside localities
)incl. Bedouin tribes)

Percents

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0TOTAL

0.20.10.20.20.10.20.10 0.1Up to 99

0.80.50.40.40.40.50.50 0.5100199

6.34.34.14.03.83.83.80.4 4.6200499

3.53.23.33.33.33.13.11.7 3.4500999

3.51.71.61.71.81.6153.2 1.21.0001,999

7.65.54.13.53.83.83.811.0 2.12,0004,999

6.75.46.37.06.77.06.723.6 2.85,0009,999

8.011.18.79.29.28.68.416.1 6.710,00019,999

21.615.917.317.816.916.616.411.8 )7.420.00049.999

6.615.28.66.17.38.59.66.4 10.450.00099.999

33.835.444.645.945.545.345.121.3 50.5100,000+

1.41.51.01.01.01.01.04.5 0.2Living outside localities
)incl. Bedouin tribes)

I See note 1 10 Table 2.7.
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ונפה מחוז דת, גיל, לפ1 אוכלוסייה,
1989 ממוצע

אחרת צוין בן אם אלא אלפים,
2.10

ונפה מחוז
הכל Ageגילסך

Total045141519202425293034354445545564657475+Median

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 4,518.2497.3936.7423.9366.0329.9320.9582.1347.9308.4235.2170.025.6סך

ירושלים 550.174.1119.851.247.946.038.261539.333.321.617.123.1מחוז

הצפון 754.698.3184.981.867.957.852.584.050.036.324.716.320.9מחה
צפת 69.48.815.56.95.95.45.08.35.04.12.91.622.9נפת

ננרת 71.28.917.47.45.65.15.18.64.93.82.61.821.7נפת

יזרעאל 265834.164.029.024.420.218.329.518.113.08.96.321.2נפת

עכו 323.743.280.935.830.225.022.234.521.014.79.96.420.3נפת

גולן 24.63.47.12.81.92.11.93.11.00.70.40.318.3נפת

no'n jinn608.856.8117.957.449.641.741.277.948.648.839.829.027.7
חיפה 421.835.073.636.231.528529.157.035.938.832.723.531.0נפת

חדרה 187.021.844.321.318.113.212.020.912.710.07.15.521.7נפת

המרכז 959.696.8202.492.073.663.270.7145.374.960.446.833.426.2מחת
השרון 219.323.245.521.718.715.615.128.816.414.311.98.2252נפת

תקוה פתח 348.833.672932.926.221.725.356.428.721.816.812.627.0נפת
רמלה 116.712.925.411.910.38.68.61458.67.85.12.923.9נפת

רחובות 274.727.258.625.618.317.321.645.621.316513.09.727.2נפת

אביב תל 1,037.989.6169.483.078.875.271.6137.891.996.681.762.237.6מחת

הדרום 537.469.1122.153.444.840.239.064.640.232.120.211.722.7מחוך
אשקלון 222.725.346.922.017.916.316.227.918.215.51056.024.8נפת

שבע באר 314.743.875.231.426.923.922.836.622.116.79.65.721.3נפת

שומרון 69.812.620.05.03.35.87.611.02.90.90.30.217.2■הודה
עזה' !1NonJewםלא"הוד1וחבל
כולל 830.1124.8223.998.782.570.153.073.248.829.314.810.918.5סך
ירושלים 145.820.939.316.613.312.59.313.58.36.33.42.418.8מחוז
הצפון 392257.5104.748.040.633.025.234.023.713.26.95.418.5מחוז

יזרעאל נפת 1.0415.027.638.616.411.213.96.217.86.43.29.18.81מוה:
עכו 212.131.357.026.222.117.613.417.912.87.03.82.918.4נפת

חיפה 130.917.934.315.813.611.68.812.08.24.82.21.619.2מחוז
וזדרה נסת 88.212.824611.3947.35.67.45.028120918.0תזהי ■ 1 ו ■■ ו 1 '*JJ ■ 1 11 U

המרכז 79.911.72059.78.47.15.27.44.92.91.20.819.0מחוז
אביב תל 13.61.72.81.11.21.51.21.71.00.80.40.325.0מחוז
הדרוס 67.515.022.37.65.44.33.24.62.71.40.70.313.3מחוז

Christiansנוצרים
כולל 106.010.821.210.39.59.48.513.49.77.03.62.725.8סך
מ/ה:

ירושלים 14.61.02.51.31.11.31.12.01.61.30.80.731.1מחוז
הצפון 64.27.213.96.76.25.54.97.55.63.81.81.3235מחוז
חיפה 14.81.52.81.41.41.41.21.91.41.0050.426.1מחוז

יהודיים. כיישובים ישראלים ו
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2.10 POPULATION BY AGE, RELIGION, DISTRICT AND SUBDISTRICT
AVERAGE 1989
Thousands, unless otherwise stated

הכל סך
Total

AgeDistrictגיל
and subdistirct

)S.D.) 045141519202425293034354445545564657475+li^n
Median

■הודים

372.5 3,688.1712.8325.2283.5259.8267.9508.9299.0279.1220.4159.0
Jews
27.9GRAND TOTAL

53.2 404.380.534.634.633.429.048.037.027.018.274.724.9Jerusalem Distirct

40.8 362.480.233.927.424.827.349.926.323.117.810.824.8Northern Distirct
7.8 62.913.96.25.34.84.67.74.63.82.71.523.4Zefat S.D.
6.0 52.312.25.33.83.63.86.93.83.22.31.523.6Kinneret S.D.
13.5 125.727.412.19.88.29.016.89.58.46.64.425.0Yizre'el S.D.

12.0 111.623.99.68.07.38.816.68.27.76.13.426.6Akko S.D.

1.5 9.82.90.70.51.01.11.80.30.10.00.018.6Golan S.D.

38.9 477.983.647.636.030.732.465.940.444.037.627.431.4Haifa Distirct
29.9 379.163.931.727.324.225.952.432.736.831.722.832.4Haifa S.D.

9.0 98.819.710.08.75.96.41357.77.35.94.626.7Hadera S.D.

85.1 879.7787.982.365.256.7655737.970.757.545.632.627.3Central District
16.5 172.633.716.013.811.312.024.413.512.411.27.727.8Sharon S.D.
31.3 333.269.030.824.520.324.455.027.821.316.612.427.7Petah Tiqwa S.D.

10.2 100.220.910.08.77.27.613.07.67.34.82.825.2Ramla S.D.

27.1 273.758.325.518.317.221.445521.216.413.09.727.2Rehovot S.D.

87.8 7.024.3766.781.977.673.770.4136.190.995.981.362.031.7Tel Aviv District

54.1 470.099.945.839.435.935.860.037530.719511.3245Southern Distirct
25.2 221.246.721.917.816.116.027.518.115.410.56.024.7Ashqelon S.D.

28.9 248.853.223.921.619.819.832.519.415.49.05.324.3Be'er Sheva S.D.

12.6 69.5

מוסלמים

20.05.03.35.87.611.02.90.90.30.2

sms

17.2

Mosl

Judea, Samaria
andGaza Area'

102.7 644.9181.278.965.354.039.452.934.719.49.57.017.5GRAND TOTAL

19.9 131.136.815.212.211.28.211.56.75.02.61.717.9Jerusalem District

41.1 265.973.433.628.422.416.521.414.87.23.93.217.7Northern District

17.5 113.030.914.012.19.77.29.36.23.01.61.417.9Thereof: Yizre'el S.D.

21.7 140.639.018.215.211.68.511.07.93.82.11.717.6Akko S.D.

14.4 99.927.512.610.78.86.48.45.83.11.41.018.2Haifa District

12.7 87.824511.39.47.35.57.34.92.71.20.817.9Thereof: Hadera S.D.
11.4 75.619.79.38.06.84.86.74.52.61.00.718.6Central District
1.2 7.51.80.70.80.90.60.70.40.20.10.120.4Tel Aviv District

14.8 64.821.97.45.24.02.94.12.51.20.60.312.9Southern District

ואחרים Druzeדרוזים and Others
11.3 79.221.69.57.76.85.17.04.43.01.71.318.6GRAND TOTAL

Thereof:

Jerusalem Distirct

9.2 62.117.47.76.05.13.85.13.32.21.31.017.9Northern District

2.0 16.24.01.81.61.51.21.71.00.60.40.320.6Haifa District

SO.  SubDistrict.
1 Israelis in Jewish localities.
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"שובי וצורת דת גיל, לפי אוכלוסייה,
1989 ממוצע

אחרת צוין בן אם אלא אלפים,

Ageגיל
הכל סך "שוב Total045141519202425293034354445545564657475+Medianצוות

האובלוס"ה Totalבל population
כולל 4,518.2497.3936.7423.9366.0329.9320.9582.1347.9308.4235:2170.025.6סך

 עירוניים 4,060.2441.9830.2372.9327.8300.3290.5521.6315.6285.2218.1156.126.0"שובים
"שוב גודל
200,000+1,041.6107.3182.684.284.383.672.5122.383.288.273.759.828.7

498.867.7108.145.943.741.834.354.935.530.620.116.223.2ירושלים
אביביפו 319.823.140.920.923.626.423539.027.534.032.927.935.3תל

223.116.533.617.317.015.414.728.520.123.720.715.734.0וזיפה
100,000199,9991.001.698.8191.385.375.170272.9141.083.378.162.543.028.6
50,00099,999384.740.180.036530.725.427555.832.525.718.212.426.0
20,00049.999750.175.5157.170.858.251354.8106.059.953.838.424.426.3
10,00019,999390.351.393.439.933.330.829.244.426.320.113.68.221.6
2,0009,999491.868.9125.856.246.339033.752.030519.411.88.419.6

בפריים2 458.055.4106.551.038.229.630.460.532.223.217.113.922.1ישובים
147.014.331.816.113.48.79.120.212.310.46.84.124.2מושבים

שיתופיים 11.31.62.90.90.90.60.91.70.50.80.50.221.5מושבים
125.412.724.212.112.38.88.317.89.96.86.75.825.8קיבוצים

מוסדיים 13.30.41.84.80.31.10.91.20.50.40.41.719.6"שובים
אחרים 116.116.631.512.78.17.78.716.07.23.92.21718.9"שובים
קהילתיים 22.84.47.11.50.71.32.44.20.90.20.10.014.9מזה:
9.01.12.41.80.50.70.61.2050.20.10.117.8מרכזים
כפריים

!NonJewםלא'הודי
כולל 830.1124.8223.998.782.570.153.073.248.829.314.810.918.5סך

עירוניים 746.5108.3198.689.475.364.348.266.944.627.113.610.118.7ישובים
"שוב גודל
200,000+173.024.044.919.115.915.511.416.610.77.74.12.919.6

ירושלים 141.120.238.216.112.912.18.913.08.16.13.32.418.8מזה:
50,000199,99957.27.813.16.05.75.44.26.04.32.71.30.921.6
20,00049,99977.711.320.09.38.57.05.17.04.72.81.20.819.0
10,00019,999133.220.037.116.913.810.88.211.07.64.12.11.517.8
2,0009,999305.545.383.438.131.525.619.326.217.49.85.14.018.2
בפריים2 83.716.525.39.37.25.84.86.34.22.31.20.815.0ישובים

Christiansנוצרים
כולל 106.010.821.210.3.9.59.48.513.49.77.03.62.725.8סך

עירוניים 102.410.520.610.09.29.08.112.89.46.83.52.5255ישובים
"שוב גורל
50,000+51.94.89.64.84.44.64.16.85.23.92.11.627.5

ירושלים 14.40.92.41.31.11.31.11.91.61.30.80.731.1מזה:
20,00049,9998.70.91.70.80.70.80.91.30.70.60.30.226.9
10,00019,99912.41.52.81.31.31.21.01.31.00.60.30.222.7
2,0009.99929.43.36.53.1'2.82.42.23.42.51.70.80.623.2
כפריים 3.60.30.60.30.30.40.50.50.30.20.10.129.2ישובים

מבוא. ראה  1שו0פת קבועה "ש1ב צורת <y 1

מבוא. ראה  ליישובים מחוץ נרים >ך\רר 2
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2.11
POPULATION, BY AGE, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY1
AVERAGE 1989
Thousands, unless otherwise stated

Ageגיל
הכל Tuneסך of locality
Total045141519202425293034354445545564657475+li^n

Median

Jewsםיהוד
3,688.1372.5712.8325.2283.5259.8267.9508.9299.0279.1220.4159.027.9GRAND TOTAL
3.313.7333.6637.62835252.4236.0242.3454.7271.0258.22045146.028.3Urban localities

Size of locality
868.783.3137.665.168.368.161.1105.772.580569.656.931.0200,000+
357.747.569.929.930.829.725.441.927.524516.813.925.1Jerusalem
308.421.638.419.922.525.222.637.726.733.532.627.736.0Tel AvivYalo
202.614.229.315.315.013.213.126.118.322520.215.335.5Haifa
997.398.4190.685.274.869572.3140.483.077.862.442.928.6100,000199,999
331.732.867530.625.220.823.850.528523.317.111.727.350,00099,999
672464.3137.161.549.744.349.799.055.251.037.223527.720,00049,999
257.231.256.323.119.520.021.033.418.716.011.56.624.610,00019,999
186.423.742.518.114.913.414.525.813.09.66.74.423.02,0009,999
374.438.981.241.731.123.825.654.228.120.915.913.124.1Rural localities2
146.514.231.716.113.38.69.020.112.310.46.84.124.2Moshavim
11.21.62.90.90.90.60.91.60.50.70.40.121.5Collective Moshavim

124.312.524.112.112.38.68.117.69.86.86.75.825.7Qibbuzim
13.00.41.84.80.31.00.81.10.40.30.41.719.5Institutional localities
72.810.019.57.43.74.26.012.34.72.51.51.119.7Other localities
22.74.47.01.50.71.32.44.10.90.20.10.014.9Thereof:Communal
8.91.12.41.80.50.70.61.20.50.20.10.117.8Rural

centers

Moslems■םמו0ימ
644.9102.7181.278.965.354.039.452.934.719.49.57.017.5GRAND TOTAL
569.587.2157.870.558.948.935.447.531.1175856.417.8Urban localities

Size of locality
141.521.339.416.313.312.69.012.67.45.32.71.818.1200,000+
126.619.235.814.811.810.87.811.16.54.82.51.717.8Thereof: Jerusalem
35.85.58.94.03.83.62.63.22.21.10.50.419.350,000199.999
68.610.318.2857.76.24.25.73.92.20.90.618.420,00049,999
110.116.931.414.411.58.76.58.86.13.21.51.217.410.00019,999
213.633.059.927.322.618.013.117.21155.82.92.417.52,0009.999
75.415.623.48.46.45./4.05.43.61.91.00.614.4Rural localities2

othersDruzeאחריםדרוזים and
79.211.321.69.57.76.85.17.04.43.01.71.318.6GRAND TOTAL
74.610.720.38.97.26.44.86.64.12.81.61.2185Urban localities

Size of locality
1.050,000+
0.1Thereof: Jerusalem
0.420.00049,999
10.61.73.01.21.11.00.70.90.60.30.20.117.710,00019,999
62.59.017.07.76.15.24.05.53.52.31.31.018.42,0009,999
4.60.61.30.60.50.40.30.40.30.20.10.118.5Rural localities

1 For current and permanent type of locality  see introduction.
2 Incl living outside localities  see introduction.
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב2 צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1

וקבוצת utti" m/v
o'j/n/"Localitiesאוכלוסייה

22V20V4אוכלוסייה VI31 XII31 XII31 XII31 XII22 *20 *4 **
1961197219831985198719881989196119721983

■laono>mn caAbsolute numbersאלפים
כולל 08739051,0911,1371,1511,1531,1593,147.7ך 2,179.54,037.6

עירוניים 1041251507561621681702,789.1.שובים 1,837.6
897.2 3736.6

3,616.0
200,000+33333333981.7
313.9ירושלים 167.4428.7

אביביפו 363.8חל 386.1327.3
219.6חיפה 183.0225.8

100,000199,999_278888218.1818.4
50,00099,9992654567476.8 144.8345.9
20,00049,99915152223232425501.3 471.0699.5
10,00019,99914242527282728350.6 175.3350.9
2,0009,999707588919510099345.1 309.8419.7
כפריים 769780941981989985.989358.5"שובים 341.9421.6

346353405411409409409125.1מושבים 120.6140.8
שיתופיים 203343474747455.5מושבים 4.09.1

22823326726826827027089.7קיבוצים 77.1115.5
מוסריים 313233333333329.4"ש1בים 6.013.3

אחרים כפריים 14012919322223222623381.7"שובים 101.0102.7
קהילתיים 517995981057.8__מזה:

כפריים 111924242424232.8מרכזים 0.77.5
ליישובים4 מחוץ 447.2גרים 33.240.2
בדוים) שבנוי (כולל
הכל ?0  7718029691,0151,0301,0341,0422,686.7יהודים 1,932.43,350.0

עירוניים 768089929496982,422.9"שובים 1,680.63,020.9
200,000+33333333794.9 3718.98325
230.3ירושלים 165.0306.3

אביביפו 357.4תל 380.3317.8
207.2וזיפה 173.6208.4

100,000199,999_278888217.9815.2
50,00099.9992654556475.9 144.6344.4
20,00049,99914142021212222451.8 435.8608.9
10,00019,99914211818191818312.3 173.1255.1
2,0009,99943343638384041170.0 208.3164.8
כפריים 695722880923936938944263.8"שובים 251.8329.1

346353405411409409409124.9מושבים 120.2140.5
שיתופיים 203343474747455.5מושבים 4.09.0

22823326726826827027089.5קיבוצים 77.0114.8
מוסדיים 293132323232319.2"שובים 5.813.0

אחרים כפריים 687213316518018018933.3"שובים 40.646.0
קהילתיים 517995981057.8_מזה:

כפריים 111924242424232.8מרכזים 0.77.5
ליישובים4 מחוץ 41.3גרים 4.25.8

הכל סך 109110130131130128126461.0לאיהודים 247.1687.6
עירוניים .3452697276"שובים 8080366.2 157.0595.1
200,000+3_333333102.3 317.7149.2
83.5ירושלים 2.4122.4

אביביפו 6.4תל 5.89.5
12.4וזיפה 9.517.4

50,000199,999_111.1 0.34.7
20,00049,999346666749.5 35.390.7
10,00019,9991379991038.3 2.395.7
2,0009,99927425354586159175.1 101.5254.8
כפריים 7558615954484694.7"שובים 90.292.5

כפריים 7558615954484648.9"שובים 61.258.2
ליישובים מחוץ 45.8גרים 28.934.4

בדוים) שב0י (כולל

.200,000+ היישובים בקבוצת וחיפה ירושלים ב1961 נכללו השוואה, לצורך 3 מבוא. ראה  "שוב צורת בהגדרת השינויים על 2 .2.6 ללוח ו הערה ראו; ו

מבוא. ראה  הבתים אוכלוסיית של הנתונים איכות על ואוכלוס"חם. ארעיים "₪בים 4 כולל ב1961 4 זה. למספר הגיעה לא שאוכלוסייתם אף
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY2 AND
POPULATION GROUP

Population
Type of locality and

31 XII31 XII31 XII31 XII22V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIpopulation group
19851987198819891961197219831985198719881989

ThousandsrinN□Percents
4,266.24,406.54,476.84,559.6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
3,815.23.946.54,022.74,103.784.388.689.689589.689.990.0Urban localities
1.005.11,025.41 .033.91,049.4333.828524.323.623.323.123.0200,000+
457.7482.74935504.17.710.010.610.711.011.011.0Jerusalem
322.83195317.8321.717.711.68.17.67.37.17.1Tel AvivYafo
224.6223.2222.6223.68.47.05.65.35.15.04.9Haifa
954.7980.6994.91 ,008.36.920.322.422.322.322.1100,000199,999
262.1323.53805439.86.615.18.66.17.38.59.650,00099,999
758.2746.7744.2745.621.615.917.317.816.916.616.420,00049,999
391.5406.9385.9385.38.011.18.79.29.28.68.410,00019,999
443.8463.5483.3475.414.211.010.410.410.510.710.42,0009.999
451.0460.0454.1455.915.711.410.410.610.410.110.0Rural localities
146.4146.1146.5147.5' 5.54.03.53.43.33.33.2Moshavim
10.611.011.311.00.20.20.20.20.20.30.2Collective Moshavim

125.2127.0126.1124.93.52.82.92.92.92.82.7Qibbuzim
13513.513.613.40.30.30.30.30.30.30.3Institutional localities

112.5118.6112.011454.62.62.52.72.12.62.5Other rural localities
12.718.621.223.80.20.30.40.50.5Thereof: Communal
8.48.88.97.600.10.20.20.20.20.2Rural centers
42.843.644.744.61.51.51.01.01.01.01.0Living outside localities4

)including Bedouin(
3,517.23,612.93,659.03,717.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS  TOTAL
3,161.03,242.83,288.13,343.7387.090.290.289.989.889.990.0Urban localities
846.1858.3862.9874.537.229.624.824.123.823523.5200,000+
327.7346.1353.8361.58.58.69.19.39.69.79.7Jerusalem
312.6308.7306.7310.219.713.39.58.98.58.48.3Tel AvivYafo
205.8203.4202.4202.89.07.76.25.95.65.55.5Haifa
950.9976.6990.71,004.03_8.124.327.027.027.127.0100,000199,999
260.6321.7328.2386.07.517.710.37.48.99.010.450,00099,999
659.9643.0668.0646.322516.318.218.817.818.317.420,00049,999
263.4270.3255.0249.29.011.67.67.57.57.06.710,00019,999
180.0172.9183.4183.810.86.34.95.14.85.04.92,0009,999
356.2370.1370.9373.413.09.89.810.110.210.110.0Rural localities
145.6145.6146.0147.06.24.64.24.14.04.04.0Moshavim
10.510.911.110.90.20.20.30.30.30.30.3Collective moshavim
124.3126.0124.9123.74.03.33.43.5353.43.3Qibbuzim
13.213.313.313.113.20.30.30.40.40.40.4Institutional localities
56.668.469.372.22.11.21.41.61.11.81.9Other rural localities
12.718.621.123.70.20.40.50.50.6Thereof: Communal
8.48.78.87.500.10.20.20.20.20.2Rural centers
5.86.06.26.60.20.10.20.20.20.20.2Living outside localities4

749.0793.6817.8842.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONJEWS  TOTAL
654.2703.7734.5760.063.579.486.587.488.7§89.890.2Urban localities
159.0166.9171.0174.937.222.221.721.321.120.920.8200,000+
130.0136.4139.6142.61.018.117.817.417.217.116.9Jerusalem
10.210.811.111.52.31.41.41.41.41.41.4Tel AvivYafo
18.819.720.220.83.82.72.52.525252.5Haifa
5.25.856.558.10.10.20.70.70.76.96.950.000199,999
98.2103.776.399.414.310.713.213.113.19.311.820.00049,999
128.1136.6130.9136.00.98.313.917.117.216.016.110,00019,999
263.8290.6299.9291.641.138.037.135.236.636.734.62,0009.999
§94.889.883.282.536.520.613512.611.370.29.8Rural localities
57.852.2§44.844.424.710.68.57.86.6§555.3Rural localities
37.037.638538.11179.95.04.94.74.74.5Living outside localities

)including Bedouin(

1 See note 1 to Table 2.6. 2 For the change in the definition 01 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. ind. 4 temporary
localities and their population. On the quality of the data on Bedouin population  see introduction.
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והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייתם, כפריים יישובים1
ארגונית

"ש1ב Localities"שוביםצורת

ארגונית והשתייכות
4 \/1 19833 1XII 198531 )0\ 198731 <01 198831 XII 1989

הכל 0941981989985989ך
ומושבים 44S458456456454מושבים

הכל שיתופייםסך
הנ> סל  405411409409409מושבים
המושבים 244245245244244תנועת
המזרחי 6767686969הפועל
החקלאי 4648454545האיחוד

הצי1ני 1718181818העובר
ישראל אגודת 66666פועלי

1313131313חרות
האיכרים 57777התאחדות

ארגונית השתייכות ר7777ללא

הכל שיתופייםסך 4347474745מושבים
Dotyion nu/jn56666
1mron VyiDn911111110

המאוחדת n^13'j7n rwnnn66666
הציוני 88888העובד

44555חרות
ישראל אגודת 44443פועלי

החקלאי 33333האיחוד
45444אמנה

הכל סך 267268268270270קיבוצים
הארצי 8383838485הקיבוץ

המאוחדת הקיבוצית 160161161162161התנועה
הדתי 1617171717הקיבוץ
הציוני 55555העובד

ישראל אגורת 22222פועלי

מוסריים 3333333332,ישובים
ארורים כפריים 793222232226233ישובים

קהילתיים "שובים 057799598105זה:
המזרחי 6778הפועל

האיכרים 66666התאחדות
ישראל אגודת 2223פועלי

nnn79111112
החקלאי 33899האיחוד

2337383843אמנה
הלאומי העוכר 3333משקי

החקלאי 47121414המרכז
ארגונית השתייכות 66887ללא

כפריים 2424242423ג/רכזים
ליישובים מחוץ גרים

בדוים) שבטי (כולל

.2.6 ללוח ו הערה ראה 1
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RURAL LOCALITIES1 AND THEIR POPULATION, BY TYPE OF
LOCALITY AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(Type of locality and

4 VI198331 XII 198531 XII 198731 XII 198831 XII 1989organizational affiliation

421.6451.0460.0454.1455.9TOTAL
149.9157.0157.1757S1585Moshavim and collective

moshavim totaf
140.8146.4146.1146.51475Moshavimtotal
86.488.588.288.188.5Moshavim Movement
27.027.327.227.327.4HaPo'el HaMizrahi
13.415.115.015.315.4Haihud HaHaqlai
5.05.45.45.45.5HaOved HaZiyyoni
2.42.72.82.82.9Po'ale Agudat Yisra'el
2.63.03.13.23.2Herut
1.51.81.91.91.9Farmers' federation
2.52.62.62.62.7No affiliation

9.770.611.011.311.0Collective moshavimtotal
1.31.41.51515Moshavim Movement
2.73.13.3343.3HaPo'el HaMizrahi
1.31.61.61.617The United Qibbuz Movement
1.21.31.31.31.3HaOved HaZiyyoni
0.80.90.90.90.9Herut
0.80.90.91.00.9Po'ale Agudat Yisra'el
0.71.00.80.80.8Haihud HaHaqlai

0.50.60.70.7Amana
115.5125.2727.0126.1124.9Oibbuzimtotal
38541.241.541.240.6HaQibbuz HaArzi
67.573.774.673.973.3The United Qibbuz Movement
6.57.07.47.47.6HaQibbuz Hadati
1.82.02.12.02.0HaOved HaZiyyoni
!.21.31.41.41.4Po'ale Agudat Yisra'el

13.313.573513.613.4Institutional localities
102.7112.5118.6115.0114.5Other rural localities
7.812.718.621.223.8Thereof: Communal

0.60.80.91.3HaPo'el HaMizrahi
0.60.91.21.41.5Farmers federation

0.20.20.4Po'ale Agudat Yisra'el
1.01.42.12.52.8Herut
0.20.31.01.21.5Haihud HaHaqla'i
5.28.210.411.412.4Amana

0.30.20.3HaOved Hale'umi
0.30.51.72.12.8HaMerkaz HaHakla'i
0.30.51.01.30.8No Affiliation
7.58.48.88.97.6Rural centers

40.242.843.644.744.6Living outside localities (including
Bedouin tribes(

1 See note 1 to Table 2.6.
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נפה מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, ■ישובים
"שובי וצורת

31 <01 1989

D'lHU"ירונ"ם\ocalitiesUrban ו

הכלי "0Total21mר Sizeגודל of locality
כ1לל סך
Grand
totalהגל 100,000450,00020,00010,0002,000לאיהודיםיהודים0ד

TotalJewsNon99,99949,99919,9999,999
Jews

D'SIUI

כולל 1,1591709880117252899סך
ירושלים 69432727מחוז

הצפון 399651652771047מחוז
צפת 6453223נפת
כנרת 52312111נפת

יזרעאל 1271961412313נפת
עכו 122345314426נפת
גולן 34413Aנפת

חיפה 9927751316614מחוז
חיפה 2611931442נפת
חררה 73166102212נפת

המרכז 22935298335519מחת
ה^רון 839541116נסת

תקוה פתח 531311212136נפת
רמלה 4955223נפת

רחובות 14ן4488/1נפת
אגיב תל 181212r5742מחוז
הדרום 2171915412349מחוז

אשקלון 99552111נפת

טבע באר 118141041238נפת
שומרון, 1288817יהודה,
עזה3 וחבל

(אל0אובלופ a)"ה
כולל 4,559.64,103.73,343.7760.02,057.7439.8745.6385.3475.4סך
ירושלים vnn556.0534.0387.9146.1504.12653.4
הצפון 762.7606.6243.3363.352.0191.3138.0225.4מחוז
צפת 69.643.838.25.531.911.8נפת
כנרת 71.747.431.416.031.712.82.9נפת

יזרעאל 268.6208.883.1125.752.050.238.867.9נפת
עכו 327.8291.187.4203.7109.454.5127.2נפת
גולן 25.015.63.212.415.6נפת
no'n jmn612.6572.1452.2f20.0223.6198.577.272.9

חיפה 131.747.011.5_423.7413.8374.439.4223.6נפת
חדרה 188.8158.377.880.566.830.261.4נפת
המרכז 153.470.089.0?;.969.8878.7799.679.1385.1/57מחוז
השרון r1D3221.6184.7137.547.2120.320.613.430.4

תקוה פתח י352.6335.1320.614.5נפת 35.4107.424.837.430.1
רמלה 10.7_117.797.380.916.586.6נפת

רחובות 278.0261.6260.71.0129.473.821.319.317.8נפת
אביב תל 1,043.61,038.47,024.613.8831.173.2124.39.7מחוז
הדרום 541.9435.9398.237.7113.8133.478.160.949.7מחוז

אשקלון 224.3185.4184.31.1133.427.714.69.7נפת
שנע באר 317.6250.6214.036.6113.850.546.340.1נפת

שומרון, 73.037.937.80.112.725.2.הודה,
עזר!3 וחבל

מנוא. ראה  ושו0פת קבועה "שוב צורת ע? 1

0מא. ראה  ולאיהוד"ם יהודיים "שובים 0פירת על 2

יהודיים. כיישובים ישראלים 3
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LOCALITIES AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY1

31 XII 1989

Ruralכפריים"שובים localities

הכלי GOOT"D'UמושביםTotal2סך
מחוץכפריים"שוניםומושבים
Districtליישוביםאחריםמוסדייםשיתופיים and subdistrict

הנל InstituOtherLivingקיבוציםMoshavimלאיהוד"םיהודייםסך
TotalJewsNonJewsandQibbuzimtionalruraloutside

collectivelocalitieslocalitieslocalities
moshavim

Localities
9899444645427032233GRAND OTTAL
65624418610Jerusalem District

33430628119129284_Notrhern Distirct
5958121299Zefat S.D.
494721520212Kinneret S.D.
1089315354825Yizre'ei S.D.
88808322333Akko S.D.
302821695Golan S.D.
7261112324817_Haifa District
151232535_Haifa S.D.
574982119512 ■Hadera S.D.
194193113032824Central District
74744813310Sharon S.D.
4039125816Petah Tiqwa S.D.
444432615Ramla S.D.
363625533Rehovot S.D.
661122Tel Aviv District

198196211066517_Southern District
9494582637Ashqelon S.D.
10410225240210Be'er Sheva S.D.
120120_3010179_Judea, Samaria and

Gaza Area3
Population (thousands)

455.9373.482.5158.5124.913.4114.544.6GRAND TOTAL

22.020.71.313.73.40.93.80.2Jerusalem District

156.1121.534.637.863.40.348.66.0Northern Distirct
25.824.91.07.213.94.70.1Zefat S.D.
24.321.23.14.410.60.38.80.3Kinneret S.D.
59.843.316.513.026.718.22.0Yizre'el S.D.
36.825.311.49.710.213.33.6Akko S.D.
9.46.82.63.62.13.70.0Golan S.D.
40.527.712.88.21254.013.12.7Haifa Distirct
10.06.13.91.03.41.02.62.0Haifa S.D.
30.521.68.97.29.13.01050.7Hadera S.D.

91.189.12.054.718.23.813.02.0Central District
36.936.60.221.18.11.35.60.8Sharon S.D.
17.516.11.410.73.10.33.20.2Petah Tiqwa S.D.
20.420.00.313.53.61.02.10.3Ramla S.D.
16.416.30.18.93.41.22.10.8Rehovot S.D.
5.25.J0.00.40.32.02.20.2Tel Aviv District

106.074.431.638.725.41.76.633.5Southern District
38.938.40.523.011.50.72.70.9Ashqelon S.D.
67.136.031.115.713.91.03.932.6Be'er Sheva S.D.

35.135.00.1551.70.627.20.1Judea. Samaira and
Gaza Area3

S.D.  Subdistrict
1 For definition of permanent and current type 01 locality  see introduction.
2 For counting of Jewish andnonJewish localities  see introduction.
3 Israelis in Jewish localities.
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1 2.15

מוניציפאלי מעמד

Localities"שובים

22 V
1961

20V
1972

4 VI

1983
31 XII
1985

31 XII
1987

31 XII
1988

198931 XII

הכל סך
Total

■nm
D"11n'

Thereof:
Jewish

כולל 8639051,0911,1371,1511,1531,1591,042סך
2531373840424239עיריות

מקומיות 10411513113513713613775מועצות

אזוריות 649697881922941945951919מועצות

מוניציפאלי מעמד 856242423330299הסר1
ליישובים2 מחוץ גרים

 אזוריות 649697881922941945951919מועצות
הכל סך
ירושלים nrm5859666766666662
יהודה 5859666766666662מ0ה

הצפון nno201222290299311313293
שאן בית /7j//7j1819212122222222

282828282828גולן
2729282829292924הגלבוע

העליון 3133252626292929הגליל
התחתון 1214141515161616הגליל

החרמון מבואות
899999

1313131313131313מגידו

אשר 3430313232323228מסה

יוסף 614161622222222מעלה
הגליל 1520262625222320מרום
הגליל 444444מרכז

202226262726משגב
הירדן 1820202122222222עמק
יזרעאל 2726363838393834עמק

רויפר! 5257595959586057מחוז
33333333אלונה
11111111111211ו1זבולון

הברמל 2124222222222222חוף
1719232323222321מנשה
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2.15 LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT

Population(אלפים)אוכלוס"ר (thousands)

Municipal status
22 V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII

1985
31 XII
1987

31 XII
1988

198931 XII

הכל 0ך
Total

into
יהודים

Thereof:
Jews

2,179.53,147.74,037.64,266.24,406.54,476.84,559.63,717.1GRAND TOTAL

1.409.32,168.12,817.42.951.63,065.33,137.53,186.42,874.1Municipalities

430.1631.9803.0867.1880.1875.6902.4482.3Local councils

227.1259.8340.3367.7381.53905396.8350.8Regional councils

108.9

4.1

85.3

2.6

. 36.7

40.2
79.879.673.273.99.9

No municipal status
Living outside localities2

227.1259.8340.3367.7381.5390.5396.8350.8REGIONAL COUNCILS  TOTAL

15.816.623.024.424.925.025.320.6Jerusalem District

15.816.623.024.424.925.025.320.6Matte Yehuda

72.888.3119.9130.8136.0137.7139.7110.4Northern District

5.86.78.79.29.59.59.59.4Biq'at Bet She'an
5.06.06.66.76.86.8Golan

9.612.914.915.715.915.915.910.5HaGilboa

10.011.911.712.612.814.014.013.8HaGalil HaElyon

2.63.04.24.54.54.74.84.8HaGalil HaTahton

_2.32.52.52.62.62.6Mevo'ot HaHermon

5.46.77.88.18.18.18.08.0Megiddo

12.412.715.717.317.717.918.013.5Matte Asher

2.93.64.14.45.15.15.25.1Ma'ale Yosef

4.17.510.110.810.99.69.86.3Merom HaGalil

3.86.0657.17.37.5Merkaz HaGalil

1.92.93.94.45.04.0Misgav

8.78.49.510.310.310.310.210.2Emeq HaYarden

11.311118.020.221.021522.415.4Emeq Yizre'el

19.219.825.427.027.326.526.924.1Haifa District

0.60.60.70.70.70.70.70.7Allona

5.25.15.86.16.26.26.75.5Zevulun

6.87.18.59.19.19.19.19.0Hof HaKarmel

6.67.010.411.111.310.510.58.9Menashe

65 אוכלוסייה



ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, "שובים1
(המשך)

Localities

31 XII 1989
מוניציפאלי מעמר

22V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII:מזה
הכל196119721983198519871988 ?0D"11rv

TotalThereof:
Jewish

(המשך) אזוריות כוועצות
המרכז 182194194194194191191מחוז 191

7666666נרנר 6
7777777גדרות 7

22222223242525גור 25
ה רו 7788888גן 8

השרון 27293030292929דרום 29
יבנה 6977777חבל 7

השרו! 11121212121212חוף 12

השרון 17181919191919לב 19

20202222222222מודיעים 22
שורק 6655555נחל 5

חפר 42484646464242עמק 42
לוד 1010109999עמק 9

אנינ תל lino4444444 4
(אונו) 4444444אפעל 4

הדרום nno152161193W194200194 198
12162728282828אשכול 28

0וביר1 23212323232323נאר 23
שמעון 11111211121412בני 13

התיכונה 76666הערכה 6

אילות 399101010חבל 10

אשקלון 16171818181817חוף 17

14111313131313יואב 13

13141515151515לכיש 15

17171716161616מרחבים 16

33משוש

15161616161616עותר, 16

נגב 5477888רמת 8

הנגב 11111111111111שער 11

15151414141414שפיר 14

544455תמר 5

ושומרו/3 7097101101105__יהוזה 105
עציון 1012141415גוש 15
חברון 310101010הר 10
44445מגילות 5

בנימין 2025272727מ0ה 27
הירדן 1617171717ערבות 17

1729292931שומרון 31

עזה3 1121213)5__חבל 13
עזה 511121213חוף 13

.2.7 לל*\ז ו הערה ראה 1

המעמד חסרי בין וכל1לים המונוציפאל'. המעמד לסי מתפלגים אינם נרוים) שבטי (כולל ליישובים מרווץ הגרים נ983ו החל 2

יהודיים. ביישובים ישראלים 3
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT (cont.(

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(

198931 XII
Municipal status

22V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII./7m
הכל196119721983198519871988 יהודים0ך

TotalThereof:
Jews

Regional Councils (cont.(
77.4 72.583.887.188.085.887.086.6Central District
3.3 7.43.73.63.63.53.43.4Brenner

2.0 1.52.32.52.4252.52.5Gederot
7.9 8.38.99.39.910.411.311.2Gezer
1.9 2.02.62.62.62.62.72.7Gan Rawe

11.1 9.810.210.510.610.710.910.8Derom HaSharon
3.8 2.33.23.23.33.33.23.2Hevel Yavne
4.7 4.45.55.95.95.95.95.9Hof HaSharon
7.3 7.07.27.27.17.17.07.0Lev HaSharon
7.5 7.09.19.49.59.69.89.7Modi'im

1.3 1.51.81.92.02.02.02.0Nahal Soreq
20.4 16.722.423523.720.920.920.8Emeq Hefer

6.2 4.66.97.37.47.37.37.3Emeq Lod

2.8 1.44.64.84.84.74.84.8Tel Aviv District
2.8 1.44.64.84.84.74.84.8Efal (Ono(

55.2 45.869.470.671.978.978.670.0Southern District
3.6 2.57.08.58.78.88.88.7Eshkol
8.9 9.39.69.89.69.69.69.5Be'er Tuvya
4.5 2.86.64.35.26.04.44.3Bene Shim'on
_1.51.81.91.92.02.0HaArava HaTikhona

0.51.31.92.12.02.02.0Hevel Elot

6.1 5.07.07.17.07.07.06.9Hof Ashqelon
3.4 3.64.34.54.54.54.44.4Yoav
5.1 3.75.25.25.15.15.05.0Lakhish

5.9 5.66.66.16.16.16.16.1Merhavim
___6.58.2Masos

5.1 4.55.65.65.65.45.35.3Azzata

1.3 1.02.02.32.4252.42.4Ramat Negev
4.0 2.95.15.55.6555.45.3Sha'ar HaNegev
6.1 4.76.76.96.96.86.86.8Shafir

0.70.91.11.11.21.21.2Tamar

13.721.126.229.131.431.3Judea and Samaria3
_2.63.33.84.04.24.2Gush Ezyon
_0.20.60.70.91.01.0Har Hevron
_0.40.50.60.60.60.6Megillot

_4.76.48.79.810.410.4Matte Binyamin
_2.12.52.62.62.62.6Arevot HaYarden

3.57.89.811.212.612.6Shomron

0.81.92.42.73.03.0Gaza Area3
0.81.92.42.73.03.0Hof Azza

ו See note 1 lo Table 2.7.
2 As of 1983. living outside localities (incl. Bedouin tribes) are not broken down by municipal status and are included among those without
municipal status.
3 Israelis in Jewish localities.
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19891
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

131 ^1 ב1989
אחרת צוין בן אם אלא שנה, סוף אלפים;

8"ש/נ XI
19481950195522V

1961
20V
197219804 VI

1983198519881989Locality

סנאן 1.51.63.65.35.96.67.17.3Abuאבו Sinan
יהודה 1.51.72.53.53.84.14.65.36.16.4Evenאבן Yehuda
יהודה 1.311.910.314.219.619.319.720.020.2Orאור Yehuda
עקיבא 1.73.26.48.07.78.27.87.8Orאור Aqiva

3.13.53.74.56.46.76.96.97.0Azorאזור
0.55.313.119.418.920.424.725.6Elatאילת 5.46.06.56.7Iksal§1.72.23.75.4אכסאל

פחם אל 4.46.17.513.419.320.122.023.824.6Ummאם al Fahm
1.92.43.75.36.06.46.97.0I'billinאעבלין
0.64.69.312.112.613.413.413.3Ofaqimאפקים
0.71.23.26.27.0Arielאריאל
4.640.364.465.769.774.776.6Ashdodאשדוד
5.116.624.343.053.152.955.156.356.8Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.84.77.610511.612.513.613.9Baqaבאקר. al Gharbiyye
יעקב 0.34.02.65.34.04.44.74.75.45.6Beerבאר Yaaqov
שבע 8.320.543.585.3109.6110.8115.0113.2113.8Beerבאר Sheva

גין no2.12.63.85.25.66.06.668Beit Jann
שאן 2.96.49.711.313.312.913.113.113.1Betבית She'an
שמש 0.23.07.010.112.313.013.814.214.7Betבית Shemesh
ברק 9.314.328.047.075.791.496.1102.4109.4111.8Beneבני Beraq
ים 2.35.516.031.71001132.1128.7131.2133.1133.2Batבת Yam

9.612.019.830.948.649.246.746.145.645.6Givatayirrtגבעתים
שמואל 1.92.83.33.55.17.48.39.210.010.0Givatגבעת Shemuel
2.12.74.97.28.89.710.811.0JudeideMakrנידידהמכר

0.12.539455.66.06.66.87.27.4Gederaנדרה
תקוה 2.62.63.25.26.26.98.08.3Ganneגני Tiqwa

איזרקא 1.31.62.94.65.05.66.26.4Jisrגיסר AzZarqa
1.82.23.44.44.75.15.65.8Jattגית

כרמל אל 3.34.16.18.28.59.19.810.1Daliyatדאלית al Karmel
1.61.93.24.24.34.65.05.1Daburyeדבוריה
0.35.023.728.027.026525.024.8Dimonaדימונה

אסד אל 1.61.93.14.44.24.65.15.3Deirריר alAsad
הנא 141.73.04.24.44.65.15.3Deirדיר Hanna

השרון 3.53.612.111.213.918.620.622.624.524.8Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.941.458.963.267.171.673.2Herzeliyyaהרצליה

יעקב 1.93.04.04.44.34.85.05.35.96.2Zikhronזכרון Yaaqov
11.815.022525.632.238.738.740.341.642.2Haderaחדרה
9.617.130.549.098.8130.9133.5138.8146.1148.4Holonחולון
98.6140.0158.7183.0219.6230.0225.8224.6222.6223.6Haifaחיפה

יהודים :85.61220150.0173.6207.2214.1208.4205.8202.4202.8Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.36.36.26.66.86.9Hazorרוצור HaGelilit

5.512.216.820.823.728.728.230.231.231.7Tiberiasנוכריה
5.16.17.612.216.317.218.620.020.6Taiyibeסיבה
03.64.55.58.410.811.112.013.013.4Tiraירה

כרמל 05.212.811.014.615.615.515.314.614.6Tiratירת Karmel
03.24.35.38.512.313.314.415.415.9Tamraמרה
1.92.33.95.45.86.26.76.9Tur'anסרעאן
1.52.35.410.112.313.918.520.821.3Yavneיבנה
03.16.06.99.012.113.113.915.0155Yehudיהוד
■7.48.59.39.6Yafi§2.02.54.97.0■פיע

עלית 3.85.15.05.55.75.7Yoqneam■קנעם Illit
0.51.65.96.36.26.05.95.9Yeruhamירוחם

84.0123.0146.1167.4313.9407.1428.7457.74935504.1Jerusalemירושלים
יהודים :82.9120.0144.0165.0230.3292.3306.3327.7353.8361.5Thereofמזה: Jews

2.42.74.46.0657.17.78.0Yirkaירכא
1.51.93.14.54.85.25.75.9Kabulכאבול

'אסיף 2.33.03.85.35.25.55.96.0Kafarכפר Yasif
כנא 3.03.45.27.58.39.110.010.3Kafarכפר Kanna
מנדא 1.82.33.96.06.67.38.28.5Kafarכפר Manda
סבא 5.512.216.017.926.739.543.549.054.8565Kefarכפר Sava

קאסם 2.02.64.97.1758.39.29.6Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.95.06.97.37.98.68.9Kafarכפר Oara'
3.813.415.618520.121.0Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.640.340.441לוד 441.341.6Lod
יהודים :11.016.017.627.634.433.833.932.932.9Thereofמזה: Jews
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19891 )cont.(
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל
(המשך) 31י ו^נ ב1989

אחרת צוין נ] אם אלא שנה. סוף אלפים;

Locality 989 1988 1985 4 VI
1983

1980 20 V
1972

22 V
1961

1955 1950 8 XI
1948

Mevasserel Ziyyon
Mughar
Majd AlKurum
Migdal HaEmeq
Majdal Shams
Ma'ale Adummim
MaalotTarshiha
Thereof: Jews

Nahariyya
Nahef
Nes Ziyyona
Nazareth
Nazeral Illil

Thereof: Jews
Nesher
Netivot
Netanya
Sakhnin
Ein Mahel
Akko
Thereof: Jews

Omer
Isifya
Alula
Arrabe
Arad
Ar'ara
Fureidis
Pardes HannaKarkur
Petah Tiqwa
Zelat
Oalansawe
Qiryat Ono
Oiryat Atla
Qiryat Bialik
Oiryal Gal
Oiryal Tiv'on
Qiryal Yam
Qiryat Motzkin
Qiryal Malakhi
Qiryat Shemona
Rame
Rosh HaAyin
Rishon LeZiyyon2
Rahat
Rehovot
Reine
Ramla
Thereof: Jews

Ramat Gan
Ramat HaSharon
Ra'anana
Sederol
Shelar'am
Tel AvivYafo
Thereot: Jews

Tel Sheva'

11.8
12.8
7.5
15.3
6.4
12.7
8.8
5.7
30.6
5.9
19.3
52.0
25.2
21.8
10.5
10.0

I 20.3
15.8
6.4
37.4
28.7
6.0
7.4

25.0
11.7
13.8
7.1
6.6
16.3
135.4
16.6
9.8
22.2
36.0
32.8
27.7
11.8
32.6
30.4
14.6
15.3
5.9
11.9
129.4
19.2
73.8
8.2
45.0
37.3
116.1
36.3
50.9
9.7
20.4

321.7
310.2
5.2

11.4
12.4
7.3
15.0
6.3
11.8
8.8
5.8

29.8
5.7
18.6
50.6
24.9
21.6
10.6
9.7

117.8
15.3
6.2
37.2
28.7
5.8
7.2
245
11.5
13.7
7.0
6.4
16.2

133.6
16.4
9.4

22.2
355
32.6
27.4
11.6
31.8
30.0
14.2
15.4
5.7
11.7
125.9
17.9
72.5
8.0
44.5
37.1
115.7
36.1
49.4
95
19.9
317.8
306.7

4.8

10.2
11.3
6.7
14.3
6.0
9.3
8.7
5.9

28.7
5.1
16.2
47.1
25.5
22.6
9.9
8.7

109.6
14.0
5.6
37.4
29.3
5.3
6.8
23.6
10.6
13.6
6.1
5.8
16.4

129.3
16.8
8.6
22.0
34.4
32.0
27.1
11.3
30.8
28.6
13.2
155
5.3
11.5
114.5
14.4
70.3
7.4
43.5
36.8
116.0
34.5
44.5
9.3
18.3

322.8
312.6

3.4

8.1
10.3
6.2
13.4
5.6
3.5
7.5
4.9
27.8
4.6
15.2
44.8
23.6

§21.2
9.7
8.1

102.3
12.9
5.1
36.4
28.6
45
6.3
21.3
9.7
12.4
5.6
5.2
16.0
123.9
15.9
7.8

21.8
32.9
30.7
255
112
29.7
26.6
12.2
15.2
5.0
11.4
104.4
9.2

67.9
6.9
42.2
36.0
117.1
32.5
385
9.0
16.9

327.3
317.8
2.5

5.9 4.7
9.2 6.5
6.0 4.4
13.7 10.0

0.3
7.0
4.7
288
4.3
14.0
44.1
22.6
21.0
9.1
8.1
98.4
11.8
4.9

38.7
29.6
3.5
5.8
20.3
9.0
11.6
5.6
4.8
15.8
119.8
16.1
7.3

22.7
31.7
28.6
24.3
10.8
29.0
24.4
11.5
16.0
4.8
12.7
94.1
6.0

66.2
5.6
41.7
355
120.3
31.2
32.3
8.7
15.7

334.9
326.5
0.2

5.0
3.2
23.8
3.0
12.2
35.3
15.0
14.4
9.4
5.8
71.1
8.3
3.5

33.7
25.5
1.2
4.3
17.3
6.1
5.6
4.0
3.4
13.8
93.0
14.0
5.0
17.1
26.8
17.9
19.1
9.9
19.9
17.6
8.9
15.1
3.9
12.0
55.1

39.3
4.1
34.1
29.8
118.0
20.0
15.2
7.6
11.6

363.8
357.4

3.9
4.0
2.8
4.0

3.3
17

14.6
1.8

10.9
26.2
4.3
4.3
8.1
2.9
41.3
5.1
2.0
25.2
19.0
0.1
2.9
13.8
3.7

1.8
2.0
10.6
54.0
11.0
3.0
8.2
19.1
9.6
10.1
9.5
10.3
8.9
4.6
11.8
3.0
9.3
30.6

29.0
2.7

23.2
21.0
90.8
10.5
10.1
3.5
7.2

386.1
380.3

1.9
3.4
2.5
2.7

1.3

9.8
1.5
105
23.0

7.2

31.0
4.3
1.5
19.2
14.2
0.2
2.4
10.3
2.9

1.6
1.4
10.6
44.8
9.0
2.3
8.0
16.3
6.0

7.7
9.0
7.7
2.7
6.3
3.0
8.1
25.5

26.0
25
21.7
195
585
7.7
9.5
1.0
5.4

359.7
354.0

5.0

65
20.0

65

23.0

12.2
8.2
0.1

6.2

6.6
31.8
55

14
8.0
2.8

4.5
7.8
4.2

5.9
18.8

18.2

12.6
10.8
30.0
3.2
7.8

3.9
335.0
330.0

1.7

2.3

2.9

11.6

4.0
0.9

2.5

9.7
21.9
2.3

0.4
4.8
2.1

3.0
0.9
3.5

11.1

12.5

15

17.2
1.1

5.9

248.5
244.6

ציון מנטרת
מנאר

אלכרום מג'ו
העמק מ1ול
שמס מגיול
אדמים Tifyn

מעלותיתרשיווא
יהודים 0זה:

נהייה
נוזף

ציונה נס
נצרת

ע>ית נצרת
יהודים מור.:

נשר
נתינות

נתניה
סשין

מאהל עין
ענו

יהודים 0וה:
עמו

K'DDU

ע7)/בר,
ערו

ערערה

פרוי0

רונהכרבור פרום
ת7ן1ה פתח

צפת
קלנסוה

אוני קרית
אתא קרית

ביאליק קר'ת
גת קרית

כובעון קרית
ים קרית

מוצקין קרית
מלאכי קרית
^0ונה קרית

ראמה
העין ראש

לציון2 ראש1ן
רה0

רחובות
רינה
רמלה

יהודים 0וה;
גן רמת

השרון רמת
רעננה
nne/
שפרעם

חלאביביפו
יה1רים נ"ר.:

שבע חל

1 According to ihe 1989 jurisdiction.
2 Since 1988. Nahatal Yehuda has been included m Rishon LeZiyyon.

כ989ו. השיפוט תהוס לפי t

לציון. ראשון של השיפוט בשטח יהודה (חלת כלולה r988r) 2
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.OCALITIES AND POPULATION IN
]HE TEL AVIV AND HAIFA
2ONURBATIONS, BY RINGS;
SECTIONS, AND MAIN LOCALITIES

ואוכלוסייה d'hiuj"
תלאביב הערים באגדי

גזרות סבעות, לפי וחיפה
עיקריים ויישובים

(אלפים) אוכלוסייה
"שובים1

Localities1V31 ^131 XII
Population (thousands)

198319881989

אביב תל ערים 401,555.81,663.21,687.5TELאגד AVIV CONURBATION

אביביפו) (תל !1327.3317.8321.7Core(Teנלעין Aviv Yafo)

פני0ית 7529.8557.8562.9Innerטבעת Ring

מזרחית 3260.0270.7273.4Easternגזרה Section

ברק 96.1109.4111.8Beneבני Beraq .

46.745.645.6Givatayimגבעת"0

117.1115.7116.1Ramat Gan

לרוסית 4269.8287.1289.5Southernגזרה Section

ים בת :128.7133.1133.2Thereofמזה: Bat Yam

133.5146.1148.4Holonחולון

תיכונה 20445.3506.5516.3Middleטבעת Ring

צפונית 5136.0159.1162.4Northernגזרה Section

הרצליה :63.271.673.2Thereofמזה: Herzeliyya

השרון 32.536.136.3Ramatרמת HaSharon

38.549.450.9Ra'anana
מזרחית 13202.8219.4222.3Easternגזרה Section

יהודה אור :19.320.220.2Thereofמזה: Or Yehuda

תקוה 123.9133.6135.4Petahפתח Tiqva

13.115.015.5Yehudיהוד
21.822.222.2Qiryat Ono

1 j1r\ ת רי ק
דרומית 2106.6128,1131.6Southernגזרה Section

לציון ראשון :104.4125.9129.4Thereofמזה: Rishon LeZiyyon

חיצונית 12253.5281.2286.5Duterטבעת Ring

צפונית 465.380.382.3Northernגזרה Section

השרון הוד מזר.:
0כא 3פר

20.6
43.5

24.5
54.8

24.8
565

Thereof: Hod HaSharon
Kefar Sava

מזרחית 394.097.498.5Easternגזרה Section

לוד :40.441.341.6Thereofמזה. Lod

העין 11.411.711.9Roshראש HaAyin

42.244.545.0Ramlaרמלה

דרומית 594.1103.4105.6Southernנזרה Section

צ'ונה נ0 :15.218.619.3Thereofמזה: Nes Ziyyona

67.972.573.8Rehovolרחובות

חיפה ערים 14387.5395,2398.1HAIFAאגד CONURBATION

(חיפה) 225.8222.6223.6Zore;גלעין (Haifa)

פנימית טבעת
כרמל 0ירת

7145.6
15.5

155.6
14.6

157.4
14.6

nner Ring
Tirat Karmel

9.710.610.5Nesher
נשר

32.935.536.0Qiryat Atta
r(J 11\ נ ו /ן|

כיאליק 30.732.632.8Qiryatקרית Bialik

ים 29.731.832.6Qiryatקרית Yam

מוצקין 26.630.030.4Qiryatקרית Motzkim

חיצונית טבעת
0בעון קרית מזה:

616.1
11.2

17.0
11.6

17.1
11.8

)ther Ring
Thereof: Qiryat Tiv'on

The number of localities on 31 XII 1989.
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INTERNAL MIGRATION

INTERNAL MIGRATION1 OF
JEWS BETWEEN LOCALITIES,
BY DISTRICT, SUBDISTRICT
AND TYPE OF LOCALITY

פנימית הגירה

יהודים של פנימית1 הגירה
מחוז, לפי יישובים, בין

יישוב וצורת נפה

מאזןיוצאיםנכנסיםיוצאים
EnteredLeftBalanceEnteredLeftBalance

D'11yu)1.000<באוכלוסייה
Thousands1,000 populationRates per

1988159.5159.5_43 943.9_1988
הכל סך  1989149.0149.040.440.41989  TOTAL

Districtמחוז and
subdistrictונפה

ירושלים nno10.412.42.025.830.85.0Jerusalem Distirct
הצפון nno13.315.62.336.643.06.4Northern Distirct
צפת 2.13.11.032.948.515.6Zefatנפת S.D.
כנרת 1.31.90.625.537.2117Kinneretנפת S.D.

יזרעאל 4.25.00.733.839.85.9Yizre'elנפת S.D.
עכו 4.84.90.142.543.71.2Akkoנפת S.D.
גולן 0.90.70.187.472.914.6Golanנפת S.D.
no'n nno77.518.71.236.739.12.5Haifa District

חיפה 13.715.01.336.339.63.4Haifaנפת S.D.
רודרה 3.83.70.138.237.11.0Haderaנפת S.D.

ר,מרכז win36.231.74.541.136.05.2Central Distirct
השרון 5.45.40131.431.10.3Sharonנפת S.D.

תקוה פתח 14.312.02.343.036.17.0Petahנפת Tiqwa S.D.
רמלה 3.84.10.338141.43.4Ramlaנפת S.D.
רחובות 12.610.12.546.137.09.1Rehovotנפת S.D.
אביב תל nno45.744.01.144.143.01.1Tel Aviv Distirct

הדרום nno18.322.74.438.948.39.4Southern District
אשקלון 6.68.31.729.737.47.7Ashqelonנפת S.D.

שבע באר 11714.42.747.158.010.9Be'erנפת Sheva' S.D.
וחבל שומרון יהודה,

עזה3
8.13.94.3116.655.061.1Judea, Samaira and

Gaza Area2
"טוב3 Typeצורת of locality3

הכל סן עירוניים 129.3131.11.739.039.60.6Urban"שובים localitiestotal
"ש/כ Sizeגוז* of locality
200,000+28.830.51.833.135.12.0200,000+
8.19.81.822527.44.9Jerusalemירושלים

אניבייפו 14.813.71.147.944.33.6Telתל AvivYafo
6.07.11.129.434.95.5Haifaרויפר.

100,000199,99936.638.01.436.738.11.4100,000199,999
שנע 2.74.82.123.742.618.9Be'erבאר Sheva
ברק 3.64.20.632.438.25.8Beneבני Beraq
ים 4.96.01.236.945.68.7Batבת Yam
5.84.91.039.733.16.6Holonחולון
3.23.30.127.428.20.8Netanyaנתניה

תקוה 4.54.40.133.633.00.5Petahפתוו Tiqwa
לציון 6.04.21.847.033.213.9Rishonראשון LeZiyyon

גן 5.96.10.236.738.11.4Ramatרמת Gan
50,00099,99913.011.51.439.134.74.450,00099,999
20,00049,99928.129.71.641.844.12.320,00049,999
10,00019,99911.011.90.942.646.13.510,00019,999
2,000  9,99912.09.52.464.151.213.02.0009,999

הכל כפרייםסך 19.617.91.752.948.24.7Rural"שובים localitiestotal
5.66.51.038.044.56.6Moshavimמושבים

שיתופיים 0.50.70.147.459.312.0Collectiveמושבים Moshavim
4.06.72.731.953.821.9Oibbuzimקיבוצים

מוסדיים 0.70.50.251.936.715.3Institutional"וגובים localities
אחרים4 8.93.55.3152.476.575.9Other"שובים localities4

/ On changes in 1982  see introduction.
2 Israelis in Jewish localities.
3 Permanent type of locality  see introduction.
4 Incl. living outside localities.

מבוא. ראה  19820 שחלו כתובח ש'נו" ברישום D"n'ejn >j/ ו
יהודיים. ביישובים ישראלים 2

0בוא. ראה קבועה,  ר.ייש1ב צורח 3

ליישובים. מחוץ נרים כולל 4
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מחוז לפי יישובים, בין יהודים של פנימית הגירה

אחרת צוין בן אם אלא אלפים,
2.19

הכלי 0ן
Total1

מחוז
District

□'Viun1
Jerusalem

Tinn

חיפה מחוז
Haifa District

מוצא /S
סן
הכל
Total

ירושלים מזה:
העיר

Thereof:
Jerusalem

town

הצפון
Northern
District

סר
הכל
Total

חיפה מזה:
העיר

Thereof:
Haifa
town

י; אלפיםיעד
Thousands

omyui
Rates

אלפים  הכל 0ך  198940.4 149.012.49.815.618.77.1

שיעורים 30.827.443.039.134.9

אלפים
ירושלים 25.8מחוז 10.42.51.20.80.70.3

העיר ירושלים 225מזה: 8.10.90.70.70.3
הצפון 36.6מהוו 13.30.70.65.23.11.3
חיפה 36.7מחוז 17.50.70.63.28.93.0

העיר חיפה 029.4זר,: 6.00.30.31.22.6

המרכז 41.1מחוז 36.21.81.42.32.00.7

אביב תל 44.1מחוז 45.12.42.12.42.51.2

אביביפו תל 47.9מזה: 14.81.00.91.01.10.6
הדרום 38.9מחוז 18.31.51.21.31.20.4

עזה2 וחבל שומרון 116.6יהודה, 8.12.92.70.30.30.1

O'OJJJ

196556.8 128.84.94.310.520.910.1

197039.5 99.95.64.98.611.95.4

198034.9 113.77.15.812.413.94.9

198442.5 146.312.09.616.316.75.5

198539.5 138.110.68.314.415.15.0
198641.9 148.111.59.413.516.95.7

198740.6 145.811.29.313.216.46.0
198843.9 159.511.28.914.418.96.7

198940.4 149.010.48.113.317.56.0

196556.8 128.87.45.819.318.56.4
197039.5 99.94.94.012.713.35.7

198034.9 113.78.26.611.915.86.7

198442.5 146.313.010.414.719.18.0

198539.5 138.111.68.615.417.16.6

198641.9 148.111.78.716.418.97.3

198740.6 145.811.68.716518.47.0

198843.9 159.513.010.017.520.17.5

198940.4 149.012.49.815.618.77.1

ידו". לא כולל 19861965 בשנים 1

יהודיים. בישובים ישראליים 2
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2.19 INTERNAL MIGRATION OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY
DISTRICT
Thousands, unless otherwise stoted

nnr)

אביב תל nnr>
Tel Aviv District

nnoשומרון יהודה,
* Origin

Destination \^^
המרכז
Central
District

סר
הכל
Total

:rim
אביביפו תל
Thereof:
Tel Aviv
Yafo

הדרום
Southern
District

■mi וחבל
Judea, Samaria
and Gaza Area

31.744.013.722.73.91989  TOTAL  thousands
36.043.044.348.355.0 rates

Thousands

1.51.90.61.81.1Jerusalem District

1.31.70.51.61.1Thereof: Jerusalemtown

1.51.40.51.10.2Northern District

1.71.50.61.30.2Haifa District

0.50.70.30.50.1Thereof: Haifatown

13.111.53.14.80.7Central District

8.823.67.74.90.5Tel Aviv District

3.36.3_1.90.2Thereof: Tel AvivYafo

3.22.80.98.10.3Southern District

1.91.40.30.60.8Judea. Samaria and Gaza Area2

Entered

23.846.013.52261965

19.838.610.815.21970

28.133.18.915.53.31980

35.041.211.617.28.01984

33.038.812.016.89.3 1985

36.841.912.318.98.71986

36.243.612.917.57.71987

40.845.714.120.48.01988

36.245.114.818.38.11989

Left
23.835.718.620.61965

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

31.744.013.722.73.91989

1 Incl. not known in 19651986.
2 Israelis in Jewish localities.
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2.20
יהודים,פנימיתהגירה גילשל לפי

1989

ומחוז

הכל 0ך
Total

גיל

01415242534

O'OJJJ

149.039.331.541.9

10.42.82.62.8

8.12.0212.2

13.33.92.83.7

17.54.53.64.6

6.01.31.31.7

36.210.56.69.9

45.19.39.813.9

14.82.23.75.2

18.35.04.65.1

8.13.21.51.9

■וצאים

149.039.331.541.9

12.43.72.63.5

9.82.82.02.8

15.64.13.94.3

18.74.64.05.1

7.11.71.42.0

31.78.86.48.8

44.010.58.212.9

13.73.02.34.1

22.76.15.86.3

3.91.50.71.0

מאזן

הכל 0ך
ירושלים iinn

העיר ירושלים מזה:
הצפון מחוז
חיפה מחוז

העיר חיפה מזה:

המרכז מחוז
אביב תל מחוז

יפו אביב תל מזה:
הדרום מחוז

עזה' וחבל שומרון יהודה,

הכל 0ך
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזה:

הצפון מחוז
חיפר. מחוז

העיר חיפה מזה:

המרכז מרווז

אביב תל מחוז
יפו אביב תל מזה:

הדרוס מחוז

עזה' וחבל שומרון יהודה,

הכל "סך

ירושלים 2.00.90.00.7מחוז

העיר ירושלים 1.80.80.10.6מזה:

הצפון 2.30.11.10.6מחוז

חיפה 1.20.20.40.5מחוז

העיר חיפה 1.10.400.3מזה:

חמרכז 4.51.80.21.1מחוז

אביב תל 1.11.21.61.0מחוז

יפו אביב תל 1.10.91.51.0מזה:

הדר1ם 4.41.01.11.2מחוז

עזה' וחבל שומרון 4.31.60.80.9יהודה,

יהודיים. ביישובים ישראלים 1

POPULATION 74



2.20 INTERNAL MIGRATION OF JEWS, BY AGE AND DISTRICT

1989

District
Age

65+ 5564 4554 3544

TOTAL

Jerusalem District

Thereof: Jerusalem, town

Northern District

Haifa District

Thereof: Haifa, town

Central District

Tel Aviv District

Thereof: Tel AvivYafo

Southern District

Judea, Samaria, and Gaza Area1

TOTAL

Jerusalem District

Thereof: Jerusalem, town
Notrhern District

Haifa District

Thereof: Haifa, town

Central District

Tel Aviv District

Thereof: Tel AvivYafo
Southern District

Judea, Samaria, and Gaza Area'

TOTAL

1 Israelis in Jewish localities.
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Entered

19.46.54.36.0

1.20.40.20.4

0.80.30.20.3

170.50.30.4

2.40.80.60.9

0.80.30.20.3

5.21.51.01.4

5.82.31.72.3

1.80.80.50.6

2.00.70.40.5

1.10.30.10.1

Left

19.4654.36.0

1.50.50.30.3

1.20.40.30.3

1.90.60.40.5

250.90.61.0

1.00.30.20.5

4.41.30.81.1

6.02.21.72.5

1.90.70.61.0

2.60.9.C60.5

0.50.10.00.0

Balance

0.400.10Jerusalem District

0.400.10Thereof: Jerusalem, town

0.10.10.10.1Notrhern District

0.1000.1Haifa District

0.2000.2Thereof: Haifa, town

0.80.20.20.3Central District

0.2000.1Tel Aviv District

0.10.100.5Thereof: Tel AvivYafo

0.60.20.20Southern District

0.60.20.10.1Judea, Samaria, and Gaza Area1



DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

POPULATION, BY POPULATION
GROUP, RELIGION, SEX AND
AGE

דמוגרפיות תכונות

קבוצת לפי אוכלוסייה,
וגיל מין דת, אוכלוסייה, 2.21

Averageאלפים 1989y3innThousands

ניל

הכל 0ך
Total

D'llfV
Jews

לאיהודים
NonJews

Age
הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 0ך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 4,518.22,253.22,265.03,688.11,833.61,854.4830.1419.5410.6TOTALםך

0100.251.448.873.037535527.213.913.30

ו199.751.048.773.937.936.025.813.112.7

299.350.848.574.838.436524.412.412.12

399.350.948.575.738.836.923.712.111.63
498.850.848.175.238.736.523.712.111.54
04497.3254.8242.5372.5191.1181.3124.863.761.204
598.350.747674.938.636.223.412.011.45

696.949.847.174.138.136.022.811.711.16

793.848.245.571.736.834.822.111.410.77

892.347544.870.436.234.121.911.310.78

991.947.344769.535.833.722.411511.09

59473. r243.4229.7360.4185.6174.9112.757.954.859

1091.146.744468.435.233.322.711.611110

1191.647.044669.135.533.622.411.411.011

1294.248.445.871.736.934.922511.610.912

1394.848.546.372.637.235.422.111.310.813
1492.047.144970.436.034.421511.010514

1014463.6237.7225.9352.4180.8171.6111.256.954.31014
1588.945.543.467.834.633.221.110.910.215

1685.944.041.965533.532.020.510510.016

1784.743.341.364.933.331.719.710.19.617

1884.043.041.064.933.331.719.19.79.418

1980.441.139.362.131.830.318.39.39.019
1519423.9217.0206.9325.2166.4158.898.750.648.11519

2076.739.137.659.430.329.117.38.88520
2173.637.636.057.229.228.016.48.38.121

2272.137.134955.828.927.016.28.37.922
2372537.734.956.129.326.916.48.48.023
2471.036.834354.928.626.316.28.28.024

2024366.0188.3177.7283.5J46.3137.282.542.040.52024

2568.435.233.352.827.325.515.67.97.825
2666.233.832551.426.325.014.87.47.426
2764532.631.950.825.824.913.86.86.927
2865.232.832.451.926.225.713.36.66.628
2965.532.832.752.926526.512.66.36.229

2529329.9167.2J62.7259.8132.1127.670.135.135.02529
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (המשר)
Th0Usands Average 1989 נזמיצע

דמוגרפיות תכונות

2.21
א>3ים

Age
NonJews

נקבות
Females

זנרים
Males

הכל 0ך
Total

יהודים
Jews

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

הכל 0ך
Total

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

גיל

30

31

32
33

34

3034

35

36
37

38
39

3539
40

41

42
43

44

4044
45

46
47

48
49

4549
50

51

52

53
54

5054
55

56
57

58
59

5559

5.8

5.5
5.2

5.1

4.8
26.4

4.6

4.4
4.2

4.1

3.4

20.6

3.0
3.3

3.2
3.3
3.2

15.9
2.9

2.9
2.5
2.5

2.4

73.2

2.2
2.3

2.3
2.3

1.9

11.0

1.9

1.9

1.7

1.6

1.7

8.8

5.9

5.6

5.1

5.0
4.8

?6.5
4.6
4.4

4.1

4.1

3.4

20.6

3.0

3.2

3.3
3.4

3.2
16.2
3.0

2.8
2.7

2.7
2.5

13.8

2.4

2.3

2.2

2.2

1.8

10.8

1.8

1.7

1.5
1.5

1.5

8.0

11.8
11.1

10.3
10.1

9.6
53.0

9.1

8.8

8.3
8.1

6.8

41.1

6.0

6.5
6.5
6.7

6.4
32.1

5.9

5.7

5.3
5.2

4.9
27.0

4.5
4.5
4.6

4.4

3.7

21.8

3.6
3.7

3.2

3.2
3.2
16.8

26.6

26.8
27.0

27.3
27.2

134.8

27.6
28.6

28.5
27.9

26.4
139.1

25.4
26.2

25.7
22.4
18.8

118.5
16.6

15.3
14.4
14.7

15.2

76.2

15.4

15.7
15.7

15.6

15.1

77.5

15.0
15.4

14.8

14.8

15.0
74.9

26.2
26.4

26.7
26.9
26.9

133.1

27.1

27.9
28.3

27.9
26.0

137.2

24.3
25.2

24.7
21.5

18.4

114.1
16.1

14.5

13.7
14.0
14.4

72.7

14.5

14.6
14.7

14.7
14.1

72.7

13.8

13.9
13.3

13.2

13.1

67.3

52.8

53.1
53.7

54.2
54.1

267.9

54.7
56.5

56.8
55.9

52.4
276.3

49.7

51.4

50.4
43.9
37.2

232.6
32.7
29.8
28.1

28.7
29.6

148.9

29.9

30.3
30.5

30.3
29.2
150.1

28.7
29.3

28.1
28.0

28.2
142.3

32.4
323
32.2
32.4

32.0
161.3

32.2

33.0
32.7

32.0
29.8
159.6

28.3
29.5

28.9
25.6

22.0
134.4
19.5
18.2

16.9
17.2

17.6
89.5

17.6
18.0

18.1
17.8
17.0
08.5

16.8

17.3

16.5
16.4

16.7

83.8

32.1

32.0
31.8

32.0
31.7
159.6

31.6
32.4

32,4
32.0
29.4

157.8

27.3

28.4
28.0

24.9
21.6

130.3
19.1

17.3

16.4
16.7
16.9

86.4

16.8
16.9

17.0
16.9

16.0
83.5

15.6
15.6

14.8

14.8
14.6

75.3

64.5
64.3

64.0
64.3

63.7
320.9

63.8

65.4
65.1

64.0
59.1
317.4

55.7
57.9

56.9
50.6

43.6
264.7
38.6
35.5

33.3
33.9
34.5

175.9

34.4
34.8
35.0

34.7
33.0

172.0

32.4
32.9

31.3
31.2

31.3
759. J

30

31

32

33

34

3034

35
36
37

38

39
3539
40

41

42

43
44

4044
45
46
47

48
49

4549

50

51

52
53

54

5054

55
56
57

58
59

5559

77 אוכלוסייה



population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
age (com.) Hejon)
Thousands Average 1989 ממ1צע

2.21
א7פים

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

Age
הכל 0ן
Total

זכרים

Males
נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקנות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

6030.213.916.327.112.614.63.01.3r 1.760

6130.113.716.427.112.414.73.01.31.761

6229.113.116.126.812.014.92.3111.262

6329.613.016.627.612.015.62.00.91.163

6430.313.217.128.112.315.92.21.01.264

6064149.366.982.5136.861.275.612.55.66.96064

6530.213.216.927.712.315.4251.01.565

6629.513.416.127.412.514.82.10.81.366

6727.213.014.125.812.413.41.40.60.867

6827.013.014.125.71241331.30.60.868

6925511.813.6240\\212.81.50.60.969

6569139.364.574.8130.560.969.78.83.65.26569

7021.29.611.619.58.910.61.70.61.070

7118.38.310.016.87.79.11.50.60.971

7217.07.89.216.07.38.81.00.50.572

731858.210.31777.79.90.80.50.473

7420.99.211.719,98.611.31.10.60.574

707495.943.152.889.840.249.66.02.83.27074

7521.19.311.819.78.6111140.70.875

7620.18.811.318.88.210.61.30.60.776

7718.28.59.717.48.09.40.90.50.477

7817.68.39.316.77.88.80.90.50.478

7916.17.48.715.16.98.21.00.50.579

757993.042.250.887.639.548.05.52.72.87579

8013.36.17.212.35.66.71.00.50.580

811165.46.210.75.05.70.90.40.581

829.44.54.88.94.34.60.40.20.282

838.33.94.47.93.74.20.40.20.283

846.93.23.86.63.03.60.40.20.284

808449.523.226.346.421.724.83.11.51.68084

858921.59.412.119.78.411.31.70.90.88589

90944.82.22.64.41.92.40.40.20.29094
95+1.20.50.71.00.40.60.20.10.195+
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (yi)T)T\)
Thousands Average 1989 ממ1צע אלפים

וארוריננוצרים דרוזים
MoslemsChristiansDruze and others

Ageגיל
הכל joהכלנקבותזכרים הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 644.9327.4317.5106.0S1.754.379.240.S38.7TOTALסך
022511.511.02.31.2.12.41.2.10
121.210.810.42.31.2.12.31.2.11

220.010.29.82.21.1.12.21..12

319510.09.52.01.0.02.21.I3

419.510.09.51.91.0.02.21..14

04102.752.450.310.85.57.311.3J5.5.504
519.29.99.32.01.0.02.21.15

618.69.59.02.01.0.02.21.06

718.09.38.72.01.0.02.11.07

817.79.18.62.11.1.02.11.08
918.19.38.82.11.1.02.21.19

5997.647.744.510.35.2<.O10.855.5.359
1018.39.48.92.11.1.12.21.1.110
1118.19.28.82.21.1.12.21.1.111

1218.19.38.82.21.1.02.21.1.112

1317.89.18.72.21.1.12.11.1.013

1417.38.98.42.21.11.12.01.01.014

101489.645.943.710.95.55.410.75.55.21014

1517.08.88.22.21.11.02.01.01.015

1616.38.47.92.11.11.12.01.01.016

1715.88.17.72.01.01.01.91.00.917

1815.37.87.52.01.01.01.91.00.918

1914.67.47.12.01.01.01.80.90.919

757978.940.538.410.25.25.79.54.94.71519
2013.77.06.71.91.00.91.70.80.820
2113.06.66.41.91.00.91.50.80.821

2212.96.56.31.91.00.91.50.80.722
2313.06.66.41.91.00.91.50.80.723
2412.76.46.32.01.01.01.50.80.724

202465.333.232.1954.94.67.74.03.72024
2512.26.16.11.91.01.01.5. 0.80.725
2611.65.85.81.90.91.01.40.70.726
2710.6535.3.80.91.01.30.70.627
2810.15.05.1.90.91.01.30.70.628
299.54.84.7.80.90.91.30.70.629

252954.027.027.0144.54.85.83.53.22529
308.84.44.3.80.90.91.20.60.530
318.34.24.1.80.80.91.10.60.531

327.73.83.970.80.91.00.50.532
337.53.73.8.70.80.90.90.50.433
347.1363.5.60.80.80.90.50.434

303439.419.819.68.54.14.45./2.72.43034
353929.715.014.87.23.53.74.22.12.13539
404423.111.711.46.13.03.12.81.51.44044
454919.610.29.45.02.42.62.31.21.24549
505415.17.77.44.72.22.52.01.01.15054
555911.35.55.93.91.72.11.70.80.85559
60648.13.74.43.21.31.81.3060.76064
65695.52.33.32.30.91.40.90.40.56569
70744.01.92.11.30.60.80.70.40.47074
75793.51.81.71.40.60.90.60.30.37579
80842.01.01.00.70.20.40.40.20.28084
85+1.60.90.70.50.20.30.3020.185+
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר מין גיל, דת, לפי אוכלוסייה,
שנה 0וף

הכל 0ך
+Total04514151920242534354445545564657475דת

הכל Thousandsאלקיםסן
19551,789.1254.1376.2138.5136.4259.9224.9197.2116.759.525.7
19652,598.43055587.9271.7186.9313.3298.6261.3215.3110.847.1
19703,022.0362.8632.0314.1290.7363.4311.4282.5261.2145.758.3
19753,493.2444.1705.0326.2332.94845339.7321.8261.7193.783.7
19803,921.7473.7828.6338.5334.4632.7367.0327.5281.1229.8108.5
19854,266.2482.1903.3378.9342.9649.1481.6340.8309.5230.4147.6
19884,476.8495.7931.8417.1362.2646.9570.9344.0308.5233.8166.0

הכל 019894,559.6498.9941.6430.7369.8654.6593.3351.7308.4236.6173.9ך
2,273.5255.4483.8220.6189.8329.1293.7172.0142.6107.978.8זכרים
2,286.1243.5457.8210.1180.0325.5299.6179.7165.8128.895.2נקבות

יהודים
8 <0 716.787.4118.160.165.7119.4130.371.136.020.58.0י1948

19501,203.0163.4196.9100.6103.0197.0202.5128.666.133.411.6
19551,590.5216.9322.7117.7120.5236.0210.1184.2107.953.321.2
19652,299.1241.5502.1245.4161.8277.2275.1247.0203.8103.241.9
19702,582.0276.8499.2269.7258.1309.3276.2260.6245.3134.852.0
19752,959.4340.2544.4268.0287.8423.42975294.1245.8181.776.4
19803,282.7359.6639.7263.4275.9555.3314.8294.0261.8217.5100.5
19853,517.236756875292.5267.4546.7419.1298.5284.2216.3137.5
19883,659.0372.9709.0320.2280.4527.2499.1296.3279.6219.2155.2

הכל 19893,717.1372.0716.6330.2286.7528.2518.7301.8278.622סך 15162.9
1,847.8190.73685169.0147.4265.8256.3146.8128.7101.473.2זכרים
1,869.3181.3348.1161.2139.2262.4262.4154.9149.9120.189.7נקנות
מוסלמים

1955136.326.938.414.210.71559.68.15.54.13.2
1965212.449.262.718.218.224.514.99.17.14.83.7
1970328.669.7103.432.923.639.223.814.410.17.14.2
1975411.485.7128.844.934.145.529.818.810.87.95.1
1980498.394.6154.259.345.057.338.323.113.08.05.4
1985577.693.9173.768.658.976.145.229.216.39.16.6
1988634.6101.0180.177.464.790.651.933.819.09.36.9

הכל 1989655.2104.5182.380.465.896.253.935.619.79.77.1סך
332.553.393.541.333.448.227.118.39.34.23.8זכרים
322.751.288.839.132.448.026.717.310.35.53.3נקבות

נוצרים
195543.36510.24.73.85.83.63.72.51.51.0
196557.18.814.35.44.68.16.03.63.32.01.0
197075.59.618.57.66.410.68.55.54.43.01.4
197580.210.319.38.67.210.89.06.53.73.11.6
198089.910.120.29.88.713.99.97.64.53.21.9
198599.49.821.39.69.516.211.69.16.33.42.4
1988105.010.621.210.19.517.613.19.66.93.62.6

הכל 01989107.011.021.110.39.518.113.69.97.13.72.7ך
52.25.610.75.34.98.86.64.73.11.51.1זכרים
54.85.410.45.14.69.37.05.24.02.21.6נקבות

ואחרים דרוזים
195519.13.84.81.91.42.61.61.20.80.50.4
196529.86.08.82.62.33.52.61.61.10.80.5
197035.96.610.93.82.64.32.91.31.40.90.6
197542.27.912.64.83.74.63.32.41.30.90.6
198050.79.314.55.94.76.24.02.71.71.00.6
198572.010.920.98.27.110.15.74.02.61.51.1
198878.111.221.59.47.61156.84.32.91.61.3

הכל 198980.311.321.79.77.812.17.24.53.01.71.3סך
41.05.811.24.94.06.33.72.21.50.80.8זכרים
39.35.610.54.83.85.8352.31.50.905נקבות

ידוע. לא ניל כולל
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POPULATION, BY RELIGION, AGE, SEX AND NUMBER OF MALES
PER 1,000 FEMALES
End of year

Religion

זכרים
ל1,000
נקבות
Males
per
1,000
females

חציונ

ledian
age

75+ 6574 5564 4554 3544 2534 2024 1519 514 04 הכל סן
Total

TOTAL
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1988
1989total

Males
Females

Jews
8 XI 1948
1950
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1988
1989total

Maets
Females

Moslems
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1988
1989total

Males
Females

Christians
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1988
1989total

Males
Females

Oruze and others
1955
1965
1970
1975
1980
1985
1988
1989total

Males
Females

1,033
1.023
1.015
1.003
998
996
995
994

1.069
1.053
1,031
1.019
1,011
998
993
990
989
988

1,062
1,06
1,058
,1,04
1,030
1,036
1,032
1,030

1,005
99
972
98
97
94
95
:95

24.6
23.3
23.5
24.1
24.8
25.4
25.5
25.6
24.7
26.6

27.1
26.7
25.8
25.0
24.7
25.7
26.8
27.7
§27.9
27.9
26.8
29.1

17.4
13.8
13.8
14.,
15.0
.16
.17
17.5
.17
17.7

20
20.0
21.5
21.2
22.I
24.

§25.
25.
24.
27.

Percents
1.4 3.4
1.8 4.3

4.8
5.6

17.21,059
15.21.070
15.51.092
15.61.073
16.21.067
17.41.052
18.31,044
18.61,044
18.5
18.6

1.9
2.4
2.8
3.5
3.7
3.8
3.5
4.2

1.1
0.9
1.3
1.8
2.0
2.6
3.1
3.9
4.2
4.4
4.0
4.8

2.3
17
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0

2.3
1.8
1.8
2.0
2.1
2.4
2.5
2.5
2.1
2.9

2.1
1.7
1.6
1.4
1.2
1.5
17
1.6
1.9
1.3

5.8
5.4
5.2
5.2
4.7
5.6

2.9
2.8
3.4
4.5
5.2
6.1
6.6
6.1
6.0
6.0
5.5
6,4

3.1
2.2
2.2
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.3
1.7

3.5
3.5
4.0
3.9
3.6
3.4
3.4
3.5
2.9
4.0

2.6
2.7
2.4
2.1
2.0
2.1
2.0
2.1
1.9
2.3

6.5
8.3
8.6
7.5
7.2
7.2
6.9
6.8
6.3
7.3

5.0
5.5
6.8
8.9
95
8.3
8.0
8.1
7.6
7.5
7.0
8.0

4.0
3.3
3.1
2.6
2.6
2.8
3.0
3.0
2.8
3.2

5.8
5.8
5.8
47
5.0
6.4
6.6
6.6
5.9
7.3

4.2
3.7
3.9
3.2
3.3
3.6
3.7
3.7
3.6
3.8

11.0
10.0
9.3
9.2
8.3
8.0
7.7
7.7
7.6
7.9

9.9
10.7
11.6
10.7
10.1
9.9
8.9
8.5
8.1
8.1
7.9
8.3

5.9
4.3
4.4
4.6
4.6
5.1
5.3
5.4
5.5
5.3

8.5
6.3
7.3
8.1
8.4
9.2
9.1
9.3
9.0
9.5

6.3
5.4
5.3
5.8
5.3
5.5
5.5
5.6
5.4
5.9

12.6
11.5
10.3
9.7
9.4
11.3
12.7
13.0
12.9
13.1

18.2
16.8
13.2
12.0
10.7
10.1
9.6
11.9
13.6
13.9
13.9
14.0

7.0
7.0
7.2
7.2
7.7
7.8
8.2
8.2
8.2
8.3

8.3
10.6
11.3
11.2
11.0
117
12.5
127
12.6
12.8

8.2
87
8.1
7.8
7.9
7.9
8.7
9.0
9.0
8.9

14.5
12.1
12.0
13.9
16.2
15.2
14.5
14.4
14.5
14.2

16.6
16.4
14.8
12.1
12.0
14.3
16.9
15.5
14.5
14.2
14.4
14.1

11,4
11.5
11.9
11.1
11.5
13.2
14.3
147
14.5
14.9

13.4
14.1
14.0
13.5
15.5
16.3
16.8
16.9
16.8
17.0

13.6
11.8
12.0
10.9
12.2
14.0
14.7
15.1
15.4
14.8

7.6
7.2
9.6
9.5
8.5
8.0
8.1
8.1
8.3
7.9

9.2
86
7.6
7.0
10.0
97
8.4
7.6
7.7
77
8.0
7.4

7.9
8.6
7.2
8.3
9.0
10.2
10.2
10.0
10.0
10.0

8.8
8.1
8.5
9.0
97
9.7
9.0
8.9
9.4
8.4

7.4
7.7
7.2
8.8
9.3
9.9
97
9.7
97
97

7.7
10.4
10.4
9.3
8.6
8.9
9.3
9.4
9.7
9.2

8.4
8.3
7.4
10.7
10.4
9.1
8.0
8,3
8.6
8.9
9.1
8.6

10.4
8.6
10.0
10.9
11.9
11.9
12.1
12.3
12.4
12.1

10.9
9.5
10.1
107
10.9
9.8
9.6
9.6
10.1
9.3

10.1
8.7
10.6
11.4
11.6
11.4
12.0
12.1
11.9
12.2

אחוזים
21.1 14.2
22.6
20.9
20.2
21.1
21.2
20.8
20.7
21.3
20.0

16.5
16.4
20.3
21.8
19.4
18.4
19.5
19.5
19.5
19.3
19.9
18.6

28.2
29.5
31.5
31.3
30.9
30.1
28.4
27.8
28.1
27.5

23.5
25.0
24.5
24.2
22.5
21.4
20.3
19.7
20.5
19.0

25.4
29.5
30.5
29.9
28.7
29.0
27.6
27.0
27.3
26.7

11.8
12.0
12.7
12.1
11.3
11.1
10.9
11.2
10.6

12.2
13.6
13.6
10.5
10.7
11.5
11.0
10.4
10.2
10.0
10.3
9.7

19.7
23.2
21.2
20.8
19.0
16.2
15.9
16.0
16.0
15.9

15.0
15.4
12.7
12.8
11.2
9.8
10.1
10.3
10.7
9.8

20.0
20.1
18.5
18.7
18.4
15.1
14.3
14.1
14.1
14.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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

1 Incl. age not known.
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POPULATION AGED 15 AND
OVER, BY RELIGION, MARITAL
STATUS, SEX AND AGE
Thousands, unless otherwise stated

לפי ומעלה, 15 בני
משפחתי, מצב דת,

וגיל מין
Average 1988 ממ31ע אחרת צוין כן אם *■mWin

FemalesנקנותMalesזכרים

1mnAgeלאאחוזלאקבוצת
הכלגיל הכלהרווקיםרווקיםD',71nסך nipinrtgroupרווקותn1j71nסך and
TotalNeverEverPercentTotalNeverEverPercentreligionודת

marriedmarriednevermarriedmarriednever
marriedmarried

הכל 0Totalן
הכל 1,486.3480.21,006.032.31,535.1368.11,167.024.0TOTALסך
1519210.3209.41.099.5200.6189.611.094.51519
2024185.4155.130.283.7I 73.695.378.354.92024
2529164.766.198.740.1161.733.5128.220.72529
3034159.223.2136.014.6160.916.5144.410.33034
3539153.59.3144 26.0155.711.1144.77.13539
4044122.04.4117.63.6125.67.0118.65.64044
454984.42.382.12.787.63.684.04.14549
505482.72.380.32.887.92.685.33.05054
555974.52.072.52.783.62.181.5255559
606467,21.865.42.683.91.88222.16064
65+182.34.3178.02.4214.05.0209.02.365+

Jewsיהודים
הכל 701,254.4385.7868.730.71.304.0293.61.010.5225Total
1519161.8161.40.499.8154.3149.44.896.91519
2024144.0124.719.386.6133.878.954.959.02024
2529131.555.376.242.0128.625.7102.920.02529
3034134.020.5113.515.3135.713.1122.69.73034
3539134.58.4126.16.2136.79.212756.73539
4044105.93.9101.93.7109.65.7104.05.24044
454971.22.169.22.975.12.772.5354549
505472.32.270.23.077.22.075.22.55054
555966.81.865.02.874.91.573.42.05559
606461.81.660.12.677.11475.81.86064
65+170.73.9166.82.3200.94.0196.82.065+

Moslemsמוסלמים
הכל 0174.571.6102.941.0171.655.4116.232.3Totalך
151938.838.40.598.836.932.05.086.61519
202432.523.49.271.831512.219.338.82024
252925.47.018.427.725.25.719.52252529
303418.71517.28.218.62.416.312.83034
354425.60.824.73.325.11.923.27.63544
455417.00.216.81.216.00.715.34.64554
55648.70.18.60.910.20.49.73.55564
65+7.70.17.61.88.20.28.02.565+

Christiansנוצרים
הכל 12.525.233.2Total?34.614.120.540.837סל
15195.15.00.099.95.04.70.29551519
20244.94.50.49254.62.71.95852024
25294.4251.956.94.81.43.428.72529
30344.00.93.122.74.20.73.516.83034
35446.30,55.87.36.61.05.614.83544
45544.50.24.34.75.00.84.315.14554
55643.00.22.86.33.90.63.314.75564
65+2.50.32.210.33.60.72.919.165+

ואחרים Druzeדרוזים and others
הכל 22:88.814.038.721.86.6r5.230.3Totalסך
15194.74.60.196.9453.51.078.71519
20243.9 ,2.51465.03.61.52.240.62024
2529'3.41.32.137.13.10.82.325.12529
30342.50.32.211.82.30.32013.23034
35443.40.13.32.43.20.32.99.43544
45542.10.0201.22.20.12.15.34554
55641.40.01.41.01.50.01.53.95564
65+1.50.01.41.51.30.01.32.865+
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POPULATION, BY RELIGION,
ORIGIN, PLACE OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

דת, לפי ,n"otrD1K
לידה מקום מוצא,

עלייה ותקופת
8X122 V19V4 VI31 XII31 XII31 XII
1948196119721983198519881989

Thousandsאלפים
כולל 0872.72,179.53,147.74,037.64,266.24,476.84,559.6GRANDך TTOAL

הכל סך  716.71,932.42,686.73,350.03,517.23,659.03,717.1JEWSיהודים  TOTAL
ישראל .106.9225.8533.9650.5786.3833.0Originמוצא: Israel
אסיה

ו ::
655.9740.2747.8747.5746.1Asia

סאפריקה 10.0617.9736.1775.3794.0799.4Africa
1,007.11.187.01,339.71.343.71,331.21,338.7Europe.Americaאירופהאמריקה
הכל םן  ישראל 253.7730.41,272.31,927.92,123.62,315.92,379.7Israelילידי born  total

ישראל יליר: 106.9225.8533.96505786.3833.0Fatherהאב born in: Israel
2885339.8443.1460.0468.7471.0Asiaאסיה

269.1413.3445.14715479.0Africaאפריקה
335.0437.6537.75680589.4596.1Europeאירופה
Americaאמריקה

הכל 70 רוויל .463.01,201.91.414.41,422'לירי 11,393.61,343. 11,338.0Born abroad total
,von57.8300.1316.1297.3287.8278.8275.1Asia

1971 עד )57.8עלו 300.1316.1276.1265.9253.8249.7Immigrated up to 1971

19721979_21.215.514.914819721979
1980+5.26.410.010.51930+

12.22297348.9322.8330.23225320.4Africaאפריקה
1971 עד 12.21עלו 229.7348.9306.1297.1286.7283.2Immigrated up to 1971

19721979_10.412.612.011.919721979
1980+6.320.523.925.41980+

393.0672.1749.7802.0775.6741.8742.6EuropeAmericaאירו9האמריקה
1971 עו )393.0עלו 672.17497589.7551.0505.6491.5Immigrated up to 1971

19721979172.6163.8154.3151.419721979
1980+39.760.881.999.61980+

170.8352.0526.6577.6634.6655.2MOSLEMSומוסלמים
156.050.572.194.299.4105.0107.0CHRISTIANSנוצרים

ואחרים 25.836.966.872.078.180.3DRUZE)דרוזים AND OTHERS

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

82.188.785.483.082.581.781.5Jewsיהודים
0ו0למי0

17.9|
7.811.213.013.514.214.4Moslems

2.32.32.32.32.32.3Christiansנוצרים
ואחרים 1.21.21.71.71.71.8Druzeדרוזים and others

 מוצא לפי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים BY ORIGIN 
הכל TOTALסך
ישראל :5.58.415.918.521.522.4Originמוצא: Israel
אסיה

ו ;;
42.324.422.121.320.420.1Asia

23.022.022.021.721.5Africaאפריקה
52.144.240.038.236.436.0EuropeAmeircaאירופהאמריקה

לירה מקום לפי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים BY BIRTH PLACE
הכל סך  TOTAL
הכל 70  ישראל 35.437.847.357560.463.364.0Israel'לירי born  total

ישראל יליר: .5.58.415.918521האב 522.4Father born in: Israel
אסיר.

ו :14.912.613.213.112.812.7Asia
10.012.212.712.912.9Africaאפריקה
17.416.316.116.116.116.0Europeאירופה'
Americaאמריקה

הכל \0  חרל 64.662.252.742539.636.736.0Born'לירי abroad  total
8.115.511.88.98.27.67.4Asiaאסיר.

1.711.913.09.79.48.88.6Africaאפריקה
54.834.827.923.922.020.320.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
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וגיל מין לידה, מקום מוצא, יבשת לפי יהודים,
1989 ממוצע אלפים

לידה Dipn /
ומוצא /

כולל סך
Grand

לידה 01j7r>
Place of bitrh

 ישראל
יליד Dirginהמוצאהאב  Asianאסיה

total
ישראל
Israel ישראל חןל.לירי .לירי /Vinהכל 0Bornך inBorn /IsraelAbroad
Tamer

Israel bornTotalIsraelabroad

/ ומין g757=7+10+4+5=4+6+3=2=2+3=1גיל /=4+5+8+11+9+12+13

כולל 3,688.12,347.51,340.6809.6746.8469.9276.9סך
073.072.60.349.34.34.30
14299.5293.46.1185.222.021.70.3
59360.4346.114.3185.340.039.30.8
1014352.4332.320.1134.660.458.81.6
1519325.2296.828.486.473.170.62.5
2024283.5244.738.854.471.366.25.2
2529259.7200.359.433.867.559.77.9
3034267.9186.181.922.470.760.310.4
3539276.3165.6110.717.371.550.820.7
4044232.672.0160.610.853.512.740.8
4554299.083.6215.414.084.015.368.7
5564279.137.4241.79.767.57.260.3
6574220.411.2209.24.237.22.235.1
75+159.05.4153.62.223.60.822.8

הכל קל  1,833.61,198.1635.5414.9373.1238.4134.7זכרים
037.537.30.225.32.12.20

14153.7150.53.195.011.211.10.1
59185.6178.37.395.820.319.90.3
1014180.8170.610.269.230.930.10.8
1.3ו.1519166.4152.114.344.237.436
2024146.3126.819.528.336.734.02.7
2529132.1102.629.517.434.330.33.9
3034133.194.139.011135.330.44.9
3539137.283553.88.636.025.710.3
4044114.135.578.65.426.56.220.3
4554145.341.3104.07.041.47.433.9
5564128.617.7110.84.632.43.428.9
6574101.15.495.72.017.61.1165
75+71.92.56951.011.00.410.6

הכל 0ל  ,1,854.41נקנות 149.3705.7394.7373.6231.4142.2
035.535.30.224.02.12.10
14145.9142.93.090.310.710,60.1

59174.9167.87.089519.719.40.4
1014171.6161.79.965.429.528.70.8
1519158.8144.714.142.135.834.61.2
2024137.2117.919.326.134.632.12.5
2529127.697.730.016.333.329.33.9
3034134.891.942.911.435.329.95.5
3539139.082.156.98.735.625.110.4
4044118.536.582.05.427.06.520.5
4554153.742.3111.47.042.67,934.7
5564150.519.6130.95.135.13.731.4
6574119.35.8113.52.219.61.118.5
75+87.13.084.11.212.60.412.2
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JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, SEX
AND AGE
Thousands Average 1989

אפריקה אירופהאמריקההמוצא \המוצא Place of
Afircan originEuropeanAmerican oirgin\ bitrh and\ origin
ישראל יוולילידי ישראל.לירי TV'Tin '7'}'\

הבל 1oBorn inBornהכל 0Bornך inBom\
TotalIsraelabroadTotalIsraelabroad\

Age \
8=9+1091011=12+131213and sex \

796.7475.2321.51,334.9592.7742.2GRAND TOTAL
9.59.509.89.50.30
44.844.30.547.542.25.314
64.461.42.970.760.110.659
77.674.33.279.864.515.31014
83.579.24.382.260.621.61519
82.275.07.375.649.226.42024
76.957.519.581.549.432.12529
77.344.333.097.559.03853034
67.423.444.0120.074.046.03539
47.22.644.6121.145.875.34044
68.92.066.9132.252.379.94554
53.31.052.4148.619.6129.05564
30.60.530.2148.34.3144.06574
13.10.312.8120.02.1118.075+

399.9243.41565645.7301.3344.3Males  total
4.94.905.14.90.20
22.922.60.224.621.92.814
33.031.41.536.531.15.459
39.738.11.641.033.27.81014
42.840.62.242.031.210.81519
42.538.83.738.925.713.22024
39.229.49.841.225.415.82529
38.922.616.347.830.017.73034
33.711.921.958.937.321.63539
23.11.321.959.122.63654044
33.21.032.363.725.937.84554
25.60.525.166.09.256.85564
14.40.214.267.02.065.06574
5.90.15.854.00.953.175+

396.8231.8165.0689.3291.4397.9Females  total
4.64.604.84.60.10
21.921.70.222.920.32.614
31.430.01.434.329.05.259
37.936.21.638.831.37.51014
40.738.62.140.229.410.81519
39.836.23.636.723.513.22024
37.728.09.740.324.016.32529
38.421.716.749.829.020.83034
33.711.522.161.136.824.33539
24.11.322.762.023.238.84044
35.61.034.668526.542.04554
27.80.527.382.610.472.25564
16.20.216.081.32.379.06574
7.20.27.066.11.264,975+

85 אוכלוסייה



וגיל לידה, מקום מוצאי, ארץ לפי יהודים,

31 *** 1989 אלפים
2.26

כולל סך
ישראל .לירי

מוצא Grandארץ total
הכל סן
Total04591014151920242529

כולל 3,717.12,379.1365.3349.2332.4302.2248.5202.5סך

ר,כל סר  746.1471.024.837.756.770.466.759.6א0יה

2.53.75.57.46.86.1ו.89.751סורקיה

263.4172.46.112.422.028.327.024.1עירק

תימן ודרום 162.2115.82.65.610.114.216215.9תימן

132.074.68.69.610.811.09.58.1אירן

ופקיססן הוד!
98.8 \57.15.06.48.49.57.25.4

אחר

הכל 70  799.4479.052.460.872.779.475.758.9אפריקה
495.1301.336.943.149.050.848.835.0מרוקו

ונווניסיה 126.578.37.79.111.512.812.310.6אלגייריה

76.452.31.93.56.38.68.57.8לונ

64.738.21.93.35.16.45.55.1מצרים

36.99.04.01.70.80.70.60.5אחר

 ואוקיאניה אמריקה 1,338.7596.150.659.863.762.049.548.7אירופה,
הכל סר

המועצות 4.517.616.59.35.03.7ו304.6114.2כרית

285.0153.93.05.77.89.510.513.6פולין

271.9113.98.412.015.417.815.112.5רומניה

ויוון 62.033.10.51.32.74.54.34.0בולגריה

וא1ס0ריה 88.448.81.63.04.55.33.04.1גרמניה

ציכוסלונקיה

הונגריה
83.7 )43.91.52.83.64.34.05.0

,אחר אירופה

ואוקיאניה אמריקה צפון

חלסינית אמריקה
243.0 j68.321.017.513.211.37.65.9

 ישראל .ליר
ישראל יליד אנ

833.0833.0257.6190.9139.290.556.635.3

במבוא. הגדרה ראה ו
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2.26 JEWS, BY COUNTRY OF ORIGIN1, PLACE OF BIRTH, AND AGE

Thousands 31 XII 1989

xirnIsraelfin Bomלארץילידי abroad

Country of origin

הכל+3034354445 0ך
Total024253435444564657475+

188.2248.0142.71,338.0108.0137.4270.6454.9209.8157.4GRAND OTTAL

60.268.426.3275.19.817.855.9129.635.823.3Asia  total

6.09.33.738.61.02.47.117.96.14.1Turkey

24.722.15.891.00.20.521.050.211.47.7Iraq

17.724.09.446.40.10.36.924.78.65.9Yemen and Southern
Yemen

7.16.43.457.45.38.814.120.95.43.0Iran

■ 4.0
19.22.04.05.16.11.40.6India and Pakistan

4.66.6
2251.21.84.89.73.02.0Other

46.728.73.8320.417.749.088.8120.930.813.2Africa  total

25.410.61.8193.83.637.359.270.216.965Morocco

8.55.40.448.20.85.413.820.84.62.7Algeria and Tunisia

7.7750.424.10.10.65.813.03.21.5Libya

485.01.026.50.10.96.412.74.51.9Egypt

0.30.30.127.913.04.73.64.21.60.7Other

58.1121.981.9742.680.570.6122.92045143.2120.9Europe,America and
Oceania  total

4515.527.7190.429.225.734.245.927.228.2U.S.S.R.

20.350.832.7131.1031.712.632.243.640.7Poland

12.316.73.8158.03.99528.456.534.625.1Romania

4.27.83.828.90.10.23.612.67.15.3Bulgaria and Greece

5.713.67.839.61.30.98.99.210.98.3Germany and Austira

6.512.6| 3.8
18.8

21.0

0.1

0.4

0.2

05

24

3.1

5.8

7.7

6.5

5.1

3.9

4.2

Czechoslovakia

Hungary

59.914.810.711.615.24.33.3Europe, other

4.54.82.4
49.319.711.18.76.91.81.0Notrh America and

Oceania

45510.710.29.412.41.90.9Latin Ameirca

23.329.030.8Israel born  father
born in Israel

1 See deiinition in introduction.
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HOUSEHOLDS

HOUSEHOLDS,1 BY SIZE OF
HOUSEHOLD AND
POPULATION GROUP

לפי בית,1 1pvjn
בית משק גודל

אוכלוסייה וקבוצת

בית משקי

בית למשק נפשות ממוצע
במשק /j/e/su(ואחוזים Averageבית persons per

בית householdמשקי (percentages)Persons irhousehold
(אלפים)

Householdsכוללכולל אינו
(thousands)הכל בודדיםבודדיםcQג'10סך

Total/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
1970765.8100.012.421.917.819.111.16.311.43.84.2

21975893.0100.012.922.616.618.412.46.310.83.754.16
1980,025.8100.014.022.515.218.813.66.89.13.664.09
1983,106.9100.015.522.114.118.714.46.68.63.614.09
1984,132.6100.016.021.914.118.414.66.98.23594.08

219851,151.5100.015.422.113.918.915.06.97.83584.05

219851,107.2100.014.622.514.018.815.06.98.23.624.07
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
19881,165.6100.015.122.513.617.915.67.47.93.614.07
19891,189.2100.015.522113.417.516.07.48.13.624.11

Jews■הודים

1960505.7100.09.918.419.624.712.16.19.23.84.1
1965602.3100.010.820.419.822.811.35.59.43.84.1
1970695.2100.013.023.218.620.011.25.78.3353.9

21975817.0100.013.623.817.419.212.65.87.63.523.92
1980937.3100.014.824.015.919.613.76.25.83.413.82
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
19851,036.7100.016.523.614.319.715.26.24.53.353.81

21985988.3100.015.624.114.419.815.26.24.73.363.80
19861,009.6100.016.623.614.219.015.56.54.73.363.83
19871,025.4100.016.723.514.218.715.56.74.73.363.83
19881,034.2100.016.424.314.218.315.76.64.53.353.80
19891,052.8100.016.923.913.918.116.26.64.43.343.82

NonJewsלאיהודים
196043.3100.08.910.69.710.711.211.637.35.66.0
196551.6100.09.410.59.611.010.210.039.35.66.1
197070.6100.06.510.39.69.510.311.941.96.06.4
2197576.0100.05.68.97.99.611.011.645.46.266.58
198088.5100.05.17.37.79.912.613.344.26.326.61
1983104.7100.04.07.58.611.913.213.641.26.14635
1984109.6100.05.38.19.011.514.512539.25.926.19
1985114.9100.05.98.610.311.313.513.237.15.71601

21985118.9100.05.68.710.410.913.413.137.85.766.04
1986121.3100.04.88.18.213.113.613.838.55.866.11
1987123.7100.04.97.98.912.713.813.738.25.866.11
1988131.3100.05.18.98.714.314.813.235.05.705.95
1989136.4100.04.88.69.412.914.713.236.45.786.02

1 Excl. institutions, and as of 1974  also Bedouins in Ihe South and
as ot 1985  qibbuzim. 2 Data are based on population estimates
revised according to the 1972 or 1983 Census results.

יא גם ב1965 והחי בררום בדוים יא גם ב974ו והחי מוסוות, כויי אינו 1

תוצאות עפי מתוקנים אוכיוסייה אומדני עי מבוססים הנת1נ'ם 2 קיבוצים.
.1983 או ב1972 המפקדים
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLDS CONTINENT OF
BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION
AND RELIGION

גודל לפי בית, ■pum
לידה, יבשת בית, משק
של ודת עלייה תקופת

הבית משק ראש
2.28

1989

hz
(אחוזים) בית במשק נפשות

Persons in household (percentages)

§

Hi."2 o

לידה £יבשת §Continent of birth and
עלייה *ותקופת כ 0JO .cpI ^

aהכל סך
Total1234567+

oar ■c

!I*
c.

period of immigration

הבית משקי 1,189.2100.015.522.113.417.516.07.48.13.62ALLכל HOUSEHOLDS

כולל2 סך  1,052.8100.016.923.913.918.116.26.64.43.34JEWSיהודים
GRAND TOTAL2

הכל2 םך  404.5100.070.777.077.924.419.76.94.03.67Israelישראל  total2
יליד: Fatherאב born in:

61.0100.014.026.016.419.414.35.24.83.36Israelישראל

אפריקה 179.1100.07.114.120.625.520.18.24.43.82AsiaAfricaאסיה

אמריקה 162.4100.011.916.615.625.121.46.13.33.63EuropeAmericaאירופה

הכל 0ך  294.2100.075.377.977.615.919.611.38.43.80AsiaAfrica*סיה*פיי7,ד,  total
1960 198.9100.016.219.311.014.419.61158.03.74Up"ד to 1960
1961196444.5100.011511.912.018.922.112.611.04.1919611964
1965197430.9100.013.918.312.120.817.69.87.63.7919651974

1975+16.8100.018.317.317.317.716.1(7.5)(5.9)3.471975+

הכל 0ך  139.3100.076.320.011.375.418.611.37.23.68Asiaאסיה  total
1960 110.5100.017.221.010.213.918.911.67.23.65Upער to 1960

196119647.3100.0(12.0)(12.3)(14.4)(17.7)(20.2)(14.8)(8.6)4.0219611964

1965+20.1100.012.717.415.822.516.58.7(6.5)3.701965+

הכל 0ך  154.9100.074.576.77אפריקה 7.816.420.411.39.43.92Africa  total
1960 88.4100.014.817.311.915.020.41159.03.86Upעד to 1960

1961196437.2100.011.411.811.519.222.41221154.2219611964

1965+27.6100.017.418.412.517.717.59.27.33.661965+

 אמריקה  אירופח
הכל סל

353.0100.026.736.777.772.89.3251.7258EuropeAmericatotal

1960 207.2100.030.041.18.99.47.71.91.12.35Upער to 1960

1961196427.9100.022.032.211.718.711.6(2.1)(17)2.8119611964

1965197462.6100.018.629.414.718.413.03.9(21)3.0019651974
1975+52.5100.020.930.615.116.510.33.33.42.931975+

לאיהודים
כולל סך

136.4100.04.88.69.412.914.713.236.45.78NONJEWS
GRAND TOTAL

96.7100.03.78.37.611.613.812.842.26.14Moslemsמוסלמים
22.5100.08.812514.217.319.114.014.04.33Christiansנוצרים

ואחרים 13.214.313.814.833.25.65Druze(5.5)(5.2)17.2100.0דרוזים and others

I Incl. single.
2 Incl. not known.

כוללנורר'ם.
י1/7. לא כולל
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HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP, AGE AND CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD
AND SIZE OF HOUSEHOLD

קבוצת לפי בית, משקי
ויבשת גיל אוכלוסייה,

הבית משק ראש של לידה
בית משק וגודל

1989

o1 uvmi(אחוזים) ■ת

co
3 " n household (percentages)Persons£Jw O

גיל o|3"קבוצת §€Age group
לידה ויבשת

x כ o
and continent £££of birth

J*■O .Cהכל סך
a

1234567+
Totalc

כולל 1,189.2100.015.522.113.417.516.07.48.13.62GRANDסך TOTAL
24 60.3100.012.528.123.514.66.34.210.73.51Upער to 24
2534278.4100.08.416.120.627.315.15.96.73.772534
3544297.2100.05.35.87.722.131.714.413.04.823544
4554173.0100.06.29.413.921.622.011.915.04.634554
55641535100.019534.919.811.96.63.34.12.845564
65+226.8100.043.050.44.50.90.8(0.3)(0.2)1.6865+

 1,052.8100.016.923.913.918.116.26.64.43.34JEWSיהודים 
כולל2 GRANDסך TOTAL2
24 46.2100.016.033.725.314.15.02.53.52.83Upער to 24
2534231.6100.09.817.722.528.513.74.43.43.482534
3544262.2100.05.86.28.324.134.014.07.74.543544
4554151.8100.06.810.114.823.724.111.59.14.284554
5564143.4100.020.036.620.312.06.32.82.02.665564
65+217.6100.043.350.84.10.9(0.7)(0.2)(0.1)1.6665+

הכל סך 404.5100.010.117.017.924.419.76.94.03.67Israeltotalישראל
24 3.92.92Up(2.5)38.3100.014.133.026.314.85.5עד to 24
2534169.8100.09.818.123.528.312.84.33.43.452534
3544122.7100.06.86.38.824.235.512.75.74.433544
455442.5100.07.89.315.228.626.68.34.34.064554
556421.0100.019.236.023.3135(5.1)(2.1)(10)2.605564
65+10.2100.033.360.8(3.2)(17)(0.7)1.7765+

יליד 61.0100.014.026.016.419.474.35.24.83.36Fatherאב born in
Israelישראל

24 2.39Up(15)(32)(15.2)(13.6)7.9100.020.745.9עד to 24
253423.1100.013.925.222.721.39.4(3.6)(4.0)3.162534
354413.2100.0(5.8)(70)(10.0)24.431.6(10.4)(10.8)4.683544
45547.4100.0(5.0)(94)17.625.324.6(10.2)(8.0)4.324554
55+9.5100.027.150.6(11.4)(6.8)(3.3)(0.9)2.1155+

ילי7 179.1100.07.114.120.625.520.78.24.43.82Fatherאב born in
AsiaAfricaאסיהאפריקה

24 3.25Up(5.9)225100.010.325.331.416.17.53.5ער to 24
253495.2100.06.114.824.530.915.1' 5.23.33.652534
354446.8100.05.06.38.821.536.416.65.54533544
45548.1100.0(10.2)(7.1)(12.2)21.131.4(11.5)(6.5)4.224554
55+6.5100.0(22.3)30.222.6(135)(5.7)(3.0)(2.6)2.7055+

'ליר 162.4100.011.916.675.625.127.46.13.33.63Fatherאב born in
EuropeAmericaאירופהאמריקה

24 13)(22)(10.5)41.725.4(18.5)7.7100.0עד (2.45Up to 24
253450.7100.014.620.622.326.89.9(2.8)3.03.192534
354462.3100.08.46.18.526.235.810.34.74.313544
455426.8100.07.710.115.631.725.66.8(2.6)3.954554
55+14.9100.022.146.317.4(9.7)(3.1)(10)(0.5)2.3055+

POPULATION 90



2.29
בית BYקבוצת,לפמשקי POPULATIONHOUSEHOLDS,
,GROUPויבשתגילאוכלוסייה, AGE AND CONTINENT

לידה ראש OFהביתמשלשל BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD
AND(המשך)ביחמשדוגודל SIZE OF HOUSEHOLD (cont.(

1989

C(אחוזים) בית במשק iנפשות " Is"Persons in household (percentages)
גיל קבוצת
לידה 3ויבו^ת goAge group

£ כ O
p 1 ^'
Gהכל 0ך

>ג 2r ק נ9 a ■£
? S a<

3f1o cuiuiiiciii
of birth

Total
1234567+

 רוול ילידי
הכל סך

647.2100.021.228.111.314.214.04.7 653.14Born abroad 
24 (1.6)(2.6)(10.8)7.9100.025.136.920.5עד (2.4)2.44

total
Up to 24

253461.8100.09.816.819.629.116.43.7 4.53.572534 3544139.1100.04.96.07.824.132.79.4 15.24.643544
4554109.0100.06.310.414.721.823.111.1 12.74.364554 5564122.4100.020.236.719.811.76.52.2 2.92.675564
65+207.1100.043.850.44.10.8(0.7)(0.1) (0.2)1.6565+ הכל3 139.3100.016.320.011.315.418.67.2אסיהסל 11.33.68AsiatotaP
25348.0100.0(5.4)(7.8)24.236.8(17.6)(4.2) (4.1)3.882534 354433.2100.0(3.4)5.56.618.734.110.4 21.44.863544 455435.7100.05.17.69.618.925.414.3 19.04.754554
556430.5100.017.728.020.015.111.4(3.7) (4.2)3.055564
65+30.7100.044.844.75.4(2.4)(1.9) (0.8)1.7565+ הכל .154.9100.014.516א0די7,ה0ל f11.816.420.49.4 11.33.92Africatotal
24 (5.2)(6.8)(26.7)(25.7)(30.3)1.9100.0ער (3.4)2.59Up to 24
253423.3100.08.711.816.431.821.6(4.4) (5.4)3.832534
354447.4100.04.54.85.817.333613.6 2054.963544
455433.6100.06.38.612.418.024.016.2 14.64.684554
556425.1100.019.526.619.913.58.95.9 (5.7)3.125564
65+23.6100.045.342.08.8(1.5)(1.5)(0.5) (0.6)1.7665+ אמריקה  אירופה
הכל 353.0100.026.136.711.112.89.31.7סך 2.52.58EuropeAmerica
(3.5)(11.6)(15.2)41.6(261)4.9100.0י1ד24 (1.4)2.32

total
Up to 24

253430.5100.011.823.120.925.012.2(3.0) (4.0)3.292534
354458.5100.06.07.210.232.631.15.5 7.44.263544 455439.7100.07.514.521.127.520.23.8 5.43.744554
556466.8100.021.544.519.79.53.3(0.1) (1.4)2.335564
65+152.7100.043.452.03.1(0.4)(0.3)(0.1)16265+  לאיהודים
כו7יל סך
24 עד

136.4

14.0

100.0

100.0

4.8

(1.2)

8.6

(9.4)

9.4

17.8

12.9

16.3

14.7

10.7

36.4 13.2

34.6 (10.0)

5.78

5.76

NONJEWS 
GRAND TOTAL

Up to 24
253446.8100.0(1.6)7.711.121.422.122.8 13.35.182534 354435.0100.0(1.8)(3.0)(29)7.514.752.9 17.26.863544 455421.3100.0(2.5)(4.6)7.0(6.7)7.756.9 14.67.104554
556410.2100.0(11.7)(11.2)(11.4)(10.6)(11.9)33.3 (9.8)5.325564
65+9.2100.035.039.9(15.1)(1.8)(29)(1.9) (3.4)2.1765+

p'0>01r> ./OT
הכל 10

96.7100.03.78.37.611.613.842.2 12.86.14
Thereof:
Moslems

24 13.339.0)15.4)5.915.5)10.3100.0ער (10.86.14
total

Up to 24
253433.7100.0(0.88.08.819.820.927.2 1455.442534
354424.1100.0(1.1(3.3(2.5(5.712.5605 14.57.263544
455415.3100.0(1.9(4.2(47(5.7(6165.6 11.87.614554
55646.9100.0(91(105(7.9(87(10.942.3 (10.65.965564
65+6.4100.033.739.8(13.6(21(4.1(1.9) (4.92.2865+

3ו ידוע. לא כולל 2 נודדים. 524כולל ב1י נית משקי ראשי .0indרר household heads aged 1524. .11 Incl. sinale. 2 Incl. not known. 3
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HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENT OF BIRTH OF
HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF
HOUSEHOLD

קבוצת לפי בית, משקי
לימוד שנות אוכלוסייה,
ראש של לידה ויבשת

משק וגודל הבית משק
הבית

2.30

1989

לימוד שנות
לידה ויבשת

iff
c ■cf S

(אחוזים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

o
o

Years of
schooling

and continent

ם
הכל סך
Total1234567+

of birth

כולל2 1,189.2100.015.522.113.417.516.07.48.13.62GRANDסך TOTAL2

0495.9100.037.828.18.35.55.44.410.62.8904

58245.5100.017.825.19.510.912.78.915.13.8658

3.72912ו.9.28.06י912489.1100.011.419.315.420.5

1315163.9100.013.923.415.720.816.16.33.93.411315

16+185.5100.012.920.313.922.117.76.46.83.6716+

 יהודים
כולל2 סך

1,052.8100.016.923.913.918.116.26.64.43.34JEWS 
GRAND TOTAL2

0473.5100.043.730.68.45.45.03.33.62.2504

58190.2100.022.430.910.111.112.67.55.53.0858

912446.5100.012.420.615.820.819.47.33.8354912

1315154.9100.014.524.315.921.015.45.83.23.321315
16+178.7100.013.220.613.922.117.66.36.43.6416+

הכל 0ך  404.5100.010.117.017.924.419.76.94.03.67Israeltotalישראל
043.4100.0(33.9)(26.4)(12.4)(12.1)(13.2)25204

6.812.820.223.312.04.53.8758י5833.7100.010.5
912204.9100.07.415.720.326.221.36.42.73.70912

131577.0100.013.321.718.722.615.45.13.23.361315

16+83.3100.012.814.913.923.819.07.97.73.8716+

שראל ילידי 61.0100.014.026.016.419.414.35.24.83.36Fatherאב born in

Israel

085.6100.028,3(22.4)(12.6)(13.2)(15.7)(5.0)(2.8)2.9408

91227.4100.011.424.618.522.217.3(4.4)(1.6)3.32912

131513.9100.016.933.117.514.7(8.6)(5.7)(3.4)2.991315

16+13.7100.010.721.613.121.413.9(6.3)13.04.0116+

יליד אב
אסיהאפריקה

179.1100.07.114.120.625.520.18.24.43.82Father born in
AsiaAfrica

0824.8100.08.313.013.721.025.314.2(4.5)4.0708

912115.0100.05.413.122.427.420.77.43.63.84912

131523.1100.010.619.123.022.614.5(5.3)(4.9)3.511315

16+15.2100.013.215.414.622.816.3(85)(9.2)38216+
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HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENT OF BIRTH OF
HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF
HOUSEHOLD (cont.(

1989

קבוצת לפי בית, 1\1\un
לימוד שנות אוכלוסייה,
ראש של לידה ויבשת

משק וגודל הבית משק
(המשך) הבית

o/7K)0n nce31(Q'nruO />'j
§

13 gPersons in household (percentages)O irYears of
לימוד noשנות ctilr3 oJ*O .c

schooling
לידה andויבשת continent

of birth
ci 1 c
aהכל 0ך

Total
1234567+//*

c

יל<ר M162.4100.016.6 11.915.625.16.1 21.43.33.63Father born in
אמריקה  EuropeAmericaאירופה

086.4100.031.6 (14.2)(9.8)(18.8)(4.4) (17.3)(4.0)3.2708
91261.7100.016.6 9.417.225.85.3 24.2(1.6)3.63912
131539.5100.019.1 13.616.625.74.8 18.2(21)3.401315
16+53.9100.013.0 13.213.924.88.1 21.25.83.8416+

הכל 0ך  139.3100.020.0)/0יה 16.311.315.411.3 18.67.23.68Asiatotal
0426.8100.026.9 44.98.76.1(3.6) 5.6(4.2)2.3204
5841.6100.024.9 13.310.012.911.6 18.58.93.7358
91250.9100.014.4 6.612.819.414.9 23.68.34.22912
131510.0100.0(14.1) (6.8)(13.8)21.6(11.9) 27.3(4.4)4.041315
16+8.5100.0(10.5) (92)(14.6)25.5(13.6) 21.5(5.1)4.0816+

הכל סן  154.9100.016.1אפריקה 14.511.816.411.3 20.49.43.92Africatotal
0422.2100.023.5 42.69.16.6(5.8) (6.1)(6.4)25904
5837.1100.021.2 11.813.914.011.0 15.512.73.9358
91267.7100.012.1 8.711.419.213.0 27.28.44.22912
131514.9100.011.9 (9.6)10.720.115.8 22.79.24.321315
16+11.6100.013.8 (8.3)13.823.1(7.3) 22.7(11.0)4.1916+

353.0100.036.7אירופהאמריקה 26.111.112.825 9.31.72.58Europe 
הכל 70Americatotal
0421.0100.043.7 45.0(6.5)(2.1)(0.9) (17)1.7504
5877.6100.044.9 3757.24.7(1.7) 3.3(07)2.0058
912122.8100.035.9 25.111.813.32.5 10.2(1.1)2.60912
131552.7100.033.4 19.013.718.72.8 11.2(12)2.841315
!6+75.1100.029.0 14.813.819.635 14.9433.2416+

 136.4100.08.6לאיהודים 4.89.412.913.2 14.736.45.78NONJEWS 
כולל GRANDסך TOTAL
0422.4100.019.8 18.28.3(5.8)7.7 6.733.64.9904
5855.4100.05.3 (1.7)7.410.113.8 13.448.465258
91242.6100.06.4 (1.6)10.917.716.0 17.430.05.65912
13159.1100.0(8.3) (3.6)(12.0)18.413.4 27.916.34.891315
16+6.8100.0(12.9) (5.8)(15.9)22.3(8.4) (18.6)(16.1)4.4016+

 0ו0למי0 1096.7100.08.3ה 3.77.611.612.8 13.842.26.14Thereof: Moslem 
הכל 0Totalך

0417.8100.019.1 17.4(6.0)(5.6)90 (7.2)35.75.1904
5841.7100.05.0 (0.7)6.49.213.0 12.653.26.8258
91227.9100.05.8 (0.5)9.816.914.4 15.73706.05912
13156.3100.0(5.8) (14)(8.2)19.6(14.7) 30.3(20.0)5.291315
16+2.8100.O(19.2)(11.7)(16.6)(9.3) (20.2)(23.0)4.8716+

1 Incl single. 2 Incl no! known ירוע. לא כולל 2 בוררים. כולל 1
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP AND TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE

גודל לפי בית משקי
קבוצת בית, משק

יישוב וצורת אוכלוסייה
מגורים

1989

2.31

אוכלוסייה קבוצת
"שוב וצורת
8^מגורים 3

x ב o£££
ם

(אחוזים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

c
o
S w

52 o
C mC0) 3

q

Population group
and type of locality

of residence
הכל 10
Total1234567+

כולל 1,189.2100.015.522.113.417.516.07.48.13.62GRANDסך TOTAL

עירוניים 1,116.4100.016.122.613517.615.66.97.7356Urban"שונים localities

כפריים 72.8100.06.315.111.016521.714.714.74.53Rural"שובים localities

הכל סך 1,052.8100.016.923.913.918.116.26.64.43.34JEWSTOTALיהודים

 עירוניים "שובים
הכל 10

992.5100.077524.314.118.115.76.14.13.29Urban localities
total

99.2100.016.224.213.514.615.47.58.6358Jerusalemירושלים

אניביפו 2.45Tel(0.9)123.1100.031.432.212.712.38.12.5תל AvivYafo

2.70Haifa(0.8)73.7100.023.731.714.316.710.62.3חיפה

"שוב Sizeגודל of locality
100,000199,999268.0100.016.324.013.920.217.26.22.33.27100,000199,999

50,00099,999104.7100.012.922514.717.917.57.56.93.6250,00099,999

20,00049,999195.8100.014.922.614.620.217.56.83.43.3920,00049,999

10,00019,99978.2100.013.315.915.420.618.89.26.73.7610,00019,999

2,0009,99949.7100.010.220.413.719.01957.39.93.882,0009,999

פיתוח "שובי 102.0100.012.916.114.819.919.68.48.33.82Thereof:2מזה2: development
localities

 כפריים "שובים
הכל סך

60.3100.07.215.810517.823.415.070.24.29Rural loalities
total

35.6100.09.017.911.015.721.514.610.44.16Moshavimמושבים

12.99.820.726.815.910.2452Villages(3.7)24.2100.0כפרים

 יהודים 136.4100.04.88.69.412.914.713.236.45.78NONJEWSלא

הכל TOTALסך

עירוניים "שובים
הכל סך

723.9100.05.08.49.013.214.813.236.45.79Urban localities
total

8.28.110.448.96.33Jerusalem3(5.5)21.9100.09.69.4ירושלים3

"שוב Sizeגודל of locality
10,000+48.4100.06.19.79.916.316.312.928.85.3110,000+

2.0009,99953.6100.0(23)6.79512.316.214.738.26.002,0009.999

כפריים 13.613.136.45.66Rural(10.3)13.3(11.4)(1.9)12.5100.0"שובים localities

1 Incl. single. 2 Of localities numbering 2.00049,999 residents. תושבים. 49,999 עד 2,000 המונים "שונים מתוך 2 בודדים. כולל 1

3 One should be cautions when using the data; see explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה מתונים. בשימוש להיזהר w> 3
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CHILDREN UP TO AGE 17 IN
HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD
AND NUMBER OF CHILDREN IN
HOUSEHOLD

במשק 17 גיל עד ילדים
אוכלוסייה קבוצת לפי בית,
משק ראש של לידה ויבשת
במשק ילדים ומספר הבית

הבית

1989

2.32

אוכלוסייה קבוצת
לידה ויבשת

הכל סך
Total

בית במשק Children.{דים in household
Population group

and continent of birth
1234567+

Thousandsאלפים

כולל 1,640.7165.4389.0469.1256.6140.483.0137.1GRANDסך TOTAL

הכלי סך  1,251.9150.8351.9404.9185.275.936.047.3JEWSיהודים  TOTAL1

הכל סך  613.269.7187.0202.685.830.313.823.9Israelישראל  total
יליד: Fatherאב born in:

Israel(91)(3.1)(45)78.99.623.121.58.0ישראל
AsiaAfrica(5.1)(3.7)33.086.1.94.247.414.5^284.0אםיהיאפריקה

EuropeAmerica(88)(7.0)247.526.777.586.329.911.3אירופהאמריקה

הכל לארץסך חוץ 637.480.9764.6201.899.245.722.223.1Born.לירי abroadtotal
411.944.491.0132.679.535.815.013.6AsiaAfricaאםיהיאפריקה

225.5אירופהאמריקה 36.573.669.219.79.9(7.2)(95)EuropeAmerica

388.814.637.164.271.564.547.089.8NONJEWSלאיהודים

Percentsאחוזים

כולל 5.18.4GRAND(8.6)0100.010.123.728.615.6ך TOTAL

הכל םך  100.012.028.132.314.86.12.93.8JEWSיהודים  TOTAL

הכל 0ך  100.011.430.533.014.04.92.33.9Israelישראל  total
יליד: Fatherאנ born in:

Israel(11.5)(3.9)(5.7)100.012.229.327.210.1ישראל
AsiaAfrica(1.8)(13)100.011.630.333.216.75.1אסיהיאפריקה

EuropeAmerica(3.6)(2.8)100.010.831.334.912.14.6אירופהאמריקה

הכל 0ך  לארץ חוץ 100.012.725.837.715.67.23.53.6Born.לירי abroad  total
100.010.822.132.219.38.73.63.3AsiaAfircaא0יהאסריד,ה

EuropeAmerica(4.2)(32)100.016.232.630.78.74.4אירופהאלוריקה

100.03.89.516.518.416.612.123.1NONJEWSלאיהודים

1 incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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HOUSEHOLDS WITH CHILDREN
UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD
COMPOSITION, MARITAL STATUS,
SEX AND NUMBER OF
CHILDREN IN HOUSEHOLD

ילדים עם בית '/7u/n
קבוצת לפי ,17 גיל עד
משק הרכב אוכלוסייה,
מין משפחתי, מצב בית,
בית במשק ילדים ומספר
1989

c במשק§< (אחוזים)ילדים בית
s
i§

Children in household (percentages)ih
בית, משק 6הרכב ם~: "5 Householdג0 composition,

הבית משק ראש toמין
■$ oj~ ■ Ssex and marital status of

המשפחתי ומצבו
.C 3:/fufhousehold head
S הכל| 0ך

Total123456+

>

כולל 0639.6100.025.930.424.414.44.92.57GRANDך TOTAL
הורים 582.1100.023.730.625.615.05.12.62Bothשני parents

או אחד 1.98One(2.4)575100.047.828.313.08.3הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמ/ר,:
אלמן/ה או 27.9100.050.232.310.86.71.81Divorcedגרוש/ר. or widowed

2.22Never(5.7)21.1100.048.320.414.710.9רווק married
חכל 70  591.3100.024.530.525.214.85.02.60Manזג7  total

די/דים 'W566.6100.023.530.825.715.05.02.62Bolh parents
בלבד .24.7100.047.023.114.211גבר 7(4.0)2.15Man only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.92Divorced(10.0)(13.3)6.0100.051.725.0גרוש or widowed
2.25Never(5.9)17.0100.046.521.214.112.4רווק married

ח3ל סך  48.3100.042.929.814.59.53.32.14Womanאישה  total
הורים .15.5100.031.024.519417.4שני (77)2.75Both parents
בלבד 1.86Woman(1.2)32.8100.048.532.312.25.8אישה only

:Thereofמזה:
אלמנה או 1.78Divorced(5.9)23.7100.049.834.210.1נרושה or widow

2.07Never(4.9)(4.9)(17.1)(17.1)4.1100.056.1רווקה married
הכל 0ך  S3S0100.028.232.925.211.52.22.34JEWS.יהודים  TOTAL

הורים 489.6100.025.933.126.512.12.42.40Bothשני parents
או אחד 1.71One(0.4)45.4100.052.430.811.94.4הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה.
אלמן/ה או 1.73Divorced(3.3)275100.052.733.810.2גרוש/ה or widowed

1.65Never(3.5)(12.3)11.4100.062.321.9רווק married
ה3ל 70  7489.9100.026.733.126.211.82.22.37Man.נד  total

הורים 474.7100.025.833.426.712.02.22.39Bothשגי parents
בלבד 1.72Man(0.7)(59)15.2100.056.624.312.5גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.90Divorced_(13.5)(26.9)5.2100.059.6גרוש or widower
1.65Never(4.9)(11.1)8.1100.060.523.5רווק married

<J11 70  nu/'H45.1100.044.130.614.48.0(29)2.06Woman  total
הורים .w14.9100.031.523.520.116.8(8.1)2.77Both parents
בלבד 1.71Woman(0.3)(3.6)30.2100.050.334.111.6אישה only

.Thereofמזה.
אלמנה או 1.70Divorced(4.0)22.3100.051.135.49.4גרושה or widow

1.64Never(152)(18.2)3.3100.066.7רווקה married
הכל 0ך  104.6100.014.017.820.429.518.43.72NONJEWSלאיהודים  TOTAL

הורים 92.5100.011.817.620.830.419.53.81Bothשני parents
או אחר 3.01One(99)121100.030.619.017.423.1הורה parent or
אחר otherארם person

:Thereofמזה:
2.89Never(12.4)9.7100.032.018.617.519.6רווק married

הכל 0ך  :101.4100.013.617.820.529.518.63.73Thereofמזה:גבר man  total
ה1ריס 91.9100.011.817.420.930.419.63.82Bothשני parents
נלבד 2.85Man(9.5)95100.031.621.116.821.1גבר only

רווק .nm8.9100.033.719.116.919.1(11.2)2.80Thereof: Never married

POPULATION 96



טבעית תנועה

והחל והגירושין הנישואין ב1973, החל ירושלים,
בגולן. הדרוזים נכללים ב1982

תינוקות פטירות פנוירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 ער מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
וכן 1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת

.500/(< של מדגם פי
לא הדת שבו הטבעית, בתנועה אירוע כל ,1984 עד
מ1985, ואחרים. דרוזים בין נכלל ידועה, היתה

בלבד. הכל בסך נכללו אלה מקרים
 עונשין חוק עפ נעשות הריון. הפסקות

כלהלן: הריון", הפסקות ,1977  תשלז
או  (17) הנישואין מגיל למסה היא האישה (1)

שנה. 40 לה מלאו
החוק לפי אסורים מיחסים נובע ההיריון (2)
מנישואין. שלא או עריות מיחסי או הפלילי,
נפשי. או גופני מום בעל להיות עלול הוולד (3)

או האישה ח" את לסכן עלול ההיריון המשך (4)
נפשי. או גופני נזק לה לגרום

סוציאליים תנאים משפחתיות, אישיות, סיבות (5)
ע1 1980 בפברואר בוסל זה (סעיף קשים

הכנסת).
מקורם ,3.2526 בלוחות .המופיעים הנתונים
להפסקת הוועדות ידי על הנמסרים חודשיים בסיכומים
ולסססיססיקה רפואית לכלכלה למחלקה הריון
את מפרטים אלה סיכומים הבריאות. במשרד
מאז הריון. הפסקות ובוצעו אושרו שלפיהם הסעיפים
מספר על נתונים גם הבריאות למשרד נמסרים ,1988
זה בשנתון מובאים והם האישורים, מספר ועל הפניות

לראשונה.
עבור הנתונים השנה מופיעים לא 3.2526 בלוחות
של מקרים ככוללים החשודים ,1984 1986 השנים

כפול. רישום
,1988 לשנת d'0n"nr>n 3.2728 הלוחות
להפסקת בקשות 0ופסי של עותקים על מתבססים
לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה שהתקבלו הריון
אנונימיים הם וועדה וערה מכל המגיעים אלו עותקים
ועל האשה על בסיסיים דמוגרפיים פרסים וכוללים
מושמטים אלו טפסים מעותק1 המ"לדותיות. תולדותיה
בלבד. הוועדות של מעניינן שהם הרפואיים הפרטים
טפסים של הכל סך בין המספרי ההבדל ב1988,
 הבריאות במשרד שהתקבל הסיכומים סך ובין אלו

.0.30/0 היה
הסטטיסטי הירחון ראה נוספים, להסברים

.1994,5 מס מוסף.  לישראל
מוות סיבות על לנתונים כמקור מוות. סיבות
לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות טופס משמש
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים
לפי מוינו המוות סיבות המוות. סיבת את המפרטת

והסברים מקורות
מהפרטים מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין

והגירושין. הנישואין שבתעודות
ירי 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 הבתים אוכלוסיית בהגדרת בעיות
(ראה בנפרד ניתנים הבדוים על שיעורים אין בדרום,

ויישובים). אוכלוסייה  בי לפרק מבוא
הפרטים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
המופיעים אלה על וכן התושבים שבמרשם האישיים
על ההודעה פטירה "הודעת ווי, לידת "הודעת בטופסי
האוכלוסין מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת
 הלידה אירעה שבו למוסד האחראי על מוטל 1965
במקום אירעה אם והמיילדת הרופא היילוד, הורי על או
הפנים למשרד ימים עשרה בתוך למסור  אחר
48 תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על הודעה
שבו למוסד האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות
המוות דבר את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה
הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי ידי על  רופא ובאין
.852 מסי מיוחד בפרסום מופיע המקורות פירוט

פטירות מלבד  כוללים הפטירות על הנתונים
את גם  בכוח עולים ושל קבועים תושבים של
תושבים ובקרב תיירים בקרב המעטים המקרים
בקרב מוות מקרי כוללים אינם אך בישראל, ארעיים

בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים
בקרב והפטירות הלידות נכללו לא 1962 עד
הטבעית התנועה ושיעורי 3.1 בלוח בררום הבדוים
של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן, על חושבו,
בכל אולם, האוכלוסייה. מכלל בררום הבדוים מספר
את כוללים לידות, של המפורטים העיבודים השנים

בדרום. הבדוים
התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1982 1973 ,1967 בשנים
,1973 1967,כ750,באוקטובררצמכר ביוני מלחמה
בלוח אולם כ360; ,1982 וביוניספטמבר כ2,450,
המלחמות חללי האוכלוסייה גידול מקורות על 2.2

בחשבון. הובאו
במזרח והפטירות הלידות נכללות ב1970, החל
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ללדת צפויה שאשה הילדים כוםפר הוא כולל פריון
לה יהיה גיל שבכל מניחים כאשר חייה, בימי בממוצע
גיל אותו לבנות שהיה כפי סגולי פריון שיעור אותו
סיכום ידי על מתקבל כולל פריון שיעור הנדונה. בשנה
כיוון הנדונה. בשנה האם גיל לפי סגוליים ילודה שיעורי
בנות גיל קבוצות על חושבו הסגוליים שהשיעורים
בחמש. השיעורים סכום את מכפילים ,D'Dti won

בנות של המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
(בלי חייה במשך בממוצע ללדת צפויה שאשה
הכפלת ידי על מתקבל הוא בתמותה). להתחשב
48.50/0 בממוצע כי ב0.485 הכולל הפריון שיעור

נקבות. הן הנולדים מכלל
מעקב על נתונים מופיעים ו3.22 3.21 בלוחות
שנות לקבוצות לידות של מצסבר שיעור ארור1 בפועל
נישואין" "שנות המשתנה אלה בלוחות נישואין.
לוח שנת לסוף הנישואין שנת שבין לזמן מתייחס
נישואין תקופת לכל שנה חצי נוספה לכן מסו"מת.

בלוח. המצוינת
גלמי, תמותה משיעור הנגזר נקי, תחלופה שיעור
לכן ,49 לגיל עד הנשים של התמותה את בחשבון מביא

הגלמ1. התחלופה משיעור נמוך תמיד הוא
התמותה שיעורי בסיס על נערכים תמותה לוחות
הנפטרים (מספר m(x)  והגיל המין לפי הסגוליים
גיל). באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי מסוים בגיל
ההנחה על מבוססים התמותה לוחות של הערכים
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 =eo(x)
שהגיע לארם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(x) מסוים לגיל
(כגון: ק0נות אוכלוסיות בכמה פסירות מיעוס בשל
שינויים בהתאם "תכנו ,(60 מעל גיל בקבוצות ערבים

שלהן. התמותה בשיעורי מקריים הבדלים או
הגיל את מחשבים ובגירושין בנישואין הגיל. חישוב
וגירושין נישואין ושנת וחודש לידה ושנת חורש עלפי
תאריך פי על הגיל את מחשבים בפסירות בהתאמה.
מתייחס והגיל ושנה), חודש (יום, פסירה ותאריך לידה
האחרון. הולדתו ביום לנפםר שמלאו השנים למספר
האם לידת שנת פי על הגיל את מחשבים בלידות
שאם מכאן, ביולי. ב1 היה הלידה שתאריך ומניחים
שוה הגיל השנה, של השנייה במחצית חל האירוע
חל האירוע ואם האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש
זה להפרש שוה הגיל השנה, של הראשונה במחצית

אחד. פרוות

הוא: הממוצע הגיל

Ixfx
If. + 0.5

כאשר:
x=גיל

x בגיל המקרים ^מספר

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 הטבור 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. ח"ם שנת לו מלאה שסרם "לוד תינוק:
 2 לפרק מבוא ראה ודת: אוכלוסייה קבוצת

אוכלוסייה.
פי על נערכו הסבעית התנועה נתוני יישוב. צורת
ראה ב1988, שנקבעה היישוב צורת של חדש סיווג
התנועה על פרטים גם שם ראה .2 לפרק מבוא

בדרום. הבדוים של הסבעית

חישוב שיטות

בסיס על נעשו השיעורים חישובי 1969 מאז
.(4 פרק (ראה בכוח העולים את הכוללת אוכלוסייה
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
3.1 בלוח ל1983 השיעורים ההשוואה, לנוחיות .1983
השוטפים האוכלוסייה אומדני בסיס על פעם מוצגים
לידה שיעורי המפקד. אוכלוסיית בסיס על ופעם

ו3.20. 3.16 בלוחות גם כך מוצגים
ל1,000 הם הסבעית 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 פסירות
חודשי. תמותה לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל ח"ם
לאמהות הלידות מספר סגול"ם: 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 (3.19 ,20,23 (בלוחות ומעלה
זאת קבוצה חולקה 3.24 בלוח ;4440 בנות נשים
כאשר ומעלה, 45 ולבנות 4440 לבנות  לשתיים
1,000 כל על הפריון חושב האחרונות הלידות כל עבור

.4945 בנות נשים
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.21.5 הוא שלהם הממוצע הגיל לכן שנר,, 22 להם האחרון, ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
עד 5 על המבוססים וכרי הממוצעים השיעורים, כל לאדם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
המבוססים ואלה בסוגריים, ניתנים במונה, מקרים 10 21 גיל לדוגמה; שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף יש

(..) נקודות בשתי סומנו מקרים מ5 פחות על מלאו וסרם שנה 21 להם שמלאו אלה כל את כולל

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
חלקים שני  1967 והדיור האוכלוסין מפקד בישראל אמהות ותמותת פרינסלית תמותה 75

19501954
1961 עד 1958 בישראל מסרםן התמותה 174

1983 והדיור האוכלוסין מפקד 1962 עד 1947 בישראל יהודים של נישואים 194
בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

ואזורים ויותר) תושבים 2,000) "שובים 5 19501967
תכונות בית, ומשקי אוכלוסייה 00טיס0"ם, 19501972 תינוקות ופסירות מת לידות 453
מהפקידה נבחרות כלכליות חברתיות 19841985 סבעית תנועה 852

המדגמית 19831986 מוות סיבות 869

מהפקידה נתונים  ופריון נשואים זוגות נישואין, 14 1961 והדיור האוכלוסין מפקד
המדגמית 43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,32 ,26 מם'
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SUMMARY TABLE

MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1

סיכום לוח
לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות

דתי לפי מת,
מת לידות
Stillbitrhs

nn'03

Infant
deaths

0בעי ריבוי
Natural
increase

Jn11'0D
Deaths2

■n nn'}
Live bitrhs

גירושין
Divorces Marriages

Total population4
Absolute numbers

1,891 40,154
2,105 40,262
2,104 41,453

764 1,845 41,034
736 1,674 42,548
720 1,754 43,949
756 1,598 42,206
754 1,840 42,655
859 1,636 45,066
875 1,790 48,053
951 1,811 49.885
854 1,755 50,566
861 1,685 47,337
844 1,731 51,222
816 1,733 53,899
856 1,765 57,217
899 1,960 59,609
920 1,977 64,484
843 2,067 62,825
823 2,017 65,491
823 2,017 65,491
929 2,186 69,031
966 2,192 ■ 71,028
914 1,986 74,751
841 1,700 70,364
777 1,596 67,449
623 1,552 68,010
493 1,471 67,957
573 1 ,467 67,223
58O 1,364 68,915
594 1,357 70,993
567 1,261 70,673
576 1,183 71,283
554 1,136 69,926
565 §1,099 §69,778
533 §1,001 §71 ,308

1,002 72,183
Rates

14.0
13.7
12.7
12.4
8.9
5.8
10.1
9.3
8.8
8.4
7.4
5.2
6.1
5.9
6.0
6.0
5.6
5.7
5.5
5.7
5.3

365
29.1
255
235
18.9
14.4
22.9
20.1
17.8
17.2
16.6
15.6
15.7
14.1
13.7
13.7
12.8
11.9
11.4
§11.1
10.0
10.0

215
19.4
18.8
20.3
195
17.1
20.6
21.2
19.5
18.3
18.0
17.5
17.0
17.1
17.2
§17.3
17.0
16.9
16.3
16.0
16.0
16.0

10,532
12,025
12,487
11,615
12,056
12,053
12,663
13,701
14,425
15,491
16,261
16,582

217.643
18,689
19,767
20,384
21,234
21,415
22,719
23,054
223,054
24,135
24,600
24,012
24,951
25,153
25,700
26,364
26,085
227,780
27,731
27,805
28,093
29,415
§29,244
§29,146
28,574

6.2
6.0
26.6
27.1
6.9
6.8
7.1
6.8
6.9
6.8
6.7
6.8
6.6
26.9
6.8
6.9
6.7
6.6
6.8
6.7
6.6
6.3

'n"o1731Kn
50,686
52,287
53,940
52,649
54,604
56,002
54.869
56.356
59,491
63,544
66,146
67,148
64,980
69,911
73,666
77,601
80,843
85,899
85,544
88,545
88,545
93,166
95,628
98,763
95,315
92,602
93,710

כל
לזותלסים

2,156
2,070
2,203
2,267
2,137
2,210
2.023
2,116
2,253
2,213
2,303
2,237
2,142
2,381
2.355
2,442
2,442
2,486
2,665
2,651
2.672
2,876
3.100
3,287
3,691
3,917
4.196
4,43994,321
4,62993,308
4,69196,695
5,06198,724
4,83498,478
4,91199,376
5,08699,341
§5,28999,022
§5,592100,454
5,819100,757

עורים
1.127.7
0.925.4
0.825.4
0.827.4
1.026.4
1.223.9

27.7
28.0
26.4
25.1
24.7
24.3
23.6
24.0
24.0
§24.2
23.7
23.5
23.1
22.7
22.6
22.3

מספרים
14,742
15,098
15,983
16,562
16,163
16,532
15,823
16,838
18,318
19,238
20,283
20,662
19,989
23,159
25,477
26,593
26,593
28.357
29.161
28,966
29,347
32,458
32,335
29,314
29,253
29,379
29,924
29,592
29,848
29,700
30,724
29,871
29,158
30,113
30,116
§31,218
31,508

שי

0.9
0.9
1.0
1.1
1.1

1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

§1.3
1.3

8.2
7.6
8.2
9.3
8.3
7.5
9.4
8.3
8.1
8.0
7.9
7.6
7.6
7.4
7.5
7.6
7
6.9
7.0
6.9
§7.0
7.0

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

19551959
19601964
19651969
19701974
19751979
19801984

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
31983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS
AND STILLBIRTHS, BY
RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, ,iwmj'3
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דתי לפי מת,

פטירות
חיגירושיןנישואין 0בעי2nil'ODלידות מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Jewsיהודים
noonAbsolute numbers

195016,0392,34836.3597,14829,211629 1,657
195115,5562,37343,2498,46734,762649 1,704
195216,1542,39945,1319,78635,345707 1 ,745
195314,0372,29944.3549,27735,087680 1,591
195413.2572,14241,0469,63531,411581 1,417
195513,5302,05042,3398,96933,370577 1.369
195613,7241,94443,41110,27633,135610 1,559
195714,5222,07644.81710.64434,173719 1,495
195814,7112,13642,87210.01832,854662 1 ,330
195914,4862,00044,59910.60633,993624 1 ,236
196014,4672,09144,98110,40434,577589 1,225
196114,0491,91943,71911,02232,697602 1 ,063
196214,7382.02944,25512,06032,195582 1 ,265
196316,0352,11846.38412,74733,647673 1,051
196417,2222,10549,14313,70835,435699 1,176
196518,0972,19751,31114,47136,840729 1,167
196618,5992.12651,98914,70937,280655 1,121
196718,1882,01550,681215,65635,025633 1.052
196820,6222,27254,97816,66338,315633 1,098
196922,9002,20357,69717,75039,947612 1,090
197023,9832,25661,20918,42542,784628 1,155
197125,5792.33565,46318,63146,832663 1,207
197226,4332,47164,49019,89144,599576 1 ,220
197326,0592,47766,786220,32146,465567 1,210
197428,5682,65470,54521,40149,144629 1,348
197528,5832,85773,24821,59951,649662 1 ,307
197625,8053,06675,06621,23853,828644 1 ,207
197725,3613.43671,80921,99449,815569 985
197825,0253,62569,28722,25947,028493 957
197925,2403,85769,89622,89547,001371 946
198024,9464,10071,37223,51947,853283 885
198124,6644,19470,74723,40047,347335 925
198223.8354,18972,992224,99148,001324 859
198324.7184,51874.89324,88250,011351 854
198423.9394.31674,35024,92949,421326 768
198523,3864,39375,26725,34649,921335 740
198623,6944,50675,036§26.61 1§48,425293 717
198723,2304,69873,623§26.359§47,264289 §664
1988§23,660§4.95673.589§26,164§47,425263 §562
.198923,9845,20572,49625,61746,879596

MV"OO'Rates
1950195411.21.731.06.524.515.5 38.8
195519598.31.225.65.919.714.6 32.1
196019647.51.022.55.816.713.7 25.3
196519698.30.922.526.715.812.3 20.8
197019749.60.924.327.317.09.3 18.7
197519798.51.123.67.216.47.8 15.0
198019847.31.321.87.31454.4 11.8

19759.71.025.07.417.69.0 17.9
19768.61.025.17.118.08.6 16.1
19778.31.123.67.216.47.9 13.8
19788.11.222.37.215.17.1 13.9
19798.01.222.07.114.95.3 13.4
19807.71.322.07.21483.9 12.4
19817.51.321.47.114.34.7 13.1
19827.11.321.827.414.34.4 11.8
19837.3.322.07.4§14.64.7 11.4

319837.4.3§22.27.5§14.7§4.7 11.4
19847.0.321.67.314.3§4.3 10.3
19856.7.321.67.214.44.4 9.8
19866.7.321.27.513.739 9.5
19876.5.320.5§7.3§13.23.9 9.0
1988§65§1.420.2§7.2§13.03.6 7.6
.19896.51.419.77.012.78.2
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS
AND STILLBIRTHS, BY
RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דת1 לפי מת,

נות לידות
Stillbitrhs

mvoo
תינוקות
Infant
deaths

0בעי 'an
Natural
increase

Jnn'0D
Deaths2

חי לידות
Live bitrhs

I'ein'j
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers
398
413
485
389
328

102
116
145
157
149
187
165
181
184
178
183
225
224
231
221
221
251
261
227
234
247
183
192
223
226
226
213
205
221
235
231

Rates
14.3
15.1
15.1
13.2
12.7
11.4
14.0
11.8
12.0
12.7
9.2
10.0
11.8
11.6
11.6

10.7
10.4
11.2
11.3
10.4

404
393
434
448
468
537
508
521
506
514
509
685
655
730
689
689
733
771
659
616
557
555
495
454
439
416
418
389
357

§363
§371
344

60.6
46.4
43.8
40.1
32.6
23.0
41.3
33.4
31.5
28.7
25.6
26.0
24.0
22.5
21.3
21.3
21.1
19.7
18.0
175
16.7
14.8

Moslems
4,941
5,260
5,261
5,996
6.322
7,032
6,965
8.099
8,853
9,949
10.201
10.602
9,880
10,280
11,178
11,727
14,036
14,892
15,293
15,995
15,995
16,778
16,394
17,682
17,356
17,242
17,709
16,956
16,932
17.510
17,514
17,777
17,772
17, 798
18,714

§20,01 1

21,256

38.3
45.3
44.9
43.7
395
33.6
40.7
42.1
39.6
37.9
37.8
34.7
33.4
33.5
32.5
§32.8
32.3
31.3
30.4
31.0
32.0
32.9

מוסלמים

1.093
1,225
1.350
1,091
964

1,098
1,122
1,097
1,173
1.221
1,314
1,367

21,429
1,484
1,465
1,396
2,094
2,046
2,081
1,959

21,959
2,021
2.258
2,077
2.182
2,136
2,168
2,075
1,958

21.987
2,003
2,060
1.994
1.996

§2,067
§2,177
2,098

8.0
6.4
6.1
25.8
25.0
3.9
5.6
4.9
5.0
4.7
4.3
4.2
3.9
23.8
3.7
3.8
3.7
3.7
3.4
3.4
3.5
3.3

6.034
6,485
6,611
7.087
7,286
8,130
8,087
9,196
10,026
11,170
11,515
11,969
11,309
11,764
12,643
13,123
16,130
16,938
17,374
17,954
17,954
18,799
18,652
19,759
19,538
19,378
19,877
19.031
18,890
19,497
19,517
19,837
19,766
19,794
20,781
22,188
23,354

46.3
51.7
51.0
49.5
44.5
37.0
46.3
47.0
44.6
42.6
42.1
38.9
37.3
37.3
36.2
§36.6
36.0
34.8
33.8
34.4
35.5
36.2

מוחלטים [
92
99
99
105
114
100
81
72
119
88
88
97
113
93
130
161
161
124
163
146
165
194
212
195
201
258
298
289
412
434
469
445
449
498
§500
§549
517
שיעורים

0.7
0.5
0.4
0.5
0.5
0.8
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8

0.8

■ 844
886
942

1,287
1,160
1.533
1,239
1.516
1,696
1,447
1,575
1,498
1,269
1.834
1,910
1,864
1,864
1,984
1.937
2,075
2.423
2,800
2,956
2,839
3,099
3,429
3,659
3,669
4,245
4,769
4,794
4,775
4,648
5,322
5,622
§6,068
6,057

7.0
8.3
7.0
6.8
7.3
8.6
7.3
7.2
7.1
7.5
7.7
7.5
8.4
9.1
8.9
9.0
8.7
8.2
9.1
9.3

§9.7
9.4

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
§1987
1988
1989

19551959
19601964
19651969
19701974
19751979
19801984

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
31983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS
AND STILLBIRTHS, BY
RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דתי לפי מת,

נישואין
Marriages

גירושין
Divorces

1n Tiivi
Live births

פטירות*
Deaths2

טבעי ריבוי
Natural
increase

os
תינוקות
Infant
deaths

0ת לידות
Stillbirths

GHyuChristians
D'oVmn didodnumbersAbsolute

19553 2561,4822971,18572
19563 2971,4743541,120'75
19573 2741,5563341,22274
19583 3331,6343341,30070
19596 3141,6043321,27265

1960
1961
1962
1963
1964

4 342
4 366
5 385
5 415
1 372

1,752
1,833
1,751
1,799
1,899

352
360
354
358
373

1,400
1,473
1,397
1,441
1,526

77
84
82
68
69

20
30
19
20
18

1965
1966
1967

440
2 392
2 376

1,944
1,834
1,732

346
,338
2372

1,598
1,496
1,360

57
62
57

22
24
31

1968
1969

426
5 396

1,760
1,854

365
374

1,395
1,480

62
62

12
12

19707 4381.7543681,3864820
1970
1971

7 438
7 524

1,989
1,952

520
535

1,469
1,417

67
66

21
19

19728 4242,0715621,5096024

1973
1973
1974

7 376
9 409
6 448

2,112
2,112
2,143

557
2557
511

1,555
1,555
1,632

61
61
48

15
15
27

197512 3792,0305301,5004623
$1973 3272,0705091,5615321

197722 3882,0415331,5083312
19788 4562,0075071,5003518
19795 4932,0035111,4924511

198020 5041,9655461,41941

19819 4761,8135201,29336
198215 5901,8825451,3372543
198322 6261,92625451,38142
198425 6531,8665681,29825

198526 6261.8135141,29925
198617 6052,1995651,6342759
198726 7092,2715411,73026
1988
.1989

19551959
19601964
19651969
19701974
19751979
19801984

§18 §813
14 722

(01) 6.5
(0.1) 7.2
(0.0) 6.8
(0.1) 6.5
(0.1) 4.5
(0.2) 6.2

2,298
2,411

34.4
34.9
30.4
26.9
24.5
20.4

570
571

7.3
6.9
5.9
27.0
26.3
3.4

1,728
1,840

27.1
28.0
245
19.9
18.2
145

24
30

46.1
42.1
32.7
29.6
20.9
18.0

Rates
11.9
11.1
10.3
8.4
4.4

1975(0.2) 4.825.66.718.9
1976
1977

(0.0) 4.0
(0.3) 4.7

255
24.6

6.3
6.4

19.2
18.220.9 |8.4

1978(0.1) 5.423.76.017.7/
1979(0.1) 5.823.16.216.91

1980(0.2) 5.622.16.116.0/
1981
1982

(0.1) 5.2
(0.2) 6.4

200
20.3

5.7
25.9

14.3
14.618.0 /4.5

1983(0.2) 6.620.35.914.4(
31983(0.2) 6.620.36.014.3f

1984(0.3) 6.719.25.813.4/
1985(0.3) 6.318.35.213.113.8I
1986(0.2) 6.022.05.616.412.36.8 >
1987(0.2) 7.022.35.317.0115)
1988
.1989

(0.2) §7.8
(0.2) 6.8

22.1
22.8

5.4
5.4

16.7
17.4

10.5
12.4

r
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS
AND STILLBIRTHS, BY
RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דתי לפי מת,

ס0יוות
חיגירושיןנישואין 0ב>1י2nii'00לידות מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

ואחר and.םדרוזים othersDruze
o'ioooמוחלטיםnumbersAbsolute

19551121183117365852
19561912491717074758
19572452595615979750
1958231231,05617288456
1959200171,11515496145

196019015,1391999404810
196116919,2301591,071588
196220210,154190964598
196322711,282157,125699
196419719,332189,143779

196517118.376130.2465013
196617312.356168,1886410
196715612.2582186.0725516
196827716.409177.2326515
196927417,472178.2946714

197030818,5151951,3205325
197127020,5462031,3434914
197228523.6091851,4245712
197336021,69322171,4765720
197451922,6792021,4775722
1975337191,6982131,4856820
1976343231,8681881,6806722
1977405321,9272421,6856626
1978469261,9302511,6794718
1979532361,9342211,7135037

1980473301,9532241.729/ 52
1981463141,8582071,6511 53
1982506532,32422572.067> 4165
1983' 586522,3883012,087/ 45
1984504482,2552482,0071 50
1985498432,2402402,000/ 29
1986492652,2482452,003\ 35
1987555652,2902742,016) 45yo

1988§677§692.3482382,110/ 44
■1989745832,4412832,158> 32

Ratesםשיעורי
195519599.61.048.08.239.854.3
196019647.50646.76.839.950.47.2
196519696.60.543.625.338.343.89.9
197019749.20542.725.337.433.911.6
197519799.30.641.85.036.832.113.1
198019849.50735.84.131.222.76.0

19809.50639.24.4348
19819.00.336.14.032.1(
19829.51.036.024032.022.7 }6.0
198310.60.9§35.84.5§31.3)

3198310.70.9§35.64.6§31.01
19848.90.832.73.629.11

19858.50.731.63.428.2( 12.9
19868.21.130.83.427.4) 15.610 5 19877.40.930.53.6269) 19.7
1988§8.8§0.930.53.127.41 18.7
.19899.41.030.83.627.2' 13.1

Incl. births and deaths in East Jerusalem as of 1970 and in the
Golan as 01 1982, marriages and divorces in East Jerusalem as ol
1973 and in the Golan as of 1987. 2 Excl. war casualtiessee
introduction. 3 Based on the 1983 census of populationsee
introduction. 4 Incl. religion not known.

ב1982, החל ובגולן ב1970 החל ירושלים mrm nn'ooi mi.} כולל 1

אינו 2 ב1987. החל ובגולן נ1973 החל ירושלים במזרח וגירושין נישואין
 1983 מפקד אוכלוסיית ב0יס על 3 מבוא. ראה  מלחמה חללי גולל

ידועה. לא דת כולל 4 מנוא. ראה
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MARRIAGES AND DIVORCES

PERSONS MARRYING, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION

וגירושין נישואין
מתח לפי נישאים,
ודת מנורים ונפת 3.2

1988

ונפה nnnG'jnn
Grooms

כלות
Brides

חתנים
Grooms

כלות
BridesDistrict and subdistrict

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

שיןןורים1
Rates1

הכל 31,21831,21820.3סך 21.0TOTAL

ירושלים nnn4,0003,94622.6 235Jerusalem District

הצפן; 5,7855,83525.9מחוז 25.4Northern District
צפת 50850223.0נפת 22.7Zefat S.D.
כנרת 487485225נפת 22.3Kinneret S.D.

יזרעאל 2,0442,07925.7נפת 25.4Yizreel S.D.

עכו 2,6042,62527.7נפת 27.2Akko S.D.

גולן 14214421.8נפת 20.8Golan S.D.

no'n nno4,0493,90718.1 19.6Haifa District
חיפה 2,6422,51515.9נפת 17.8Haifa S.D.

חדרה 1,4071,39223.9נפת 24.3Hadera S.D.

המרכז 5,5555,67817.8מחוז 17.7Central District
השרון 1,5111,52421.0נפת 20.9Sharon S.D.

תקוה פתח 1,7971,89916.0נפת 15.7Petah Tiqwa S.D.

רמלה 88986723.4נפת 22.9Ramla S.D.

רחובות 1,3581,38815.1נפת 15.3Rehovot S.D.

אביב תל 7,0647,19117.9מחוז 19.4Tel Aviv District

חררום 3,8473,84923.1מחוז 22.7Southern District
אשקלון 1,5741,627225נפת 21.4Ashqelon S.D.

שבע באר 2,2732,22223.6נפת 23.8Beer Sheva S.D.

2nni וחבל שומרון ,117(17'487383Judea, Samaria and Gaza Area2

ירוע 431429Notלא known
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PERSONS MARRYING, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION
(cont.(

מחוז לפי נישאים,
(המשך) ודת מגורים ונפת

1988

ונפה nnnGrooms
כלות
Brides

G0nn
Grooms

כלות
BridesDistrict and subdistrict

מוחלטים
numbersAbsoluteRates1

:Thereofמזה:

הכל סך  23,66023,66018.918.1JEWSיהודים  TOTAL

ירושלים 2,9242.96622522.3Jerusalemמחה District

הצפון nnn2,2022,19778.718.6Northern District
צפת 45945322.348.0Zefatנפת S.D.
כנרת 30829818527.3Kinnerelנפת S.D.

יזרעאל 76877618.618.2Yizreelנפת S.D.

עכו 62663517.217.1Akkoנפת S.D.

גולן 413515.514.0Golanנפת S.D.

no>n nnn2,8162,68376.714.8Haifa District

no'n noj2,2542,15616.714.7Haifa S.D.

rmn no!56252716.615.2Hadera S.D.

המרכז nnn4,8354,93416.676.5Central District
השרון 1,0921,08818.618.3Sharonנפת S.D.

תקוה פתה 1,6711,76515.315.4Petahנפת Tiqwa S.D.

רמלה 71769620.921.0Ramlaנפת S.D.

רחובות 1,3551,38515.314.8Rehovotנפת S.D.

אביב תל nnn6,9777.06879.417.9Tel Aviv District

הדרום nnn3,3813,43821.822.3Southern District

אשקלון no)1,5711,62621.522.4Ashqelon S.D.

שבע באר 1,8101,81222.122.2Beerנפת Sheva S.D.

ו\1ה וחבל שומרון ,20313212.68.5Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area

ידוע 322224Notלא known

הכל סך  6,0686,06834.835.4MOSLEMSמוסלמים  TOTAL

ירושלים 1,01791828.025.6Jerusalemמחוז District

הצפון 2,5692,60035.636.9Northernמחוז District

יזרעאל נפת :1,0651,08034.635.9Thereofמזה: Yizreel S.D.

עכו 1,3911,42040.038.3Akkoנפת S.D.

חיפה 95594634.334.4Haifaמחוז District

המרכז 70172632.835.2Centralמחוז District
אביב תל Tel(46.2)(27.0)6786מחוז Aviv District

הדרום 44840833.032.7Southernמחוז District

עזה2 וחבל שומרון ,250261Judeaיהודה. Samaria and Gaza Awa2

ידוע 61123Notלא known

1 Per 1.000 males and females aged 15 and over, respectively.
2 Registered in Israel  see introduction.

בהתאמה. ומעלה 15 בני וגקבות זכרים 1.000*7
0נוא. ראה  בישראל שנרשמו
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PERSONS MARRYING, BY TYPE
OF LOCALITY OF RESIDENCE
AND RELIGION

צורת לפי נישאים,
ודת מגורים ■■שוב 3.3

1988

"שוב Groomsצורת
כלות
Brides

□']nn
Grooms

כלות
Brides

Type of locality

הכל סך

D'IDOO
numbers

31,218

Absolute

31,218

Rates1

20.2 20.8TOTAL

הכל סך  עירוניים 27,81628,17420.920.3Urban"שובים localities  total

"שוב Sizeגודל of locality

200,000+7,6267,29321.619.0200,000+

3,5733,53423.022.0Jerusalem■רושלים

אביביפו 2,5832,45122118.3Telתל AvivYafo

1,4701,30818.114.7Haifaחיפה

100,000199,9996,0136,39317.817.9100.000199,999

50,00099,9992,5082,63919.820.250,00099,999

20,00049,9994,6674,78418.818.720,00049,999

10,00019,9992,9303,00024525.110,00019,999

2,0009,9994,0724,06528.22852,0009,999

הכל סך  בפריים 2,9712,65520.018.9Rural"שונים localities  total

1,3371,14124.422.4Moshavimמושבים

63558914.313.6Qibbuzimקיבוצים

אהרים נפר"ם 71467018.418.2Other"שובים rural localities

ליישובים מחוץ גרים

בדוים2) שכ0י (כולל

285255Living outside localities

)incl. Bedouin tribes2)

vit 431389Notלא known
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PERSONS MARRYING, BY TYPE
OF LOCALITY OF RESIDENCE
AND RELIGION (cont.(

צורת לפי נישאים,
(המשך) ודת מגורים "שוב

1988

3.3

"שוב ownצורת
Grooms

כלות
8irdesGrooms

כלות
BridesType of locality

o>1Don
numbers

מוחלטים
AbsoluteRates1

:Thereofמזה:

הכל 0ך  23,66023,66018.718.0JEWSיהודים  TOTAL

הכל 0ן  עידונ"ם 8.918.2Urban)21,11221,447"שובים localities  total
"שוב Sizeגודל of locality
200,000+6,3176,07520.818.3200,000+

2.5352,58521.921.6Jerusalemירושלים
אביביפו 2,5032,34622.117.9Telתל AvivYafo

1,2791,14417.213.9Haifaחיפה

100,000199,9996,0036,39117.817.9100,000199,999
50,00099,9991.9822,10517.918.350,00099,999

20,00049,9993,9724,08417.6 ■17.420,00049,999

10,00019,9991,7461,75321.121.010,00019,999

2,0009,9991,0921,03918.617.92,0009,999

ריכל סל  כפריים 2,2261,98817.476.5Rural"שובים localities  total
1,3181,13724.122.4Moshavimמושבים

63358714.413.7Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 2752649.39.9Other"שובים rural localities
vit 322225Notלא known

הכל סך  6,0686,06834.034.6MOSLEMSמוסלמים  TOTAL

הכל סך  עירוניים 5,3125,33233534.6Urban"ש/נים localities  total
"שוב Sizeגודל of locality
200,000+1,1181,03528526.4200,000+

ירושלים :97988728.425.2Thereofמזה: Jerusalem
20,000199.9991,0281.03933.336820.000199,999

10.00019,9999671,01732.334.610,00019.999

2,0009.9992,1992,24137.639.22,0009,999

הכל 0ך  כפריים 70962039.635.0Rural"שובים localities  total
ליישובים ymn גרים :nro
בררם2( שבטי (כולל

282254Thereof: Living outside localities
)incl. Bedouin tribes2)

ידוע 47116Notלא known

1 Pet 1,000 males and females aged 15 and over. respecfivefy in
ihe population of end 1988 and not in the average population, due
to the transition to 3 new system of permanent type 0( locality:
see inlroduction to Chapter 2  Population.
2 For the quality of data of population outside localities  see
introduction to Chapter 2.

סוף של נאוכ>01"ה בהתאמה, ומעלה. ו 5 בני תקנות !כרימ 1 .ooo'V 1
צורת ^ל חרשו. לסערכת מענר בנלל הממוצעת, כאוכלוסייה \לא 1988

.n"Q/>jtx  2 ל0רק 0כו<? ר*ר< קבוער,; "שוכ

מבוא ראה ל"ש1בים שמחוץ האוכלוסייה ש? הנתונים n\yn Vy 2
.2 לסר7,
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PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY
RELIGION, AGE AND SEX
Rates per 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

לפי לראשונה, dwuj■!
ומין גיל דת,

אחרת צוין אם אלא רווקים, ל1,000 שיעורים

Jews
Absolute numbers

21,611 21,341 21,944 21,434 120,780 111,466 24,253

D'OVniD D'IDOD
20,945 20,591 21,135 20,665 108,001 116,289 23,747

3.4
גיל

Grooms D'winBrides כלות

Age19721975
1979

1980
1984198519861987198819721975

1979
1980
19841985198619871988

1549
total ^^^ סך

Rates

76.0 77.8 82.8 83.7 93.2 108.4 114.5

25.3
3.1

6.5

46.1

26.0

2.3

16.5

48.2

71.6 74.3

28.4

2.3

18.8

52.1

82.8

30.5

2.8

20.3

56.0

85.1

40.8
4.7

30.7

73.1

106.9

56.3
12.3

48.4

95.8

140.0

54.9

147.0 149.9 161.4 164.2

90.7 96.3 106.2 111.3

131.6 135.7 148.6 156.8

171.4 172.6 190.4 191.0

198.3 199.4 207.1 203.2

204.2 204.6 217.3 214.3

176.3 178.6 177.4 171.0

200.6 206.9 203.0 203.2

188.6 1975 194.6 188.6

177.9 176.2 166.4 162.4

156.4 149.6 159.8 144.6

126.2 126.2 133.0 121.9

89.3 93.7

43.2 48.3

215 23.3

99.0

50.7
22.1

6.0 10.8 15.6

86.8

45.6
20.7

11.3

184.0 205.6 227.7
137.6 180.2

180.5 216.1

212.9 230.2

220.1 216.4

210.0 193.1

148.3 140.1 175.6

191.7 166.6

158.7 148.7

138.7 134.2

121.1 116.9

104.7 105.6

76.0 76.1 95.9

41.9 52.9 57.1
25.6 27.6 33.7

13.7 16.0 19.0

55.8 56.5 59.7 60.1 66.9 78.1 82.8

2.9 2.9

0.2

0.3

11.1

64.6

19.7

39.9

67.8

95.7

0.3

3.8

11.1

64.5
19.9

37.4

65.9

2.6

0.3

3.2

9.8

68.5
21.5

39.2

75.7

2.7

0.3

3.3

9.7

72.5

20.3

43.7

78.9

4.3

0.5

105.8 119.7

1225 129.0 136.6 137.2

160.8 163.7 171.6 170.1

149.0 147.6 157.7 158.2

160.5 167.0 175.1 169.4

169.5 173.7 178.3 177.1

172.5 173.7 177.2 180.2

158.8 1655 179.8 176.3

132.3 139.1 153.0 141.4

78.9 83.5 86.0 84.8
39.3 43.0 45.4 43.6

17.1 19.8 26.2 21.4

6.2 5.2

1.2

5.5 7.8
14.8 19.4

89.1 114.4 134.3

29.4 39.4

59.4 83.2
101.7 133.2

132.9 170.6

155.9 193.0

171.2 202.7 268.3

169.4 205.6
176.5 207.7

174.7 203.5
170.1 195.1

161.0 188.9

136.0 177.8 194.9

96.5 120.1 102.2

60.7 53.1 54.9

22.6 26.2 34.1

1549
total הכל סך
Up to 19 ער

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 first marirages לראשונה הנישאים כלל מתון אחוז

19toUp13.63.031.91.92.22.228.128.024.001917.917.517.5

+3523.52.933.74.14.24.21.11.21.7.322.72.82.6
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PERSONS AT FIRST MARRIAGE,
BY RELIGION, AGE AND SEX
(cont.)
Rates per 1,000 nevermarired, unless otherwise stated

דת, לפי לראשונה, נישאים
(המשך) ומין גיל

אחרת צוין אם אלא רווקים, ל1.000 שיעורים

3.4

Birdes כלות

1988 1987 1986 1985
1980
1984

1975
1979

1972

Grooms

1988 1987 1986 1985
1980
1984

1975
1979

1972
גיל
Age

Moslems

Absolute numbers
5,859 5,446 5,128 4,513 21,806 15,533 1.886

Rates

a'ti'ioMi
מוחלטים !moon

5,727 5,316 5,024 4,360 21,262 15,184 1,851 1549
OTTAL 17DFroTALotrno

omwiu

107.4 103.7 102.8 94.1 98.2 91.6 93.5

94.9

15.8

139.4

87.7
14.8

134.8

89.3

14.2

144.1

86.1

16.3

140.1

93.1 83.3

19.4 19.6

147.8 133.1

88.0

182.0 177.9 175.8 162.6 166.6 144.2

211.5 177.9 180.0 161.1 173.5 145.2

178.8 172.8 157.3 134.8 157.7 137.6 '320
191.5 193.1 183.3 154.9 170.7 150.2

209.8 195.8 172.8 135.6 163.0 151.5

203.8 164.0 153.9 127.6 147.6 129.7

144.3 163.1 131.2 116.9 145.1 127.1

123.4 126.0 114.8 119.2 142.5 103.1

88.8
109.7 106.7

98.5 99.7

86.4

62.1

61.6

91.6 100.7

120.9

1225

78.3

82.4

72.7

82.2 88.6

99.8 120.5

86.8

95.1

70.3

565

77.1

69.5

56.3

97.4

76.3

66.5

57.9

82.4

100.7

76.6

69.1

90.0

66.4

42.5

20.6

17.6

91.8

40.9 43.3 43.5 43.0 42.9 52.

26.7 22.7 28.6 29.6 32.8 .38

19.9 185 (15.4) 16.6 17.2

9.8 9.1

81.1 77.5 76.3 69.0 74.8 56.9 612

13.2 12.1 12.6

1.5

21.8

45.8

1.5

18.9

43.1

2.1

23.7

37.7

12.2

1.9

20.7

37.8

15.8

2.7

12.7

2.2

26.0 245
50.7 39.8

16.5

Percent of total ifrst marirages

128.5 123.2 120.8 113.1 127.1 101.6 107.3

70.2 68.7 67.1 71.6 78.5 64.5
108.3 105.3 100.0 96.9 112.2 94.7

140.3 135.5 132.4 123.7 143.5 107.4

175.5 159.6 165.8 147.3 164.8 140.4

197 .0 199.7 201.6 177.0 196.8 143.8

251.9 245.6 248.9 210.5 228.1 188.4 '83'
237.4 230.2 230.5 187.5 212.8 150.0

244.1 231.0 236.7 227.3 220.1 184.8
267.9 233.4 283.7 219.0 239.8 207.1

236.3 312.1 266.4 208.7 258.6 260.4
317.6 270.7 255.7 231.6 240.4 265.6

228.4 223.9 187.3 205.0 280.5 273.1 .176

119.9 127.0 128.0 118.4 130.0 316.0 .162

60.9 126.5 96.4 65.8 138.4 71.2 (.44

69.8 (54.3) 111.1 87.3 79.6 46.3 (.49

לראשונה הנישאים נלל |1nn nnx

1549
הכל_^ז0 0ך
Upto 19 w
Up ot 16 עד

17

18

19

2024
20
21

22
23
24

2529
25

26
27
28

29

3034
3539
4044
4549

19toUp16.1.613216.698.8.381862.559.756.155350.44949.4ק
+3b3.9.98.77.222.2.32.321.01.32.4.900.8.900.9
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ודת כלה גיל חתן, גיל לפי נישאים,
1988

חתן הכליגיל 0ך
Total

בלה גיל

Up עד
to 161718192021222324

23,6601065151,3381,8422,0462,5362,7152,4961,984
22110531

11373246146111

3337481051113310364

562953136161111432179
1.0781664158239234227772912
1.78818752132883313403618429
2,2591063181266383421410389113
2.4131449145191260390433405293
2.384641101176202307393355312
2.11252777118158244286325281
1,8845206274157172238239247
1.5914163570104128160199190
1,2372215505494105142144
3.296112456689131195274277
2,5601111122219314168

28.123223.023.523.924.725.125.626.527.9
26.422.722.723.023.424.024.625.125.9268

מוסלמים

הכלי 0ך
17 עד
18
19

20
21

22

23
24
25
26
27

28
29

3034
+35

ממוצע
חציון

הכלי 6,068246995992827643574482319251סך
17 37411105321עד

1816013364628138644
193102260766034201255
204292511179664940241711

2159528135115866871402113
22689381311291128967492816
23711321371201108068554722
2464527107107937163593734
25591229594786360552934
26429105875604942312822
2737784853493741431518
2824922737231825212122
2921562214232922272213

303440181536303443433231
35+22912146415135

25.122.223323824.324.324.725.625.826.0מסוצע
24.122.823.123.323.523.824.124.925.025.6חציו)

.viv x> >'J כולי
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PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND
RELIGION

1988

Age of Groom
|1<sn

Median
ממוצע

Average

Age of birde

35+ 3034 29 28 27 26 25

Jews

TOTAL1

Up to 17

18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
3034
35+

Average
Median

24.823.3
19.218.0
18.918.4
19.219.0
19.7195
20.320.3
20.920.9
21.721.8
22.322.3
23.022.9
23523.4
24.023.9
24.524.1
25.325.0
27.126.0
36.735.3

1,5591,1919427355501,665,416
11_

1121

221_

51112_

13113211

151624110_

55241810591

935325198243
24495553224373
2191481004424486
2201641068341469
18416912288436611
1441449175569919
283292324273229666136
7881941031156541,226

28.129.129.930.731.734.247.4
27.628529.431.631.534.043.1

Moslems

19414110266491196620.920.0TOTAL1
118.4Up to 17
1

118.918.718
54231119.118.919
21111119519.020
8421319.719.221
138314119.919522
1489412220.219.623
24113222320519.924
291567420.720.125
2114734520.920.226
171810478121.820.827
1689955122.121.728
661127521.921.629

251122292522623.426.03034
121416178595130529535+

27.128.529.830.630.237548.7Average
26.027.328.828.729.035.360.0Median

1 Incl. age not known.
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PERSONS MARRYING, BY AGE,
PREVIOUS MARITAL STATUS
AND RELIGION

מצב גיל, לפי נישאים,
ודת קודם משפחתי 3.6

BridesכלותGroomsחתנים
1יל
Ageהכל םך

Total

D'j71n
Never
married.

cum
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
Not

known

הגי סך
Total

mj7m
Never
married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

known

האוכלוסייה 19S8Totalגל population

otal הכל 31,21828,1402,5714495831,21828,9591,91029356םך

Up to 19 7v1,0741,0711117,4487,4013476

Up to 16 עד
17

62
398

1,698

396
1.690

1

53

1

18306304112,5162,4991223

19706705
12,8362,8161622

202411.66411.53111851014.64314,352265917

201,0711,0581212.8582,8292711

211,7481,73993,2353,1785421

222,5692.54224213,3123,2535126

233,0943,05731242,9222,856615

243,1823,13542142,3162,2367244

252911,66611.2264186165.7475,24046927

2ך31.8311,73488_253.1243,07051

262,6902,62063161,3831,286934

272,3682,27390141,083986925

281,9461,841101228337269764

291,5381,422113216179955

30343.8833.23161820141,8231,3074812411

35391,366766559347772441299257

404463918240253231814515617

4549284492032931302680231

50+612552513015308221231603

ירוו\ 3029129253לא 1

Not known

חציוני 25.925.536.257.522.622.331.552.4גיל
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מצבנישאים, גיל. BYלפי AGE,PERSONS MARRYING,

(המשך)משפחת3.6 ודת קודם ANDPREVIOUSי MARITAL STATUS
RELIGION (cont.(

Groomsםחתני

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים
JewsMoslemsChristiansOruze

ושנה 1יל
Age and year

הכל אלמניםגרושיםרווקיםסר
לא
הכלידוע סר

מזה:
רווקים
Thereהבל סך

מזה:

רווקים
Thereהכל סר

:nin
D'pin
There

TotalNeverDivorcedWidowersNotTotalof:Totalof:Total0(:

marriedknownNeverNeverNever.
marriedmariredmarried

total הכל 23,66021,0082,240359סך
i

S3
1 9 8
6,0685,740813763624 677

Up to 19 46846715075054495עד 95
Q Q

Up to 17 1v22
113

22
112



1

37
160

37
15911

O J
32 32

193333333103093360 60

2024
20

8.100
562

8.047
558

43
3

28
1

3,069
429

3.004
421

176
12

172
11

308 319
68 68

211,0781,0762_595588202055 55
221,7881,779711689675303058 62
232,2592,243124711696484672 76
242,4132,3911912645624666555 58

25299,2088,8743773747,8671,772407403177 190
252,3842,352293591572808660 63
262,1122,060475429415959550 54
271,8441,813683377355868520 21

281,5911,5127612249228807724 26
291,2371,1379721215202606023 26

30343,2962,707562747340735274073636 46
35391,218660526257966840299 12
4044567155369412481719105
454924935186253259741 3
50+52636236249560122052 6

/u1' 282711171לא

ageMedian

24.324.127.527.322.7225
23.623.427.127.022.822.6
23.723.527.026.921.621.4
23.723.427.327.122.221.8
23523.327.627.422.822.5
23.623.427.126.922.7225
23.823.627.427.222.722.4
23.923.727527.322.322.1
24.123.927.627.423.623.4
24.224.027.427.223.623.3
24.224.027527.323.823.5

55.1
58.1
59.7
615
61.2
60.7
59.8
60.6
59.9
59.7
60.9
60.9
60.7

38.1
36.5
35.8
34.9
34.5
34.7
34.6
34.7
35.3
35.8
36.4
37.0
36.9

■11'sn
25.7
24.9
24.1
242
24.8
25.0
25.1
25.3
255
25.7
25.9
25.9
25.8

גל
26.9
25.7
24.4
24.5
25.3
25.5
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.5
26.4

Not known

1952
1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Averageממוצעגל age
195230.027.339.051.6
1960
1970

29.1
27.1

26.3
25.0

39.0
38.6

56.5
59.725.424528.628.123.923.2

197526.724.937.758.925.024.228.127.823.623.1

198027.325.537.460.124.924.328528.222.622.1
198127.425.737.359.125.024.128.727.823.422.7
198227.625.837.358.424.724.028528.023.723.1

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

198728.226.638.658.525.324.728.427.824.723.8
198828.226.538.357.925.224.629.128.124.824.0
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PERSONS MARRYING, BY AGE,
PREVIOUS MARITAL STATUS
AND RELIGION (cont.(

מצב גיל, לפי נישאים,
(המשך) ודת קודם משפחתי

Bridesכלוח
nnirvדרוזיותנוצריותמוסלמיות JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה גיל
Age and yearלא

מזה:
רווקות

מזה:
רווקות

מזה:
nipm הכל הכלידועnnnVxגרושותnipinסך 10Thereהכל הכלThereסך Thereסך

JivorcecWidowersNotTotalof:Totalof:Totalof:
TotalNever
marriedknownNeverNeverNever

marriedmarriedmarried

total הכל 23,66021,6511,68726854סך
1 9 8C
6,0685,861813797650 677

Up to 19 3,8013,7851063,0603,032168168416ער 412 Up to 16 106104112462465541ע7 41
175155159959872424164 164
181,3381,333239929826161123 125 191,8421.83372827817787888 89

202411,7777 7,5901683162,2692,183470406173 187
202,0462,03114164363010410464 65
212,5362,5092511574550888534 37 222,7152,682276482459808032 35
232,4962,446455319308787824 29
241,9841,9225723251236605919 21

25294,9774,532414211055?50316616243 52
251,5591,4827331194178626212 16
261,1911,11078314113040388 11
2794285582510293282810 11
287356398754665624247 8 295504469455494612106 6

30341,6651.170467231111910129279 10 3539709396283237392419165 5 404428912215017_1813982 2 454911716782215387
50+301201201583432_

ירוע 24203122112לא ק
Not known

1952
גיל

21.9
■ii^n
21.030.343.0

Median age
196021.721.031.348.9

י 197021.621.433.753.619.419.321.521.519.018.9 197521.721.531.253.719.319.321.121.018.718.6 198022.322.031.253.619519.421521.418.218.2 198122.522.131.154.319.619.521.721.7185183 198222.622.231.254.919.719.622.022.019.018.9 198322.722.431.453519.719.622.022.018.7186 198422.922.631.952.319.819.722.222.118.918.8 198523.022.732.253.719.819.822.422.418.618.5 198623.122.833.357.920.120.022.422.418.9188 198723.322.932855.820.220.122522 418818J 198823.322.932.753.620.219.922.622519.119.0

1952
גיל

25.1
ממוצע

22.832.243.3
Average age

196024.622.134.048.2
197023.621.836.351.220.420.122.422.319.7194
197523.522.135550520520.322.122.1198196 198024.122.833.551.620520.322.322.219.118.9
198124.122.933.851.620.620.423.022.919.6192 198224.323.033.752.120.620.422.922.9199198 198324.323.133.851.020.820.623.123.0199196 198424.523.434.049.720.920.723.223.1198196 198524.623.534.151.320.920.723.723.619619.4 198624.823.735.154.321.120.823.623.320.0198 198724.823.834.453.121.120.923.323.1200198 198824.823.734.451.721.020.823.823620.220 1
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3.7
לידה יבשת לפי ,owe/v

(יהודים) הבלה ושל החתן של
1988

WING, BY CONTINENT OF BIRTH
) BRIDE (Jews(

COUPLES MARF
OF GROOM ANE

לידו הכלהיבשת Continentשל of birth of bride

Israelישראל

לידה tvui.
החתן כוללשל סך

הכל סך
Total

יליד: Fatherהאב born
}/7n2/C/7'OXידועאירוםהאמריקה לא

Groom's
continent

Grand total
ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה

אמריקה
Europe
America

ידוע לא
Not

known

AsiaAfricaEuropeAmericaNot knownof birth

כולל 23,66018,94211,040סך 3,5214,293882,861 1,78968GRAND TOTAL

הכל 0ך  17,96915,8439,224ישראל 3,0213,521771,248 83840Israeltotal

יליד: Fatherהאב born:

2,9712,612888ישראל 9397769272 Israelך80

אפריקר 10,2089.1076,904אסיה 9911,16943499 58220AsiaAfrica

אמריקה 4,7054,0461,393אירופה 1,0761,56314473 17412EuropeAmerica

ידוע 857839לא 1513114 21Not known

f6997,294,2,751אסיהאפריקר, /592406247 8005AsiaAfrica

פ
n

2,9121,393518אירופהא0ריקר 34053051.364 1505EuropeAmerica
.<.
C

י7/ע 2874לא 122 118Not known



COUPLES MARRYING, BY
MARITAL STATUS OF GROOM
AND BRIDE, AND COUPLES
DIVORCING, BY MARITAL STATUS
BEFORE LAST MARRIAGE (Jews(

משפחת* מצב לפי ,dwuj'i
הכלה, ושל החתן של
מצב לפי ומתגרשים,

הנישואין לפני משפחתי
(יהודים) האחרונים

3.8

Marital status 1988 1987 1986 1980
1984

1975
1979

1970
1974

1965
1969

1960
1964 משפחתי jm<

TOTAL

TOTAL

Never married groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Divorced groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Widowed groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Couples marrying Q'kkjo

23,660 23,230 23,694 122,102 130,014 130,622 98,406 76,511

Percents an/jM

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

86.1

2.8
0.1

5.3
3.8
0.4

86.4
2.4
0.2

5.4
3.8
0.3

875
2.1

0.1

5.1

3.2
0.4

0.3 0.3 0.4
0.6 0.5 0.5
0.6 0.7 0.7
Couples divorcing

86.3
2.4
0.2

5.1

3.4

0.5

0.4
0.7
1.0

88.1

1.8

0.4

4.0

2.3

0.6

0.4
0.8
1.6

88.8
1.6

0.3

3.2
2.1

0.7

86.0
2.2
0.4

3.3
2.9

1.0

81.8
3.5
0.7

3.8
3.8
1.2

05 0.6 0.8
0.9 1.3 1.6
1.9 2.3 2.8

מתגרשים nmi

הכל סך

הכל סר

עם: רווק
רווקה
גרושה

אלמנה

עם: גרוש

רווקה
גרושה

אלמנה

עם: אלמן
רווקה
גרושה

אלמנה

הכל 10,26210,81312,19316,84121,3174,5064,6984,954TOTALסך

D■Percentsאחוז

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מ: Neverרווק married male from:
67.570.173.378.180.981.681.281.6neverרווקה married female
.5.14.54.13.33.13.04.03.3גרושה divorced female
1.71.10.80.60.40.30.40.4widowedאלמנה female

מ: Divorcedגרוש male from:
5.65.75.25.56.16.25.86.3neverרווקה married female
7.67.76.75.75.45.75.55.5divorcedגרושה female
3.12.22.21.61.00.91.00.8widowedאלמנה female

מ: Widowedאלמן male from:
1.91.51.30.60.40.40.40.4neverרווקה married female
2.93.12.41.81.20.80.90.9divorcedגרושה female
4.64.14.02.81.51.10.80.8widowedאלמנה female
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PERSONS DIVORCING, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT OF
RESIDENCE AND RELIGION

ונפת מחת לפי מתגרשים,
ודת מגורים 3.9

1988

ונפה nnoבעלים
Husbands

נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים
Wives

District and subdistrict

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1Dniwiu
Rates1

הכל 5,592סך 5,5923.83.6TOTAL

D'<1an' lino620 6183.73.6Jerusalem Distirct

הצפון nno724 7243.33.2Notrhern Distirct

צפת 81נפת 964.43.7Zefat .SD.

כנרת 78נפת 749.33.6Kinneret S.D.

יזרעאל 203נפת 2072.62.5Yizreel S.D.

עכו 338נפת 3243.43.6Akko S.D.

נולן 24נפת 233.53.7Golan S.D.

ns'n nno817 7974.03.8Haifa District

חיפה 643נפת 6304.04.1Haifa S.D.

חררה 174נפת 1672.93.0Hadera S.D.

המרכז nno1,086 1,0293.33.4Central Distirct

השרון 232נפת 2303.33.2Sharon S.D.

חקוה פתח 394נפח 3713.33.4Petah Tiqwa S.D.

רמלה 129נפת 1293.43.5Ramla S.D.

רחובות 331נפת 2993.43.6Rehovot S.D.

אביב תל nno1,520 1.5054.33.9TelAviv Distirct

הררום nno648 6503.93.9Southern Distirct

או^קלון nsj271 2493.43.8Ashqelon S.D.

שבע באר 377נפת 4014.34.0Beer Sheva S.D.

עזה* וחבל שומרון 41יהודה, 32Judea, Samaira and Gaza Area2

vit 136לא 237Not known

119 טבעית תנועה



PERSONS DIVORCING, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT OF
RESIDENCE AND RELIGION
(cont.(

ונפת מחוז לפי ,D'urunn
(המשך) ודת מנורים

1988

ונפה בעליםמחוז
Husbands

נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים
WivesDistrict and subdistrict

מוחלסים □■!son1D
Absolute numbersRates1

:Thereofמזה:
הכל 0ך 4,956יהודים 4,9564.13.9JEWS  TOTAL

o'<e/n' nnn538 5364.24.1Jerusalem District

הצפון nno434 4363.83.7Northern Distirct
צפת 74נפת 894.53.7Zefat S.D.
כנרת 70נפת 654.04.3Kinneret S.D.
יזרעאל 132נפת 1343.43.2Yizreel S.D.

עכו 144נפת 1343.83.9Akko S.D.
גולן 14נפת 145.25.6Golan S.D.

ns>n nno724 6984.24.1Haifa District
חיפה 602נפת 587454.2Haifa S.D.
חדרה 122נפת 1113.43.6Hadera S.D.

mnn nnn1,017 9723.43.5Central Distirct
השרון 190נפת 1953.43.2Sharon S.D.

חקור, פתח 384נפת 362353.4Petah Tiqwa S.D.
רמלה 112נפת 116353.4Ramla S.D.

רחובות 331נפת 2993.53.6Rehovot S.D.

אנינ ת> nnn1,497 1,4814.24.0Tel Aviv Distirct

הררום nnn596 5913.93.9Southern Distirct
אשקלון 271נפת 2493.53.8Ashqelon S.D.

שבע באר 325נפת 3424.34.1Beer Sheva SubDistrict

nw otn/ שומרון 40יהודה, 322.02.6Judea, Samaria and Gaza Area

<רוע 110לא 210Not known

הכל 549מוסלמיםסך 5493.33.3MOSLEMS  TOTAL
ירושלים 82מחוז 822.42.3Jerusalem District
הצפון 228מחוז 2283.23.3Notrhern District

יזרעאל נפח 69מזה: 692.32.3Thereof: Yizreel S.D.
עכו 148נפת 1484.04.0Akko S.D.

חיפה 79מחוז 813.02.9Haifa District
המרכז 69מחוז 572.73.4Central District

אביב תל 23מחוז 24(9.9)(126)Tel Aviv District
הדרום 52מחוז 594.54.2Southern District

עזה2 וחבל שומרון ,1Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area2
ידוע 15לא 18Not known

1 Per 1 .000 males and females aged 15 and over. respectively.
2 Registered in Israel; see introduction.

בהתא0ה. ו0ו1לה, 16 בני ו!קבות זכרים ל1,000 1

מבוא. ראה בישראל; שנרשמו 2
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PERSONS DIVORCING, BY
TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE AND RELIGION

צורת לפי ,D'umTin
ודת מגורים יישוב 3.10

1988

Type of locality
נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים
Wives

G'"7V3

Husbands

TOTAL

Urban localities  total

Size oi locality

200,000+

Jerusaiem

Tel AvivYafo

Haifa

100,000199,999

50.00099.999

20,00049,999

10.00019.999

2,0009,999

Rural localities  tofa/

Moshavim

Qibbuzim

Other rural localities

Living outside localities

)incl. Bedouin tribes2)

Not known

1omv'iu
Rates1

מוחלטים d'iood
Absolute numbers

3.6

3.7

4.1

3.6

4.6

4.2

35

3.7

3.9

3.5

2.9

2.7

1.9

3.9

2.0

3.7

3.8

4.6

3.8

5.6

4.9

3.7

3.3

3.8

3.5

3.0

2.9

2.6

3.5

2.0

5,592

5,049

1.539

566

607

366

1,237

472

983

406

412

379

95

165

71

48

164

5,592

4,920

V557

566

635

356

1,219

406

918

404

416

411

135

149

75

52

261

הכל סך

הגל סך  עירוניים "שובים

"שוב 11ול

200,000+

ירושלים

אניניפו תל

חיפה

100,000199,999

50,00099,999

20,00049,999

10.00019,999

2,0009,999

הכל סך  כפר"ם "שונים

0'yum

קיבוצים

ארורים כפר"ם "שונים

ליישובים מחוץ נרים
נדוים2) שג0י (כולל

ידוע לא
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PERSONS DIVORCING, BY
TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE AND RELIGION
(cont.(

צורת לפי מתגרשים,
(המשך) ודת מגורים יישוב

1988

3.10

O'VllTypeנעליםנשיםבעלים of locality
"שוב HusbandsWivesHusbandsWivesצורת

מוחלטים ny'iw'Gמספרים
Absolute numbersRates1Thereof:

מזה:
הכל 4,956יהודים0ך 4,9563.93.8JEWS  TOTAL

הכל 70  עירוניים 4,541"שובים 4,4064.03.9Urban localities  total

Size of locality
"שוב גודל

200,000+1.414 1,4344.84.3200,000+

489ירושלים 4904.34.1Jerusalem

אביבייפו 585תל 6135.64.5Tel AvivYafo

340חיפה 3314.64.2Haifa

100,000199,9991.235 1,2153.735100,000199,999

50,00099,999472 4063.84.150,00099,999

20,00049,999905 8523.93.920,00049,999

10,00019,999305 31 13.93.710,00019,999

2,0009,999210 1883.33.62.0009,999

הכל סל  כפריים 303"שובים 3372.725Rural localities  total

93מובנים 1322.51.9Moshavim

165קיבוצים 1483.53.9Qibbuzim

אחרים כפריים 45"שובים 572.01.7Other rural localities

ידוע 112לא 213Not known

הבל סך  549מוסלמים 5493.13.1MOSLEMS  TOTAL

הכל 0ל  עירוניים 436"שובים 4392.93.0Urban localities  total

"שוב גודל
Size of locality

200,000+121 1193.23.2200,000+

יר1שלים 077זה: 762.32.3Thereof: Jerusalem

20,000199,99980 702.43.020,000199,999

10,00019,99987 802.83.110,00019,999

2,0009,999148 1703.12.72,0009,999

הכל סך  כפריים 74"שובים 744.34.4Rural localities  total

ליישובים מחוץ גרים 48מזה: 52Thereof: Living outside localities

נדוים2) שבסי .incl)(כולל Bedouin tribes2)

ידוע 39לא 36Not known

1 Per 1.000 males and females, aged 15 and over, respectively for
the difference of the rates (fotal) as compared with Ihe olher tables _
see note 1 to Table 3.3.
2 For the quality of data of population outside localities  See
introduction to Chapter 2.

להבדל אשר כהתאמה; ומעלה. 16 בני ונקבות וכרים ל1,000 ,

.3.3 ניוון י העור ראה  onnxn nrniVn T\n1V7 הכי ה0ן נשיו1ורי
מבוא ראה  d^iwV ymnv האוכלוסייה של הנתונים איכות על 2

.2 לפרק
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COUPLES DIVORCED, OUT OF
THOSE MARRIED IN ISRAEL,
BY YEAR AND DURATION OF
MARRIAGE (Jews(

מבין שהתגרשו nniT
לפי בישראל, הנישאים

ואורך נישואין שנת
(יהודים) נישואין תקופת

Year of marriage /W/e/'} T\VU

1988 1986
1987

1984
1985

1982
1983

1980
1981

1978
1979

1976
1977

1974
1975

1972
1973

1970
1971

1968
1969

1966
1967

1964
1965

T\m1
נישואין'
Years of

married life1

Married in Israel בישראל נישאו

23,660 46,924 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 1988
56 1,003 2.094 3,213 4,002 4,916

Cumulative percentages
0.2 0.3

1.5
2.1

1988 עד התגרשו מהם:
5.343 6,374 5,943 5,874 5,306 4,778 4.667

מצטברים אחוזים
0.3
1.3
2.6
3.8
4.4

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
6.2
6.6

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
6.1
6.9
7.7
8.1

0.3
1.6
2.9
4.1
5.2
6.3
7.2
8.0
8.6
9.4
9.8

0.2
1.3
2.5
3.9
5.0
6.0
6.9
7.6
8.3
8.9
9.5
10.2
10.4

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
10.9
11.2

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
11.1
11.3

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
11.6
11.9

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
11.9

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

§13.0

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

§132

ישראל ילידי הזוג בני שני  בישראל נישאו
Married in Israel  both spouses Israel born

Total הכל םך

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 הבל 011,90616,51921,89222,38024,15525,55327,22415,843ך 29,811 28,083
1988 עד התגרשו toמהם: 1988Thereof: divorced up

Total הכל 01,5831,8822,3222,0742,1231,8441,62027ך 541 1,104
0צ0ברים Cumulativeאחוזים percentages

10.20.10.20.10.20.20.20.2 0.2 0.2
21.00.91.00.91.11.11.21.2 1.2
31.91.92.02.02.32.32.31.8 2.3
42.82.73.03.13.43.43.43.4
53.73.64.04.24.44.64.53.9
64.74.64.95.15.45.55.5
5.55.45.85.96.36.26.0ר
86.36.26.56.67.06.9
97.16.97.27.27.67.2
107.87.77.97.88.2
118.78.48.68.38.8
129.39.09.29.0
1310.09.69.89.3
1410.710.110.3
1511.410.610.6
1612.011.2
1712.511.4
1813.0
1913.3

1 Duration of married life is calculated as the difference between year
of marriage and year of divorce.

הגירושין. לשנת הנישואין שנת נין ההפרש לפי רו1שב הנישואין תקופת אורן 1
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DIVORCES, BY DURATION OF
MARRIAGE, NUMBER OF
CHILDREN UP TO AGE 17 PER
COUPLE AND AVERAGE AND
MEDIAN AGE OF HUSBAND AND
WIFE (Jews(

אורך לפי גירושין,
מספר נישואין, תקופת
לזוג 17 גיל עד ילדים

של והציוני ממוצע וגיל
(יהודים) האשה ושל הבעל

3.12

1960197019781980198219831985198619871988

הכל 2,0912,2563,6254,1004,1894,5184,3934,5064,6984,956TOTALםך

oPercentsאחוז
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
נישואין Durationתקופת of marriage

משנה 12.9985.05.44.94.84.63.83.83.7Lessפרוות than 1 year
אחת 10.610.79.38.78.07.27.96.67.47.21שנה year

2315.619.219.317.214.914.914.815.013.412.623
4511.812.015.614.712512512.711.211.211.745
6915.615.518.820520.620118.216.617.017.569

101924.421.019.421.126.827.128.130.930.229.81019
20+9.111.812.612.412.313.413.715.917.017.320+

8.48.79.19.29.410.010.311.011.311.5Averageממוצע
5.85.76.16.67.68.18.09.09.39.4Medianחציון

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים Numberמספר of children

057.252.643.739.136.039.338.336.836.734.70
125.026.327.727.828.927.426.426.026.926.71

212.214.018.822.224.322.823.725024.427.42
3+5.67.19.810.910.810511.612.212.011.73+

ממוצעי ילדים 1.61.71.81.81.81.81.81.81.81.8Averageמספר no. of children1

Ageגיל
Husbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע 40.339.637.237.037.537537.838.438.838.9Averageגיל age at: Divorce
31.930.928.127.828.127.527.527.427.527.4Marriageהנישואין

הגירושין נעת: חציוני 38036.533.733.634734.735.436.436.733.5Medianגיל age at: Divorce
C25.225.125.2Marriage.28.427.024.924.824.924.925הנישואין

Wifeאישה
הגירושין בעת: ממוצע C33.333.233.e33.734.C34.734S35.2Average.35.335גיל age at: Divorce
C23.723.623.7Marriage.26.926.324.224.024.223.724הנישואין

הגירושין בעת: חציוני 32.931.830.330.331.431.532.133.233.433.9Medianגיל age at: Divorce
.23522.822.121.621הנישואין e21.e21.621. e£2121.SMarriage

ממוצע גיל (:.e3.93.83.E3.E3.5.04הפרש 3.73.E3.7Average age difference
הזוג בני betweenבין spouses

1 Of divorcing couples with children. >ר>0. ov מתגרשים niiir^ 1
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PERSONS DIVORCING, BY AGE,
SEX AND RELIGION

ודת מין גיל, לפי מתגרשים, 3.13

גיל

Wives1988נשיםHusbandsבעלים

בעלים19611972198319881961197219831988
Husband!

נשים
WivesAge

מספרים1Ratesשיעורים
numbersAbsolute

האוכלוםיה Totalכל population
הכל +15+4.23.95.76.04.33.95.76.05,5925,59215סך TOTAL

J5495.25.28.28.14.94.87.77.74,7435.J051549
19 12.012.69.48.718.214.612156Up(4.3)עד to 19
20248.18.616.412.98.38.212.711.43758552024
25298.67.210.010.76.56.29.49.31,0191,1352529
30345.56.08.78.34.34.27.27.61,0881,0273034
35394.44.87.07.23.83.56.46.99919183539
40444.13.66.67.23.23.14.76.28046674044
45492.92.64.85.82.9253.74.74543474549

50542.92.33.34.52.62.22.22.83432015054
55+2.41.81.51.82.27.51.21.246724655+

■ :a<71nThereofמזה: Jews
הכל +15+4.34.15.86.24.44.15.96.24,9564,95615סך TOTAL

15495.45.68.510.25.15.J8.08.53,2374,5091549
19™(5.3)11.310.415.915.0370Up to 19

20249.38.914.911.49.08.713.512.32106452024
25299.17.710.711.57.06.810.210.38391,0002529
30345.86.69.29.24.54.67.78.39939453034
35394.65.37.67.83.93.87.07.69408833539
40444.33.87.27.93.43.35.16.97606424044
45493.12.65.36.63.02.54.05.14323244549

50543.02.43.54.92.62.22.23.03201925054
55+2.41.81.51.82.11.51.21.342822755+

aMoslemsמוסלמ
הכל +15+3.03.25.85.53.03.15.85.454954915סך TOTAL

(5493.46.96.33.06.46.04855121549
19 5.522.113.8868Up(32)(76)25.0(2.8)עד to 19
2024(23)6.320.64.74.34.210.69.81291812024
25295.44.07.58.92.52.75.96.21581152529
30343.33.25.85.22.72.14.05.088763034
3539

1 9
2.13.63.3f Q2.32.32.642303539

40442.53.83.4
ו ס.

2.43.02.438234044
45493.31.42.3to 2.62.42.622194549\רו

5054(2.3)2.23.1(3.0)2.4(1.6)2295054
55+3.82.12.32.44.93.62.32.0341655+

1 Per 1 .000 marired men and women. respectively
2 Incl. age not known.

כהתאמה. ונשואות נשואים 1 ,000< 1

ידוע. לא ניל נויל 2
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ותמותה ילודה
פסירוח חי, לידות
ודת אוכלוסייה

תינוקות קבוצתופטירות נפה, מחוז, לפי ,
3.14

מחוז
ונפה

1n niTV
Live
births

nn'OD
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

IW'lU
ילודה
גולמי
Crude
birth

iiu'iy
|IHD
כללי

General
fertility

שיעור
תמותה
גולמי
Crude
death

nmon

Infant
mortality

רוי לידות
(מספרים
מוחלטים)
Live
births

llV'Ui
■לודה
גולמי
Crude
birth

שיעור
פריון
כללי

General
fertility

rj'o^nirj rj'1D0rj
Absolute numbers

raterateraterate(absolute
numbers)

raterate

האוכלוסייה populationTotalכל
19881989

הכל ך ים 100,45429,1461,00122.694.36.610.01 100,75722.392.3
ירושלים 15,4292,75574728.7/20.75.19.176,07729.2122.4מחוז
הצפון 19,9993,62537427.0113.34.915.720,014265110.1מחוז
צפת 1,694376924.5103.25.45.31,73225.0105.0נפת

כנרח 1,6703262923.8101.54.717.41,815255108.0נפת

יזרעאל 7,0711,36111327.1113.05.216.07,09726.7110.4נפת

עכו 8,9371,51115728.3118.74.817.68,71526.91118נפת
גולן 62751626.1106.62.19.665526.6106.6נפת

חיפה 11,5474,95412119.281.48.270.57מחוז 7,37018.778.6
חיפה 7,0333,8496416.871.89.29.16,91316.469.5נפת

חדרה 4,5141,1055724.6102.96.012.64,45723.898.5נפת

המרכז 18,7975,45073720.080.85.87.318,98319.879.0מחוז
השרון 4,5751,3003821.389.36.18.34,86922.291.9נפת

6,4441,9254118.974.85.66.46,51418.773.1נפת

תקוה פתח
רמלה 2,6007322122.695.66.48.12,63322.694.6נפת

רחונות 5,1781,4933719.376.25.67.14,96718.170.5נפת

אביב תל S75.09.27.018,06717.472.6.18,3759,50612877מחוז

הדרום 14,0752,78514926.6111.85.310.614,00526.1109.4מחוז

4,9871.2732722.795.55.85.44,98222.494.0נפת

אשקלון
9,0881,51212229.4123.34.913.49,02328.7120.4נפת

שבע נאר

שומרון 2,232637035.2144.61.04.52,24532.2131.8יהודה,
ע1ה2 וחבל

ירוו\ לא

NonJewsלא"הודים

הכל 326,8342,98243933.3140.03.716.4328.20634.0141.3םך
ירושלים 4,2725773729.9125.14.08.74,81133.0136.3מחו!

הצפון 12,4211,35923632.6135.33.619.012,45931.8130,3מחוז

יזרעאל נפת 4,5274878333.3135.73.618.34,66833.3134.7מזה:

עכו 6,75473313432.8137.33.619.86,57531.0128.1נפת

חיפה 3,8484656230.3123.03.716.13,998305122.6מחוז

חדרה נפת 2,76428446.32.3133.13.316.62,85532.4131.4מזה:

המרכז 2,5092622932.4131.73.411.63,04438.1153.2מחוז

אביב תל 35981327.2110.76.133524.6100.3מחוז

הדרום 3,4192387253.4282.23.721.13,55552.7275.0מחוז
מזה:

שבע באר 3,3992357254.4287.53.821.23,53353.6279.5נפת

.nun■ לא דת כולל ב12 יהודיים.ישראלים ביה3ישובים לירות של ק0| מספר שומרוןכולל עזה.דה וחנל
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BIRTHS AND DEATHS
LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION

Distirct and
subdistrict

\n<"o
סריון
כללי

General
fertility
rate

ילודה
גולמי
Crude
birth
rate

Q'lDOO)
)0'oVniD
Live
births

)absolute
numbers)

שיעור
תמותת
תינוקות
Infant

mortality
rate

שיעור
תמותה
גולמי
Crude
death
rate

שיעור
סריון
גללי

General
fertility
rate

IIVIU
ילודה
גולמי
Crude
birth
rate

nn'OD
תינוקות
Infant
deaths

פ0ירות
Deaths

חי לידות
Live
births

מוחלטים 00פרים
Absolute numbers

Jews
1989 1988

73,58926,16456220.284.27.27.672,49619.781.3TOTAL 11,1492,17810428.2118.25.59.311,24227.8117.1Jerusalem Distirct 7,5772,2667821.189.46.310.37.55320.887.8Northern Distirct 24.0101.0554.71.54424.5103.4Zeiatר1,505347 S.D.
1,0932591621.190.15.014.61.15822.394.7Kinneret S.D. 2,5438743020.487.17.011.82,42819.381.9Yizreel S.D. 2,1837782319.983.67.110.52,13919.280.3Akko S.D.
2538226.6104.5(0.8)27427.9108.7Golan S.D.

7,6984,4895916.269.79.47.77,36415.465.7Haifa Distirct 5,9493.6684815.768.19.78.15,76315.265.0Haifa S.D. 1117.975.78.46.31.60116.268.1Hadetaו1,74982 S.D.
16.2835,18810818.976.36.06.615.93418.172.2Central District 3,1691,1441818.879.96.85.73,01317.573.4Sharon S.D. 5,9501,8773918.372.25.86.65,93517.869.6Petah Tiqwa

2,0056781420.384.96.87.02,04220.484.7
S.D.
Ramla S.D. 5.1591,4893719.376.25.67.24,94418.170.4Rehovot S.D.

18,0079,42512517.77459.36.917.7J417.372.2Tel Aviv Distirct
10.6502,5477722.993.65.57.210,44622.290.8Southern District
4,9631.2702722.795.55.85.44,95722.494.0Ashqelon

5,6871,2775023.091.95.28.85,48922.188.1
S.D.
Beer Sheva
Q pi

2.225631035.2144.71.04.52,24132.2132.0
o.U.

Judea. Samaira and
Gaza Area2

~81Not known

Thereof: Moslems

TOTAL
Jerusalem District
Notrhern District
Thereof: Yizreel S.D.

Akko S.D.
Haifa District
Thereof: Hadera S.D.
Central District
Tel Aviv District
Southern District
Thereof:

Beer Sheva S.D.

153.0
147.2
137.9
146.1
131.9
130.5

156.1
146.5
288.9

36.2
35.1
33.4
355
31.9
32.1

38.6
32.3
54.1

323,354
4,596
8,880
4,016
4,479
3,205
2,845
2,919
244

3.507

3,498

16.7
90
20.2
18.8
21.4
17.0
16.7
11.9

21.0

21.1

3.5
3.7
3.4
3.1
3.5
3.5
3.3
3.4
4.4
3.7

3.8

152.0 35.5
136.0 32.0
145.0 34.7
147.4 355
144.2 34.3
132.7 32.1

136.5 33.4
138.0 30.5
2985 55.0

D'nVoin :urn

371 2,177 322.188

37 468 4,093
180 865 8,930
73 336 3,879
100 481 4,677
53 337 3,118
46 281 2.749
29 248 2,443
1 32 224

71 227 3,377

71 227 3,365

1 . Incl. religion not known.
SO. Sub Distirct

2. Israelis. 3. incl. a small number 01 births in Judaea. Samaria and Gaza area.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

שיעור
פריון
כללי

General
fertility
rate

MV'K)

ילודה
גולמי
Crude
birth
rate

חי לידות
(מספרים
מוחלטים)
Live
births

)absolute
numbers)

שיעור
תמותת
תינוקות
|ח8)ח1

mortality
rate

שיעור
תמותה
גולמי
Crude
death
rate

IIV'KI

פריון
כללי

General
fertility
rate

שיעור
ילודה
גולמי
Crude
birth
rate

nn'OD

Infant
deaths

mvoD
Deaths

1n nnO
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

צורת
"שוב

האוכלוסייה כל
119881989

הכל סך
עיר/נ"ם שונים

2100,454
89,413

29,146
26,933

1,001
877

22.4
22.2

93.2
92.1

6.5
6.7

10.0
9.8

1 100,757
90.007

22.3
22.2

92.3
97.5

הכל סל
"שוב גודל
200,000+
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

100,000199,999
50,00099,999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999

22,350
14,182
4,738
3,430
19,889
7.915

14,701
10,447
14,111

9,219
2,538
4.232
2,449
6,869
2,245
4,869
1,944
1,787

192
128
35
29
149
65
138
135
198

21.6
28.7
14.9
15.4
20.0
20.8
19.8
27.1
292

92.6
120.7
64.7
67.7
82.1
83.4
80.7
112.9
120.4

8.9
5.1
13.3
11.0
6.9
5.9
6.5
5.0
3.7

8.6
9.0
7.4
8.5
7.5
8.2
9.4
12.9
14.0

22,843
14,756
4,727
3,360
19,630
7,740
14,493
10,682
14,619

21.9
29.6
14.8
15.1
19.6
20.1
19.3
27.4
29.7

93,6
124.2
63.7
658
80.2
80.3
78.5
113.6
121.9

כפריים 11,0412,20512324.3103.44.97"שובים 7.210,75023.599.4

הכל סך
מושבים
קיבוצים

כפריים "שובים

3,105
2,379
3,263

786
658
576

21
17
40

19.7
18.9
26.0

845
75.9
107.2

5.0
5.2
4.5

6.8
7.1
12.3

3,050
2,164
3,388

19.3
17.3
26.2

82.4
69.3
107.5

אחרים
מחוץ 2,148גרים

(כולל 2,29418545ליישובים

נדו"ם)3 שנסי
vn. 81לא

NonJews Dלאיהודי

הכל סך
עירוניים .ישובים

26,834
23,026

2,982
2,623

439
364

32.8
37.3

137.1
129.3

3.7
3.6

16.4
75.8

28,206
24,499

34.0
32.8

141.3
734.7

הכל סך 
"שוב גודל
200,000+4,9277334628.8118.44.39.35,442315128.7

מזה:
ירושלים

20.000199,999
10,00019,999
2,0009,999

4,112
4,059
4,332
9,708

562
493
440
957

35
64
89
165

29.4
30.6
33.)
32.4

122.3
124.0
138.0
134.3

4.0
3.7
3.4
3.2

8.5
158
20.5
17.0

4,644
4.272
4,555
10,230

32.9
31.7
34.2
335

136.1
128.1
141.8
138.1

כ0ר"ם 07.2'3,8083597545.8215.34.379.73,70744.3"שובים

הכל סך 

מחוץ 2,275185452,118נרים

(כולל ליישובים
בדויים)3 שב0י

אוכלוסייה.  3 .71r1*1 1u

■<'■■"■■"""' ויא"יהאוכיום"הח"כ'וצ"ת.ב771".." ע>האוכיוס"י.נסוף988. ownר,ש.",ר.ם
.2 יפרק 0םא ראה  יוונים Yinow ה"כלוס"ה שי הנתונים איכות עי 3 דו"י. יא ית כוי"
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LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

חישיעורשיעורשיעורuy'tyפטירות שיעורIIU'IUלידות
.n j!/7<nn'03פריוןילודה(מספריםתמותתתמותהפריוןילודהתינוקות
LiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמיType of
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGenerallocality

bitrhfertilitydeathmortalitybirthsbirthfertility
G'oVnin dhdooraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)
Jews

1989 11988

73,58926,16456220.183.57.27.672,49619.781.3TOTAL
66,35924,31051320.283.77.47.765,45679.881.6Urban localities

 total
Size of locality

17,4118,48614620.287.29.88.417,36820.086.0200.000+
10,0621,9769328.4119.95.69.210,09428.2119.2Jerusalem
4,4184,1683214.462.713.67.24,41214.361.7Tel AvivYafo
2,9312,3422114.564.611.67.22,86214.162.6Haifa
19,7976,84914820.082.06.97.519,53719.680.1100,000199,999
6,3102,0103519.277.06.15.56,10318.473.450,00099,999
12,3264,63110518575.36.98511,93517.772.120,00049,999
6,1151,5044624.0100.05.97.56,12523.899.010,00019,999
4.40O8303324.097.84.57.54,38823595.72,0009,999

7,2301,84648/9581.25.06.77,04018.878.0Rural localities
 total

3,0717822119.583.95.06.83,02619.282.1Moshavim
2,3336571718.775.45.37.32,12817.169.0Qibbuzim
1,8084071021.989.94.95.51,85621.688.4Other rural

localities
Living outside

1830localities (incl.
Bedouin Tribes)3

_8_Not known

Thereof: Moslems מוסלמים :nrn

22,1882,17737135.0148.63.416.723,35436.2153.0TOTAL
18,5871,84830033.2138.93.316.119.83534.8144.8Urban localities

 total
Size of locality

4,3735284231.3132.13.89.64,86934.4144.7200,000+
Thereol:

3,9374553531.5132.93.68.94,43535.0147.2Jerusalem
3,3933205433.1137.43.115.93,57734.3141.620,000199,999
3,6903547834.1143.33.321.13,83834.9145.410,00019,999
7,13164612634.1142.03.117.77.55135.4146.32,0009,999

3,6013297148.0231.44.419.73,51946.7223.7Rural localities
 total
Thereof:

2,274185452,118Living outside
localities (incl.
Bedouin Tribes)3

1 The rates were calculated on the population at the end of 1988 and not on the average population, due to the transition to a new system of
permanent type of locality; see introduction to Chapter 2  Population. 2. Incl. religion not known. 3 For the quality of data of population
outside localities  see introduction to Chapter 2
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BIRTHS

GROSS AND NET REPRODUC
TION RATES1 BY POPULATION
GROUP AND RELIGION

קבוצת לפי ונקיים1,
ודת אוכלוסייה

לידות

3.16
נקי תחלופה שיעור

Net reproduction rate

NonJews 7איהודים

דרוזים3
ואחרים

Druze and
others3

נוצרים3
Christians3

מוסלמים3
Moslems3

הכל סך
Total

D'11n'
Jews

הכל
Tote

גולמי nnrVnn iivnu
Gross reproduction rate

NonJews לאיהודים

דרוזים
ואחרים

Druze and
others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

Jews
וךהכל
Total

3.13

3.32

3.27

3.21

2.98

2.84

260
256

2.44

2.17

2.10

1.99

1.97

1.92

153

152
1.44

ז .37

1.31

1.24

1.10

1.09

1.15

1.05

1.00

1.20

1.22

1.21

3.54

3.54

3.34

3.16

3.07

2.79

2.64

2.58

2.52

2.40

2.29

2.18

2.18

2.20

3.36

2.96

3.11

3.14

2.98

2.82

2.74

2.46

2.36

2.32

2.21

2.27

2.15

2.05

2.00

2.01

2.02

1.42

1.33

1.10

1.06

1.18

1.58

1.53

1.76

1.64

1.58

1.58

1.56

1.42

1.51

1.52

1.42

1.34

1.31

1.31

1.29

1.33

1.33

1.38

1.35

1.36

1.35

1.33

1.33

1.64

1.77

1.73

1.63

1.54

1.52

1.49

1.45

1.48

1.48

1.52

1.48

1.48

1.47

1.45

1.46

3.47

3.77

3.54

3.52

3.35

3.32

3.52

3.46

3.33

3.13

2.95

2.70

2.66

2.56

2.53

2.26

2.17

2.05

2.02

1.98

1.94

2.24

2.27

2.06

1.77

1.52

1.62

1.61

1.52

1.44

1.38

1.29

1.14

1.13

1.10

1.19

1.09

1.03

1.23

1.25

1.25

1.29

3.98

4.49

4.47

4.11

3.52

3.76

3.75

3.54

3.33

3.22

2.90

2.74

2.68

2.55

2.62

2.49

2.36

2.25

2.25

2.27

2.27

3.52

3.86

3.83

3.61

3.13

3.31

3.33

3.16

2.98

2.88

2.62

2.45

2.41

2.30

2.36

2.24

2.12

2.07

2.07

2.09

2.09

1.87

1.62

1.36

1.20

1.34

1.70

1.66

1.88

1.73

1.64

1.63

1.59

1.45

1.55

1.55

1.45

1.37

1.34

1.34

1.31

1.35

1.37

1.42

1.38

1.38

1.37

1.35

1.34

1.32

1.89

1.87

1.84

1.84

1.68

1.79

1.79

1.68

1.59

1.56

1.52

1.48

1.51

1.52

1.56

1.52

1.51

1.50

1.48

1.48

1.47

19261927

19281930

19311934

19351939

19401944

19451946

1949

9501954

'9551959

9601964

9651969

9701974
9751979

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

21983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1 Data lor two year and more periods are arithmetical
means 2 Rates are based on the population01 the I 983 census see
introduction. 3 Rates computed according to the tile table lot 1ota1
NonJews for the same year.

.o"oon'm 00ו<יעי0 הם ומאירי a"mv! 0>ר לתקופות הנתונים ,

מבוא. יאה  1983 הלוקקו אוכלוסיית tv מנו00ים amvvm 2

שנה. לאותה הלאירודים ריכל סן ש> תג'ותר, לוח י0י חושבו השיעורים 3
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FERTILITY RATES, BY
MOTHER'S AGE, RELIGION
AND CONTINENT OF BIRTH1
Specific rates, unless otherwise stated

האם, גיל לפי פריון, שיעורי
לידה1 ויבשת דת

אחרת צוין נן אם אלא סגוליים, שיעורים

האם >19551960גיל 1965197197519801985198719881989Mother's age
19591964/ 196919719791984

האובלום* populationTotal.הגל
we/117.6111.4115.3 109.2112.599.6 102.695.194.392.3GENERAL

כללי FERTILITYפריון

RATE

19 62.146.640.3ע7 37.340525.4 31.321.221.120.3Up to 19

2024233.2229.5203.5 208.6194.8163.2 174.7151.5150.4145.82024

2529223.4230.3226.9 239.0204.9200.9 194.3201.1203.220).72529
3034152.3154.0170.4 168.1150.3144.1 137.5143.8145.8145.03034
353985.377.591.8 84.980.871.4 71.874.074.575.73539
404423.826.324.3 23.319.616.9 15.817516.516.74044
45496.75.93.7 5.62.41.4 1.41.41.41.34549

כולל 3.933.853.80פריון 3.833.473.12 3.133.053.063.03TOTAL
FERTILITY

Jewstotalהכל1סן■הוריו
105.396.699.5שיע/ר 94.598.791.1 92.385.984.281.3GENERAL

כללי FERTILITYפריון
RATE

19 53.938.829.3עד 31.331.217.7 22.813.512.911.1Up to 19

2024216.7209.1184.5 192.2175.0145.0 156.3131.2127.5120.12024
2529206.4210.0205.7 217.1187.5191.8 181.5190.81925189.72529
3034136.7133.9146.3 144.6129.0137.3 127.0136.3138.0137.33034
353974.263.373.3 67.562.865.7 60.869.069.370.43539
404419.819.316.0 16.012.612.3 10.514.013.814.34044
45494.53.71.7 3.31.00.8 0.60.90.91.04549

כולל 3.563.393.28פריון 3.363.002.85 2.802.782.772.72TOTAL
FERTILITY

האם■ לידת continentכשת of birthMother's
Israeישראל

כללי פריון .92.392.895שיעור 1 83.0106.8101.3 103.095.293.890.3General
fertility rate

19 19.916.223.7ער 14.825.714.5 18.411.110.89.5Up to 19

2024149.1156.1162.8 152.2167.3140.6 151.4128.4125.711852024

2529180.4188.6194.6 194.0187.2194.1 1835191.8194.9191.82529
3034119.6113.0139.2 130.3127.9139.4 132.9139.0140.9140.83034

353970.353.275.1 58.162.474.0 65576.573.772.83539
404417.114.314.4 13.811.214.3 10.914.013.515.24044
45492.35.10.7 2.31.00.6 0.60.60.70.74549
כולל 2.792.733.05פריון 2.832.912.89 2.822.812.802.75Total fertility

AsiaAlricaאפריקואסיה
כללי פריון 173.1151.8124.7שי11ר 737.6101.676.2 81.570.466.963.7General

fertility rate
Upto 19 19 89.369.549.6עד 61.047.651.3 44.437.132.225.7

2024289.9260.0223.5 234.4202.1177.6 183.4163.7152.314552024
2529276.8254.0222.6 245.8197.4190.7 184.0198.1196.6199.62529
3034216.7196.9166.1 183.5140.3138.8 129.7139.7140.6140.53034
3539140.9120.591.3 102.874.069.8 64.070572.574.43539
404450.246.325.7 33.217512.9 12.215516.016.24044
454915.811.94.4 8.71.91.2 0.81.10.91.34549
כולל 5.404.793.92פריון 4.353.403.21 3.093.733.063.02Total fertility
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FERTILITY RATES, BY
MOTHER'S AGE, RELIGION AND
CONTINENT OF BIRTH1 (cont.)
Specific rates, unless otherwise stated

האם, גיל לפי פריון, 'iiu'iy
(המשך) לידה1 ויבשת דת

אחרת צוין כן אם אלא סגוליים, שיעורים

האם 1955196019651970197519801985198719881989Mother'sגיל age
195919641969197419791984

(המשך) cont.Jews)יהודים
Europeאירופהאמריקה  America

כללי פריון 60.771.4שיעור 52.5 46.677.275.974.668565.963.1General fertility
rate

19 43.432.7עד 33.3 19.658.353.638.734.033.128.9Up to 19

2024168.1179.6 172.0 183.6166.3159.9150.3138.9130.7122.92024

2529153.1191.3 180.8 156.9174.9168.9180.7178.1174.7168.92529

303489.5111.6 92.3 78.4111.1111.5127.2121.1122.7118.23034

353942.644.8 33.1 30.642.750752.052.053.056.63539
40448.46.6 5.5 6.66.86.98.712.111.411.44044

45490.80.3 0.5 0.40.20.40.40.90.90.84549

כולל 2.532.83פריון 2.59 2.382.802.762.792.692.63254Total fertility

□.nVoinMoslems
פריון 250.1257.1שיעור 283.8 277.9221.4173.3155.5149.0152.0153.0GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 119.6118.5עד 113.8 118.991.867.557.851.553.857.0Up to 19

2024375.8379.3 383.9 388.6334.0270.4241.3228.9238.3244.02024

2529392.0409.9 431.3 440.7368.1292.3268.7257.5261.5257.42529

3034359.5359.2 406.9 389.13205244.9209.1206.6204.8201.93034

3539237.9269.2 297.8 304.2225.8162.8136.3127.2129.6129.43539

4044107.8121.7 154.9 147.290.060.752.248.242.642.94044

454941.137.1 55.8 58.120.68.87.15.86.04.34549

כולל 8.178.47פריון 9.22 9.237.255.544.864.634.684.68TOTAL
FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון שיעור

כללי
143.8117.6 133.0 150.596.577.669.483.782.885.0GENERAL

FERTILITY
RATE

19 58.740.0עד 45.5 46.530.320.318.119.816.618.2Up to 19

2024227.9204.9 224.7 241.9189.5t51.7134.1151.3163.8163.62024

2529255.9219.7 255.5 273.5188.1157.7144.4180.3171.6181.62529

3034221.1160.5 191.6 210.4130.997.884.6107.9107.0112.33034
3539112.982.0 100.2 121.169.044.535.349.046.446.23539

404429.821.6 29.6 38.915.89.46.37.57.97.74044
45495.51.7 4.4 4.51.3(0.4)(0.4)(0.8)(0.4)(0.4)4549

כולל 4.563.65פריון 4.26 4.683.122.412.122.582.572.65TOTAL FERTILITY

ואחרים ithersDruzeדרוזים and >

פריון 225.1214.0שיעור 219.4 233.8204.7168.5142.1133.6131.0130.6GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 97.165.6עד 67.9 86.763.759.140.639.437.532.0Up to 19

2024372.1335.1 327.7 360.1314.7271.7237.8216.3217.2225.72024
2529346.6371.5 377.7 375.3371.0289.2230.8242.5222.3241.12529
3034327.6335.0 333.0 323.2311.0231.5204.41695198.517253034
3539208.3245.6 224.6 231.3230.4163.7133.4125.1102.9102.43539
404473.177.0 104.9 100.285.056.943.238.333.224.14044
454916.820.0 24.6 21.410.68.4(4.3)(3.5)(35)(2.5)4549

כולל 7.217.25פריון 7.30 7.496.935.404.474.174.084.00TOTAL
FERTILITY

nnnnni1ns.י Data lor the five year periods are airthmetical mea
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LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTH
ORDER DURING CHILDBEARING
WOMEN'S LIFE AND RELIGION
Percentages, unless otherwise stated

מספר לפי חי, לידות
היולדת בחיי חי לידת

היולדת ודת
אחרת צוין p אם אלא אחוזים,

Live birth
order

לידות מספר
חיי

9+ 6+
הכל סך
Total

מספרים
כזוחלסים2
Absolute2
numbers

שנה
Year

4.0
3.2
2.4
1.6
2.2
2.5
2.5

3.3
1.6
0.9
1.0
0.8
1.2
1.3
1.6

13.2
11.1
7.7
4.6
5.6
6.2
5.5

Total

2.0
1.6
1.4
1.4
1.4
1.3
1.4
Jews

1.6
0.8
0.7
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9

2.6
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
2.2

2.1
1.3
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.6

Moslems

6.2
5.1
3.9
3.4
3.2
3.1
2.9

7.3
6.2
5.1
4.6
4.5
4.3
4.0

3.5
3.2
3.1
3.1
3.2
3.3
3.5

3.0
2.2
1.8
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7

8.2
8.0
6.3
6.4
6.1
5.9
6.0

Christians

Druze and others3

10.2
8.2
6.6
3.7
3.9
4.4
3.0

5.8
4.1
3.0
3.2
2.6
2.2
1.8

7.5
6.0
4.3
3.9
4.1
4.0
3.6

8.8
6.6
7.9
5.9
5.6
6.2
6.0

16.4
21.2
20.9
165
12.1
10.2
9.0
8.1
8.9
9.2
9.6

5.9
7.9
13.0
17.3
15.8
10.0
5.9
4.5
5.1
5.1
5.8
6.1
6.8

37.8
38.0
41.2
40.0
34.9
30.4
23.0
19.0
19.4
19.5
18.4

27.4
28.1
23.8
16.6
11.7
8.0
3.8
3.2
2.6
3.6
2.8

27.4
33.3
35.3
36.1
32.3
24.9
21.8
16.7
16.2
16.8
14.4

6.7
7.8
6.5
5.8
5.3
5.1
5.2
5.4
5.6
5.6
5.9

3.0
4.1
5.8
6.7
5.5
4.5
3.9
3.6
4.1
4.5
4.6
4.7
4.9

11.2
11.7
10.1
9.6
9.8
10.0
8.8
8.6
8.6
8.4
8.7

ה3ל סן
9.9 16.1
9.6 14.7
8.9
9.7
9.3
9.4
10.7
11.3
11.3
11.5
11.7

15.2
17.2
16.9
19.0
21.0
21.6
20.9
20.7
20.4

■הודים
5.4 14.1

16.1
16.2

7.0
9.5

15.4
16.1
18.8
17.7
20.6
22.8
23.1
22.2
22.2
21.9

9.0
8.4
9.2
8.5
8.7
10.5
11.0
11.0
11.2
11.4

מוסלמים
11.6 14.4
11.9
10.0
10.4
11.8
11.4
11.3
12.3
12.3
12.4
12.5

11.7
11.4
8.7
8.0
7.4
8.2
5.5
4.2
5.5
3.7
5.0

11.7
11.4
11.1
13.6
13.4
15.1
16.4
16.7
16.1
16.2

נוצרים
12.5 16.9

13.8
16.0
17.8
20.0
19.1
20.3
20.7
20.6
20.4
20.7

12.1
12.3
14.3
13.0
13.3
11.9
12.3
11.8
11.5
12.5

ואחרים3 דרוזים
11.7 15.5 18.8

12.5
12.5
11.8
10.8
10.5
12.5
12.9
12.7
13.2
14.6

12.1
11.1
11.3
11.4
8.7
8.8
9.0
9.4
8.7
10.0

11.8
14.0
12.0
15.0
14.3
14.4
17.3
16.8
17.1
16.6

26.6
22.6
22.7
22.8
25.6
27.6
26.4
25.9
25.2
25.0
24.5

28.9
31.8
28.7
25.2
25.2
25.6
29.0
30.8
28.4
27.5
27.2
26.7
26.3

14.9
12.3
13.5
13.4
13.7
16.4
19.7
20.4
19.2
19.3
18.8

16.9
15.2
19.6
19.8
22.5
25.7
26.6
27.7
26.6
27.3
27.5

16.4
16.1
13.2
12.0
13.4
19.3
20.8
21.0
19.5
19.9
20.7

24.3
24.1
25.8
28.0
30.8
28.7
27.7
27.7
28.1
28.0
27.9

42.7
33.1
26.8
26.4
29.0
31.9
35.0
31.8
29.1
28.8
29.2
29.1
28.7

10.1
14.4
13.8
15.5
16.2
18.2
22.1
23.3
23.8
24.3
25.4

14.6
19.4
19.6
23.5
25.4
25.7
31,9
31.9
32.9
33.5
31.5

10.2
14.2
13.9
16.7
17.0
22.2
21.7
23.1
25.4
24.3
23.7

50,686100.0
56,002100.0
66,146100.0
80,843100.0
95,628100.0
94,321100.0
99,376100.0
99,341100.0
99,022100.0
100,454100.0
100,757100.0

17,664100.0
36,359100.0
42,339100.0
44,981100.0
51,311100.0
61,209100.0
73,248100.0
71,372100.0
75,267100.0
75,036100.0
73,623100.0
73,589100.0
72,496100.0

6,034100.0
8,130100.0
11,515100.0
16,130100.0
18,652100.0
19,031100.0
19,766100.0
19,794100.0
20,781100.0
22,188100.0
23,354100.0

1,482100.0
1,752100.0
1,944100.0
1,989100.0
2,030100.0
1,965100.0
1,813100.0
2,199100.0
2,271100.0
2,298100.0
2,411100.0

831100.0
1,139100.0
1,376100.0
1,515100.0
1,698100.0
1,953100.0
2,240100.0
2,248100.0
2,290100.0
2,348100.0
2,441100.0

1955
1960
1965
21970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1948
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1955
1960
1965
21970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1955
1960
1965

21970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1 in 1986 about 500 births of order 10+ were included erroneously in
order 1. 2 As of 1970. incl. East Jerusalem. 3As011984, excl.
religion not known.
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ו. בקבוצה ב0עות גכללו 10
לא דת כולל לא ב1984 החל

* מקבוצת לידות ני500 ב1986. 1

3 ירושלים. 0!רת כולל 1970 /we0 2
ידועה.



LIVE BIRTHS, BY AGE OF
WOMAN GIVING BIRTH, LIVE
BIRTH ORDER DURING HER
LIFE AND RELIGION

היולדת, גיל לפי חי, לידות
בחייה חי לידת מספר

ודתה

1989

חי לידות Liveמספר birth order
Mother's age

היולדת ודת andגיל religion
+23456789ןךהכל
Total

כולל' 100,7528,08324,64620,53511,8605,9883,5442,1861,4002,515GRANDסך TOTAL
Up to 19

19 עד
2024

4,19
25,90c

3,319
13,098

760
8,178

105
3,225

11

1,06125457162024

252932,808,22310,1897,2793,7891,92189533811551

3034
3539

23,36
12,07

2.346
889

4,184
1,159

7,026
2,622

4,118
2,539

2,129
1,462

1,419
959

975
681

579
568

591
1,196

3034
3539

40+2,36185173272
c

333218
3

210
3

175135663
5

40+
Not known

ידוע לא
ממוצע 28גיל

23
24.3

3
26.5

b
29.4

ק

30.831.532.633.534.636.9Average age

הכ> 72,4920,79319,07015,8528,2703,5861,9597,7566691,141Jewsיהודיםסו  total
Up to 19

19 עד
2024
2529

1,76
16,46
24,19

1.518
9,318
6,893

231
5,224
8,576

15
1,485
5,203

365
2,093

59
858

12
3771424013

2024
2529

303418,492,0813,8016,3893,1921,2987674902542193034

35399,778081,0722,4982,3061,1826414002915753539

40+1,77167
Q

165256
Q

303
g

186
3

1601228233140+
Not known

ידוע לא
ממוצע גיל

3
.28

ס
25.027.230.432.032.833.534.135.237.4Average age

הכל 0ך  23,3545,9224,3953,7722,9282,0381.3959326791,293Moslemsמו0ל0ים  total
Up 10 19

191"
2024
2529
3034
3539
+40

2,187
7,823
6,930
3,957
1,911
530

1,593
3,037
1,021
188
60
15

495
2,375
1,201
262
53
7

88
1,503
1,632
453
87
9

9
654

1,393
695
156
21

188
916
691
216
26

45
479
561
264
44

15
178
445
244
50

74
305
251
48

36
357
580
310

5

2024
2529
3034
3539
+40

Not known
ידוע לא

ממוצע גיל
16

26.4
8

22.023.625.627.729.531.232.834.1365Average age

ר,כל סן  2,4117596634993071204470a7Christiansנ1*ל'0 
total

19 92838עד
Up to 19
2024

2024
2529
3034
3539

754
873
495
172

389
222
53
10

262
266
99
27

90
239
136
27
C

11

105
124
54
7

30
55
31

8
20
12
4

3
5

4
4

2529
3034
3539
+40

40+
ממוצע גיל

25
27.023.926.1

ס

28.231.132.233.633.7(35.9)(35.1)Average age
Druze and

 ואחרים ררהים
הכל 02,441578506405357243746884474othersך  total

Up to 1g
19 עד
2024
2529
3034
3539

149
844
783
417
212

122
344
78
23
10

26
317
142
17
4

146
203
47
8

31

195
107
22

5
116

85

33
4

31
71
42

16
37
32
3

16
24
3

14
37
2)

2024
2529
3034
3539
+40

40+
ממוצע גיל

36
323.726.028.830.232.633.435.737.5Average.י26.722 age

1 Irtcl. religion not known.
ידועה. לא דת כולל ו
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LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S
CONTINENT OF BIRTH AND
AGE (JEWS(

יבשת. לפי ,1n לידות
(יהודים) וגיל האם לידת 3.20

האםיבשת Mother'sלידת continent of birth

ישראל0ך
האפ Mother'sאבי father born: .ליד:

אסיר.
Asia

אפריקה
Africa

Mother'sאירופה
כולליתאם

Grand
total1

הבל סן
Israel
total

ישראל
Israel

n'0N
Asia

אפריקה
Africa

non'N
אמריקה
Europe
America

לא
ידוע
Not

known

אמריקה
Europe
America

age

הכל 0ך
מוחלטים מספרים

8,149 53,536 72,496

1989

14,175 15,106 15,536
Absolute numbers

8,968 7,177 2,784 570TOTAL

19 1,7671.369241594עד 31619824 2061312Up to 19

202416,46813,9612.5275,197 3,8392.264386 1345011,6172024

252924,19518,7263,0805,333 5,3724,757734 1841,9832,7522529

303418,49112.9341,6163,073 4,0034,116738 1262,3622,4483034

35399,7735.973596886 1,9222,473609 961,8081,3733539

40+1,7725698921 84365283 1046145240+

ידוע 304לא
2210114Not known

כולל פריון TOTALשיעור FERTILITY RATE

19633.362.773.642.752.604.612.391963

19653.472.884.242.862.604.582.601965

19673.202.693.382.602.414.172.441967

19703.413.123.743.142.954.072.841970

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

19872.782.812.572.94 2.802.752.893.272.691987

19882.772.802.632.92 2.762.782.813.202.631988

19892.722.752.622.95 2552.672.843.102541989

1 Incl. not known.
2 See note 2 10 table 3.16.

ידוע לא כולל ו

! הערה ראה 2
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CUMULATIVE NUMBER OF LIVE
BIRTHS PER 1,000 JEWISH
MARRIED WOMEN, BY YEAR
AND DURATION OF MARRIAGE,
CONTINENT OF BIRTH, AND
AGE AT MARRIAGE1

לידות של מצנ1בר !Don
יהודיות נשים לאלף .n

הנישואין, שנת לפי נשואות,
הנישואין, תקופת אורך
בעת וגיל לידה יבשת

הנישואין1
בעת הנישואיןג> mmYear of marriage

Age at19661969197219751978196619691972197519781981
marriage19681971197419771979196819711974197719801982

1.5 ■1mשנות נישואיןאחר)8 nmu 5.5 ■

After 8.5 years of marriage5 years of marriageAfter 5.

כולל 17292,2692,1602,0832,0672,1141,7341,6801,6291,5871,6051,617סך

GRAND TOTAL17192,4152,3552,1782,0952,1341,8411,8281,7131,6301,6631.691

20242,1862,0902,0702,0692,1171,6671,6221,6111,5681,5841,604

25292,3602.1531,9812,0172,0791,8391,6991,5711,5731,6011,587

הכל 0ך ישראל 17292,7792,7562,1292,1262,7981,6601,6687,6521,6191,6561,670ילידות

Born in Israeltotal17192,3092,3342,2222,1412,1931,7741,8171,7371,6551,6991,749

20242,1002,0712,1102,1282,2031,5811,5941,6321,6061,6371,645

25292,3012,1161,9972,0842,1821,8241,6601,5521,6141,6691,668

Woman's father האשה 17292,3782,2452,1392,1042,2491,8421,7511,6421,5561,6291,683אני

born in Israel ישראל 17192,4492,4062,2682,1882,3301,9111,8491,7451,6241,7111,885יליד

20242,3282,1732,1032,1102,2381,7911,6991,6131,5461,6041,621

25292,5902,3292,0771,9472,1452,0391,8471,5921,4571,6141,693

17292,3512,3782,2692,2162,2511,8091,8681,7941,7281,7361,722א0יהאפרי7ןה

AsiaAfirca17192,4922,4862,2792,1642,1961,9061,9491,8081,7071,7361,747

20242,2112,2772,2692,2372,2641,7061,7991,7921,7331,7311,708

25292,2892,1712,1762,2732,2981,8201,6641,7161,7741,7541,740

17292,0712,0131,9952,0102,0911,5631,5381,5191,4881,5241,553אירופהאמריקה

EuropeAmerica17192,1322,1052,0852,0592,1171,6381,6241,5831,5241,5761,664

20242,0271,9781,9862,0012,0921,5091,4991,5081,4651,4901,526

25292,2462,0631,9311,9982,0691,7801,6251,4991,5481,5851,566

Woman born 717'* 17292,6202,4502,2742,1772,7397,99a1,9137,8071,6891.6501,608האשה

in AsiaAfirca 17192,7122,5742,3222,1842,1602,0511,9871,8471,7171,7211,591אסיהיאפריקה

20242,5552,4042,2592,1732,1051,9551,8801,7861,6761,6081,628

25292,6672,4612,2712,1822,2082,0491,9421,8001,6961,6981,569

Woman born ילידת 17291,8781,7651,640,6621,6421,4501,3811,2991.2901,2781,315חאשר,

in Europe 17191,9631,8521,733,7731,8041,5051,4301,3841,4131,4361,453אירופה

Ameirca 20241,8631,7631,606,6181,6121,4391,3771,2511,2241,2261,275אמריקה

25291,7751,7071,644,6571,5501,3951,3631,3401,3241,2341,262

1 Refers only to births to women who married for the first time in Israel
at age 1 729. See introduction, Methods of Computation".

והיו ראשונים בנישואין בישראל שנישאו לנוהים ללידות רק on"no 1

חישוב. שיטות מבוא, ואה .17  29 בנות

VITAL STATISTICS 136



CUMULATIVE NUMBER OF LIVE
BIRTHS PER 1,000 JEWISH
WOMEN, BY YEAR AND
DURATION OF MARRIAGE1

לידות של מצטבר מספר
יהודיות, נשים לאלף חי
ואורך הנישואין שנת לפי

הנישואין1 תקופת
Year of marirage !1xnu^n ruu

1984
1986

1981
1983

1978
1980

1975
1977

1972
1974

1969
1971

1966
1968

שנות
נישואין
Years 01
married life

Total הכל 10

517

Thereof: Israel born

566560568535542538
901881884860845845

1,2081,1751,1641,1241,1191,123
1,4921,4421,4181,3681,3771.376
1,7341,6801,6291,5871,605
1,9361,8691,8031,7671,791
2,1122,0281,9501,9241,955
2,2692,1602,0832,067
2,4092,2812,2072,201
2,5292,3932,3232,326
2,6292,4942,429
2,7142,5812,527
2,7852,6582,608
2,8462,724
2,8982,781
2,9422,824
2,978
3,007
3,027

ילידות ישראלמזה:

1520535562558548528 544
2842860886868862860
31,1431,1491,1691,1381,1491,149
41,4171,4231,4291,393 1,4161,414י
51,6601,6681,6521.6191,656
61,8601,8601,8331,8131,857
72,0282,0201,9881,9772,029
82,1792,1562,1292,126
92,3142,2782,2602,269
102,4332,3962,3852,403
112,5352,5032,500
122,6242,5982,605
132,6972,6842,694
142,7642,756
152,8192,818
162,8662.867
172,906
182,928
192,955

1 See introduction.
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BIRTHS TO NEVER MARRIED
MOTHERS, BY AGE OF
MOTHER (JEWS(

רווקות לאימהות לידות
(יהודיות) האם גיל לפי

Age of mother האם גיל

ידוע לא
Not known 40+ 3539 3034 2529 2024 Up to 19 עד

הכל סך
Total

00D'O7n1Dפר*ם

197119731,479519639186135

1978650173240129683163

1979706186259130803516~

1980740184247151109417

19817791772591798859125

198273713924016311762133

1983834146243176137105234

1984818139231174138127178

1985807116194172165133216

198690013118022718414632

198793712216820722514966

198890611315616823715260

.n לידות ל100 רווקות לאימהות לידות
Births to never married mothers per 100 live births

'19711973.D84.50.90.30.3


19780.94.71.10.50.50.70.7

19791.05.31.20.50.60.82.0

19801.05.41.10.60.70.90.9

19811.15.81.30.70.61.21.6

1982I.O4.71.20.60.71.01.8

19831.15.31.20.70.71.52.9

1984.15.31.20.70.71.51.9

1985.14.7 11.10.70.91.62.1

1986.26.0 11.00.91.01.62.8

1987.36.0 11.00.81.21.64.8

.19886.4 1.20.90.81.31.63.4

1544 בנות נאוגלוס"ת רווקות ל1,000 שעורם
Ratesper 1,000 nevermarried femalesinthe populationaged 1544

'197)19732.341.393.434.095.23

19782.941.483.895.076.839.252.93

19793.131574.164.797.149.217.27

19803.211.543.915.438.729.113.04

19813.321.474.076.576.4510.935.00

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)

.19883.180.761.987.3118.0716581058

' Annual average.
שגה1. v*10o 1

ראה 1983 המפקד אוכלוסיית ב0י0 ע> 0seeנוא.2 introduction.2 Based on census of population 1983 
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WEIGHT OF LIVE NEWBORN
AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE,
BIRTH ORDER, POPULATION
GROUP AND CONTINENT OF
BIRTH

חיים יילודים של משקל
האם, גיל לפי הלידה, בעת

קבוצת לידה, מספר
לידה ויבשת אוכלוסייה

JewsNonJewsיהודיות לאיהודיות

האם Mother'sמזה:אירופהסךגיל age
הכלכולל הנלאמריקהnpnoHאסיהישראלסך 1onar'roin
GrandTotalIsraelAsiaAfricaEuropeTotalThereof:
totalAmericaMoslems

1989
kmnnAverage weight

הל (גרמינל DAll)■דות births (grams)

הכל 3,2403,2303,2203,290סך 3,1803,2503,240 3,250TOTAL

19 3.1003,1303,1202.980ע7 3,1403.2303,070 3.070Up to 19

20243.1803.1803,1803,160 3,0803,2203,180 3.1802024
25293,2403,2303,2203,280 3,1703.2503,260 3,2702529
30343,2803,2703.2603.300 3.2503.2903.340 3,3503034
35393,3003,2803,2803.310 3,2203.2503,390 3,3803539
40443,2903,2803,3003,340 3,1003,3003.340 3.3404044

ל ראשונותמזה: nn .Thereof: First births

הכל 3,1303,1303,1303,120סך 3,0603,1603,090 3,100TOTAL

19 3,0903.1303,1102,960"ד 3,1903,2203.040 3,050Up to 19

20243,1403,1603,1503,170 3,0503,1903,110 3,1102024
25293,1303,1403,1403,160 3.0803,1503,080 3,1102529
3034,3,0803,0703,0503,070 3.1903,1403.130 3,1503034
35393.0603,0603,0703,080 3,0103,0203.140 3,1003539
40443,0203.0103,1703.090 2.7502,9703,280 3.1504044

שניות Secondלידות births

הכל 3,2203,2303,2303,270סך 3,1503,2403,190 3,210TOTAL

19 3,1303.1803.1503,150ער (2,900)3,2503,130 3.120Up to 19

20243.2003.2003,2003,180 3,0903,2203,190 3,2102024
25293,2503,2503.2403,320 3.1503,2803,220 3,2302529
30343,2403.2503,2403,300 3,2003,2503,200 3,2203034
35393,1703.1603,1703.100 3,1803,1803,250 3,2103539
40443.1903.2003,3303.0003.1203.1803.1203.1704044

"לודיב 2,500אחוז מ פחות gramsessנרישמשקלם than 2,500Percent newborn of

197719796.56.76.87.65.96.85.96.019771979
198019827.37.47.58.26.77.36.97.019801982

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
19897.27.37.48.86.86.86.97.21989

הלידות מתוך :Thereofהראשונותמזה: first births

19889.79.59.511.510.98.510.410.81988
19899.59.39.211.911.48.59.910.11989

הלידות secondהשניותמתון births

19887.27.17.19.06.76.57.68.01988
19897.17.07.19.56.36.47.17.51989
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TERMINATIONS OF PREGNANCY

TERMINATIONS OF PREGNANCY
IN HOSPITALS, BY ART'CLES OF
THE LAW1 AND OWNERSHIP OF
INSTITUTION

(הפלות) הריון הפסקות
סעיפי לפי חולים.. בבתי

המוסד על ובעלות החוק1

הריון הפסקות

Article of the law

Ownership of Institution המוסד על בעלות

פרסיים
Private

נזלכ"ר
Nonprofit

חולים קופת
כללית
General
workers'
sick fund

D'TiViuno
Government

הכל 10
Total

החוק סעיף

19801981  TOTAL2
Woman's age
Out of wedlock pregnancy
Malformed foetus
Danger to woman's life
19821983  TOTAL
Woman's age
Out of wedlock pregnancy
Malformed foetus
Danger to woman's life
1987  TOTAL
Woman's age
Out of wedlock pregnancy
Malformed foetus
Danger to woman's life
1988§
Applications
Approvals

ACTUAL TERMINATIONS  TOTAL
Woman's age
Out of wedlock pregnancy
Malformed foetus
Danger to woman's life
1989
Applications
Approvals

ACTUAL TERMINATIONS  TOTAL
Woman's age
Out of wedlock pregnancy
Malformed foetus
Danger to woman's life

8,793
954

2,972
1,779
2,822

13,112
1,083
5,625
2,288
4,116
8,434
764

4,192
1,420
2,058

5,718
5,352

10,048
1,086
4.525
2,160
2,277

5,448
5,166
7,769
684

3,464
1,822
1,799

1,880
295
929
195
460

1.43S
222
709
182
325
586
105
258
71
152

663
542
538
99
225
76
138

697
613
554
96
258
80
120

9,418
1,292
2.281
1,183
4,380
8,552
1,006
2,573
1,417
3,556
33.311

396
967
727

1,149

4.415
3,633
1,793
248
452
457
636

5,183
4,377
2,891
389
688
709

1,105

29,2229,131
3,5591,018
10,0083,826
4,3231,166
10,6853,023
32,4229,320
3,268957
13,2934,386
5,0031,116
10,8582,861

315,2902,959
1,627362
6,8221,405
2,847629
3,922563

17,9637,167
15,9036,376
15,2552,876
1,755342
6,5481,346
3,356663
3,576525

18,8667,538
16,7806,624
15,2164,002
1,602433
5,8011,391
3,403792
4.41088

הכל2 סך  1980 1981
האישה גיל

לנשואין לוחוץ הריון
הוולד של נפט1 או גופני מום

הא^ה ח" סיכון
הכל סך  19821983

האטה גיל
לנשואין מחוץ הריון

הוולד של נפשי או גופני מום
האשה ח" סיכון

הכל ך ם  1987
האישה גיל

לנשואין מחוץ הריון
הוולד של נפשי או גופני מום

האשה ח" סיכון
§1988
פניות

אישורים
הכל 0ך  ביצועים

האישה גיל
לנשואין מחוץ הריון

הוולד של נפשי או גופני מום
האשה ח" סיכון

1989
פניות,

אישורים
הכל סך  ביצועים

האישה גיל
לנשואין מחוץ הריון

הוולד של נפשי או גופני מום
האשה ח" סיכון

1 For articles 01 the law and for 19841986 data  see introduction
2 Incl. 647 terminations of pregnancy performed under secfion 5 of the
"Abortion Law". which was abrogated in February 1980.
3 The report of one of the commissions for termination of pregnancy is
incomplete 72 procedures are estimated to bemissing. The reported
procedures are not detailed by the articles of the law.

ACTUAL TERMINATIONS OF
PREGNANCY1 IN HOSPITALS

מנוא. ראה  1984 1986 לשנים ונים
ו0וצי*לי1ת), משפחתיות (סיכות 5 סעיף

ב72 מוערך החסר שלם.
החוק. 1

הנתו ונרבר ,/7/nn סעיפי ברבר 1

לפי הריון הפסקות 647 כולל 2

.1980 בפברואר שבו0ל
אינו הוועדות אחת דיווח 3

סעיפי לפי פורסו לא שרווחו המקרים

(ביצוע הריון1 הפסקות
חולים בבתי הפלות)

נשים ל000,ו iiytyהריונות ל00ו יחס
iwv)הכל 1544סך חיבנות לידות ל100 on12ידועים
YearTotalRates per 1,000 womenRatio per 100 live birthsRatio per 100 known

aged 1544pregnancies2

197915,92517.717.014.4
3 198014,70816.115.613.4
198114,51415.615.613.4
198216,82917.717414.7
198315,59316.215.813.6
198715,29014.715.413.4
198815,25514.415.213.2
198915,21614.315.113.1

'' ■ ...," <" 1 "".< **.c*/. 2 Known pregnancies: live births
terminations of pregnancy. 3 See note 2 in Table 3.25.

.3.25 בלוח הערות ראה 1

הר'1). הם0קות י חי לי0ת ידועים. nnnn 2

.3.25 בלוח 2 הערר, ראה 3
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APPLICATIONS1 TO COMMIS
SIONS FOR TERMINATION OF
PREGNANCY, BY MARITAL
STATUS, RELIGION AND AGE

להפסקת לועדות סניותי
משפחתי, מצב לפי הריון,

וגיל דת

1988

Marital status
and religion

Age
גיל

ידוע לא 40+ 3539 3034 2529 2024 19 הכל 0ך
Total

משפחתי מצב
ודת

MARITAL STATUS
TOTAL

Thereof: Married^
Never married

TOTAL ,
Thereof'. Married'

Never married

RELIGION
TOTAL

Thereof.. Jewish
Moslems
Christians

TOTAL
Thereof: Jewish

Moslems

Absolute numbers
534
212
181

Rates

1,632
1,453

43

14.0
14.4
65

3,137
2,640
171

20.8
20.1
16.0

3,612
2,761
403

23.1
20.7
25.4

3,628 3,459
2,283 1,074
991 2,211

23.1 20.5
19.0 14.5
30.7 24.3

מוחלטים מספרים
2,013 18,015
119

1,867

10.5
11.2
10.3

10,542
5,867

שיעורים
18.6
18.1
17.1

Absolute numbers
534
398
30
10

Rates

1,632
1,481

74
38

13.4
14.9
6.9
13.4

3,137
2,877
127
79

20.8
22.3
10.1
23.6

3,612
3,214
153
148

23.1
25.6
8.9

37.1

3,628 3,459
3,187 3,113
190 147
162 135

23.1 20.5
25.7 24.6
8.9 5.0
38.5 30.7

מוחלטים מספרים
2,013 18,015
1,914

34
22

10.3
13.4
0.9
4.6

16,184
755
594

שיעורים
18.6
21.0
6.0
24.5

משפחתי הכלמצב סך
נשואות2 נוות:
רווקות

הכל סך
נשואות2 כווה
רווקות

דת
הכל סך
יהודיות מוה:

נוו0לנויות
נוצריות

הכל סך
יהודיות 10ה.

מוסלמיות
נוצריות

1 For the origin oi the dilfeiences between tables 32526 and
3.2728 see explenations in introduction.

2 |ncl. women in process ot divorce.

במבוא. הסברים ראה 3.27 28 {
גירושין. בהליכי נשים כולל

APPROVALS1, BY AGE,
MARITAL STATUS, RELIGION
AND DECISION

AGE
TOTAL
■19
2024
2529
3034
3539
40+

Not known

MARITAL STATUS
TOTAL

Thereof: Married2
Never married

RELIGION
TOTAL

Thereof: Jew
Moslems
Christians

ידוע לא
Mot known

183
25
47
42
42
18
4
5

126
85
30

126
110
10
3

1 See note 1 in table 327.
2 Incl. women in process 01 divorce. , ., . .
3 Due to a mistake in the recording. 57 caseswere transferred l0 001

known".

דת משפחתי, מצב
והחלטה

1988

"j\v □in"רו סיכון
האשתהוולד

MalformedDanger to
foetuswoman's life

3,1633,952
4047
335420
770948

1,0251,166
8571,161
66108
70102

3,1633,952
3.0373,820

6853

3,1633,952
2,7343,537
203211
143125

מחוץ הריון
לנישואין
Out of
wedlock
pregnancy

7,050
1,535
2,339
1,449
907
517
66

237

7,050
625

5,180

7,050
6,258
116
210

האשה גיל
Woman's

age

31,833
244

226
1,326

37

1,890
1,464
301

1,890
1,721

75
44

הכל סך
Total

'16,181
1,891
3,141
3,209
3,140
2,779
1,570
451

16,181
9,031
5,632

16,181
14,630

615
525

גיל
הכל סך
19
2024
2529
3034
3539
+40

ידוע לא
כ/שפחתי הכלמצב סך
נשואות2 מ1ה:
רווקות דת
הכל סך

יהודיות מיה:
מוסלמיות
נוצריות

127 כלוח 11) הערה ראה ו
גירושין. נר.ליני נשים כולל 1

■vw ללא 70,רים 57 הועברו ברישום. 0עות בשל 3
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DEATHS

DEATHS, BY AGE, SEX AND
RELIGION

פטירות

גיל, לפי פטירות,
ודת מין

1988

Age

Females

1ni'Tin
ואחרות
Druze1
and
other

נוצריות'
Chris
tians1

Moslems
יהודיות
Jews

הכל2 סך
TotaK

Males

10'irn
וארורים
Druze1
and
other

נוצרים'
Chris
tians1

D'oVoin
Moslems Jews

הכל2 10
TotaK

גיל

TOTAL2
0

14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
85+

Absolute numbers
98
22
5

269
6
2

15

28

17

23

45

78

90

13,746
476
89
47
33
54

55

59
86

121

286
516
861

1,230
1,801
2,697
2,413
2,566

142
22
5

14

14

296
18

1

25

5212

4618

7729

6628

1,169
175
44
22
22
31
28
31
30
25
26
37
50
66
76
67
78
113
99
149

ioVn1D
13,793

310
56
41
32
119
121
107
169
189
198
247
391
676
999

1,554
1,775
2,541
2,289
1,981

onoon
15,399

524
106
68
58

151
158
144
200
217
236
307
464
783

1,106
1,654
1,893
2,720
2,429
2,181

הכל2 סך
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
+85

Rates□שיעורי
הכל 7.07.63.75.83.86.26.83.35.12.9TOTALסך

010.38.216.213.920.69.87.018.89.417.00
140.50.41.10.71.30.50.30.90.3 .1.114
590.30.20.50.20.10.459
10140.20.20.50.10.10.31014
15190.70.70.80.40.70.30.30.30.30.31519
20240.90.80.90.30.30.42024
25290.90.81.20.40.40.32529
30341.31.3, 1.60.50.50.73034
3539
4044

1.4
1.9

1.4
1.923 / 1823 ) 2.21.5

0.8
1.3

0.8
1.308 ן 1.41.03539

4044
45493.63.53.82.12.03.14549
5054
5559

5.6
10.5

5.4
10.1

6.9
12.813.39.0

3.3
6.2

3.2
6.0

ו 3.8
9.55.64.4

5054
5559

6064
6569

16.5
26.5

16.2
26.4

21.4
31.5

24.520.410.3
17.4

10.0
17.2

ן 14.3
י 23.016.710.6

6064
6569

ן707442.342.539.065.831.732.732.2 44.650854.77074
757965.064.962.655.154.9[ 64.47579
8084
+85

110.1
193.9

110.9
195.3

103.0
183.2124.5111.1

98.0
178.3

97.2
175.9

< 111.5
/ 228.9118.1115

. 8084
85+

■7.37.27.88.46.15.55.47.25.84.4Standardiשיעורים
zedמתוקננים3 rates3

1 Average rates for 19861988.
2 Incl. not known.
3 The standard population is the total 1983 census population.

.19881986 לשנים ממוצעים Dniyw 1

ידוע. לא כ1לל 2

.1983 המפקד א1כל!0"ת הכל 0ך היא התקן אוכלוסיית 3
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DEATHS, BY SEX, CONTINENT
OF BIRTH AND AGE (Jews(

יבשת מין, לפי ,nn'OD
(יהודים) וגיל לידה

1988

Age

Females נקבות

אירופה

אמריקה
Europe
America

אפריקה
Afirca

אסיה
Asia

ישראל
Israel

הכלי סך
Total1

Males

Europe
Ameirca

אפריקה
Africa

אסיה
Asia

ישראל
Israel

הכלי סך
Total1

גיל

TOTAL1
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
85+

TOTAL
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
85+

Absolute numbers מוחלטים onooo

7,642
1

1

1

3
6
5
9
23
54
49
84
172
399
652

1,076
1,785
1,630
1,692

1,615 1,875

4
6

24
23
27
66
101
156
222
291
273
249
171

Rates

19.1 9.7

0.9
1.6
2.6
3.4
5.2
9.1
15.2
29.4
52.3
92.1
1725

1.1
1.1
1.5
4.0
7.0
13.2
24.0
47,3
67.8
143.6
188.0

4
11
21
36
46
111
144
211
243
370
285
393

13.0

0.8
1.1
2.1
2.6
6.6
105
20.0
33.2
58.0
95.2
170.3

1,168
251
47
25
17
38
31
38
50
53
46
40
46
57
67
45
54
91
89
83

1.0
7.0
0.3
0.2
0.1
0.3
0.3
0.4
0.6
0.7
1.4
1.9
25
5.4
8.8
13.3
28.1
53.9
109.0
242.7

12,371
252
48
25
19
42
37
47
69
111
144
152
244
446
771

1,135
1,675
2,536
2,267
2,351

6.8
7.0
0.3
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.5
0.8
1.3
2.0
3.2
6.0
10.0
17.2
32.2
54.9
97.5
175.9

8,152

2

2
9
16
12
19
46
73
68
132
257
490
956

1,168
1,839
1,691
1,372

23.5

1.9
2.2
4.0
5.9
9.3
15.2
25.6
40.6
63.7
108.8
192.0

1,878 2,039

9
16
33
37
60
84

173
219
287
292
301
218
144

11.9

1.5
1.8
3.7
5.5
12.6
20.6
34.4
54.7
88.8
150.4
210.7

1

1

1

3
11
11

31
63
81
163
202
241
258
315
287
370

14.9

0.8
1.6
3.6
4.9
10.2
16.8
24.2
41.6
57.8
96.6
186.9

הכלי 013,7931,666ך
0310310
145653
594139
10143230
1519119106
2024121104
252910783
3034169123
353918999
404419856
454924756
505439191
555967681
606499986
65691,55465
70741,77549
75792,54179
80842,28978
85+1,97978

עוריםשי

הכל 7.61.4סך
08.28.3
140.40.4
590.20.2
10140.20.2
15190.70.7
20240.80.8
25290.80.8
30341.31.3
35391.41.3
40441.91.7
45493.52.7
50545.45.0
555910.18.5
606416.212.6
656926.419.5
707442.533.4
757964.954.7
8084110.9115.0
85+195.1231.8

Age 35 and over nVuoi 3s ■13

8.82.48.07.513.28.12.07.46.512.4Crude2נולמ"20
18.716.817.523518.414.314.514.618.6135Standarמתוקהים2

dized2

1 Incl. not known. 2 The standard pupulation are persons aged
35+ 01 the 1983 census population.

באוכלוסיית ומעלה 35 בני היא התקן אוכיס"ת 2 ידוע. יא כולל
.1983 הלזםקו
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INFANT DEATHS, BY AGE, SEX
AND RELIGION

גיל, לפי תינוקות, nn'OD
ודת מין 3.31

התינוק גיל

זכרים
Males

נקבות
Females

FemalesנקבותMalesזכרים
Age of infant

§1987
1960

1962

1970

1972

1980

1982
§1987

1960

1962

1970

1972

1980

1982
§1987

מוחלטים d<iddd
Absolute numbers1DniyiuRates1

כולל 62847123.216.312.419.013.99.7GRANDסך TOTAL

 ימים מ28 42030515.310.88.311.68.36.3Lessפחות than 28 days
הכל סך total

ימים 0633824513.08.66.79.46.55.106 days

ימים 7  2782602.32.21.62.21.81.2727 days

ומעלה ימים 282081667.95.54.17.45.63.428 days and over

הכל 38627829.520.613.770.223.816.811.07.8Jews.הורים0ך  total

 ימים מ28 27219618.115.09.87.213.211.77.65.4Lessפחות than 28 days
הכל סך total

ימים 0621915715.013.18.05.810.59.86.04.406 days
ימים 7  2753393.21.91.91.42.71.91.61.1727 days
ומעלה ימים 281148211.45.63.93.010.65.13.42.328 days and over

הכל 24219331.123.619.026.122.415.3NonJewsלאיהודיםסך  total

 ימים מ28 14810916.213.111.611.310.38.7Lessפחות than 28days
הכל סך total

ימים 061198812.510.29.38.27.97.006 days
ימים 7  2729213.63.52.33.12.31.7727 days
ומעלה ימים 28948414.810.47.414.712.06.728 days and over

:Thereofמזה:
הכל 20116331.424.919.026.423.4155Moslemsמוסלמיםסך  total

 ימים מ28 1238816.413.811.611.710.98.3Lessפחות than 28 days
הכל סך total

ימים 06996812510.79.38.88.36506 days
ימים 7  2724203.93.02.32.92.61.8727 days
ומעלה ימים 28787515.011.17.414.71257.128 days and over

1 Rates per 1 .000 live births  see introduction. מבוא. ראה  חי לידות יי1,000 omj/'a
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LIFE EXPECTANCY1, BY SEX
AND POPULATION GROUP

גוץ לפי חיים1, תוחלת
אוכלוסייה וקבוצת 3.32

האוכלוסייה כל
Total populationJews

לאיהודים
NonJews

l

Males
נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

1930193262.7 59.919301932

1933193561.8 59519331935

1936193864.5 60.819361938

1939194164.6 62.319391941

1942194465.9 64.119421944

194967.6 64.91949

1950195470.1 67.219501954

1955195971.8 69.019551959

1960196473.1 70.619601964

21965 196973.4 70.2196519692

3■21970197470.173.273.6 3י70.568.872.2197019742

1975197971.274.775.3 71.769.172.119751979

197570.373.974.5 70.968.271.51975

197671.274.875.4 71.669.672.41976

197771.374.775.4 71.968571.31977

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

2198272.575.876.2 72.870.873.319822

198372.876.276.6 י73.271.274.1 983

198473.176.677.1 73.571.574.21984

198573.577.077.3 73.972.075.81985

198673.276.877.1 73.572275.01986

198773.677.077.7 73.973.275.81987

198873.977.578.0 74.272.475.11988

1 Data for multiyear peirods are arithmetical means of the yearly
expectations. 2 Excl. war casualties; see introduction. 3 For
ottal population and NonJews  averages of 19711974.

אר'חמט"ם כזמיצטים חם 1מעלה שנתיים ש> nniw niD^nV o'limn t
מב1א. ראה מלחמה: ■<Vn כולל לא 2 השנתית. התוחלת ~1v<

וללאיהודים. האוכלוסייה לכל  19711974 ממוצעי 3
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LIFE EXPECTANCY BY SEX,
AGE AND POPULATION GROUP

מין, לפי חיים, nVnm
אוכלוסייה וקבוצת גיל

19701988

גיל

FemalesנקבותMalesזכרים
Age 1970

1974
1975
1979

1980
1984

1985
1988

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
1988

Total
77.1
76.9
73.0
68.1
63.2
58.3
53.4
48.5
43.6
38.8
34.0
29.3
24.8
205
165
12.9
9.7

Jews
77.5
77.2
73.2
68.3
63.3
58.4
53.5
48.6
43.7
38.9
34.1
29.4
24.9
20.6
16.6
13.0
9.7

NonJews1
755
75.7
72.1
67.2
62.3
57.4
52.5
47.6
42.8
37.9
33.2
285
24.0
19.9
16.1
12.6
9.8

population
76.0
76.1
72.3
67.4
62.4
57.5
52.6
47.7
42.9
38.0
33.3
28.6
24.1
19.9
16.0
12.4
9.4

76.4
76.3
72.4
67.4
625
57.6
52.6
47.7
42.9
38.0
33.3
28.6
24.1
19.9
15.9
12.3
9.3

73.8
745
70.9
66.1
61.2
56.3
51.4
465
41.7
36.9
32.2
275
23.2
19.1
15.2
12.0
9.4

75.3
75.3
71.5
665
61.6
56.8
51.9
47.0
42.1
37.3
32.6
28.0
23.6
19.5
15.7
12.2
9.3

72.1
73.3
69.8
65.1
60.3
55.4
50.6
45.8
41.0
36.3
31.6
27.2
22.9
18.8
15.2
12.2
9.6

72.0
73.6
70.2
65.3
60.4
55.8
51.0
46.2
41.4
36.7
32.1
27.5
23.3
19.4
16.0
12.8
10.O

72.673.673.274.7
72.873.473.775.1
68.969.670.071.3
64.164.765.166.4
59.259.860.261.5
54.455.055.356.7
49.650.250.551.8
44.845.445.646.9
40.040.640.842.1
35.335.936.037.3
30.731.231.332.5
26.326.726.828.0
22.122.522.423.6
18.218.618.419.4
14.615.014.615.6
11.411.811.412.2
8.79.0879.3

73.9737
73.774.0
69.770.1

64.865.2
59.860.3
55.1555
50.350.6
45.545.8
40.740.9
35.936.1

31.231.4
26.726.9
22.5225
18518.5
15.014.7
11711.5
8.98.7

72.5
72.5
69.1
64.2
59.3
54.6
49.8
45.0
40.3
35.6
31.0
26.6
22.6
19.0
15.8
12.8
97

73.0
73.0
69.0
64.1
59.2
54.4
49.7
44.9
40.1
35.3
30.7
26.2
22.0
18.1
14.5
11.3
8.6

70.8
71.5
67.9
63.1
58.2
535
48.8
44.0
39.3
34.6
30.0
25.7
21.7
18.2
14.7
11.7
95

71.3
71.7
68.0
63.1
58.2
53.5
48.8
44.7
39.3
34.7
30.1
25.7
21.5
17.6
14.1
11.1
8.6

71.7
71.9
68.1
63.2
58.3
53.6
48.9
44.2
39.4
34.7
30.1
25.7
215
17.6
14.1
11.1
8.6

69.1
70.4
66.9
62.1
57.4
52.7
48.0
43.3
38.6
34.1
29.6
25.3
21.4
17.7
14.4
117
9.5

האוכ*ו0י 3ל
69.1
71.0
67.1
62.3
57.4
52.7
48.1
43.4
38.6
33.9
29.4
25.1
20.9
17.1
13.7
10.8
8.4

■הודים
70.5
71.0
67.2
62.4
57.5
52.8
48.2
43.4
38.7
34.0
29.5
25.1
21.0
17.1
13.7
10.7
8.3

יהודים1 לא
68.6
70.6
67.1
62.3
57.6
52.5
48.4
43.8
39.1
34.6
30.3
26.1
22.3
18.7
15.5
13.0
10.6

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
1

 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

For reliability ot estimates  see Introduction. מבוא. יאה  האומדנים מהימנות ברנו 1

VITAL STATISTICS 146



SURVIVORS AT SPECIFIED
AGES (Ix) OUT OF 1000
PERSONS BORN ALIVE, BY SEX
AND POPULATION GROUP

בגילים בחיים נשארים
1000 מתוך (ix) נבחרים
מין לפי חיים, שנולדו

אוכלוסיה וקבוצת

Age

Females
1985
1988

1980
1984

1975
1979

1970
1974

Males

1985
1988

1980
1984

1975
1979

1970
1974

גיל

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Total
1.000
989
987
986
985
984
982
980
978
974
968
958
940
910
863
784
667

Jews
1.0010
ו990
9915
99010
98915
98820
98625
98430
98235
97840
97245
96250
94555
91660
86965
79170
67475

1,000
986
984
983
982
980
978
976
973
970
963
952
933
902
850
766
642

1,000
989
988
987
986
985
983
981
978
974
968
957
938
908
855
771
645

1,000
982
978
977
975
972
970
967
962
956
945
927
896
847
770
656
500

1.000
987
985
984
982
980
978
976
973
968
961
948
926
890
833
744
612

1,000
979
974
972
970
967
964
959
954
944
928
903
861
792
693
578
386

1.000
983
981
979
977
975
973
970
966
961
953
938
913
973
809
708
565

1,000
988
986
984
983
980
975
971
966
960
951
934
906
857
786
689
557

1.000
990
989
988
987
983
979
975
970
964
955
939
911
865
794
696
561

1,000
985
982
980
979
975
970
966
961
954
944
925
894
846
777
674
533

1,000
987
986
984
983
980
975
971
966
960
949
932
901
853
783
679
537

1,000
979
975
972
968
962
957
952
944
934
918
891
847
783
688
555
401

1.000
983
981
979
977
972
966
961
956
948
937
918
886
836
762
651
505

הכל סך
1,000
974
968
966
961
955
950
944
937
923
904
873
825
754
647
509
349

.הודים
1.000
978
976
973
971
966
959
954
948
940
927
905
872
821
741
626
476

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

'o'T/,7' M<NonJews1 01.0001.0001.0001,0001.0001.0001.0001.0000
ו1959968976982965969977983
59499589719789569619729795
1094595596897694889897097710
1593995096697494995596897615 2093194496197094695196697420
2592493895696694294796497225
3091693095196193794396297030
3590492094595892993795996735
4088790893794892192995396340
4586390692593790991694595645
5082787590391588589493394650
5577780686488186586091292755
6070573680482173380687489060
6559564173274368971381783465
7048551163064558259571674770
7535936948354042444357461675

1 fot reliability of estimates  see Intioduction. 0נוא. ראה  האו0י1'ם 0ר)י10וח נובר
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מוות סיבות

(הודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי

תושבים ל100,000 שיעורים

י 1965
1969

1960
1964

1955
1959

1950
1954

מספר

ברשימת
תמותה
מהדורה
ICD 9

669י
4
3

0

118

580
8
4
0
0

106

593
14
6
1

0

95

646
31
13

1

0

85

9765
4335

1

3
1

11
6

1

2
1

11
8

1

2
0
9
7

1

1

0
8
7

102127151183
19
64

19
66

18
68

19
89

34
1

29
2

21
1

15
1

5443
3211

17171413
37292424
39221921

הכל סך
המעיים של זיהומיות מחלות

שחסת
שעלת

מנינגוקוקום ע' זיהום
צפדת

הדם אלח
שחורות אבעבועות

חצבת
מלריה

אחרות זיהומיות מחלות
ממאירות שאתות

הקיבה
הג0 המעי

הסבעת ופי העקול המעי החלחולת,
והריאה הסימפונות הנשימה, קנה

השד
הרחם צוואר

לאוקמיה
אחרות

ממאירות לא שאתות
מוגדרות ובלתי אחרות שאתות

םוכרת
תזונתי כחשון

קלוריות חלבון  אחרת חזונה חת
דם חוסר

העוצבה דלקת
חריפה שיגרון קדחת

כרוני לב שיגרון
דם לחץ ■תר

הלב שריר של חריף אוטם
אחרת איסכמית לב מחלת

אחרות לב מחלות
שבמוח הדם כלי מחלות

שומנית 0רשת
ריאות דלקת

שפעת
וגנחת נפחת םימפונות, דלקת

ותריםריון קיבה כיב
התוספתן דלקת

שבר

הכבד ושרומת הכבד של כרוניות מחלות
חולה כליה תסמונת כליה, מחלת כליות, דלקת

הערמונית עיצוב יתר
הפלות

ישירות מילדותיות סיכות
מולדים מומים
בלידה חבלה

סבלירחיות סיבות
מוגדרות בלתי וסיבות סימפסומים סימנים.

אחרות מחלות
מנועי רכב תאונות
מקריות נפילות
אחרות תאונות

התאבדות
רצח

אחרות חיצוניות סיבות

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

מבוא. ראה  וב1982 1973 ב1967, 0לח0ה חללי כולל יא
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CAUSES OF DEATH

DEATH RATES, BY CAUSE (Jews(

Rates per 100,000 population

No. in

1970ו
1974

1975
1979

11981
198419851987Cause of death

ivionaiiiy
list
ICD
9

7307211725725735TOTALי
32011Intestinal infectious diseases1

21000Tuberculosis2
0Whooping cough3
00000Meningococcal infection4

0__Tetanus5
101011Septicaemia6

_0Smallpox7
0000_Measles8

_Malaria9
122All other infectious diseases10

Malignant neoplasms
10119Stomach11
141515Colon12

131141444Rectum, rectosigmoid junction and anus13
192018Trachea, bronchi and lung14
141414Female breast15
111Cervix uteri16
656Leukaemia17
/0 J6973Other18

44J/1

5
1

5
Benign neoplasms
Other and unspecified neoplasms

19
20

1097 '1116Diabetes mellitus21
0 >00Nutritional marasmus22

0
n000Other protein caloric malnutrition23

1121Anaemias24
11100Meningitis25
0000_Acute rheumatic fever26
86332Chronic rheumatic heart disease27
66 9 ,910Hypertensive disease28

213201121 I

51 I

105
55

103
62

Acute myocardial infarction
Other ischaemic heart disease

29
30

222862 '6270Other heart disease31
10093786868Cerebrovascular disease32

766Arteriosclerosis33
1516192118Pneumonia34
11000Influenza35

1110566Bronchitis, emphysema and asthma36
212Ulcer of stomach and duodenum37

'00000Appendicitis38
100Hernia of abdominal cavity39
776Chronic liver disease and cirrhosis40
161714Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

'22111Hyperplasia of prostate42
000__Abortion43
00000Direct obstetric deaths44
14138 ,65Congenital anomalies45
24180 I

12 >

0
10

0
10

Birth trauma
Other perinatal conditions

46
47

293748 14436Signs, symptoms and illdefined causes48
778388Other diseases49

1815101010Motor vehicle accidents50
455Accidental falls51

1815122220Other accidents52
78668Suicide53

221Homicide54
235Other external causes55

1 Excl. war casualties in 1967, 1973 and 1982. See introduction.
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ומין אוכלוסייה קבוצת סיבה, לפי פטירות,
1987

מזה:

האוכלוסייהנוספר Totalכל populationיהודים
תמותה ברשימת

Noi.nמוות סיבת

Mortality Listזכריםנקבותזכרים
ICD9MalesFemalesMales

הכל 15,56313,68113,964סך
המעיים1 של זיהומיות 181911מחלות
11310שחפת2
שעלת3

מניננוקוקוס4 ע1 614זיהום
צפרת5

הדם6 203227182אלה
בחורות7 אבעבועות
1חצבת8

מלריה9

אחרות10 זיהומיות 343725מחלות
ממאירות שאתות

224132208הקיבה11
הגס12 291269286המעי
הסבעת13 ופי העקול המעי 788275החלחולת,
והריאה14 הסימפונות הנשימה, 514207459קנה
531השר15
הרחם16 22צוואר
11212399לאוקמיה17
1,5631,2191,475אחרות18
ממאירות19 לא 15915שאתות
מוגדרות20 ובלתי אחרות 9710090שאתות
286360253סוכרת21
תזונתי22 2כחשון

1

קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה 242תת
דם24 293923חוסר
העוצבה25 14108דלקת
חריפה26 שיגרון 1קדחת

כרוני27 לב 406128שיגרון
דם28 לחץ 147237134יתר
הלב29 שריר של חריף 2,3121,6722,131או0ם
אחרת30 איסכמית לב 1,3581,0061,276מחלת
אחרות31 לב 1,3331,4801,191מחלות
שבמוח32 הרם כלי 1,2281,4701,120מחלות
שומנית33 113117104נורשת
ריאות34 383366346דלקת
4שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות, 135115123דלקת
ותריסריון37 קיבה 432642כיב
התוספתן38 131דלקת

868שבר39
הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות 16386145מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה, מחלת כליות, 306266279דלקת
הערמונית42 עיצוב 2219יתר
הפלות43

ישירות44 מילדותיות 8סיבות

מולדים45 191163112מומים
בלידה46 513חבלה
אחרות47 סבלידתיות 289208197סיבות
מוגדרות48 בלתי וסיבות סימפטומים 848653720סימנים,
אחרות49 1,8211,6131,638מחלות
מנועי50 רכב 324138255תאונות
מקריות51 8911779נפילות
אחרות52 512314438תאונות
21584198התאבדות53
401728רצח54
אחרות55 חיצוניות 13556122סיבות

רופא חתימת 1ללא


ו
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DEATHS, BY CAUSE, POPULATION GROUP AND SEX

1987

Cause of death

Thereof:

JewsכזוסימיםMoslems

נקנותזכרים1קבות
FemalesMalesFemales

12,3951,174893
1166
31

12

2091916

34

/

73

121126
26023
7913

201432
502_19
202
11399
1156

g
5336

9465
3302225

1

3_
1

3047
961
_

1

55116
209918
154912579
9325341
13249095
13187898
11045
3172938

J
10786
2411

3_
4_1

79132
2402020

2

5_3
806770

11

1447651
56310373
150713876
1135420
10885
2755529
81111

12115
48116

TOTAL
intestinal infectious diseases
Tuberculosis
Whooping cough
Meningococcal infection
Tetanus
Septicaemia
Smallpox
Measles
Malaria
All other infectious diseases
Malignant neoplasms
Stomach
Colon
Rectum. rectosigmoid junction and anus
Trachea, bronchi and lung
Female breast
Cervix uteri
Leukaemia
Other

Benign neoplasms
Other and unspecified neoplasms
Oiabetes mellitus
Nutritional marasmus
Other protein caloric malnutrition
Anaemias
Meningitis
Acute rheumatic fever
Chronic rheumatic heart disease
Hypetrensive disease
Acute myocardial infarction
other ischaemic heart disease
Other heatr disease
Cerebrovascular disease
Arteriosclerosis
Pneumonia
Influenza
Bronchitis, emphysema and asthma
Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis
Hernia of abdominal cavity
Chronic liver disease and cirrhosis
Nephirtis. nephrotic syndrome and nephrosis
Myperplasia of prostate
Abortions
Direct obstetric deaths
Congenital anomalies
Bitrh trauma
Other perinatal conditions
signs, symptoms and illdefined causes
Other diseases
Motor vehicle accidents
Accidental, lalls
other accidents
Suicide
Homicide
other. external causes
Not medically cetrified
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וסיבה גיל מין, לפי פטירות
3.371987

גיל ברשימת מספר
מוות הכלסיבת סך

Total
תמותה
ICO90242544

מוחלט .םמספרים

הכל 0ך  15,5631,172693ץכרים
□■llV'tv100,000תושביםל

הכלי םך 714106119

זיהומיות110 1331מחלות

1118
21

ממאירות שאחות
סוכרת

128
13

5
0

20
0

ד280 לחץ 700יתר

הלב29 שריר של חריף 10606או0ם

אחרת30 איסכמית לב 6202מחלת

אחרות31 לב 6115מרולות

במוח32 רם כלי של 5601מחלות

הדם33 מחזור של אחרות 501מחלות

ריאות34 1822דלקת

וגנחת36 נפחת סמפונות 611דלקת

כנד40 702מחל1ת

כליה41 1412מחלות

מולדים45 9170מומים

אחרות47 סבלידתיות 13270סיבות

מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 391113סימנים,

(1 49 (ושארית האחרות המחלות 961018כל

ממונע50 רכב של 151015תאונות

10311התאבדות53

(50  55 (ושארית האחרות החיצוניות הסיבות 361720כל

מוחלטים מםפוים
הכל םך  13,681771363נקבות

'llV'UJ100,000ל תושביםם

הכלי םך 6257462

זיהומיות110 1321מחלות

1118
21

ממאירות שאתות
סוכרת

118
16

5
0

23
0

דם28 לחץ 1100יתר

הלב29 שריר של חריף 7601או0ם

אחרת30 איסכמית לב 4600מחלת

אחרות31 לב 3(68מחלות

במוח32 דם כלי של 6701מחלות

הדם33 מחזור של אחרות 501מחלות

ריאות34 173דלקת 2

וגנחת36 נפחת סמפונות 511דלקת

ן/

בבר40 40Uמחלות

כליה41 1210מחלות

מולדים45 150רמומים

אחרות47 סבילידתיות 10200סיבות

מוגדרות48 לא וסיבות סימפסומים 3075סימנים,

(1  49 (שארית האחרות המחלות 8688כל

ממונע50 רכב של 645תאונות

414התאכדות53

(50 55 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 2386כל

רופא. חתימת לל0 נקבות של מקרים 141 זכרים של מקרים 1 7 כויי ו
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DEATHS, BY SEX, AGE AND CAUSE

1987

No. in
Mortality list

ICD9
Cause of death

Age

75+ 6574 4564

110
1118
21

28
29

30
31

32
33
34
36
40
41
45
47
48

50
53

110
1118
21
28
29
30
31
32
33
34
36
40
41

45
47
48

50
53

MALES  TOTAL

 TOTAL1

Infectious diseases
Malignant neoplasms
Diabetes mellitus
Hypetrensive disease
Acute myocardial infarction
Other ischaemic heart disease
Other forms of heart disease
Cerebrovascular disease
Other diseases of circulatory system
Pneumonia
Bronchitis, emphysema and asthma
Chronic liver disease and cirrhosis
Nephirtis, nephrotic syndrome and nephrosis
Congenital anomalies
Other perinatal conditions
Signs, symptoms and illdefined conditions
All other diseases (residual 149)
Motor vehicle accidents
Suicide
All other external causes (residual 5055(

FEMALES  TOTAL

 TOTAL1
Infectious diseases
Malignant neoplasms
Diabetes mellitus
Hypetrensive disease
Acute myocardial infarction
Other ischaemic heatr disease
Other forms, of heatr disease
Cerebrovascular disease
Other disease of circulatory system
Pneumonia
Bronchitis, emphysema and asthma
Chronic liver disease and cirrhosis
Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
Congenital anomalies
Other perinatal conditions
Signs, symptoms and illdefined conditions
All other diseases (residual 149)
Motor vehicle accidents
Suicide
All other external causes (residual 5055(

Absolute numbers
7,305 3,592 2,801

Rates per 100,000 population
9103,37310,021
1152202

2217771,514
2169199
832119

1676191.513
833331,005
692731,084
582881,015
52493
846380
73193
244143
1170250
020
000
60163402
793891,683
181870
192748
42115307

Absolute numbers
7,458 3,090 1,999

Rates per 100,000 population
5822,4728,932

954198
2295721,079
1780240
1039184
593791,186
26192810
432411,201
402731,178
31895
738308
62169
92923
1350182

112
000

23100418
542961,431
81820
61023

2261285

1 Including 17 cases 01 males and 14 cases of females not medically certified.
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גיל, אוכלוס"ה, קבוצת לפי תינוקות, פטירות
נבחרת וסיבה

1n nnj 1,000' a>~ni>>m
3.38

מ0פו
ברשימת

rum סיבת

1970197419751979

תמותה
No. in

Motrality
List
ICO 9

הכל סך
Total

06
D'D'
days

727
ימים
days

2111

months
הבל סר
Total

06
O'

days

727
O'O'
days

2111
0'\!nn
months

כולל 21.911.42.48.118.79.32.56.9סך

המעיים1 של זיהומיות 1.60.00.11.51.30.00.21.1מחלות

האוזרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 0.60.10.10.40.50.10.10.3כל

ריאות34 2.00.30.31.41.40.20.21.0דלקת

מולדים45 4.92.00.82.14.82.10.81.9מומים

אחרות47 סבלידתיות 9.98.80.80.37.86.60.90.3סיבוח

חיצוניות5055 0.40.00.10.30.40.00.10.3סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 2.50.30.22.02.50.30.22.1כל

הכל סך  18.611.51.95.214.98.62.14.2יהודים

ה0ע"10 של זיהומיות 0.60.00.10.50.50.00.10.3מחל1ת

האחרות210 והנופיליות הזיהומיות המחלות 0.40.10.10.30.30.10.10.1כל

ריאות34 1.20.20.20.80.60.10.10.4דלקת

מולדים45 4.41.80.71מומים 94.21.90.71.5

אחרות47 סנליותיות 9.99.00.60.27.46.20.90.3סיבות

חיצוניות5055 0.30.00.10.20.30.00.10.2סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 1.80.20.21.41.70.20.11.4כל

הכל 0ך  יהודים 32.111.43.717.030.611.43.815.4לא

המעיים1 של זיהומיות 4.80.00.34.43.80.10.235מחלות

האחרות210 וה0פיליות הזיהומיות המחלות 1.00.10.20.71.10.10.20.8כל

ריאות34 4.40.40.53.54.00.30.63.1דלקת

מולדים45 652.51.13.06.72.81.12.7מומים

אחרות47 סנלידתיות 10.08.01.30.79.27.61.20.4סיבות

חיצוניות5055 0.70.10.1050.80.00.10.6סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 4.70.40.24.15.00.50.44.2כל

.nut|71n O'lwt Q'VsiDD Dmve/ 1

.O'O' 36528 I
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3.38 INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SELECTED
CAUSE
Rates per 1,000 live births1

1980198419851987

Cause of death סןהכ>
Total

06
י0ים
days

727
ימים
days

2111
o'Knn
months

הכל 0ך
Total

06

days

727
ימים
days

2111
D'dnn
months

14.47.31.8.S311.46.01.63.8GRAND TOTAL

0.10.00.10.10.00.1ntestinal infectious diseases

0.40.10.10.20.20.00.00.2All other infectious and parasitic diseases

0.70.10.10.50.30.00.00.33neumonia

3.31.70.51.23.21.70.51.0Congenital anomalies

6.24.80.80.64.83.80.70.3Other causes of perinatal mortality

0.30.00.10.20.50.10.10.3External causes

3.40.60.42.52.30.40.31.6All other and unspecified causes

11.86.71.63.59.45.41.32.7JEWS  TOTAL

0.00.00.00.0Intestinal infectious diseases

0.20.10.00.10.10.00.00.1All other infectious and parasitic diseases

0.30.00.00.20.20.00.00.2Pneumonia

2.81.50.41.02.41.30.40.7Congenital anomalies

5.84.60.80.44.63.60.70.3Other causes of perinatal mortality

0.20.00.00.20.40.10.10.2External causes

2.40.50.31.61.70.30.21.1All other and unspecified causes

22.69.02.710.917.67.92.37.4NONJEWS  TOTAL

0.20.00.20.40.10.4Intestinal infectious diseases

0.90.10.20.60.60.00.10.5All other infectious and parasitic diseases

1.80.10.21.50.70.00.00.6Pneumonia

4.92.30.62.05.52.90.81.8Congenital anomalies

7.35.40.91.05.54.20.80.4Other causes of perinatal motrality

0.60.00.10.50.80.10.10.5External causes

6.81.00.65.14.10.60.43.1All other and unspecified causes

1 Average rates for (he indicated years.
2 28365 days
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ותיירות הגירה תנועות

המתאימים, בסורים בלוחות כלולים אינם טאבה דרך
ו4.2. 4.1 בלוחות התנועה כל בסך כלולים אבל
של חוזרות כניסות הן סאבה דרך הכניסות מרבית
ב0עי לביקור מישראל יצאו אשר תיירים ושל a'je/m
במרס מה15 המופעל הסדר פי על יום, 14 עד 

.1989
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים מספרי
המופיעים מאלה במקצת שונים זה, בפרק המובאים
"תחבורה  18 לפרק מבוא (ראה תחבורה על בפרק

ותקשורת).
בגבול: שנרשמו העול1ם רק כלולים 4.1 בלוח
אלה גם בו הכולל ,5.2 בלוח המובא מזה שונה מספרם
הפנים משרד של האוכלוסין מינהל בלשכות  ששינו
לעולה או לעולה ארעי תושב או מתייר מעמדם את 

בכוח.
תנועת כוללים אינם 4.6 עד 4.3 בלוחות המספרים
הירדן, גשרי דרך לחו"ל היוצאים ירושלים מזרח תושבי
סאבה מעבר דרך תושבים ותנועת בכוח עולים
בחו"ל השוהים התושבים מספר זאת, לעומת ב1989.
והתושבים ומספר בחו"ל שנפסרו אנשים גם כולל
לארץ בחוץ בקביעות הגרים תושבים כולל החוזרים
ראה זו קבוצה (לאומדן בלבד. לביקור ארצה והבאים
.(1990 2 מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי ירחון
4.1 לוחות לבין 4.6  4.3 לוחות בין ההבדל מכאן

כלולות. אלה תנועות שבהם ך4.2,
תיירים תנועת על הנתונים מקורות של נוסף פירוט
בסדרת תיירות על בפרסומים למצוא אפשר ותושבים

המיוחדים. הפרסומים
בלוח נערך 19891986 בשנים יוצאים לתושבים
יחזרו שלא התושבים מספר בדבר (תחזית) אומדן 4.4
על מבוססים אלה אומדנים לוח. שנות מספר כעבור
האומדן תאריך עד אלה תושבים של בפועל החזרות
קודמות. שנים יוצא1 מבין תושבים של חזרה דפוסי ועל
נתונים מובאים 4.5 לוח של העליון בחלק
מספר של שנתיים) (ממוצעים נטו תוספות המבטאים
(לפי מאזנים הם אלה שונות. בתקופות בחו"ל תושבים
התושבים מספר של התוספת) של היווצרותה שנת
לתקופות ברציפות בחו"ל ונשארו שונות בשנים שיצאו
שחזרו אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שהייה

ארצה.
ששהו התושבים למצבת נוספו ב1985, לדוגמא:
זה מספר תושבים: כ12,200 שנתיים מעל בחו"ל
ולא ב1983 לחו"ל שיצאו אלה בין כהפרש מתקבל
כ1985 ארצה שחזרו אלה בניכוי 1985 סוף עד חזרו

שנתיים. של בחו"ל שהייה לאחר
האוכלוסייה בסיס על מחושבים השיעורים

התוספת. היווצרות בשנת הממוצעת,
מספרים מובאים ,4.5 לוח של התחתון בחלק
יצאו אשר התושבים של המדינה קום מאז מצטברים
תקופות ברציפות בחו"ל להם ומלאו חזרו, ולא לחו"ל

אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
מתאים טופס וממלאים הגבול ביקורת מתחנות
ועוד); תייר תושב, בכוח, עולה (עולה, האשרה לסוג
מםפר על דו"ח נערך הטפסים, ספירת פי על
הם בטפסים הפרטים לסוגיהם. והיוצאים הנכנסים
לפי הגירה תנועות על הסדרות להכנת הבסיס
דרך היא בגבולות התנועה עיקר הנוסעים. תכונות

גוריון. בן תעופה נמל

הגדרות

חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם עולה:
הכניסה. חוק לפי או השבות

עולה באשרת לארץ שנכנס אדם בכוח: עולה
יוני מחודש שהופעלו הפנים משרד בתקנות בכוח.
עולה לאשרת הזכאי כייאדם בכוח עולה הוגדר ,1969
תש"י1950,  השבות חוק לפי עולה לתעודת או
על העולה לתקופה בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה

חודשים." 3
עולים של ויציאות כניסות בכורו: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח,
שהותו בעת ישראלי לאזרח שנולד מי עולה: אזרח

בחו"ל.
של לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
וכר. ללימודים זמנית, לעבודה חורשים משישה למעלה
היוצא בישראל בקביעות הגר אדם יוצא: תושב
או הגירה, שליחות, עסקים, ביקור, למטרת לרורל

אחרת. מטרה
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח תייר:
התיירים בין ארעי; תושב או בכוח עולה עולה, ושאינו

דיפלומטים. גם כלולים
או ליום חופים בשייט מבקרים בשיוט: נוסעים
"מבקרים נקראו 1984 (עד באונייה לרוב הלנים יומיים,

סיור"). באוניות
בכוח: לעולה או לעולה מעמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם
פרק (ראה בכוח עולה של או עולה של מעמר וקיבל

הי).

חישוב ושיטות הסברים

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).
הלוחות כוללים ,1988 סוף עד 1985 מאי מחודש
 סאבה מעבר דרך לסיני במעבר ותיירים תושבים

ימים. 7 עד
תיירים ושל תושבים של המעבר ,1989 בשנת החל
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מבלי בגבול, המעבר שנת לבין הלירה שנת נין אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שונות שר,"!,
המעבר. ובחודש הלידה בחודש ne1n:nr1> nrruy

הכנסות ועל מלון בבתי תיירים תנועת על נתונים כ303,000 נסו הצסברו 1985 בסוף לדוגמא:
ושירותי מסחר  17 בפרק מופיעים מתיירות שנתיים ומלאו 1983 עד 1948 מאז יצאו אשר תושבים

ואילך. 17.3 לוח הארחה, גם (ראה ברציפות. בחו"ל לשהותם ומעלה
וכאויר בים בינלאומית נוסעים תנועת על נתונים * שם). בחרל", ישראל תושבי למספר "אינדיקטורים
תחבורה  18 בפרק מופיעים שכר טיסות ועל ההפרש פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל

ו18.12. 18.11 ,18.8 לוחות ותקשורת,

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416
בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489
1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686

19851986 תיירות 813
1989 לישראל העלייה 877
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סיכום SUMMARYלוחות TABLES

4.1
ARRIVALSכניסות AND DEPARTURES, BY
סוג RYאשרהלפי OF VISACATEGO

תיירים*
כוללev7/תנועת (לא

בכוח4אזרחיםעולים נוסעיםנוסעים5o"umעולים
הכל בכוחיסך בשיוטבשיוס)MovementTempoעולים2ועולים
TotalImmigrantsImmigratingResidents3.6ofraryTouirsts6Cruise

and potentiacitizens2potentialresi(not incl.Passengers
immigrants1immigrants4dents5cruise

passengers)

Arirvalsבניסוח
15V 1948

198936,588,8931,728,42725,18310,844,853193,39821,206,523 224,6932,232,331
19481949383,919341,24915.92926,741
19501954678,257395,01596,169169,940 3.76713.366
19551959685.513211.561173.261276.101 12,63111,959
196019641.570.892244,506364,088_849.194 31.22781.877
196519692,450,265105,728539,2371,3751 .607,503 47,247149,175
197019744,367,397198,4564,039983.84346.5522,889,976 22,547221.984
197519796,550,077106,9724,4441,764.05942,5264,153,731 19.955458,390
198019849.115,04165.7978.0963,193,79664,3025,142,618 46,617593,815
198519897610.787,52459,1438,6043,714,47138,6456,090,709 40,782701.765

19801,701,09816,6771,152481,60313,3551,065.830 12.492109,989
19811,766,1988,7941,315589,54013.8441,040,332 15,64996.724
19821,670,3379.4641,688641,67812,802899,103 7,19598,407
19831.969,77213,3692,224769,01513,1191,042,550 5,225124,270
19842.007,63617,4931,717711,96011,1821,094,813 6,056164,415

198561.992.1318,9051,447531 ,3538,9631,264,368 5,089172,006
198661,893.2127,2581,764674,1198,3781.101,481 5,78494,428
198762,346,94410,6061,833801,8857,6661.378,742 7,379138,833
198862,150,81210,7701,800820,8588,3481,169,582 10,092129,362
198972,404,42521,6041,760886,2565,29012,3581,176.536167,136

Departuresיציאות
15V 1948

198935,112,36611,375,815272,211261,88220,836,6422,232,331
1948194943.17921.61021,569
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
198519897610.753,6073.814.16247.72247,6856,008,788701,765

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
198561.991.890553,23010.9625.4901.250,202172,006
198661.889,255700,26010.4017.5171,076.64994,428
198762.329,671814,4578.6959,6841,358.002138,833
198862.155,954839,7669.70111 ,4341.165,691129.362
198972.386.837906.4497.963135601.158.244167.136
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ARRIVALS AND DEPARTURES, BY
CATEGORY OF VISA (cont.( לפי ויציאות, jiio'jd

(המשך) אשרה סוג
_

6D'<"n
כוללתושבים (לא

בכוח4אזרחים נוסעיםארעיים5עולים

eעולים2 ■3O'2IOITtMovementTempo(בשיוט

Immigrating
citizens2

Residents3■ 6of
potential

immigrants4

rary
resi
dents5

Tourists6
)not incl.
cruise

passengers)

Balance
54,400_33527,88519601964

12,049_4255,2031960

10,056_2944,2031961

11,4102356,2381962

10,782_2137,3921963

10,103_8324,8491964

49,4721,0854,02535,45819651969

9,660_6306,1211965

12,814_1,6311,7481966

13,691_58812,2641967

6,905_1,7396,5871968

6,4021,0852,9158,7381969

4,03959,65133,91214,36260,55519701974

1,0897,2035,5563,58515,4381970

§8898,6488,1053,16418,0331971

7899,4607,6372,4258851972

7638,6766,5703,06412,3391973

50925,6646,0442,12413,8601974

4,44470,41122,7796,75075,60619751979

60814,7205,2591,64724,2461975

68017,8614,6311,65317,2341976

76813,7304.6951,7967,9791977

7706,8223,9661,43713,3541978

1,61817,2784,22821712,7931979

8,09677,81911,9586,06461,99819801984

1,15231,8564,9812,1278,9461980

1,31516,8032,9371,8812,2281981

1,6898,6471,7854,9612,0611982

2,2242,6311,8181,14932,9301983

1,71717,88243720015,8331984

8,60499,6919,0776,98381,92119851989

1,44721,8771,99940114,1661985

1.76426,1412,0231,73324,8321986

1,83312.5721,0292,30520,7401987

1,80018,9081,3531,3423,8911988

1,76020,1932,6731,20218,2921989

י י .a1 >y^u " icr siaius 'v immigrants or potential
"nrargrants but '"eludes immigrating citizens up ot 1969  see introduction
to this chapter and to Chapter 5 2 Up to 1978, excl. immigrating cilizens
who registered at the bureaux 01 IheMinistry of the Interior, 3 Incl a"iva1s
and etpatru,^ of ersidents 01 East Jerusalem via the Jordan bridges see
alsonOte3 to Table 4.2. 4 Movementthrough 'borders atfer first
entrance. 5 As o' 1952. 6 From May 1985 till 1988 incl. also
movement of ersidents and tourists via the Taba checkpoint 7 lnc1
t'ansit through the Taba checkpoint (52,633 residents and 80 852 tourists)
 see introduction. '

ע/>י0
בנוח' ועולים
Immigrants
and potential
immigrants'

244,506
23,644
46,650
59,600
62,156
52,456

105,722
28,795
13,610
12,275
18,150
32,892
198,456
29,961
36,205
51,564
51,513
29,213
106,972
17,509
17,092
18,611
23,099
30,661
65,797
16,677
8,794
9,464
13,369
17,493
59, 143
8,905
7,258

10,606
10,770
21,604

הבל 0ך
Total

מאזן
218,326
17,22
41,091
54,663
58,979
46,370

86,598
24,626

913
10,260
19,571
31,228

155,125
§30,144
§35,210
33,716
46,305
9,750

87,082
20,737
10,861
7,137
24,998
23,349
40,050
7,935
9,284
2,180
42,925
16,524

7633,917
6241

63,957
617,273
65,142
717,588

19601964
1960
1961
1962
1963
1964

19651969
1965
1966
1967
1968
1969

19701974
1970
1971
1972
1973
1974

19751979
1975
1976
1977
1978
1979

19801984
1980
1981
1982
1983
1984

19851989
1985
1986
1987
1988
1989

"ד "ולים אזרחים נולל אך ננוח ל"ולים או ל"וליט מ"מדם ששינו תיירים כולל לא 1

".לים "יחים נולל ל<' ..978 "ו 2 .6 .לסיד, ר, ו ל9ר7, נזםא ראי.  1969
מזרח תוו1בי ^ל ויציאות כניסות כ,לל 3 הפנים. מ'™ נל"כות "נרוינוו
בגנול.ת תנו"ר. 4 .4.2 ללוח 3 ה"רר, נם ואה הירדן; גשרי ויו ירושלים

כ 'sss עי 1985 ב"אי י'י'י 6 נ"19 ייי* 5 ר^יני נניסי. 0אנר,אחרי דרו ""ביים כולל 7 י'נוא. יאה  0אני. דיו ,ת"רים ל",™
מבוא. ראה  תיירים) 80,8521 תושבים 52.633)
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ARRIVALS AND DEPARTURES, BY
ROUTE AND CATEGORY OF VISA

דרך לפי ויציאות, כניסות
אשרה וסוג מעבר

1989

הכל סך
=< ID <=/:c S
□ TO תושבים>ס

tn

51clתיירים
Total2נועבר EResidentsn^//TouirstsRoute

ill
Ssr

Arrivalsכניסות
הכל 2,404,42521,604886,2565,29012,3581,176,536TOTAL^2סך
1,826,02621.604760,0334,9526,0711.033.366Airאויר

53,23931,0908911521,945Seaים
222,77995,1512496,172121,225Landינשה

הירדן3 80,19241,809979237,591Jordanמעברי border3
מצרים 94,50652,32223143441,519Egyptianמעברי border
לבנון 48,0811,02094,94642,115Lebaneseמעברי border

יציאות
הכל 2,386,837906,4497,96313,5601,158,244TOTALיסך
1,807,693773,9816,86711,6931,015,152Airאויר
0'54,61232,5709315921,790Sea

223,91199,8982,711121,302Landינשה
הירדן3 72,06042,50168228,877Jordanמעברי border*
מצרים 107,84456,32584950,670Egyptianמעברי border
לבנון 44,0071,0721,18041,755Lebaneseמעברי border

1 Incl. movement through Taba checkpoint (see note 7 to Table 4.1), incl.
also cruise passengers. 2 Incl. 1 .760 immigrating residents. 3. Incl.
movements 01 residents from East Jerusalemvia the Jordan bridges  36,334
arrivals and 36.711 depatrures. as well as Israeli residents whowent to Mecca
 5,614 departures and 5.438 arrivals.

נוסעים נם כולל (4.1 בלוח 7 הערה (ראה טאבה במעברי תנועה כו>ל j
מורח תושבי תנועת כולל 3 עולים. א1רווים 1.760 כולל 2 בשיוס.
תושבי וכן יציאות, ו36,711 כניסות 36,334 הירדן נשרי דרך ירושלי0

כניסות. ו5,438 יציאות 5,614 למכה: שיצאו ישראל

RESIDENTS

DEPARTURES AND RETURNS OF
RESIDENTS1, BY YEAR OF
DEPARTURE AND RETURN
Thousands

G'niuin

לארץ לחוץ נסיעות
לפי תושבים1, של וחזרות
חזרה ושנת יציאה שנת

אלפים

יציאה twoלפינסיעות nninmm twoReturns, by year of returnה7רו לא
Year ofהכל2לחוץ 01989ך סוף עד
departureלארץDid not

DeparturesTotal219481983198419851986198719881989return till

1982end 1989

1948198910,613.010,092.65,193.6723.2668.0484.5628.6757.9786.9849.9520.4
Upto 1975 1v2,597.32.408.42,402.72.21.51.10.70.2188.9

1976256.9244.2242.70.70.40.20.212.7
1977290.4278.9276.90.90.50.30.20.111.5
1978386.2379.5376.51.60.70.30.30.16.7
1979445.7437.8431.33.21.40.70.630.20.17.9
1980466.1448.5435.16.62.61.51.170.60.317.6

1981557.4549.9525.014.04.92.21.61.00.80.47.5
1982594.2580.9503.457.511.13.82.31.40.80.613.3
1983725.7713.8636555.811.15.02.81.70.911.9
1984685.3674.2589.159.714.26.23.21.811.1
31985505.8488.2403.662.114.15.52.917.6

31986655.2639.4540.379.014.65.515.8
31987771.4744.7652.077.415.326.7
31988805.77655682.183.440.2
4 1989869.7738.7738.7131.0

1 Excl. the movement 01 residents 01 East Jerusalem via the Jordan
Bridges and potential immigrants. 2 Incl. about 5,000 residents who
depatred before 1948. 3Seenote6toTable 4.1. 4 Incl. transit 01

Taba checkpoint.

בכוח. ועולים הירדן, נשרי דרר יר1שלים מזרח חושבי תנועת כולל לא
.*.1 ללוח 6 הערה ראה 3 .1948 לפני שיצאו תושבי0 כ5,000 כולל

0אבה. מעבר דדן תושבים תנועות כולל לא
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DEPARTURES1 AND RETURNS OF
RESIDENTS, BY PERIOD OF STAY
ABROAD3
Thousands

לארץ1 y'^ נסיעות
לפי תושבים, של וחזרות

לארץ2 בח/ץ שהות תקופת
אלפים

מע7 בחול שהו ששהומה0:_מהם: לאחר nmבהול
:Thereofנסיעות stayed abroad over

הזיו :Thereofלא returns after staying abroad
סוףלחוץ שנהininעד
הכל*1989לארץ3 jo nm3ומעלה

הכל 0ך 234Did not234סרמשנה+
OeparשניםשניםשנהreturnReturns Lessשנים0וניםשניםשנר,הכל tures3 
total

1 yearyearsyearsyearstill end
1989

total4than
1

1 year
and

1 yearyearsyearsyears
yearover

total
1970142.420.112.38.57.14.3136.2120.016.236 6.91 54 2
1971170.022.413.610.69.05.4162.2144.317.93.9 7.42 14 5
1972184.820.313.49.97.94.21785160.817.735 7.81 g45
1973207.629.921.417.214.811.1198.4179.918.53.9 8.81 642 1974233.933.123.518.916.412.0208.4194.414.03.0 6.91.42.7
1975246.630.220.315.613.29.7230.9214.716.235 8.41 62 7
1976256.932.722.218.016.012.7239.2220.318.94.2 9.6203 1 1977290.430.420.816.614.711.5277.4256.820.645 10.02 437
1978386.226.515.911.99.76.7380.4358.322.14.7 10.52544 1979445.731.319.614.311.27.9429.2418.620.64.2 9.62.44.4
1980466.143.330.924.421.817.6435.4414.720.743 10.62038 1981557.432.418.413511.37.5542.3521.121.240 11 81 935 1982594.233.322.218.416.113.3586.1562.423.752 12.42239
1983725.733.422.317.314.511.9723.2693.929.36.6 14.0325 5 1984685.336.522.316.112.911.1668.0644.923.14.9 11.12.64.5
M985505.840.126.020517.817.6484.5463.321 23.8 11.1224 1
51986655.235.921.3(1215) 15.015.8628.6602.426.250 142234 7
5 1987771.442.0(1822) 27.026.7757.9731.026.96.2 14.12838 =1988805.7(2327) 40.440.2786.9759527.45.5 14.6324 1 61989(4048) bba. 1131.0849.9822.127.85.5 15.3293.3

1 See note 1 to Table 4.3. 2 Data in brackets are ofrecastssee
introduction, Methods of Computation. 3 By year ot departure. 4 By year
of return. 5 Seenote6toTable 4.1. 6 See note 4 to Table 4.3.

RESIDENTS REMAINING
ABROAD FOR CONTINUOUS
PERIODS1

ש'סות מבוא, ראה  חחז'ת הם בסוגריים D'Dirnn 2 4.3 n1V7
ו* ללוח 6 ה!*רה ראה 5 חזרה. שנת לפי 4 יציאה. שנת

.4.3 ללוח 4

להם שמלאו תושבים
רצופות שהות תקופות

בחו"לי

ו הערה ראה
לפי 3 חיש/ג.
הערה ראה 6

Rates2 2Dnivw
מעל

שנים 4
More than
4 years

מעל
שנתיים

More than
2 years

סעל
שנה

More than
1 year

Absolute numbers Q^oVnto D'ison
גועל

שנים 4
More than
4 years

מעל
שנתיים

More than
2 years

מעל
שנה

More than
1 year

Net periodical additions  annual average
3.6 4.2

2.4 2.9 3.0
1.4 1.1 1.7
2.4 3.2 3.1
2.6 2.5 2.8
1.7 2.9 3.6
2.7 2.4 3.2
2.4 3.0 21
2.0 1.9 3.3
3.0 3.1 2.8

Cumulative numbers as of 15 V 1948

שנתי ממוצע  תקופתיות ננון niDOin
8,800 10,100
7,800 8,000
3,400 5,400
11,600 11,000
9,900 11,100
12,200 15,300
10,300 13,900
13,200 9,000
8,500 14,600
14,200 12,400

מצנוברים מספרים
129,300
167,300
184,100
242,100
290,800

6,600
4,300
8,600
10,400
7,200
11,400
10,700
8,800
13,500

15.5.19480

138,600
160,300
203,300
255,100
262,300
273,700
284,400
293,200
306,700

19631964
19651969
19701974
19751979
19801984

1985
1986
1987
1988
1989

303,000
313,300
326,500
335,000
349,200

Till end147,100
Till end187,000
Till end213,800
Till end268,700
Till end324,200
Till end339,500
Till end353,400
Till end362,400
Till end377,000
Till end389,400

1964 0וף עד
1969 סוף עד
1974 סוף עד
1979 סוף עד
1984 סוף עד
1985 סוף עד
1986 סוף עד
1987 סוף עד
1988 סוף עד
1989 סוף עד

1 See explanation in Methods of Computation in the introduction.
2 Per 1 ,000 residents in Israel.

במבוא. חיטוב nm'W בסעיף הסבר ראה
בישראל. תושבים ל000.ו
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RETURNS OF RESIDENTS1, BY
DURATION OF STAY ABROAD

תושבים,1 של nnrn
בחו"ל שהות משך לפי

mm rutuYear of returnDuration
of jiiiitin \kjTj

19832198521987219883198919831985198719881989stay

D'0>n1r<Absoluteמספרים numbersאחוזDPercents

הכל 723,230484,500757,900786,924849,922100.0100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL

Less than 1  מחויט פחות
הכל 494,401303,439530,667534,195591,84768.462.667.9סך 70.069.6month  total

ימים 05,1593.4014,3984,3175,1010.70.70.5 0.60.60 days

1  427.43021,06237,62844,12049,9193.84.35.6 5.05.914

5  9140,74571,145148,483135,640160,29919,514.717.3 19.618.959
10 14118,37271,455119,876124,460140,64716,414.815.8 15.816.51014 

 151977,01252,00692,49696,735104.04910.610.712.3 12.212.21519 

 20  29125,68384,370127,786128.923131.83217.417.416.4 16.815.52029 

רוודש 189,74175,518104,638116,051117,47312.415.614.8 13.813.81 month
חודשים 223,35820,84026,86527.90828,7763.24.33.5 3.63.42 months

317,70912,51714.53316,53917,1942.42.62.1 1.92.03
411,2497,9689,3089,61910.5131.61.61.2 1.21.24

58,6976,8477,7778,8029,7231.21.41.1 1.01.15
6815,44012,12914,27215,72917,4272.12.52.0 1.92.168
91123,76814,42817.31219,19919.9823.33.02.4 2.32.4911

ומעלה שנה
ידוע לא

38,86730,81435,52838,88236,9875.46.45.0 4.34.41 year and more
Not known

Days■מים
ש1ו/ת 2022181917Medianחצ'1( stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
חודשים מ3 1922222120Lessפחות than 3

months

meiio 3043363837Lessפחות than 1 year

Excl. residents of East Jerusalem who returned via (he Allenby Bridge and
potential immigrants. See introduction.
2 See note 6 to Table 4.1. 3 See note 4 to Table 4.3.

בכוח. ועולים אינני גטו דרך O'?0n' mm 'jam נול> x> 1

מבוא. ראו,
.4.3 ללוח 4 הערה ראה 3 .4.1 ללוח 6 הערה ואה 2

DEPARTURES OF RESIDENTS1,
AGE

BY תושבים1, של יציאות
גיל לפי

19832198521987219883198919831985198719881989Ageגיל

הכל 725,705סך

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

805,745 771,391 505,784869,738100.0

אחוזים
Percents

100.0 100.0 100.0100.0TOTAL

14 עד
1519
2024
2529

64,091
30,168
47.540
69.135

43,365
20,606
32,020
44,878

65,683
40,633
53,459
66,559

71,016
44,608
59.495
70,538

79,984
47,679
61 ,588
73,309

8.8
4.2
6.6
9.5

8.6
4.1
6.4
8.9

8.5
5.3
6.9
8.6

8.8
5.5
7.4
8.8

9.2
5.5
7.1
8.4

Up to 14
1519
2024
2529

3044
4564
+65

234,414
211,572
68,671

167,543
143,301
51,887

249,147
214.535
80,973

258,763
217,515
83.469

277,274
237,244
92,415

32.3
29.1
9.5

33.3
28.4
10.3

32.4
27.8
10.5

32.1
27.0
10.4

31.9
27.3
10.6

3044
4564
+65

ידוע לא
חציוני גיל

114
39.7

184
39.9

402
39.6

341
39.1

245
39.3

Not known
Median age

1 See explanation in explanations andMETHODS OF COMPUTATION in the introduction.
2 See note 6 to Table 4.1. 3 See note 4 10 Table 4.3.

במבוא. חישוב ושיטות הסברים בסעיף ר<0בר ראה 1

.4.3 ללוח 4 העיר. ראר, 3 ו.4. ללוח 6 העדה ראה 2
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TOURISTS

TOURIST ARRIVALS, BY
COUNTRY OF RESIDENCE1

תיירים

לפי תיירים, כניסות
מגורים1 ארץ

מגורים 19701980198321985219872198831989Countryארץ of residence

aTinx
ThousandsPercentsאלפים

כולל 0441.31,175.81,166.81,264.41,378.7,169.6176.5100.0ך 1,GRAND TOTAL
הכל 0ל  29.042.37O4.if75.193.173.282.67.1Asiaאסיה  total

קפריסין
9.013.311.36.0סורקיה

4.6
7.3
5.4

3.2
5.3

4.3
5.4

0.4
05

Cyprus
Turkey

10.814.518.74.45.70.5Jordanירדן 31.437.138.842.63.6Lebanonלבנון
____6.91.4אירן

1.03.44.34.77.27.56.90.6Japan.פן
אחרות 12.114.887.713.917.314.017.71.5Otherארצות countries

הכל סן  16.839.535.431.036.132.130.02.6Africaאפריקה  total
4.45.05.14.34.20.4Egyptמצרים אפריקה 11.426.022.418.023.621.018.41.6Southדרום Africa

אחרות 5.413.58.68.07.46.87.40.6Otherארצות countries
הכל 0ך  185.9718.5584.5677.0839.8711.5695.859.0Europeאירופה  total
צפוניות 18.969.044.962.486.781.775.26.4Nordicארצות countries המאוחדת 47.2140.8122.4129.3155.6145.6134.611.4Unitedהממלכה Kingdom 9.937.128.832.145.736.633.82.9Netherlandsהולנד 7.620.917.019.724.320.022.41.9Belgiumבלגיה 49.5138.8127.5140.7158.8124.8131.911.2Franceצרפת 8.455.847.444.452.328.835.83.0Italyאי0ליה .10.1שוויץ 34.131.736.247.440.735.53.0Switzerland ר.פ. ,20.2157.5111.4145.8182.1154.6119.310.1Germanyגרמניה, F.R.

3.022.419.126.027:721.217.81.5Austriaאוסנוריה המועצות .8.822.31.9US.S.Rברית 5.411.00.9Hungaryהונגריה
4.29.90.8Polandפולין 2.03.03.43.04.0453.60.3Romaniaרומניה
5.411.19.19.912.77.69.00.8Greeceיוון

0.810.89.414.221.513.417.81.5Spainספרד
אחרות 2.917.210.713.321.013.615.91.4Otherארצות countries

הכל סך  /202.2אמריקה 355.;425.6456.0380.1325.5343.629.2America  total
הברית .166.9284.7354e367.0293.5250.1260.122.1USארצות A. E33.C38.134.230.132.32.7Canada.17.926קנדה Z12.010.29.07.90.7Mexico.2.29.48מקסיקו

C14.514.410.510.30.9Argentina.6.215.410ארגנטינה l.i9.614.213.615.71.3Brazil:.4.07ברזיל
E1.82.02.02.30.2Uruguay.1.11.1אורוגואי צייל'

< 1.11.£1y1.91.71.92.40.2Chile
אחרות iארצות 2.88.E911.19.98.312.41.1Other Countries

הכל 0ך  \אוקיאניה 7.016.3 16.23.023.921.421.01.8Oceania  total
Iאוסטרליה 6.213.'14.19.920.016.916.91.4Australia זילנד 2.6ניו 0.82.2.83.74.23.0.3New Zealand

אחרות 1ארצות 0.10.0.30.20.30.0.1Other countries
ידוע4 1לא 0.4.2.35.75.93.0.3Not known4

1 Excl. cruise passengers 2 See note 6 to Table 4.1.
3 See note 4 to Table 4.3.
4 From January 1983 till June 1985 not known was proportionally distributed
between the countries.

.4.1 ללוח 6 הערה ראה 2 בשיו0. 1ו0עים כוללל לא
.4.3 ללוח 4 הערה ראה

יח0י נאוסן פוזר 'רוע הלא 1985 יוני ועד 1983 0ינ1אר
הארצות. [
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TOURIST AND CRUISE PASSENGER
ARRIVALS, BY COUNTRY OF
RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE

1989

ונוסעים תיירים1 כניסות
ארץ לפי בשיוס,

כניסה ודרך מנורים

Touirstsתיירים
היבשה דרך

andByנוסעים
rv113n y^w2!בשיונCountry of

הכל האויר0ך היםדרך דרךדרך Cruiseresidenceמזה:
TotalBy airBy sea1אלנב passengers2גשר

הכל :Thereofסך
TotalVia Allenby

bridge

הכל 1,176,5361,033,36621,945121,22537,591167,136GRANDסך TOTAL

הכל 0ך  82,57725,9352,61954,0238,2139,853Asiaאסיר,  total
4,3482.6501,6336579,270Cyprusקפריסין
05.3865,02031155745Turkeyורל]יה

5,7422715,7145,714Jordanירדן
42.6127726741,7735129Lebanonלבנון

פקי00ן ,4.3402.057672,21667372Indiaהודו. Pakistan
6,8665,9486285643642Japanיפן

ארורות 13,2839,4614783,3441,93195Otherארצות countries
הכל סך  30,07125,5357423.794177429Africaאפריקה  total

4,235993703.17253159Egyptמצרים
אפריקה צפון 2,5482,529613536Otherיתר North Africa

אפריקה 18.41617,62161518066176Southדרום Africa

ארורות 4.8724,39251429588Otherארצות countries
הכל סך  695,777650,51113,65337,67313,534113,881Europeאירופה  total

74,66567,4352.0665,1641.8544,062Nordic countries
19,71817,7425541,4225511,668Finlandפינלנד
30,42627,5488272,0519621,382Swedenשנדיר.
9,7338,472314947201637Norwayנורבגיה
14,78813,673371744140375Denmarkדנמרק

המאוחדת 134,550125,9022,2496,3991,84646,079Unitedהממלכה Kingdom
4,6623,8073395162583,053Irelandאירלנד
33,82031.1195812,1204934,032Netherlandsהולנד
בלגיה .22,44121.6623234562672,326Belgium
131,907128.7119282,2681,1197,478Franceצרפת
35.79232.8172372,7382,5859,691Italyאי0ליר.

35,45834,3024586982932,654Switzerlandשוויץ
ר.פ. ,119,311112.5691.8734,8692,84416.967Germanyגרמניה. F.R.

17,79817,0932594462711,484Austriaאוסטריה
המועצות .22,30220,2561.494552SSRברית

10.9529.578732642Hungaryהונגריה
9,8538.2153891.249Polandפולין

3,5673,3834813625Romaniaרומניה
9,0497,0981,1717808210,407Greeceיוון

017,83116,325741.4321,0402,700Spainפרד
5,0234,6862031786102Portugalפור0ונל

אחרות 6,7965,5534128314942,841Otherארצות countries
הכל 0ך  343,568373,2343,57626,75813,31038,651Americaאמריקה  total

אמריקה 300.441275,2522,97722,21212.88937,991Northצפון America

הברית 260.227238,3302,09419,80312,10635,587Unitedארצות States
32,29229.6317511,9106492,010Canadaקנדה

7,9227,291132499134394Mexicoמקסיקו
אמריקה 3,5913,2342133610735Centralמרכז America
אמריקה 39,53634,7485784,210314625Southדרום America
10,2949,0491941,0517867Argentinaארגנטינה

15,69713,7341381,82583183Brazilברזיל
2,2562.01944193311Uruguayאורוגואי
2,3942.128372291935Chileצייל'

ארורות 8,8957.818165912314329Otherארצות countries
הכל 0ך  20,97914,8961,1924,8912,2771.094Oceaniaאוקיאניה  total

16.88512,4948253,5661.690933Australiaאוסטרליה
זילנד 3.4531,8773521.224584159Newניו Zealand

אחרות 6415251510132Otherארצות countries

vit 3,5643,255163746803,228Notלא known

1 See nole 4 to Table 4.3. 2 Cruise passengers are classified by cilizenship ammiM יפי 0'Jijoo arm dvowi 2 .*j nftf a ר,'1רה ואר.
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TOURISTS ARRIVALS1, BY
COUNTRY OF RESIDENCE AND
AGE

לפי תיירים1, כניסות
וניל מגורים ארץ

1989
הבל 0ך
Total

ניל groupsAgeקבוצות

0141519202425293044456465+

'000O'rin*Percents
כולל 021.176.5100.07.15.79.69.024.530.913.2GRANDך TOTAL

הכל סך  77.4100.06.44.610.813.031.926.27.2Asiaאסיה  total
טורקיה :4.4100.07.62.73.16.624.932.822.3Thereofמזה: Turkey and

Cyprusוקפריסין
42.6100.07.76.413514.631.122.93.8Lebanonלבנון

הכל סך  30.1100.07.36.27059.628.128.310.0Africaאפריקה  total
אפריקה דרום .18.8100.06.37.913.810.923.626.311.1Thereofמזה: Union of South

Africa

הכל סך  695.8100.06.55.29.99.324.531.812.8Europeאירופה  total
ארצות :fito75.2100.07.76.114.710.023.226.911.5Thereof: Nordic
countriesצפוניות
1345100.07.66.813.110.121.927.712.8Unitedהממלכה

Kingdomהמאוחדת
4.7100.04.93.113.715.428524.010.5Irelandאירלנר
33.8100.04.54.613.312.226.028.910.4Netherlandsהולנד
22.4100.09.25.87.38.929.328.011.4Belgiumבלגיה
132.0100.09.45.77.58.124.629.914.7Franceצרפת
36.1100.04.23.15.38.228.237.213.8Italyאי0ליה
35.5100.07.75.010.310.525.030.411.0Switzerlandשוויץ

ר.פ. ,119.3100.03.54.910.19.922.139.310.2Germanyגרמניה, F.R.
17.8100.05.64.29.49.525.434.711.1Austriaאוסטריה

המועצות .22.3100.05.13.03.47.032.133.715.7U.S.S.Rברית
11.0100.05.76.46.45.127.433.016.0Hungaryהונגריה
9.9100.02.12.59.110.934.030.311.1Polandפולין

3.6100.02.51.73.03.320.042.327.2Romaniaרומניה
9.0100.03.82.54.45.526.035.722.1Greeceיוון

18.0100.02.52.75.57.624.839.617.3Spainספרד

הכל 0ך  J22.730.S15.iAmeirca.343.6100.08.57.18.16אמריקה  total
קנדה :rim32.3100.07.87.48.97.222.629.816.3Thereof: Canada

הברית C6.722.730.616.2United.260.8100.09.16.78ארצות States
10.5100.06.410.17.77,117.134.217.4Argentinaארגנטינה

6.6T.i23.036.314.CBrazil:.15.8100.06.26ברזיל

21.0Iאוקיאניה י100.04.1 5. 18.3 16.2I 19.i11.8 24.1Oceania

38.719.2לאידוע 27.7 21.6 7.3 5.9 4.0 14.2 100.0Not known

1 Excl cruise visitors 2 includes 5.100 touirsts resident in Arab 6.100 מתוך 3 בשיו0. נוסעים כולל לא 2.4.3 ללוח 4 הערר, ראה 1
countries. ערב. אי™ תושבי תיירים
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TOURISTS DEPARTURES1, BY
DURATION OF STAY IN ISRAEL

לפי תיירים1, יציאות
בארץ שהות משך 4.11

Duration of stay 31989 21988 21987 21985 1983 1980 1970 nine!I Kin

rsenumDeADSOIUIמוחלטיםמספרים

הכל 401,6561,056,8841,009,6201,250,2021,358,0021,165,6991,158,244TOTALסך

הכל מחודש0ך 312,428895,836863,7341,075,7771,181,824991,548996,562Lessפחות than one monthtotal

Daysימים

036,53679,09725,75320,77922,00321,63420,6790

1  494,665119,671152,207134,553145,08614

5  980,137337,395304,926420,325441,401369,826381,30159

1019123,000348,724319,352392,958439,124356,838342,5371019

202972,755130,620119,043122,044127,089108,697106,9592029

חודש 151,44874,34377,50883,30087,07287,37487,8861 month

חודשים 215,00323,63921,65525,15927,58128,04423,1912 months

חודשים 35,68614,00211,39613,42312,24714,47712,2943 months

חורשים 42,7037,9757,1918,8117,4809,3307,0544 months

חורשים 52,1386,4775,4347,0365,6126,8136,3595 months

חודרים 683,24610,5747,78110,5448,58410,3708,77768 months

חודשים 9  112,0448,7156,8517,3405,8706,6515,886911 months

ומעלה 2,5675,8994,5465,4494,3907,0925,3301שנה year and more

ידוע 4,3939,4245,51913,36317,3423,9924,905Notלא known

Percentsאחוזים
הכל 100.0100:0100.0100.00100.00100.0100.0TOTALסך

הכל מחודו!*סך 78.685.585.987.088.285.486.4Lessפחות than one monthtotal

Daysי0ים

09.27.62.61.71.61.91.80

1 49.49.711.411.612.614

5920.232.230.334.032.931.833.059

101931.033.331.831.832.830.729.71019

202918.212.411.89.89.59.49.32029

חודש 113.07.17.76.76.57.57.61 month

חודשים 23.82.32.22.02.02.42.02 months

חודשים 11 עד 34.04.63.83.83.04.13.5311 months

ומעלה 0.60.50.40.50.30.60.51שנה year and more

ninui(D'n.)Stay(days)
השהות 161211.610.710.911.010.0Medianחציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:

מחודש 131211.310.810510.410.6Lessפחות than one month

חורשים מ3 191515.914.414.714514.7Lessפחות than 3 months

משנה 252321.620.718.621.220.9Lessפחות than one year

1 Exd. cruise visitors. 2 See note 6 to Table 4.1.
3 See note 4 to Table 4.3.

.4. 1 ללוח 6 העדה ראה i בטיוס. נוסעים נולל לא 1

.4.3 nffi 4 הערה ראה 3
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AVERAGE STAY OF DEPARTING
TOURISTS WHO STAYED IN
ISRAEL LESS THAN ONE YEAR1
BY COUNTRY OF RESIDENCE
AND AGE

תיירים של ממוצעת TttTW(
בישראל ששהו יוצאים
ארץ לפ* משנה1. פחות

וניל מגורים

יציאות
(ימים)תיירים ממוצעת T\\\uo

וגיל מנורים Touristארץ
depatrures
)000)

Average stay (days)Country of residence
and age

19891980198421985219872198831989

כולל 41,152.92522.320.718.621.220.9GRANDסך TOTAL

480.0382.812.411.211.711.5Asiaאסיה

הכל 0ך  28.42520.626.725.629.329.1Africaאפריקה  total
מצרים .nm4.424.827528.527.3Thereof: Egypt אפריקה 18.01919.328.126.128.830.0Unionדרום of ,.

South Africa

הכל 0ך  688.9232.419.816.719.479.7Europeאירופה  total
צפוניות ארצות :72.527.726.818.820.820.1Thereofמזה: Nordic countries

הממלכה
135.526.624.719.822.422.3המאוחדת

Kingdom
34.328.224.819.623.323.1Netherlandsהולנד
22.423.523.621.625.623,0Belgiumבלגיה
127.920.118.917.320.318.6Franceצרפת
34.71514.513.111.414.313.0Italyאיטליה
Y'nw36.12720.118.915.616518.7Switzerland

פ. ר. ,123.81916.715.914.114.816.5Germanyגרמניה, F.R.
17.71615.313.513.114.716.1Austriaאו00ריה

המועצות .19.632.7U.S.S.Rברית
10.815.3Hungaryהונגריה

8.0295Polandפולין
3.44039542.141.645.249.0Romaniaרומניה

10.61716.614.711.514.813.8Greeceיוון
18.01711.711.510.012.411.2Spainספרד

ואוקיאניה Americaאמריקה and Oceania
הכל סך 355.72922.221.323.325.724.5 total
ארהנ :255.22921.020.323.225.323.9Thereofמזה: U.S.A.
31.53026.924.824.526525.0Canadaקנדה

9.93133.029525.035.834.5Argentinaארגנטינה
15.231.327.818.420.720.9Brazilברזיל

Ageגיל
01478.13128.836526.128.626.9014

הכל 0ך  1529269.44237.241.528.233.533.61529  total
151962.84240.543.334.038.637.61519
2024106.15143.446.631.037.838.82024
2529100.73427.834.621.625.625.72529
3044281.02217.021.015.316.716.73044
4564365.81714.215.013.314.314.24564
65+153.62017.318.017.119.519.565+

1 Excl. cruise visitors. 2Seenote6toTable 4.1. 3SeeNote4 10
Table 4.3. 4 incl. 4,900 tourists Arab resident in countries who visited in
East Jerusalem on whose length of stay there is no information.

4 הערה ראה 3 .4.1 ללוח 6 הערה ראה 2 בשיוט. D'von כולל יא י

ירושלים במזרח שביקרו ערב ארצות תושבי היורים 4.900 כולל 4 .4.3 ללוח
שהותם. 0שך על פרסים שאין
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וקליסה עלייה

ישראל את שעזבו עולים
על נברורים נתונים מובאים ו5.13 5.12 בלוחות
19691987 השנים בין שעלו ומעלה 18 בני עולים
הנתו עלייתם. לאחר שנים 3 או שנה בחול ונמצאו
קליטת מסקר נתקבלו 1982 עד 1969 לעולי נים
 עולים קלי0ת סקר על והסברים (פרסים עולים.
והנתו ,(1986  37 בשנתון הי לפרק במבוא ראה
ביקורת מקובץ נתקבלו 19841987 לעולי נים

הפנים. משרד של הגבולות
מתייחסים עולים קליסת סקר פי על הנתונים
ושלגביהם היעדרות, מחמת בסקר נפקדו שלא לעולים
ממוסדות או משפחה מבני מבוסס מידע התקבל
טיול, למטרות שלא הארץ את עזבו כי בארץ, הקליטה

וכוי. משפחה ביקור
מת"חסים הגבולות ביקורת קובץ פי על הנתונים
נמצא לעלייתם שנים שלוש או שנה שבתום לעולים

חורשים. 3 לפחות בחרל ששהו
ביקורת קובץ בעזרת העולים תנועות אחרי המעקב
מקום שבין הקשר את לבדוק מאפשר הגבולות
שנה שם שהותם ומשך בחרל) או (בארץ הימצאם בחרל) או (בארץ הימצאם מקום לבין העלייה, אחרי

.(5.13 לוח (ראה העלייה אחרי שנים 3

עולים

ומקורות הגדרות
ותיירות. הגירה תנועות  .4 לפרק מבוא ר

ואומדן חישוב שיטות
מתוך חושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
לפי שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך
לישראל. עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר
שנת שבין ההפרש מתוך הגיל חושב ,1973 עד
ובחודש ביום להתחשב מבלי העלייה לשנת הלידה

העלייה. ובחודש ביום ולא הלידה
העו מלבד המנדט, תקופת לגבי כולל, 5.1 לוח
בארץ שנשארו התיירים ואת המעפילים את גם לים,
מעמדם ששינו התיירים לארץ. כניסתם שנת לפי
את שינו שבר, בשנה נכללו בכוח לעולים או לעולים
לפי הם 19481949 בשנים הנתונים מעמדם.

בלבד. לידה יבשת

נבחרים פרסומים

אחרי שנים ושלוש שנה הלטינית אמריקה עולי 652
ותשל"ד) תש"ל בין (עלו העל"ה

הראשונות השנים שלוש השבעים, שנות עולי 7,71
בישראל

1970' 1983 המועצות ברית עולי 846
1988 לישראל העל"ה 858

מיוחדים פרסומים

אי חלק 19481972 לישראל העל"ה 416
בי חלק 19481972 לישראל העל"ה 489

שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשלר< תש"ל בין (עלו העלייה לאחר
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IMMIGRANTS

IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

□.1mi

בכוחי, ועולים עולים
ויבשת עלייה תקופת לפי

אחרונה מגורים
5.1

עלייה nDipn
Period

of immigration
הכל 0ך
Total

אסיה
Asia

Dj7'lDK
Africa

אירופה
Europe

ריקה אס
ואוקיאניה
America

and Oceania

ידוע לא
Not

known

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

a'1oonAbsolute numbersהכל )on t*

total"/o 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 194819891,828,509358,496429,211841,377173,97325,45243.756.3
15 V 19481951686,739237,35293,951326,7865,14023,51049.950.1
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

1952195454,06513,23827,8979,7482,97121176.423.6
195224,3696,86710.2866,2329503470.5295
195311,3263.0145.1022,14793013372527.5
195418.3703,35712,5091.3691.0914486.613.4

19551957164,9368,801103,84648,6163,6324168.331.7
195537.4781,43232,8152,0651,1551191.48.6
195656,2343,13945.2846.7391.067586.113.9
195771,2244,23025.74739.8121,4102542.157.9

1958196075.48713,24713,92144.5953,6259936.064.0
195827.0827.9214,11313.6951,3203344.5555
195923.8953.5444,42914,7311,1474433.466.6
196024,5101,7825,37916,1691.1582229.270.8
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE (cont.(

בכוחי, ועולים עולים
ויבשת עלייה תקופת לפי
(המשך) אחרונה מגורים

עלייה ידועאמריקהתקופת אירופהא0יהלא

Periodהכל אמריקהאפריקהNotואוקיאניהאירופהאפריקהאסיה0ך

of immigrationTotalAsiaAfricaEuropeAmerica
and Oceania

knownAsia
Afirca

Europe
Ameirca

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersהכל ion .a
total"/ of

19611964228,04619,525115,87677.53714,84126759.440.6

196147,6384,14918,04823.3751,9699746.753.3

196261,3285,35541,81611,8252,18714577.1 .22.9

196364.3644,96438,67214,2136.4971867.832.2

196454,7165,05717,34028,1244,188740.959.1

1965196881,33715.01825,39431,6389.2741349.750.3

196530,7365,2238,53513,8793,096344.855.2

196615,7303,1373,0247,4352,132239.260.8

196714,3271,9876,2634,2951,771657.642.4

196820,5444,6717,5676,0292,275259.640.4

19691971116,48419,70012,06550,55833,89127027.372.7

196937,8047,0185,92615,2369,6012334.365.7

197036,7506,9043,78514,43411,40522229.370.7

197141,9305,7782,35420,88812,8852519.480.5

19721974142,7556.3476,821102,76326,775499.290.8

197255,8883,1432,76639,14510,8142010.689.4

197354.8862.0252,83940,4929,52288991.1

197431,9811,1791,21623,1266,439217.5925

19751979124,82711,7936,02977,16729,29354514.385.7

197520,02892768913,4174,98968.191.9

197619.7541.13569712,1375,774119.390.7

197721,4299081,62012,6606,2014011.888.2

197826,3941,7361.68316,5496,30512113.087.0

197937,2227,0871,34022,4046,02436722.977.1

1980198483.6376,91215,71135,50825,23027627.172.9

198020,4283,2021,00711,7924,3507720.779.3

198112,5991,2151,1705,9094,2436219.081.0

198213,7239511,5556,1685,0034618.385.7

198316,9068443,0946,1546,7585623.476.6

198419,9817008,8855,4854,8763548.052.0

1985198970,1966,5637,70036,46119,30117120.479.6

198510,6426072,3183,9643,7391427.572.5

19869,5051,1839823.6753,6343122.977.1

198712,9651.8881,2056,0443,8121623.976.1

198813,0341,7001,3346,0123,9691923.376.7

198924,0501,1851,86116,7664,1479112.787.3

As 01 June 1969. incl. tourists who changed their status to immigrants
or Potential immigrants; as 01 1970  incl. nonJewish immigrants and excl.
immigrating citizens (see Table 5.2 and introduction). 2 Incl. about
11 .000 illegal immigrants and about 19,500 tourists who remained in Israel.
and otr whom continent of residence and peirod 01 immigration are not
known.

בכוח. לעולים או לעולים מעמרם we/a תיירים כולל 1969 ביוני 7nn ,

5.2 לורו (ראר, עולים אזרחים כולל ולא לאייהודים עולים כולל  נ1970 החל
ואשר בישראל שנשארו ת"יים וכ9.500י מעסילים 1 כ000.ו כולל 2 ומבוא).

ירוע1ת. אינן עלייתם ותקופת מגוריהם יבשת

IMMIGRATION AND ABSORPTION 172



IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY TYPE OF VISA

בכוח1, ועולים עולים
אשרה סוג לפי 5.2

הכל סך
Total

נאשות: נגנ0ו
Visa at arirval:

סעמזם ששינו Q'vn
Touirsts who changed

status

CO (/>

j;O§3 "<bgf"S
CM

?!
C U

Immi
grant

עולה
בכוח

Potential
immi
grant

To immi
grants

נכוה
To potential

immi
grants

P|fl
a ■C

/J

19691989537,899321,359142,44247,375 26,72319691989

196937,80423,0609,6193,567 1,5581969

197036,75019,51910,4425,068 1,7211.0891970

197141,93024,64211,5634.229 1,4963,0568891971

197255.88842,1129,4523,064 1,2604,1537891972

197354,88643,8807,6332,299 1,0745,0767631973

197431,98123,3485,8651,891 8755,5845091974

197520,02812.5854,9241 ,760 7595,2716081975

197619,75411,2225,8701,868 7944,7376801976

197721,42911,6396,9721,954 8644,4997681977

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

198924,05017,5654.0391.051 1.3953,1511.7601989

1 See noet 1 to Table 5.1 2 Up to 1978. excl. immigrating citizens
who registered in the bureaus of tne Ministry of the Inteiror; see also
explanation in the intorduction to Chapter 4.
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POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR
STATUS TO IMMIGRANTS, BY YEAR OF
REGISTRATION AS POTENTIAL IMMIGRANTS AND
YEAR OF SETTLING

לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים
השתקעות ושנת בכוח כעולה רישום שנת 5.3

רישום שנת

CO

siSf_
.C 1 M  *'

(years) 
:Dnr>
Israel of

 (שנים) של בישראל שהות אחרי לעולה מעמדם wvi
Thereof: changed status to immigrant after stay in

Year of
registration

ם " ■5<S 1

n .'*0) c
יי DC <u

c 1
הכל סך
Total

ruun nino
Less than
one year

123456789101112+

מוחלטים מםפרים
Absolute numbers

Percentsאחוזים

19691989189,817

Thereof: :rim

19739,9325,12251.61.75.03.15.1 11.4 14.53.41.91.21.11.71.5

19747,7564,32155.7154.33.77.4 11.9 15.33.71.61.71.61.71.3
19756,6843,69855.32.34.53.86.1 12.1 16.02.82.51.41.21.51.1

19767,7384.31955.82.05.34.17.5 12.2 14.63.82.01.50.71.40.7
19778,9264.98255.82.73.53.27.6 14.5 15.23.62.11.21.00.60.4

19789,9555,69757.12.63.93.25.9 16.0 15.54.22.21.31.21.1

197915,0628,34755.43.14.13.26.8 11.5 17.93.62.11.40.90.8
19808,6404,80955.73.43.34.16.5 13.6 16.43.82.21.41.0
19816,7383,84957.12.04.23.37.6 15.8 1753.81.81.1

19827,6934,09953.31.73.23.77.0 16.4 16.93.01.4
19839,6794,58247.31.92.92.75.8 13.8 17.82.4
19846,9373,00643.31.53.03.25.3 13.1 17.2
19855,1751,68132.52.0353.48.6 15.0
19865,5631,41625.52.33.73.016.5

19875,8105679.82.43.93.5

19885,4351112.11.11.0

19895,0902635.25.2

o
a.
oc
O

>

o

a
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND COUNTRY OF
BIRTH

לפי בכוח, ועולים D'Viy
לידה וארץ עלייה תקופת 5.4

לידה ארץ

על"ה nDipnof immigrationPeriod

Country of bitrh
1919
1948

15 V
1948
1951

1952
1960

1961
1964

1965
1971

1972
1979

1980
1984

1985
1989

1989

כולל 482,857686,739294,488228,046197,821267,58283,63770,19624,050GRANDסך TOTAL

הכל 0ל  ,to*40.776237,70437,11919,89936.30919,4567,5556,8781,262Asia  total

411868237784507227617Israelישראל

8,27734.5476.8714,7939,2803,1181.60448491Turkeyטורקיה

2.6781,8701,25188784272027534Syriaסוריה

2358461502.0585641205911Lebanonלמון

123.3712,9895201.60993981303Iraqעירק
14,56645.040803510451033Yemenהימן

הדמוקר0ית ,1,2723,27536722228941981Yemenתימן

Democratic(ערן)
(Aden)

3,53621.91015,6998,85710.6459,5503,4355,052943Iranאירן

2.3031,1062302861324611אסגניםסן


Afghanistan

פ7]יס0ן, ,2,1765,3802,94010,1703,497811728120Indiaהודו, Pakistan,
SriLankaסוילנקה

504217405643453511Chinaסין

ארורות 13,1251,25410314920021345413441Other'ארצות countries

הכל סך 4,03393,282143,485116,67148,21419.27319,3569,3082,140Africaאפריקה  total
028.26395,945100.35430.1537,7802,5221,287217Moroccoרוקו

9943.8103,4339,6803.1772,1371.30152964Algeriaאלגייריה

13.29323,5693.8137.7532,1481.232710123Tunisiaסתיס

87330.9722,0793182.14821951161Libyaלונ

סודן ,8.76017,5211,2331,73053525711529Egyptסצרים. Sudan
אפריקה 2596667741,0032,7805.6041,3623.411254Unionדחם ot South

Africa

אחרות יארצות 1,9077.51816427047385012,6313,2401,452Other countries

הבל 377,487332,802106.30580,78881.282183,41934.60436,29416,709Europeאירו0ר,0ך  total

הלוועצות .52,3508.16313.7434,64624,730137,13411.54918,20512,924USS.Rברית
170,127106.41439,6184.7319.9756,2181.884923203Polandפולין

41,105117.95032,46263.54922.63518.4187.2017,4061.554Romaniaרומניה

1.9447.661320101221126518930Yugoslaviaיוגוסלביה
7,05737.2601,6804603341184813285Bulgariaבולגריה

8.7672,13167616634832694539Greeceיוון
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND COUNTRY OF
BIRTH (com.(

תקופת לפי בכוח, ועולים ע/>י0
(המשך) לידה וארץ עלייה 5.4

לידה אוץ

על"ה nDipnof immigrationPeriod

Country of birth
1919
1948

15 V
1948
1951

1952
1960

1961
1964

1965
1971

1972
1979

1980
1984

1985
1989

1989

והחשך) Europeאירופה (cont.)
8,210גרמניה 52,9511.3867962,3792,0801.009750131Germany

2.632אוסטריה 7,74861029772459521614030Austria

13125321866863441229461Switzerland^וו"ץ

18,788צכיוסלונקיה 16,7947839051,84988829416825Czechoslovakia
14,324הונגריה 10,3429,8191,1151,4861,100411594214Hungary

צפוניות2 85131119767903593585108Nordic2ארצות
countries

המאוחרת 1,907הממלכה 1,5741,4481,2605,2016.1714,5232,575433United Kingdom

1,077הולנד י ,2086463531,1171,17071152895Netherlands

29139422588784747531362Belgiumבלנית

3,050צרפת 1,6371,6621,1926,8585,3994,4483,090651France
8016922218432718114021Spainספרד

1,305אי0ליה 1,55441422171971331419640Italy

אחרות 1,343ארצות '2,32991212200252t9025333Other countires

 ואוקיאניה 3.822אמריקה 7,5796,92210,67431,72645,04021,82317,5463,837America and
הכל 0Oceaniaר  total
236קנדה 3162762411,9282,1781,140727122Canada

הברית 1,711ארצות 6,6351,5532.10216,56920.96311 ,3227,5821,209U.S.A.
4816812561186158041372Mexicoמקסיקו

המרכזית3 1743181111048Centralאלוריקה
America3

109188245879317Venezuelaונצואלה
12628955221326237Colombiaקולומביה

3047636371,9641.763891872227Brazilבר1יל

664257261,1182,1991,38463087Uruguayאורוגואי

904ארג01ינר. 2382.8885.5376,16413,1584,8155,7671,780Argentina

484013221.4681,180561479117Chileצ"לי

042194167362Paraguayרגואי
זילנד נין 119אוס0רליה, 721201337001,27556539478Australia, New

Zealand

אחרות 327'ארצות '318'9158254350025732791Other countries
ידוע 19,129>א 452,98265714290394299170102Not known

1 Including counines in which . . was printed in the column,
2 Finland. Sweden, Norway and Denmark. 3Honduras. Nicaragua,
Guatemala. Cost a Rica, El Salvador. Haili, the Dominican lfepubfic, Puerto
Rico. Jamaica. 4 See note 2 to Table 5.!.

פעלנר, 2 ה0!ר. נתור . . גקודות שחי צוינו שנהם הארצות את כולל 1

גזלחאתר, אל ריקה, קוסטר, גואטמלה. הונדורס, 3 ודנמרק. נורווגיה שווריה,
2 הערה ראה 4 01א'קה. 'קו, ר פ<אר0ו הדומ'נ'קאנ'ת, הרפובליקה ר1א'0י,

.6.1 בלוח
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY LAST
COUNTRY OF RESIDENCE AND
COUNTRY OF BIRTH

לפי בכוחי, ועולים ע/>י0
לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ

1989

5.5

עולים
הכל הכלבכוח0ן בכוחשליםסך

וארץ nun1TotalImmiPotentialTotalImmiPotentialContinent and country
grantsimmigrantsimmi

grantsgrants

מנורים ארץ לילכאחרונהלפי ארץ יה■

ast countryBy I
birthBy country of

residenceof

כולל 024,05018,9605,09024,05018,9605,090GRANDך TOTAL

הכל סל  1.1851.0511341.2621,095167Asiaאסיר,  total

94389251Iranאירן

ופקיסנון 11368451207050Indiaהורו and Pakistan

0914942Turkeyורקיה

אחרות 1.072983891088424Otherארצות countries

הכל 70  npnox1.8611.5842772,7401.668472Africa  total
\p\\n217103114Morocco

אפריקה 2624721525444210Southדרום Africa

אחרות 1.5991,537621,6691.521148Otherארצות countries

הכל 0ך  16,76615.3641.40216,70915,3821.327Europeאירופה  total
.12,93212.9122012,92412,88539USSRנריהמ

1.5171.50981,5541,52628Romaniaרומניה

ואוסטריה 12884441619566Germanyגרמניה and Austria

המאוחרת 45210734543396337Unitedהממלכה Kingdom

982771952570Netherlandsהולנד

641945622141Belgiumבלגיה

900266634651183468Franceצרפת

582137401129Italyאיסליה

אחרות 617419198789540249Otherארצות countires

 ואוקיאניה 004,1479523.1953,8377933.044Americaריקה and Oceania

הכל totalסל

150271231222498Canadaקנדה

.1.3834809031,209395814U.S.Aארהב

691257721359Mexicoמקסיקו

2393820122733194Brazilברזיל

972077871374Uruguayאורוגואי

1,8533231,5301.7802701,510Argentinaארננ0ינה

זילנר וניו 881573781167Australiaאו00רליה andNew Zealand

אחרות 2683723126234228Otherארצות countries

ירוו\ 919821022280Notלא known

1 See nole I to Table 5.1
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY PERIOD OF
IMMIGRATION, SEX AND AGE

לפי בכוח, ועולים עולים
וגיל מין עלייה, תקופת 5.6

עלייה הכל1תקופת סן
Total1

Ageגיל
Peirod of

014151920243544 I 2534456465+immigration

0n3rMales

0ספרים  הכל 0897,413265,44693,21386,259112,979ך 131,742153,60052,936TOTAL  Absolute

numbersמוחלסים

אחוזים 100.029.710.49.612.6 14.717.15.9 percents

15V 19481960100.031.310.09.313.9 14.816.83.915V 19481960

19611964100.036.011.46.511.2 9.919.85.219611964

19651971100.026.312.511.410.4 12.619.07.819651971

19721979100.023.310.010.811.4 17.117.010.419721979

19801984100.024.210.213.68.9 19.912.910.319801984

19851989100.022.98.511.613.2 20.312.511.019851989

מזר.:
Thereof:

1989100.024.58.48.415.9 18.912.811.11989

Femalesנקבות

מספרים  הכל 0926,716249,15286,971100,270116,728ך 145,190165,82960,742TOTAL  Absolute

numbersמוחל0ים

אחוזים 100.026.99.410.812.7 15.717.96.6 percents

15V 19481960100.029.68.89.713.9 16.117.34.615V 19481960

19611964100.032.59.77.313.5 12.319.05.719611964

19651971100.022.911.514.311.0 13.518.88.019651971

19721979100.019.99.612.910.6 16.320.010.719721979

19801984100.020.610.615.87.8 19.115.910.119801984

19851989100.019.78.213.211.6 21.115.011.219851989

מזה:
Thereof:

1989100.021.57.69.913.8 19.915.312.01989

whose age and sex were not registered. נטנים נרשמו לא ומינ0 שגילם מהתקעים ות"ריכ עולים 4,378 נו77 ,יא ,

.1950! 1949 ,1940
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY AGE AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

לפי בכוחי, D'Viyi o'?/p
אחרונה מגורים ויבשת גיל

1989

הכל עוליםTotalסן :nrr<ImmigrantsThereof:

אמריקהאמריקה
הכליגיל הכי*ואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסר Ageואוקיאניהnon'Kאסיהסר

Total?AsiaAfricaEuropeAmericaTotal5AsiaAfricaEuropeAmeirca
andand

OceaniaOceania

הכל 024,0501,1851,86116,7664,14718,9601,0511,58415,364952TOTALן

041,716631761,1133431,284561621,0145204

5143,7951914292,6515023.2401814072.58072514

15191,926822531,2093731,368652121,041491519

20242,2131111961,2026971,152911168361082024

25344,6751892013.2261,0393.3371451392,8531952534

35443,5561541192.8244543.0611361032,722993544

45541,558117751,1272371,323108591,075814554

55641,8361221361,3712031,6301151221,288945564

65+2,7751562762.0432992,5651542641,95519265+

חציוני 29.432.721.931.826.632.034.120.432.735.0Medianנ> age

ממוצע 33.135.730.134.329.834.736530534.739.2Averageג> age

1 See note 1 to Table 5.1
2 Incl. continent 01 residence not known.

.6. ו נלות ו הערה ראה 1

ידועה. לא מגורים יבשת כולי 2

IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY DISTRICT
OF FIRST RESIDENCE

לפי בכוח, ועולים עולים
הראשון המגורים מחת

1989

dOikעולים
jjבכוה

nnoהכל הכלImmiPotentialסך ImmiPotentialDistrictסך
TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

D'uVmn D'1son!.linKPercents c

Absolute numbers

הכל 024,05018,9605,090100.0100.0100.0TOTALך

3,5112.0791,43214.911.328.3Jerusalemירושלים

2,8501,94890212.110.517.8Northernהצפון

3,8383,33750116.318.09.9Hailaהיפר.

4,8874,13275520.822.414.9Centralהמרנן

אנינ 5.1424,37576721.923.715.2Telתל Aviv

3,1002,46763313.213.412.6Southernהדרום

עזה וחבל שומרון ,190122680.80.71.3Judeaיהודה. Samaria andGazaArea

ידוע 53250032Notלא known
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, AGED 15 AND OVER,
BY SEX AND OCCUPATION ABROAD

1989

בכוחי, ועולים עולים
מין לפי ומעלה, 15 בני

בחו"ל יד ומשלח

G'Viyעולים

Q'VlVעוליםבכוחjj

יד nViunסךריכלImmiPotentialםןהכלImmiPotentialOccupation

TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

מוחלטים o<)ddd2אחוזיםPercents2
Absolute numbers

כולל 14,436סך 18,5394,103GRAND TOTAL
הכל סר  ברוול 10,4748.3642,110100.0100.0100.0Workedענד/ abroad  total

מדעיים מקצועות בעלי
ואקדמיים

חופניים מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים אחרים,

3,430

3,272

2,929

2,577

501

695

32.9

31.4

35.2

31.0

24.0

33.3

Scientific and academic
workers
Other professional,
technical and related
workers

פקידים מנהלים,
ודומיהם

1,17976541411.39.219.8Managers, clerical and
related workers

בתעשייה 1,5571,36519215.016.49.2Industrialעובדים workers
שירותים 465395704.54.73.3Serviceעוברי workers

5132952184.93.510.4Otherאחר
ידוע לא יד 583820Occupationמשלח not known

נד/ו> עבד; 6,1794,5931,586Didלא not work abroad
ידוע 1,8861,479407Notלא known

Malesגברי
כולל 08,5496,5991,950GRANDך TOTAL

הכל 0ך  ברורל 5,2404.1771,063100.0100.0100.0Workedעברו abroad  total

□"v1r> nwuj7rj 1Vjn
ואקדמיים

חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם 0כנ"ם אחרים,

1,884

1,277

1,578

991

306

286

36.3

24.6

38.0

23.9

29.2

27.3

Scientific and academic
workers
Other professional,
technical and related
workers

פקידים מנהלים,
ודומיהם

3201891316.24.6125Managers, clerical and
related workers

בתעשייה 1,2501,09415624.026.414.9Industrialעובדים workers
שירותים .149128212.83עובדי I2.0Service workers

3161681486.14.014.1Otherאחר
ידוע לא יד 442915Occupationמשלח not known

ברורל ענד/ 2,4327,738694Didלא not work abroad
ידוע 877684193Notלא known

DFemalesנשי
כולל 09,9907,8372,153GRANDך TOTAL

הכל 0ך  ברורל 5,2344.1871,047100.0100.0100.0Workedענד; abroad  total
מרע"ם מקצועות 1,5461,35119529.632.318.7Scientificבעלי and academic

workers ואקדמיים
חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם 0כ("ם אחרים,

1,9951,58640938.238.039.3Other professional.
technical and related
workers

פקידים מנהלים,
ודומיהם

85957628316.513.827.2Managers, clerical and
related workers

בתעשייה 307271365.9653.5Industiralעוברים workers
שירותים 316267496.16.44.7Serviceעוברי workers

197127703.73.06.6Otherאחר
ידוע לא יד 1495Occupationמשלח not known

בחויל עברו 3,7472,855892Didלא not work abroad
ידוע 1,009795214Notלא known

< See note I to Table 5.1.
2 Ot those whose occupation is known

.5.1 בלוח 1 הערה ראה 1

ירוע. ירם שמ^לת אלה מני/ 2
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immigrants and potential 15 בני בכוח ועולים עולים
immigrants aged 15 and over, by מגורים יבשת לפי ,nVyni
last continent of residence לימוד ושנות אחרונה
and years of schooling ....

1309

הכל לימודסך T\\voYears of schooling
Total

08912131516+

DHDOn
o'oVninאחוזיםPercents
Absolute
numbers

כולל 0ך
מזה:

118.539100.012.834.729.023.5Grand total
Thereof:

931100.027.653.910.97.6Asiaאסיה
13,002100.012.933.032.122.0Europeאירופה

הצפונית 1,302100.01.222.123.253.5Northאמריקה America
הדרומית 2,000100.010.044.222.023.8Southאמריקה America

ר'נל 70  עולים 1מזר, 14,436100.0/5.733.230521.2Thereof: immigrants  total
:Thereofמזה:

814100.030.553.69.56.4Asiaאסיה

11,770100.013.931.932.621.6Europeאירופה
הצפונית 447100.01.524.924.349.3Notrhאמריקה America
הדרומית 381100.029.440.615.614.4Southאמריקה America

"ilinn  mn>:*ar^ nf crhn1 Incl. immiGrants with unknown v

irom Africa.

IMMIGRANTS AND POTENTIAL בני בכוח ועולים עולים
immigrants aged 15 and over, ושנות גיל לפי ומעלה, 15
BY AGE AND YEARS OF SCHOOLING

1989
לימוד

הכל לימ1דסך p/jn/schoolingYears 0
Totalגיל

Age
08912131516+

מספרים
Percentsאחוזיםמוחל0ים
Absolute
numbers

כולל 01ך 18,539100.012.834.729.023.5GRAND TOTAL

1517934100.029.269.1171517
18243,205100.02.756.928.811.61824
25344,675100.03.127.734.035.22534
35443,556100.05.024.437.433.23544
45541,558100.011.426531.730.44554
55641,836100.025.430.326.417.95564
65+2,775100.041.632.616.69.265+

 ע/לים כוללמ?ה: 1סך 14.436100.015.133.230.521.2Thereof: immigrants  total
1517782100.033.965.40.71517
18241,738100.03.859.529.17.61824
25343.337100.03.729.437.929.02534
35443.061100.04.723.840.331.23544
45541,323100.011.523.933.331.34554
55641,630100.027.029.626516.95564
65+2,565100.043.931.01658.665+

לא לימור ש1ות 00פר av ו\ו7ים בולל r.1.רוע (net. immigrants with unknown number of years 01 schooling.
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ישראל את שעזבו עולים
ישראל, את שעזבו ומעלה 18 בני עולים

ותכונות בישראל שהות על'יה, תקופת לפי
נבחרות

מסן תאהגלאחוז בגל

עולים'סקר absorption'ofקליטת immigrantSurvey

תקופת
עלייה2

1969/70
1970/71

1971/72
1974/75

1975/76
1977/78

1978/79
1979/80

1982/83

את עזבו
 בתוך ישראל

1

שנה
Year

3
שנים
Years

1

שנה
Year

3

Vears

1

שנה
Year

1

שנה
Year

3
שנים
Years

1

/me
Year

הכל 0ך
גברים
נשים

10
10
9

16
18
15

6
6
6

13
14

13

6
7
6

6
6
5

12
13
11

9
9
9

מגורים .בשח
אחרונה

הצפונית אמריקה
הדרומית אמריקה
מערבית אירופה
מזרחית אירופה
אפריקה אסיה

17
19
2
4

29
29
5
8

17

7
13
3
3

32
17
26
7
9

16
6

11

3
(3)

9

(11)
15
2
ך

24
22
29
3
15

12
(8)
14

(1)
(2)

גיל
1829
3054
+55

16
7

(3)

26
12
7

9
5
3

19
11

8

9
5
(3)

8
5
(2)

17
11

6

13
7
3

מטפחתי מצב
נשואים מזה:
רווקים

6
18

11
28

5
10

11
21

5
10

4
11

10
21

6
15

במשפחה מעמד
בודדים

משפחה בני עם
18
6

28
10

12
4

23
10

10
4

11

4
22
8

13
5

עולים 1830142812112512מזה:

הכ סך  בכוה
גברים
נשים

19
17

34
27

13
15

27
28

12
11

11

13
23
24

12
12

מגורים יבשת
אחרונה

הצפונית אמריקה
הדרומית אמריקה
מערבית אירופה
אפריקה אסיה

19

20
(11)

32

31
28

17
9
15
8

33
21
28
19

16
7

12
(5)

(9)
(13)
16
(7)

24
25
32
16

12

(8)
16

גיל
1829
3054
+55

24
13

(7)

38
24
(16)

18
12
8

33
25
19

13
10
(9)

12
10
(10)

25
25
21

16
9
(5)

משפחתי מצב
נשואים מזה:
רווקים

11
28

21
41

11

18
24
34

9

15

9
15

22
30

9
18

במשפחה מעמד
בורדים

משפחה בני עם
24
11

37
22

17
11

31
24

14

9
14

8

28
21

16
8

מבוא. יאה  ישי<'י את ""ובו ה"וליס הגורו! על במושבים. או בקיבוצים גרים ש''ים "ל"תם נ"ת 1870 בני עולים 1974/750 1

ונגמרות ב0פ0מבר המתחילות לשנים מתייחסות "ולים קיינ1ת בסקר העל"ה תקופון! 2

דצמבר. ו"ד מינואר  הגבולות ביקורת קובץ לסי ■7"<v,7 mm מבן. לאחר שנה נ<'וגום0
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IMMIGRANTS WHO LEFT ISRAEL

BYIMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, WHO LEFT ISRAEL5.12 STAY IN ISRAEL, AND SELECTEDOF IMMIGRATION,PERIOD
rHARA<TrFRI<5T1r:<3
Percent of total In each cell

הגבולות ביקורת קובץ
Border control file

1984198519861987Period of
immigration2

131311

a'vuשנהשנהLeft Israel
YearYearsYearYearsYearYearwithin 

61518 67 11TOTAL
61517 67 12Males
61519 76 10Females

Last continent
of residence

122729 1414 15North America
(5)2222 5(3) 14South America
143330 1315 17Western Europe
(2)75 0)(2) (2)Eastern Europe
(1)(2)3 (1)(3) (4)AsiaAfrica

Age
72124 77 121829

(4)1315 77 113054
(5)510 47 955+

Marital status
41114 57 11Thereof: Married
92728 97 12Never marired

Status in family
Arrived alone
Arrived with
family

123129 1211 16THEREOF: POTENTIAL
IMMIGRANTS  TOTAL

123127 1110 16Males
123130 1311 16Females

Last continent
of residence

122930 1514 15Notrh America
(5)2423 5(3) 16South America
163834 1615 19Western Europe

(11)(27)20 (4)(9) (8)AsiaAfrica
Age

113731 119 151829
(10)2826 1510 173054
(20)1723 1118 (22)55+

Marital status
92325 1111 17Thereof: Married
144134 1110 15Never married

Status in family
Arrived alone
Arrived with family

I As from 1974/75. immigrants aged 18170 at immigration who do nol live in qtbbuzim or moshavim. Definition 01 immigrants who letl Israel _

see in the introduction to this chapter. 2 Periods of immigration in the Survey of ImmigranI Absorption series refer to years beginning m
September and ending in August 01 the following year: year 01 immigration according to border control (ties  calendar years
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS AGED 18 AND
OVER BY PLACE OF STAY (IN
ISRAEL OR ABROAD) ONE
YEAR OR 3 YEARS AFTER
IMMIGRATION

18 בני בכוח o^iyi D'Viy
הימצאם מקום לפי ומעלה

ו3 שנה בחו"ל) או (בישראל
העל"ה אחרי עונים

Immigrants of 1985

שנים 3 /
העלייה אחרי בחו/ Wereלשהו staying abroad

\ 3 years after\ immigration /3 Dmnir\froreמעל than 3 monthsהיו \בארץ/ הבלפחותסר0ר/ unin'□סך 31223\ 3nmvDהכלהכל/ tvשניםשנים\ /0'itnin\ /TotalTotalLessTotalmonths31223Were\
/thanto oneyearsyearsinOne year after \ / העלייה אחרי months3yearIsraelimmigrationשנה \

בכוו 1potentialועולים immigrantsmmigrants and
הכל 5,6601,3713391,0323193663484,289TOTALסך

הכל סל  נח/ל 8986269752911865346272Wereשהו abroad  total
חודשים מ3 rvno50127375198753985228Less than 3 months

 0'wiin 3r< Moreיותר than 3 months 
הכל 039735322331432626345totalך

רוודשים 6 עד 3167137121251781013136 months
חודשים 12 עד 623121711206261816314612 months

בארץ 4,7627462425042033074,077Wereהיו in Israel

1 :nrnבכוח :1fולים potential immigrantsThereo

הכל 3,0671,1712908812823092921,896TOTALסך
הכל 0ך  בחרל >78556397466775שהו 61222 29iWere abroad  total

חודשים מ3 4452567518172357518ELessפחות than 3 months
 חודשים 30 Moreיותר than 3 months 

הכל 0340307222854326iך 2173;total
חורשים 6 עד 314512012108178i 842(36 months
חודשים 12 עד 6195188111772618i 134i612 months

בארץ 2,2831היו 60979;4761692481,6/5Were in Israel

Percentsאחוזים
DO1Vבכוח potentialועולים immigrantsImmigrants anc

הכל >10024i186סך 676 eTOTAL
הכל סן  בחרל (10070115913שהו 730 3?Were abroad  total

0'enin 30 ninD100551e4015845 1Less than 3 months
 חודשים מ3 Moreיותר than 3 months 

הכל >100סך 89e831166 61total
חודשים 6 עד 31008275101860 536 months

חודשים ו 2 עד 6100, 9489115 70 8612 months
בארץ >100היו 15104685Were in Israel

בכוח עולים :Thereofמזה: potential immigrants
הכל 1009סך 3829962 10 10TOTAL

הכל סך  בחרל 10012שהו 72601528 37 8Were abroad  total
חודשים מ3 10017פחות 58411642 17 8Less than 3 months

 חורשים מ3 Moreיותר than 3 months 
הכל ג100םך 90f84131063 8total

חודשים 6 עד 31003 82f74111858 536 months
חורשים 12 עד 6100h 969113469 9612 months

בארץ 1003היו 26f1871174Were in Israel
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לאומיים חשבונות

ערך לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין כהפרש
במחירים מוערכים שניהם כאשר בתחילתה, המלאי

התקופה. של הממוצעים
ההוצאות קבועים: בנכסים גולמית השקעה
נכסים של ההון מלאי להגדלת עצמי) וייצור (רכישות
ללא והמוסרות הממשלה המפעלים, שבידי קבועים
נכסיםיבניק"מא רכישת כוללות ההוצאות רווח. כוונת
עבודות אזרחי, לשימוש עפרות) ומרבצ1 קרקע (למעט
הוצאות גדול, מידה בקנה תיקונים בתהליך, בנייה
הוצאות נכללות לא ומנועים. 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 וביטוח הובלה
בחו"ל מפעילותם ישראליים "צור גורמי הכנסות
ערך בישראל. הפועלים זרים "צור לגורמי ותשלומים
ההוצאות כולל דהיינו, ,c.i.f. נרשם הסחורות יבוא
אלה שירותים נקנו אפילו ולביטוחן, סחורות להובלת
ביצוא נרשם לכך, בהתאם ישראלים. מיצרנים
של והביטוח ההובלה שירותי ערך גם השירותים
ערך ישראליים. יצרנים ידי על שסופקו יבוא, סחורות
נסו; עקיפים מסים כולל והשירותים הסחורות יבוא
שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי כולל היצוא ערך

היצואנים.
הכנסת בחו"ל: "צור לגורמי נסו תשלומים
רנ0ה, כמו בחו"ל, 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,
"צור גורמי הכנסות לסך שוה הלאומית ההכנסה
היא ומיזמות. מרכוש שכירה, מעבודה  ישראליים
לאחר שוק, במחירי הגולמי הלאומי לתוצר גם שוה
הייצור על נ0ו עקיפים ומסים בלאי הפחתת

המקומי.
שוה השוק, במחירי הפנויה, הלאומית ההכנסה
על נסו עקיפים מסים בתוספת הלאומית להכנסה
העברות וכתוספת והיצוא היבוא ועל המקומי הייצור
ידי על ריבית תשלומי כולל מחרל, נסו שו0פות

הממשלתי. הסקטור
להכנסה שוה הפנויה הפרסית ההכנסה
של מרכוש והכנסות ישירים מסים פחות הלאומית,
העברה תשלומי ובתוספת הממשלתי, הסקטור

ומחדל. מהממשלה הבית למשקי
ההכנסה בין ההפרש הוא הנקי הלאומי החיסכון

הגדרות1
ערך שוק2: במחירי הגולמי, הסקומי התוצר
ההפרשות הפחתת לפני נ0ו, והשירותים הסחורות
גורמי ידי על שיוצרו קבועים, הון נכסי על בלאי עבור
ביהודה, יהודיים וביישובים בישראל המועסקים "צור
ההוצאה לסיכום שוה זה ערך עזה. וחבל שומרון
(הן הגולמית ההשקעה וציבורית, פרסית לצריכה
ושירותים. סחורות של נסו והיצוא ציבורית) והן פרסית
המשק, ענפי תוצר את כולל העסקי התוצר
ללא המוסדות שירותי הממשלה, שירותי תוצר להוציא

הדיור. ושירותי רווח כוונת
לתוצר שוה שוק במחירי הגולמי הלאומי התוצר
של נסו הכנסות בתוספת שוק במחירי הגולמי המקומי

לארץ. מחוץ שנתקבלו "צור גורמי
צריכת את כוללת ציבורית לצריכה ההוצאה
לביסוח המוסד הממשלה,  הממשלתי הסקסור
וכן הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות לאומי,
את מממנים הנ"ל שהגופים רווח כוונת ללא מוסדות
רווח כוונת ללא המוסדות צריכת הוצאותיהם. עיקר
לערך שוה הצריכה הפרסית. בצריכה כלולה האחרים
הבלאי לעוברים, התשלומים שנצרכו, הביניים תשומות
לעובדים התשלומים ששולמו. העקיפים והמסים
התחייבות את המשקפת זקופה, הוצאה כוללים
פרישתם. לאחר לעובדיה פנסיה לשלם הממשלה

משקי צריכת סיכום פרסית: 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 ובחרל בארץ ישראל,

מגורים. בתי למעס 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
ישראלים צריכת על מפורטים נתונים בהיעדר 

לארץ. ובחוץ בארץ בלבד,
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: במלאי,
יצרנים ידי על המוחזקים גמורים ומוצרים "צור
ידי על המוחזקים חיוניים מוצרים מלאי (ב) פרסיים,
בנייה ועבודות כבישים בניינים, של ערך הממשלה.
בנכסים גולמית להשקעה נחשב בנייה בתהליך אחרות

במלאי. כגידול ולא קבועים
נאמר החשבון, בתקופת במלאי, הפיסי השינוי ערך

United Nations. A System 01 National Accounts. Studies in Methods. Series F. No. 2 NewYork. 1968 האדם: תדריו עי מבוססות ההגדרות
היצ1אנים. שקיבלו (וספים תמורה מרכיבי וכוללת ליבוא נ0ו מסים כוללת שאינה בבר חאום מהגדרת שתה שוק במחירי התוצר חגורת
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שוטפות העברות ורק להלן). (ראה הון והעברות
חיל עם השוטפות העסקות כחשבון נכללות

ההשקעה הגולמית. המקומית ההשקעה מימון
לבלאי, ההפרדה ירי על ממומנת הגולמית המקומית
בחשבון הגירעון ידי ועל הנקי הלאומי החיסכון ידי על

חו"ל. עם העסקות
נטו, פיננסיים, בנכסים הגידול נסו: הלוואות מתן

נטו. בהתחייבויות, הגידול פחות
הגולמית, המקומית ההשקעה גולמי: הון הצבר
ניתן שלא אחרים ונכסים טבע אוצרות קרקע, רכישת
ונכסים פיננסיים בנכסים הגידול בתוספת אותם, לייצר

בהתחייבויות. הגידול פחות אחרים, מוחשיים 7א
בהכנסה שמקורן העברות הן שוטפות העברות
להכנסה שנוספו ההעברה, משלם של השוטפת
לרכישות ושנועדו ההעברה מקבל של השוטפת
שהתקבלו ההעברות לצריכה. הוצאה כגון שוטפות,
שער לפי בש'ח, חושבו לחו"ל. ששולמו או מהול

הרשמי. החליפין
השקעות לממן שנועדו העברות הן הון העברות
שהן או ההעברה, נותן של בחיסכון או ברכוש ושמקורו
למקבל והן למשלם הן  חדפעמיות העברות

ההעברה.
על שהוטלו שוטפים היטלים כוללים ישירים מסים
והרשויות לאומי לביטוח המוסד הממשלה, 'ד'

המקומיות.

מרווחי מרכוש, משכר,  הכנסות על היטלים (א)
נכסים על היטלים מפנסיה; או מ"זמות הון,
בעלות ועל חברות של העצמי ההון על כספ"ם,

סחורות; על
החלק הן  לאומי לביטוח למוסר תשלומים 0)
המעסיק; ששילם החלק והן המבוטח ששילם
וכר. משפט בתי מסי לררכונים, חובה תשלומי (ג)
היצרנים על שהוטלו מסים הם עקיפים מסים
בסחורות לשימוש או לקנייה למכירה, לייצור, בקשר
"צור כהוצאות היצרנים ידי על והנרשמים ובשירותים,

עקיפים: למסים דוגמאות שוסםות.
מוסף ערך מס קנייה, מס מכס, יבוא: על מסים (א)

חוץ; נסיעות ומס
מוסף, ערר מס קנייה, מס מקומי: "צור על מסים (ב)
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, פרטיים 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 השוק),
בהלוואות או חדפעמיות בהלוואות התמיכה נכללה
בהלוואות המענק מרכיב קבוע. בסיס על ניתנו שלא

לצריכה ההוצאה לבין שוק במחירי הפנויה הלאומית
וציבורית. פרסית

הסקטור של הנקי החיסכון/הגירעון
הוא השוטף בחשבון הגירעון / החיסכון הממשלתי
ההוצאות לסר השוטפות ההכנסות סך בין ההפרש

הממשלתי. הסקטור של השוטפות
שוה המקומי השוטף הגירעון / החיסכון
והכנסות שוטפות העברות למעט הכולל, לחיסכון

מחדל. נטו מרכוש
הסקטור של השוטף הגירעון / החיסכון
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 הפרסית
כוונת ללא המוסדות 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 מחו"ל
חו"ל עם השוטפות העסקות בחשבון העודף
ההוצאות על השוטפים התקבולים כעודף חושב

חדל. עם ישראל של העסקות בחשבון השוטפות
מההשקעה גדול הלאומי שהחיסכון פירושו חיובי עודף
במימון משתתפת ישראל זה ובמקרה המקומית,
מתבצע המימון בחו"ל. השקעות של עקיף) או (ישיר
מוחשיים לא נכסים רכישת ודרך נטו הון העברות דרך
הגירעון ההפוך, במקרה בחו"ל. נסו פיננסיים נכסים או
ההשקעה למימון מקור הוא חו"ל עם העסקות בחשבון

המקומית.
העסקות בחשבון הגירעון / העודף של זו הגדרה
במאזן המקובלת מההגדרה שונה חו"ל עם השוטפות
ההעברות כל התשלומים במאזן התשלומים:
בחשבונות שוטפות. בהעברות מוגדרות החדצדדיות
שוטפות העברות בין מבחינים זאת, לעומת הלאומיים,
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ההכנסה אומדן בין ninr יש מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית, ההוצאה אומדן לבין הלאומית
של שהמדידה מאחר אולם, ובלאי; נסו עקיפים מסים
מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני
בין הפרש מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים בלתי
ההכנסה בצד הנרשם החישובים, שני תוצאות

והשמטות". כ"טעויות הלאומית

לאומית הוצאה
מוערכת המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
החקלאית, התוצרת של השיווק על הנתונים בסיס על
תעשייתיים מזון מוצרי של ושיווק "צור נתוני
למעם תעשייתיים, מוצרים על ההוצאה ומחיריהם.
הדיווח המשפחה, הוצאות סקר בסיס על נאמדת מזון,
המפעלים של הדיווח התעשייה, ענפי פדיון על השוסף
עיקריים בניק"מא מוצרים של המקומי הייצור על
והס0סיס0יקה טלויזיות) כביסה, מכונות (מקררים,

חוץ. סחר של
בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת

הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
ניכר חלק מבוסס אחרים שירותים בסעיף
משפחה הוצאות מסקרי מימצאים על מהאומדנים
הסקרים. שבין בשנים שונים אינדיקטורים לפי וחיוץ
לינות חשמל, אספקת (כמו מהאומדנים 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
שוטפות 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 דרחות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה
נתונים בתוספת התקציב, וחוקי הכללי החשב
והבטחון. 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 וציוד מכונות של יבוא נתוני א.

מייצור השקעה מוצרי ממכירת פדיון על דיווח ב.
מקומי;

וגמר התחלות שטח על רבעשנת"ם אומדנים ג.
בנייה;

למגורים בבנייה ההשקעה על כספיים נתונים ד.
והשיכון; הבינוי משרד בביצוע

ממוסדות הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על גדולים וממפעלים ציבוריים

השקעותיהם.

התוצר. בחשבון נכלל ואינו הון כהעברת הוגדר אלה
התוצר, בחשבון מוסף ערך במס הסימול
במקורות המקומיים השימושים ערך השוק: במחירי
ערך וכן וההשקעות, והציבורית הפרטית הצריכה 
ערך מס דהיינו, נטו; מוסף ערך מס כוללים  היבוא

שהוחזר. מוסף ערך מס בניכוי ששולם מו0ף
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
כסעיף ויצוא יבוא על נסו ממסים ההכנסות כלולות

מחרל. העברה מתשלומי בהכנסות התאמה
על מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
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  מגורים 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
מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים

לעזוב.
האחיד, בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים 
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף
הציבורי הסקטור רשויות ע"1 הניתנים הן והקהילתיים,
הענף כולל התוצר בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים והן
המקומיות, הרשויות הממשלה, ע"1 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
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ה"הכנסה ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת 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 עבודה שכר דהיינו: "צור, לגורמי התשלומים

דירה. ושכר ריבית רווח. כגון: הון. ותשואות

וכרו0ח. חקלאות תעשייה. וחיינו: ח19ילוח. לס'וונ בהתאם O'j/ein 1'D1y נין מחולק אלא אחת. 0י1ונ ליח'וח נלל בורך (חשב אינו הק'נוץ 3
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מתוקנים אומדנים
הקודם, בשנתון שפורסמו לנתונים כהשוואה
,1988 עד 1980 לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו
התיקונים עדכניים. ונתונים פירוטים קבלת בעקבות

באומדנים: שהוכנסו העיקריים
תעשייה מוצרי של הפרסית הצריכה באומדן .1
הנובעים ,1981 בשנת החל תיקונים הוכנסו
החדש בחישוב האומדן. חישוב שי0ת משיפור
שיפורים כחשבון הובאו קבועים במחירים

המוצרים. באיכות
תיקונים הוכנסו הציבורית הצריכה בסעיפי .2
תקציבי ביצוע על כספיים דו"חות קבלת בעיקבות
1988/89 לשנת הלאומיים והמוסדות הממשלה
.1986/87 לשנת המקומיות הרשויות ותקציבי
של האומדנים בין התאמה נערכה כן, כמו
ציבוריים. מלכ"ר קניות ושל הממשלה מכירות
כנייר. ובעבודות בננייה ההשקעה באומדן .3
תיקונים ו1988 1987 בשנים הוכנסו אחרות
הבנייה גמר שסח על מלא מידע מקבלת הנובעים
ביצוע על כספיים דו"חות ומקבלת הפרסית
וברשויות בממשלה הפיתוח תקציבי

המקומיות.
הנובעים תיקונים הוכנסו במלאי הגידול באומדן .4
.198 7 לשנת התעשייה מסקר נתונים מקבלת
בשנת החל תוקן פו"ב החקלאי היצוא אומדן .5

במאזן זה בסעיף תיקונים בעיקבות 1976
התשלומים.

כ200 ובו מגנטיים, סר0ים גבי על נתונים מאגר
החשבונות נתוני של ורכעשנתיות שנתיות סדרות
פנייה <"v לקבל אפשר ,1950 בשנת החל הלאומיים,

לסססיס0יקה. המרכזית ללשכה
התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסס0יס0י 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
,24 כפרק לבריאות הלאומית ההוצאה אומדני 22
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה ואומדני

.26 בפרק
המוסדות הממשלה, הוצאות על הנתונים
מופיעים המסרה לפי המקומיות והרשויות הלאומיים

המקומיות. והרשויות הממשלה  20 בפרק

א,

ג.

על. מתבססים כמלאי השינוי על האומדנים
חקלאית, תוצרת של המלאי כמויות על נתונים

הממשלה; שבידי חיוניים ומוצרים דלק
ערך על והמסחר התעשייה מסקרי נתונים

המפעלים; שרידי המלאי
בסיס על שנאמד היהלומים במלאי השינוי
קבועים. במחירים 1היבוא היצוא בין ההפרש

בסיס על נאמדים Q'ditwi nmno \יצו<^ יבוא
להגדרות התאמתם לאחר התשלומים ממאזן הנתונים

הלאומיים. החשבונות
של הרציפה בסדרה קבועים במחירים אומדנים
1986 במחירי המוצגת  ומרכיביו התוצר
סעיף לכל 1985 עד 1950 לשנים חושבו  (6.1 (לוח
ולתוצר וכר) השקעה (צריכה, בלבד עיקרי הוצאה
הכמותיים השינויים שרשור לפי  גולמי מקומי
בגלל בסיס. שנת במחירי שהתקבלו השנתיים
התוצר ממרכיבי קבוצה לכל האומדנים אין השרשור,

התוצר. על ההוצאה לסך מסתכמים
בדרך המתקבלים לשנה משנה הכמותיים השינויים
בסיס על המתקבלים מהשינויים שונים להיות עלולים זו

השוטפת. השנה או הקודמת השנה במחירי שקלול
קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
ניכוי ע"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 נעבר,
של הסטטיסטי המשרד של הלאומיים החשבונות
זו מערכת בין ובסיווג בהגדרות הבדלים הארם4,
בין בהפרדה בעיקר הם קודמים בלוחות למערכת

הציבורית. לצריכה הפרטית הצריכה
מלכר בין הפרדה נערכה הארם המלצות לפי
ציבורי למלכר פרסי, רווח) כוונת ללא (מוסדות
הוצאותיו). עיקר את מממנת שהממשלה (מלכר

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 הפרטית
כן, כמו הציבורית. בצריכה כלולים הציבורי המלכר
הציבורי הסקטור ענפי של התפוקה הגדרת שונתה
של נטו הקניות לערך בנוסף כוללת, והיא והמלכ"ר
לשכירים ששולם השכר את גם ושירותים, סחורות
וציור, בניינים על בלאי נוספת), עבודה הוצאות (כולל
הממשלה התחייבות את המשקפת זקופה והוצאה

תקציבית). (פנסיה פנסיה לתשלומי

מקורות
הם תשומהתפוקה נתוני של העיקריים המקורות
הלשכה של ביחידות שוטף באופן הנאספים נתונים
עברו המקרים שברוב לסטטיסטיקה, המרכזית
הנהוגות להגדרות התאמתם לשם והשלמות עיבודים
סקרים נערכו כן, כמו תשומהתפוקה. בלוחות

תשומהתפוקה. לוחות הכנת לצורכי מיוחדים
על בעיקר התבססו הנתונים החקלאות, בענף
("צור הלשכה של החקלאית הסטטיסטיקה 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
ידי 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 דוחו"ת 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

.824 מס. מיוחד בפרסום ראה ,1982/83

והגדרות הסברים
בצורת המציגה מערכת הם תשומהתפוקה לוחות
והעסקאות המשק ענפי בין הגומלין קשרי את מטריצה
לוח הוא 6.16 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
ועמודה אחת שורה ידי על מיוצג המשק מענפי אחד כל
במשק הענף של המכירות את מפרטת 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 1970 הכלכלה ענפי
חושבו 6.17 בלוח 1986 במחירי ישירים מקדמים
מחירים במדדי שתוקנו לאחר 6.16 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 הכרוכה

המשק.

תשומהתפוקה בלוחות שהוכנסו שינויים
1982/83

המובאים 1982/83 תשומהתפוקה לוחות
חקירת בסיס על שנבנו בסיסיים לוחות חינם בשנתון,
כולל המשק, ענפי כל של והתפוקות התשומות
הלוחות סופיים. ושימושים הראשוניות התשומות
שפורסמו ללוחות בעיקרם דומים 1982/83 לשנת

לעיל. ו. הערה ראה
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הכללי, החשב דו"חות על מבוססים הנתונים ומלכ"ר. על הנתונים והשירותים. המסחר בענפי
והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות מיוחד סקר על התבססו התשומות ופירוט התפוקות

רווח. כוונת ללא הפועלים מתוך המל, 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 ביטוח פיננסים, כגון מסוימים, בענפים ושירותים".
היבוא של הייעור וענפי המקור ענפי לקביעת מיוחד ביטוח (עסקי הענפ"ם. בסקרים גם נעזרו ותיירות,
למטרת מיוחדת וחקירה .(1982/83 "עוד"בוא (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 מיוחדים פרסומים
1982/83 יבוא "עודי סקר 787

1982/83 תשומהתפוקה לוחות 824 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153
19501962

טכניים פרסומים בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

בלבד) (באנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר 1 1963
הממשלה והוצאות הכנסות 2 הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235

1955/561956/57 החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח המקומיות
1962/63 1964/65 ישראל של הלאומיים

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314
1950 1968

אחרים פרסומים תעשייה מוצרי על פרסית לצריכה ההוצאה 469
19641973

ישראל של הציבורי הסקסור חשבונות הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות 484
בלבד) (באנגלית *1948/491954/55 1969/701972/73 המ0רה ולפי

בישראל. כלכלי למחקר פאלק rmo עם בשיתוף .
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לאומית והוצאה הכנסה
במקורות ושימושים מקורות

במקורות □1uin'uUses of resources

:nino

תוצריבואיצואהשקעההוצאההוצאה
מקומיסחורותסחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הכל גולמיושירותים'ושירותים1מקומיתפרנויתציבוריתסך
TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross

governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services1of goodsproduct
expenditureformationand services2

קבועים3 במחירים
n"\uמיליונ .

19505,2843,2831,8272091,7813,466
19516,4204,0022,1602911,9024,502
19526,4404,1621,8553811,7504,696
19536,4144,3251,5534691,7874,640
19547,4794,9951,7326671,9675,526
19558,3695,5102,1336862,1176,272
19569,2896,5782,0187802,4646,830
19579,8466,5062,3619342,4447,424
195810,6937,0272,5361,0392,7437,959
195911,8917,5962,7721,3702,9378,962
196012,9378,1202,9101,7303,3959,553
196114,8009,1433,4722,0074,19310,594
196216,48710,1033,8262,3584,82211,643
196318,03711,1433,9642,7095,15512,877
196420,02112,0804,7882,8745,86714,139
4196419,66111,7904,7882,8145,69113,970
196521,05612,8984,8123,0535,80415,283
196621,16213,4654,0323,3775,77015,451
196722,09315,2293,1293,6646,31815,837
196826,46717,0264,6534,6758,20718,260
196930,04019,1555,8864,9939,44620,561
197033,34521,3776,6875,47211,11822,227
197136,97922,2108,1586,76912,29624,672
197240,23323,4109,1867,69012,44427,731
197345,98728,6539,7008,11316,84929,145
197447,68930,2299,2838,56716,93330,690
197549,54831,6209,7788,72117,64531,979
197649,45031,2728,5959,99517.11532,490
197749,49930,6477,97511,16416,61933,107
197852,66733,1608,15911 ,67818,38034,432
197954,72033,9229,12212,02818,89535,981
198054,50219,502 14,5907,89012,75017,68637,096
198158,09922,037 15,5387,48013,37419,45438,766
198259,43523,800 14,5758,58712,98620,29139,192

198361,99125,871 13,9929,44513,28521 ,65040,290
198462,54924,034 14,8178,77515,10521,43441,176
198563,86224,178 15,4107,84516,40421,30542,741
198667,63027,732 13,9468,62917,32323,30844,322
198774,46830,086 16,3278,87719,17927,72046,748
198874,73731,223 16,0278,71018,77826,98847,750
198973,61730,905 14,6018,47619,63625,25648,362

שוספים במחירים
1989122,76651,679 25,95313,87431,26038,69584,071

NATIONAL ACCOUNTS 192



NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

RESOURCES AND USES OF RESOURCES

ninoLess:תוצרH/SJ<Per capita
nmD:מקומי

גולמיתוצר
תוצרנטותוצרשלשירותים
לאומילגורמימקומיתוצרrmxinהסק0ורתוצרציבוריים
גולמי"צורגולמימקומילצריכההעסקישירותיוסלכר

Services ofדיורGrossגולמיפרסיתGrossLess:Gross
generalOwnershipdomesticPrivateGrossdomesticnet factornational

governmentofproductconsumpdomesticproductpaymentsproduct
and nondwellingsof thetion expenproductpaid
profitbusinessditureabroad

institutionssector

At constant prices3jrices שוספים a'TnojAt current 1
NIS millionn"1uNISNIS Thousand n1u אלפ1

2,73646461950
3,0131 71701951
2,9241 1081071952
2,8122 1361341953
3,2711 1791781954
3,5832 2162141955
3,7361 2572561956
3,8462 2992971957
3,9792 3473451958
4,3462 3973951959
4,5133 4464431960

4,8386 5395331961
5,088 .8 6416331962
5,4114 7677631963
5,7075 8898841964
5,63912 87886619644
5,96415 1,0521,0371965
5,87716 1,1561,1401966
5,83317 1,2071,1901967

4,4971,47212,6066,50624 1,4191,3951968
4.8651,55814,4347,12928 1,6381,6101969
5,2011,68715,6327,47436 1,9231,8871970
5,4921,84617,5868,03843 2,4052,3621971
5,7392,03820,1198,82757 3,1003,0431972
6.8132,25120,5018,970111 3,9583,8471973
7,1402,44321,5059,119157 5,6245,4671974
7,3612,64622,2809,271271 8,1607,8891975
7,5742.87622,2809,217323 10,60710,2841976
7,7263.06322,4809,189332 15,53115,1991977
8,0663,21323,3349,357636 25,05124,4151978
8,3723,35724,4319,5411,562 47,25945,6971979
8.3563,50225,2865,0529,6113,802 111,289107,4871980
8,4313,62826,7535,6119,8706,350 264,483258,1331981
8,7013,76226,8065,9479,79413,974 596,911582,9371982

NIS Million nK< .11>V"n
8,7793,87127,6916,3479,88435 1,5401,5051983
8,8753,98328,3555,7799,900333 7,6287,2951984
8,8314,08329,8585,71210,0971,130 28,25427,1241985
8,5754,15631,5906,45110,3101 ,522 44,32142,7991986
8,6484,22333,8776,88610,7001,817 56,31154,4941987
8,9494,31334,4887,03010,7511,801 68,54766,7461988
8,9414,40735,0146,84310,7082,191 84,07181,8801989

current pricesAt
17,4798,36058,23211 ,44318,7572,191 84,07181,8801989
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(המשך) במקורות ושימושים מקורות

במקורות Usesשימושים of resources:JlinD
תוצריבוא

מקומיסחורותיצואWun■הוצאההוצאה
גולמיושירותים2סחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הכל Less:Grossושירותים1מקומיתפרסיתציבוריתסך
TotalGeneralPrivateGrossExportsImportsdomestic

governmentconsumptiondomesticof goodsof goodsproduct
consumptionexpenditurecapitaland services1and services2
expenditureformation

טנת"ם שינוי אחוזי
קבועים3 במחירים

195121.521.918.239.26.829.9
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

195611.019.45.413.716.48.9
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

196114.412.619.316.023510.9
196211.410.510.217515.09.9
19639.410.33.614.96.910.6
196411.08.420.86.113.89.8
19657.19.40.58.52.09.4

19660.54.416.210.60.61.1

19674.413.122.485952.5
196819.811.848.727.629.915.3
196913.512.526.56.815.112.6
197011.011.613.69.617.78.1

197110.93.922.023.710.611.0
19728.85.412.613.61.212.4
197314.322.45.65535.45.1
19743.75.54.35.60.55.3
19753.94.65.31.84.24.2

19760.21.112.114.63.01.6
19770.12.07.511.72.91.9
19786.48.22.34.610.64.0
19793.92.311.93.02.84.5
19800.40.513.36.06.43.1

19816.613.0 6.55.24.910.04.5
19822.38.0 6.214.82.94.31.1

19834.38.7 4.010.02.36.72.8
19840.97.1 5.97.113.71.02.2

19852.10.6 4.010.68.60.63.8

19865.914.7 9.510.05.69.43.7
198710.18.5 17.12.910.718.95.5
19880.43.8 1.81.92.12.62.1

19891.51.0 8.92.74.66.41.3

היצואנים, שקיבלו (01פים תמורה מרכיבי כולל 1

יבוא. על נ0ו מסים כולל 2
השנתיים השינויים שירש/ר לס ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל התקבלו 1985 ע7 1950 לשגים 1986 במחירי האומדנים 3

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור נגלל אחרות. בסיס שנות במחירי שרוושבו
והציבורית. הפר0ית לצריכה חדשים כ70ן1ר1ת שימוש  חרשה סדרה 4
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RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

.arnoLess:תוצרPer capita 'לנפש
מקומי

שירותים גולמיתוצר
ומלכר הסקטורתוצרצינוריים לצריכהשל מקומיהוצאה תוצר
Services ofגולמיפרסיתהעסקישירותי

general governדיורGross domesticPrivateGross
ment andOwnershipproduct ofconsumptiondomestic
nonprofitof dwellingsthe businessexpenditureproduct
institutionssector

Percent annual change
At constant prices3

10.11951
3.01952
3.81953
16.31954
9.61955

4.31956
2.91957
3.51958
9.21959
3.81960
7.21961
5.21962
6.31963
5.51964
5.81965

1.51966
0.71967
11.51968

8.25.814.59.61969
6.98.38.34.81970
5.69.412.57.61971
4.510.414.49.81972
18.710.51.91.61973
4.88.54.917' 1974
3.18.33.61.71975
2.98.700.61976
2.06.50.90.31977
4.44.93.81.81978
3.84.54.72.01979
0.24.33.50.71980
0.93.65.82.7 11.11981
3.23.70.20.8 6.01982
0.92.93.30.9 6.71983
1.12.92.40.2 8.91984
0.52.55.32.0 1.21985
2.91.85.82.1 12.91986
0.91.67.23.8 6.81987
3.52.11.80.5 2.11988

0.12.21.50.4 2.71989

1 Including other revenue components received by the expotrers. 2 Including net taxes on impotrs. 3. Estimates at >986 pirces 101

19501985 were obtained 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 for private and general government
consumption expenditure.
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ההוצאה סוג ולפי מטרה לפי פרסית, לצריכה הוצאה

1984 1983 1982 1981 1980

72,591

70,944

4.427
5,270
71,787

472

ש"ןן אלפי
1980 במחירי

78,107

76,464

4,749
4,760
76,475

71,840

70,175

3,902
4,597
70,870

66,500

64,817

490 502 528

58,840

57,279

2,8623,658
5,1445,234
59,56166,393

17,91418,94619,84921,08721,067
3,8754,8655,2214,9924,271
11,04511,51312,01312,44712,901
1,8961,7861,8471,9551,820
5,3666,9377,3258,6866,239

1,7411,8111,9182,0552,059
3,8294,2294,4815,0425,003
5,8837,5808,84510,3108,926
4,6085,0695,2745,6775,537
3,4043,6574,0974,2243.964

6,2518,97910,17512,3018,384
1,8072,1752,4242,7712,442
3,5594,7624,9015,9153,797
8852,0422,8503,6152,145

27,55730,16032,06633,98633,039
17,91418,94619,84921,08721,067
2,9753,0193,3053,6443,655
3,8754,8655,2214,9924,271
635658716813809

1,1841,4201,5221,9321,914
573723691770709
401529762748614

14,70815,74116,61617,74117,463
11,04511,51312,01312,44712,901

1,5611,6831,6651,6431,647
359363372371377
718792791782798

48

 פרסית לצריכה לאומית הוצאה .1
(2+6) כולל סך

בית משקי של לצריכה הוצאה .2
(3  4+5) ישראליים

בחו"ל ישראלים של צריכה .3
בארץ זרים של צריכה .4

בשוק בית משקי של לצריכה הוצאה .5
הכל 0ך  המקומי

מ0רה לפי

וטבק משקאות מזון,
אישיים וחפצים הלבשה הנעלה,

דיור
בית לצורכי וחשמל דלק

וציוד ריהוט
בית למשק

בית משק אחזקת
ובריאות אישי 0יפול
ותקשורת תחבורה

שעשועים בירור
אחרים ומוצרים שירותים

ההוצאה סוג לפי

הכל סך  קיימא בני מוצרים
ריהו0

בית למשק ציוד
אישיים תחבורת כלי

הכל סך  בניקיימא שאינם מוצרים
ו0בק משקאות מזון,

וחשמלי דלק
אישיים וחפצים הנעלה הלבשה,

בית משק צורכי
ותרופות תמרוקים

כתיבה וצורכי עיתונים ספרים,
ושונות בירור מוצרי

עסקיים שירותים
דיור

הכל 0ך  רווח2 כוונת ללא מוסרות .6
בריאות מוסרות

ודת סעד ומחקר, תרבות חינוך, מוסדות

וכוי פוליסיים מקצועיים, ארגונים

עיקר אח מסמנת והממשלה רווח כוונת ללא מוסדות של צריכה כולל לא 2 איטיים. תחבורה ולכלי בית לצורכי סיכה וחומרי דלק וגן בית לצורכי רשמל כולל 1

הצריכה. ש? המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מוון על הוצאות כולל לא הוצאותיהם,
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY OBJECT AND TYPE

1985198619861987198819891989

NIS thousandnn1w NISליוני million
pricesAt198C■vnnn1986At 1986 pricesבמחירים

שוטפים
At current
prices

73,03483,80127,73230,08631,22330,90551,6791. NATIONAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE  GRAND TOTAL (2+6(

71,39182,11027,06229,38630,51930,18550,3172. CONSUMPTION EXPENDITURE BY
ISRAELI HOUSEHOLDS (34+5(

3,3023,9601,3401,5071,5981,7592,7463. Consumption of Israelis abroad
5,6914,4861,6381,9291,7021,8803,1704. Consumption of nonresidents in Israel
73,78082,63627.36029,80830,62330,30650,7415. Consumption expenditure of households

in the domestic market  total

By object

21,61922,7057,5448,0888,5588,60014,086Food. beverages and tobacco
4,9065,9412,2882,7552.5802,3743,126Clothing, footwear and personal effects
13,32413,6764,8634,9765,0835,19510,037Housing
1,8321,9385445876507041,094Fuel and electricity  home consumption
6,80710,1382,2502,4322,4612,4043,491Furniture, furnishings and household

equipment
2,1432,2288439119419081,921Household maintenance
5,0145.5421,8432,0222,0592,1454,056Personal care and health
8,1249,5913.2063,6893,9163.5545.182Transport and communication
6.2376,8092.5022.7992,7512.7824.798Recreation and entertainment
3,7744.0681.4781,5491.6231,6402,950Other goods and services

By type

8.38212,5493,1393,5453.7183,2064,642Durable goods  total
2,5783,2699219789931,0451,431Furniture
4,2296,8691.3291,4541.4681,3592,060Household equipment
1,5752,4118891,1131.2578021,151Personal transport equipment

34,55937,86312,41413,75614,15114,09521,937Nondurable goods  total
21,61922,7057,5448,0888.5588,60014,086Food, beverages and tobacco
3,7714.2301,0791,1991,2991.3831,895Fuel and electricity1
4,9065.9412,2882,7552,5802,3743,126Clothing, footwear and personal effects
856849297340363328551Non durable household goods

1,8662,1616327387267981,296Personal care and medical products
817904253289244242462Books, newspapers and stationery
7241.073321347381370521Recreation goods and miscellaneous

17,51518.5486,9457,5317,6707,81114.126Profit oriented services
13.32413,6764,8634.9765,0835,19510.037Housing

1,6431,6916707007047201,3636. NONPROFIT INSTITUTIONS2  TOTAL
389412151161154162323Health institutions
800839353365370375692Education. culture and research, welfare

and religious institutions
454440167174181183348Trade unions. political organizations etc.

1 Includes household electricity as well as fuel and lubricants for household use and tot personal transport equipment. 2 Excluding
nonprofit institutions financed mainly by the government; excluding expenditure on food and medical products which are included in oiher
items of consumption,
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6.3
מזון, על פרסית לצריכה וטבקמשקאותהוצאה

I

19801981198219831984

n'u> אלק1
1980 במחירי

הכל 0ך  017,068זון 16,01017,71618.73918.752

ודגנים קמח 2,195מוצרי 2,0682.2512,4362,453

ומוצריו 4,168נשר 3,9814.3494,7574,585

540דגים 491525490528

563ביצים 522598633641

ומוצריו 2,265וולב 2,0302,4622,5732,630

מאכל 603שמני 596607639620

0ר"ם 2,058פירות 1,8992,0852,1552,185

0ר"ם 1,332ירקות 1.2861,4191,4641,414

ומוצריו 1,713סוכר 1,6951,8581,879.1,939

וקקאו קפה 634תה, 554704742734

997 00Q8589711,023
וירקות uiפירות ססס

ושונות מעוברים

הכל 0ן  1.367משקאות 1.3191,4661,6651.666

קלים 811משקאות 7619011,0711.134

חריפים 556משקאות 558565594532

1.019טבק 9821.1321.1471,071

משקאות ,|1ro19,454 18,31120,31421,55121,489

הכל וסבקסך
נ0ו יצוא 412פחות: 30?365357314

שומרון ליהודה,
עזה וחבל

96התאמה' 90100107108

n1N|7e>r> ,\\m18,946 17,91419,84921,08721,067

הכ סך  (מותאם) וםבק

הצרינה. של אחרים נסעיפים וגלולות liar על הוצאות תשמן על ר,תאסה 1
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6.3 PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD BEVERAGES
AND TOBACCO

1985198619861987198819891989

3usandNIS thIlionNIS m

At 1980 prices1986במחיריpricesAt במחירים1986
שונופים

At curren
prices

19, 12219.9916.6327,0097.2297.20512,057Food  total

2,6722.9079431,0061,0461,0722,069Bread and cereals

4,1924,1941,4931.6121,6411,6392.424Meal and meal porducts

621692237258266271427Fish

618586191185190183297Eggs

2,8102.8468088498758341,742Milk and milk products

558615159163165153281Edible oils

2,2422.3269258799168871,192Fresh fruit

1.5431.527541539569588948Fresh vegetables

1,9602,1795916646436601,268Sugar and sugar products

729690196227232265316Tea. coffee and cocoa

1,1771.4295486276866531,093Processed Iruit and
vegetables and
miscellaneous

1.8362.1036898238909321,504Beverages  total

1.2981,5105236637257731,223Soft drinks

538593166160165159281Alcoholic drinks

1.0801,138390410561586724Tobacco

22,03823,2327,7118,2428,6808,72314,285FOOD. BEVERAGES
ANDTOBACCO TOTAL

3074081301138079127Less: net exports to
Judea, Samaria, and
Gaza Area

1121193741424472Adjustment1

21,61922,7057,5448,0888,5588,60014,086FOOD. BEVERAGES
AND TOBACCO
(ADJUSTED)  TOTAL

tner items 01 consumption.1 Adjustment for expenditure on iood included in c
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ציבורית לצריכה הוצאה
n~\u מיליוני

6.4

19801981198219831984

1380 במחירי

לצריכה 44.747.644.742.945.4הוצאה
כולל סך ציבורית

ההוצאה סוג

הכל אזרחית0ך 19.820.320.620.921.3.מיינה

ענודה על 13.714.014.014.214.2הוצאות
שכר על 0.90.80.90.80.9מסים

נסו אחרות שו0פות 3.33.63.73.84.1קניות
1.92.02.02.12.1בלאי

הכל ביטחונית0ך 24.927.324.122.024.1צריכה

10.312.48.55.97.9מיבוא
הכל םך  מקומי 15.315.716.516.616.4מייצור

עבודה על 5.75.66.36.36.4הוצאות
שכר על 0.20.20.20.20.2מסים
סחורות 7.37.68.28.68.7קניות

ושירותים

2.12.31.81.51.1בינוי

מכירות 0.70.80.90.50.2פחות:

הרשות סוג

34.236.833.831.633.7ממשלה
מקומיות 4.44.34.34.44.4רשויות
לאומיים 0.60.60.60.60.7מוסדות

רווח כוונת ללא ציבוריים 5.55.96.06.36.6מוסדות
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6.4
GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

NIS million

1985198619861987198819891989

pricesAt 1986pricesAtבמחירי1980 1986
במחירים

שוטפים

At current

prices

47.342.713,94616,32716,02714,60125,953GENERAL GOVERNMENT

CONSUMPTION EXPENDITURE

GRAND TOTAL

Type of expenditure

21527.37,0847,3377.5797,72314.500Civilian consumptiontotal

14.313.84,7104,7464,8604,8769,709Compensation of employees

0.90.8330333342342642Taxes on salaries

4.14.41.2981,4701,5571.6582.772Other current purchasesnet
2.22.37467888208471,377Consumption of lixed capital

25.821.46.8628,9908,4486,8781 1,453Defence consumptiontotal

10.06.42,1714,1923,4711,9902,887Imported

16.015.14,7334,8335,0194,9258.623Domestic productiontotal

6.25.81,9691,9332,0782,0044,017Compensation of employees

0.20.269686868130Taxes on salaries

8.68.32,4342,5832,6232,5934,016Purchases of goods and
services

1.00.9260249250260460Construction

0.20.14135423757Less: sales

Type of authority

35.731.09,84112.02811.56810.11817.476Government

4.34.41,6011.7111,8031,8173,446Local authorities

0.70.6229221210206379National institutions

6.66.72,2752,3672.4462,4604,652Public nonprofit institutions
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כלכלי וענף הנכס סוג לפי מקומית, גולמית השקעה 6.5
984ו1980198113821983

שו1 אלפי
980 1במחירי

כולל 025,17923,86127,38230,12927,986ך
במלאי 8421,4527831761,414גידול

הכל סך קבועים בנכסים 24,33725,31326,59929,95326,572השקעה

נכס סוג
הכל 0ך  בנייה ועבודות 15,05815,00914,60414.41313,206מבנים

למגורים 10,16610,37710,0479.5858,979בנייה
למגורים שאינם 2,7212,4712,4422,6752,489בניינים
אחרות נ1"ר. 2,1712,1612,1152,1531,738עבודות

הכל סך  ו*יוד 9,27910,30411,99515,54013,366מכונות

תחבורה וכלי ,7402,1652,8684,3222,780
אחרי וציוד 7,5398,1399,12711,21810,586מכונות

נכס 1101 כלכל" ענף

הכל 0ך  דיור2 ovo"? המשק 14,17114,93616,55220,36877,593ענ0י

וייעור 9429801,1141,3201,109חקלאות
כנייר. וענודות 516483494557488מכנים

וציוד 426497620763621מכונות

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

וציור 1,047871555821832מכונות

מים 397423325354255מפעלי
בנייה ועבודות 262297258300201מבנים

וציוד 135126675454מכונות

נעו1
וציוד 386274292416242מכונות

ושירותים 4,2054,5894,9156,0345,302מסחר
בנייר, וענודות 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

ומטוסים 593383801,092759אוניות
יבשתיים2 תחבורה 1,6811,8272,4883,2302,021כלי

10,16610,37710,0479,5858,979דיור

אחת. בקבוצה ומוצגת לענפיס סוונה לא ינשת"ם תחבורה נכלי ההשקעה 2 חיים. בעיי נ0לא< שימי כולל 1

NATIONAL ACCOUNTS 202



6.5
GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET AND
ECONOMIC BRANCH

1985198619861987198819891989

NIS thousandn1w NISמיליוני million
pricesAt 19801986 pricestבמחירי שוטפים1986 במחירים

t current prices
25,01427,6088,877 8,6298,7108,47613,874GRAND TOTAL

5073,24460 7581866718Increase in slocks

24,50724,3648,937 7,8718,8968,40913,856FIXED CAPITALFORMATIONTOTAL

11,97311,7463,852 3,4683,9904,1397,387
Type of asset
Buildings and construction works

7,9007,4332,255 2,1152,2882,4304,393
 total
Residential buildings

2,3902,253799 6878518751,553Nonresidential buildings
1,6832,060798 6668518341,441other construction works

72,53412,6185,043 4,4034,9064,2706,469Machinery and equipment  total
1.6462,0841,250 8361,3618121,235Transport equipment

10,88810.5343,793 3,5673,5443,4585,234Machinery and other equipment1

Economic branch and type of
16,60776,9326,647 5,7566,6085,9789,463

asset
Economic branches2 excl. dwellings
 total

1,128940359 337327254413Agriculture and forestry
453341128 123129110182Buildings and construction works
675599231 214198144231Machinery and equipment

5,4225,1521,884 1,7651,5651,5202,302Industry (mining andmanufacturing)
470501149 149104128230Buildings and construction works

4,9524,6511,735 1,6161.4611,3922,072Machinery and equipment
9441,040340 330464457762Electricity
35335595 100123111201Buildings and construction work
591685245 230341346561Machinery and equipment
19724184 765366116Water projects
15318364 57384784Buildings and construction works
445820 19151932Machinery and equipment

Construction
155166101 6111499144Machinery and equipment

5,1235,2501,901 1,7471,9481,9423,136Trade and services
2,0342.078806 6409089071,606Buildings and construction works
3,0893,1721,095 1,1071,0401,0351,530Machinery and equipment
1,9922,059728 6057758281,355Transport. storage and

communication
610856362 283400406691Buildings and construction works

1,3821,203366 322375422664Machinery and equipment
5510135 2994577Ships and aircraft

1,7012,0741,115 8331,2638571,312Land transport equipment2
7,9007,4332,290 2, / (52,2882.43C4,393Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory. 2
item

Capital formation in land transport equipment is not classified by branch and is shown as a separate
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EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS
AND SERVICES AND FACTOR
PAYMENTS
MS million

סחורות ויבוא יצוא
ותשלומים ושירותים

ייצור לגורמי 6.6
n"1u מיליוני

198219831984198519861986198719881989

1980 1986במחיר"במחירי
At 1980 pricesAt 1986 prices

סחורות 49.550.757.662.566.017,32319,17918,77819,636EXPORTSOFGOODSיצוא
 ANDושירותים SERVICES 

הכלי TOTAL1סך

34.135.040.043.748.612.08413,31913,04913,546Goods1סחורות'

15.415.717.618.817.45,2395,8605,7296,090Servicesו^יר^ים

ושירותים סחורות 47.048.054.659.362.416,75918,57018,15818,964Exportsיצוא of goods and
נוספות תמורות servicesללא excl. other

revenue components

סחורות 75.880.980.179.687.023.30827,72026,98825,256MPORTSיבוא OF GOODS
ANDושירותים SERVICES

הכל2 0ך  TOTAL2

יבוא למע0 ,53.159.556.055.766.317,02719.13118,80618,220Goodsסחורות, excl. defence
importsביטחוני

בינוחונ1 8.55.87.910.16.52,1714,1923,4711,990Defenceיבוא imports
14.215.616.213.814.24,1104,3974,7115,046Servicesשירותים

ושירותים סחורות 66.770.670.970.376.419,30022,99922,43521,053Importsיבוא of goods
מסים andללא services excl.

taxes

שוספיםבלוח Atירים current prices

סחורות 227.9549.33,111.012,628.817,323.022,12024,35531,260EXPORTSOFיצוא GOODS
ANDושירותים' SERVICES'

סחורות יבוא
ושירותים2

342.5825.84,222.716,657.223,308.032,53034,05338,695IMPORTSOF GOODS
AND SERVICES2

נטו 14.034.8332.91,129.61,522.11,8171,8012,191NETתשלומים FACTOR
PAYMENTSלגורמי

בחו"ל PAID"צור ABROAD

ידי על מחרל 36.577.3263.8832.7981.91,0631,1851,761Factorתקנ1לים payments from

ישראלים "צור abroadגורמי

:Thereofמזה:

לעבודה 3.96.836.0102.7144.4169157209Compensationתמורה of
employees

"צור לגורמי 50.5112.1596.71.962.32,504.02,8802,9863,951Factorתצלומים payments paid
abroadבחול

:Thereofמזה:

לעבודה 10.326.4126.7436.4766.31,1551,1671,424Compensationתמורה of
employees

1 Including other revenue components to expotrers of goods
2. Including taxes. סח1רות. ל'צ1אני נוספ1ת תמורות כולל 1

מסים. כולל 2
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NET DOMESTIC PRODUCT AND
NATIONAL INCOME AT FACTOR
COST, BY ECONOMIC BRANCH

והכנסה נקי מקומי תוצר
גורמי במחירי לאומית
כלכלי ענף לפי ייצור,

0'ouiiu D'vnnnAt current prices

1983198419851986198719881989

נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FACTOR

COST"צור
שרו מיליוני 1,2306,14421,42632,62441,60951,60562,097 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ודיג "עור ,3.64.15.04.64.2353.1Agricultureחקלאות, forestry and

fishing
Industry 21.122.423521.521.419.719.2תעשייה

ומים חשמל .9.07.76.36.57.47.88.0Constructionבינוי. electricity
and water

אוכל שיר1תי .11.912.013.912.712.811.511.6Commerceמסחר, restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,6.36.27.57.68.09.29.0Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 13.013.616.513.515.816.016.3Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מנורים' בתי על 7.16.87.46.66.26.06.8Ownershipבעלות of dwellings'
ציבוריים 23.324.022.222.422.723.824.3Publicשירותים and community

services2וקהילתיים2
ואחרים אישיים 2.92.52.73.44.03.94.1Personalשירותים and other

services
זקופים בנק 5.64.06.64.96.36.45.8Imputedשירותי bank service

charge
שונים3 לענסים 3.73.72.61.91.91.40.9Subsidiesתמיכות for various

rnHi ictrioc^
והש00ות 3.50.90.94.22.13.62.6סעויות

11 1ULJ0M ICo
Errors and omissions

הלאומיים החשבונות מיצרפ1 בין ים
Relations between national accounts

היחס
aggregates

לאומי GROSSתוצר NATIONAL
(במחירי PRODUCTגולמי (At market

שרו מיליוני (p\VJ1,5057,29527,12442,79954,49466,74681,880Prices)  NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

15.316.617.516.716.215.415.8Depreciationכלאי allowances
נקייה לאומית 84.783.482.583.383.884.684.2NETהכנסה NATIONAL INCOME

שוק) at)(במחירי market prces)
לייצור 5.96.55.33.53.43.52.6Subsidiesתמיכות on domestic

productionהמקומי
"צור על עקיפים 11.210.313.014.214.213.413.6Indirecttaxesמסיט on domestic

productionמקומי
לאומית 79.479.674.872.773.074.673.2NATIONALהכנסה INCOME
נקי לאומי Net)(תוצר national product

"צור) גורמי atבמחירי factor cost)
ייצור לגורמי 2.34.64.23.63.32.72.7Netתשלומים factor payments paid נסו לארץ abroadבחוץ

נקי מקומי 81.784.279.076.276.377.375.8NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FACTOR

COST"צור

1 In the standard classification 01 economic activities there is no ח110ח6רח
01 residential buildings inhabited by their owners. 2 Excl. services {e.g..
education and health services) on profit basis. 3 Subsidy component in
government loans to the business sector (on domestic production and
exports). which could not be classified by branch.

לנתי הכלכלית לפעילות קבוצה קיימת לא הכלכלה ענ9י של האודר j//'oj 1

חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא 2 הבעלים, ■y המאוכלסים מנורים
הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 3 עסקי. כסיס על הגיתנים ובריאות)

ענטים. למי לסווגו {יחן שלא !ל'צוא). מקומי (לייצור העסקי ל0ק10ר
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COMPENSATION OF EMPLOYEES,
BY ECONOMIC BRANCH
At current prices

שכירה, rnavY minn
כלכלי ענף לפי

שוטסים במחירים
6.8

ו198319841985 986198719881989

לעבודה תמורה
של (מרכיב שכירה
הנקי) המקומי התוצר

COMPENSATION OF
EMPLOYEES (component
of net domestic product)

שיח הכ07ילי 8234,03413,93922,29229,38936,17543,171TOTALNISסך million

D'TiriN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ודיג "עור ,n!K"717n1.81.82.02.12.22.11.9Agriculture, forestry and
fishing

וחרושת) (כרייה 27.828.928.928.728.126.025.0Industryתעשייה (mining and
manufacturing)

1מים חשמל ,6.85.95.65.65.95.55.8Constructionבינוי, electricity
and water

אובל שירותי מ0רור,
והארחה

6.46.37.88.38.58.68.4Commerce, restaurants
and hotels

א00נה תחנורר.,
ותקשורת

6.76.76.56.97.2716.9Transport, storage and
communication

ע0ק"ם ושירותים ו12.411.312.0פיננסים 1.91V912.212.5Finance and business
services

מגורים' כתי על 0.50.40.50.40.40.40.4Ownershipבעלות of dwellings1

וקהילתיים2 ציבוריים 34.636.334.032.632.033.834.8Publicשירותים and community
services2

אישיים שירותים
ואחרים

2.92.52.73.43.94.34.3Personal and other
services

1 See note 1 to Table 6.7.
2 See note 2 to Table 6.7.

.6.7 ללוח 1 הערה ראה 1

.6.7 ללוח 2 הערה ראה 2
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NATIONAL DISPOSABLE INCOME,
AND NATIONAL SAVING
At current prices

לאומית /7/a/j7
לאומי וחיסכון פנויה

שוטפים במחירים
6.9

19821983198419851986198719881989

פנויה, לאומית nonn .11 . NET DISPOSABLE INCOME AT

(23+4 + 51 ש/7/ MARKETבמר/ירי PRICES (23+4+5)

שיר/ מיליוני 5731,5047,49566,649 56,207 45,319 29,39680,513NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

נקייה לאומית noon .285.984.881.276.178.781.384.785.62. Net national income at matket

שוק pricesבמחירי

101 ריבית תצלומי פחות: .31.92.33.84.43,43.02.72.13. Less: net interest paid

הממשלתי ה0ק0ור '11abroad by the general

governmentלחדל

מחויל ננ1ו שוספות העברות .49.211.017.021.417.113.210.511.34. Net current transfers from

abroad

הממשלתי ל0ק0ור :5.98.814.618.713.69.37.87.5Thereofמזה: to the general

government

על נכוו עקיפים מסים .66.86.65.66.87.68.57.55.15. Net indirect taxes on

ויצוא importsיב1א and exports

פנויה לאומית ר.כנ0ה .6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.06. Net disposable income at

שוק marketבמתיו' prices

לצריכה הוצאה פרוות: .99.896.894.591.992.099.399.296.47ל. Less: private and government

וציבורית 0consumptionר0ית expenditure

(67) נקי לאומי חיסכון .80.23.25.58.18.00.70.83.68. Net national saving (67)

לאחר נקי לאומי חיסכון .90.32.75.27.55.92.82.03.29. Net national saving after

adjustment1התאמה'

1 Excluding transfers from abroad designed to finance defence
imports and excluding defence imports financed by transfers from
abroad.

ניסחתי יבוא ל0'0ון nnv1'on 17'ino nmvn ovny ו

.1?ino muyn .y (Oioty ני0חוני יבוא ול0ע0
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ללא פרטיים ומוסדות ביתי משקן של וחיסכון פנויה הכנסה
רווח2 כוונת

אחרת צוין כן אס א7א שוטפים, במחירים
6.10

r
19801981198219831984

לאומית הבנסה .1

שיח מיליוני 1.1852154711,1955,810

אחוזים 1.2100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש 3 הממשלה של מקומית הכנסה .25.95.65.93.93.1

והסלים אגרות ישירים, מסים .322.420.522.121.616.7

לאומי לביסוח תשלומים .49.48.88.58.07.2

ללא ולמוסדות לתושבים נסו העברה תשלומי .5
רווח כוונת

17.617.718.317.218.5

פנים ממקורות פנויה פרסית הכנסה .6
!5+(2+3+4)2.ו1

79.982.881.883.791.5

מרוול לפרטים העברות .76.06.04.02.83.1

(6+7) הכל 0ך פנויה פרטית הכנ0ה ■885.988.885.886594.6

שח מיליוני 8.1741924051.0345.495

אחוזים 8.2100.0100.0100.0100.0100.0

פרסית4 לצריכה הוצאה .980.276.285.989.278.1

(8.29) נקי4 חיסכון .1019.823.814.110.821.9

בלאי .1120.318.220.019.819.7

1(10+11) : (8 + 11)) גולמי5 חיסכון .1233.335.828.725.635.0

לנפש פנויה פרסית הכנסה .13

שוטפים במחירים 19

n*!J

941012521.318

 =מדד 1980 100.0הבסיס:

קבועים6 במחירים 100.00.71) 110.5112.£117.6

הולקו. שלא רווחים כולל ו
הוצאותיה. עיקר את מממנת אינה שהממשלה רווח כוונת ללא מיסרוח 2

שהממשלה רווח כוונת ללא ומוסדות לאומיים מ1סדות מקומיות, רשויות גם כולל 3

הוצאותיהם. עיקר את מממנת
הרבע1ניים. האחוזים ממוצע 4

הפנויה. הגולמית מההכנסה הרבעוניים הגולמי החיסכון אחוזי ממוצע 5
הפרסית. לצריכה נינזר מחירים במרד ניכו' 6
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6.10
DISPOSABLE INCOME AND SAVING OF HOUSEHOLDS1 AND
PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS2
At current pirces, unless otherwise stated

19851986198719881989

ו NATIONAL INCOME

20,29631,10239,79249,80459,9061.1 NIS million

100.0100.0100.0100.0100.01.2 percents

0.82.31.31.21.62 Govenrment3 domestic income form porpetry

22.724.223.022.420.13 Direct taxes. lees and levies

8.88.78.07.6754 Contributions to national insurance

20.822.321.220.322.25 Net transfers to domestic households and to private
nonprofit institutions from government

88587.188.989.193.06 Disposable private income from domestic sources
]1.2(2+3+4)+5]

4.05.25.53.75.17 Transfers form abroad

92.592.394.492.898.18 Total disposable private income (6+7)

18.78528.72137.57446.23358J158.1 NIS million

100.0100.0100.0100.0100,08.2 percents

87.696.996.193.888.29 Private consumption expenditure4

12.43.13.96.211.810 Net saving4 (8.29)

22.822.320.919.819.711 Consumption of fixed capital

28.720.920.621.726.412 Gross saving5 [(10+11) : (8+11)]

NIS
13 Disposable private income per capita

4,4336,6818,60210.41113.009 at current prices

1= 100.(base: 1980Index 

1035105.9113.8119.0123.4 at constant prices6

1 Including undistributed profits.
2 Nonprofit institutions, wnich are not financed mainly by the government.
3 Including also tocal authorities, national institutions, and nonprofit

institutions financed mainly by the government.
4 Average of quatrerly percentages.
5 Average quarterly gross saving as a percent of gross disposable income.
6 Deflated by the implicit price index ot private consumption.
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חו"ל עם שוספות עסקות
שוטפים במחירים

6.11
19801981198219831984

שח מיליוני  אוספות 771793759305,229הכנסות

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סחורות 63.662.660.859.059.5יצוא

יבוא על נסו 9.110.114.415.112.3מסים

ני0חוני יבוא על מסים 1.31.71.61.31.7מזה:

ליצוא תמיכות 2.63.44.04.44.3פחות:

מחול "צור לגורמי 6.58.49.98.35.0תקבולים

לסקטור ריבית 2.62.83.22.72.0תקבולי
מחויל הממשלתי

0חול ש01פ1ח 20.819.615.719.4255העברות

הממשלתי 13.011.79.914.721.4לס0,7ור

לביטחון 2.42.37.0מזה:

אחרים 7.87.85.84.64.1לס7ו0ורים

שח מיליוני  שוספות 781904221,0125,266הוצאות

אחווים 100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סחורות 84.683.281.381.680.2בוא

ביטחוני יבוא 12.814.79.77.310.6מזה:

בחול "צור לגורמי 10.311.111.811.111.3תשלומים

הסקטור ע1 ריבית תשלומי
לווול הממשלתי

3.84.75.55.97.4

לחול שוטפות 1.31.01.41.41.1העברות

הממשלתי מהסקטור 00.50.70.50.5

אחרים מסקטורים 1.30.50.70.90.6

שח מיליוני  חול עם בעסקות השוטף 111478237העודף

שח מיליוני  התאמה' לאחר חול עם בעסקות השוטף 25478959העודף

.6.9 ללוח ו הערה ראה 1
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6.11
CURRENT TRANSACTIONS WITH THE REST OF
THE WORLD
At current pirces

19851986198719881989

22,22730,11136,07338,35247,376CURRENT RECEIPTS  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 percents
56.857.561.363.566.0Exports of goods and services

11.313.315.415.310.9Net indirect taxes on imports

1.91.32.11.71.2Thereof: taxes on defence imports

2.31.92.02.32.2Less: subsidies to exports

3.73.32.93.13.7Factor income form abroad

1.51.41.31.51.9interest received by the general
government from abroad

29.026.321.218.919.7Current transfers from abroad

25.020.714.713.712.9To the general government

10.19.07.97.16.6Thereof: for defence

4.05.76.55.26.8To other secotrs

20,36827,96237,77739,64745,432CURRENT EXPENDITURES  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 percents

81.883.486.185.985.2Impotrs of goods and services

12.17.812510.16.4Thereof: defence imports

9.69.07.67.58.7Factor income paid abroad

7.97.15.76.05.6Interest paid abroad by
the general government

0.60.60.50.50.5Current transfers paid abroad

0.20.20.20.20.2By the general government

0.40.30.40.40.3By other sectors

1,8592.1491.7041.2951,944Surplus on current transactions  NIS million

1,7001.1835335181,608Surplus on current transactions after adjustment1  NIS

million

1 See nole ו 10 Table 6.9.

211 לאומיים חשבונות



הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות
ומוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות

רווח כוונת ללא ציבוריים

שוטפים במחירים

19801981198219831984

שח שוםפותמיליוני 66151892הכנסות 3424,264
אחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0

מרכוש 0.68.1!70.6הכנסה 11.46.8
מחויל מדינית הכנסות .run3.03.32.8 3.52.5

עקיפים 30.331.134.8מסים 33.332.3
מקומי "צ1ר 19.717.918.8על 17.817.6

aw 17V10.613.216.0 15.514,7

חובה ותשלומי ישירים 0028.829.728.9ים 30.422.7
הלאומי הביטוח 12.112.610.8הכנסות 11.79.8

שוטפות 18.216.617.4העברות 13.228.4
בית 1.52.62.0ממשקי 2.32.2

פרטיים וממלכר

16.713.915.4מחדל 10.826.2
בינממשלתיות 13.710.613.3העברות 8.523.7

ביטחוני 000מענק 00
אזרחי 000סיוע 00

לאומיים למוסדות 3.03.32.1העברות 2.32.5
ציבורי ולמלכר

שרו ו^ו0פותמיליוני 74193968הוצאות 4025,190
D'TinN 100.0100.0100.0 100.0100.0

לצריכה 60.857.056.6הוצאות 57.056.4
הציבורי הרו/ב על 14.915.516.8ריבית 16.918.9
בארץ ריבית 10.810.910.6תשלומי 11.211.5
לחדל ריבית 4.14.76.2תשלומי 5.77.5

נוספים תמורה ומרכיבי 72.718.613.6תמיכות 13.413.2
מקומי 4.08.46.0לייצור 6.26.6

2.73.14.2ליצואנים 3.74.3
01.00.3ליבוא 00.3

העסקי לסקטור אחרות 5.44,13.1תמיכות 3.52.6

שוטפות 12.210.913.0העברות 12.777.5
הלאומי הביטוח 8.17.38.7תשלומי 8.27.4
אחרות שוטפות 4.13.13.8העברות 3.83.6

לחול 00.50.5העברות 0.70.5

ש"ח מיליוני

מקומי שו0ף |1yu1858173 831,736
כולל שוסף 84276גרעון 60926

התאמה' לאחר כולל שו0ף 93683גרעון 60948

.6.9 ללוח 1 הערה ראה ו
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CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF
GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITIES, NATIONAL
INSTITUTIONS AND GOVERNMENTAL
NONPROFIT INSTITUTIONS
At current prices

1989 1988 1987 1986 1985

CURRENT RECEIPTS  NIS million
 percents

Propetry and entrepreneurial income
Thereof: interests received from aborad

indirect faxes
On domestic production
On imports

Direct taxes, fees and levies
National insurance contributions
Current transfers

Transfers from households and pirvate
nonprofit institutions

Tranfers from abroad
Intergovernmental transfers
Oefence grants
Civil aid

Transfers to National Institutions
and public nonprofit institutions

CURRENT EXPENDITURE  NIS million
 percents

Consumption expenditure
Interest on the public debt
paid to resident sectors
paid abroad

Subsidies and other revenue components
On domestic production
On exporters
On imports
other subsidies to the business sector

Current transfers
Social security benefits
Other current transfers
Transfers paid abroad

CURRENT DOMESTIC DEFICIT
TOTAL CURRENT DEFICIT
CURRENT DEFICIT AFTER ADJUSTMENT1

18,64627,99932,36736,82141,738
100.0100.0100.0100.0100.0
2.64.13.13.14.5
ו ו7. ו5. ו4. .52.1

31.935.540.840.039.0
623.924.326.7.ו18.92
13.013.916.915.712.3

24.726.928.230.328.9
9.59.79.810.310.8
31.323.818.116.316.8
1.51.61.72.02.2

29.722.216.414.314.6
27.520.314.612.612.8
12.09.78.87.47.4
15.510.65.85.25.4
2.21.91.81.61.8

45,893 39,225 33,490 25,347 18,510
100.0100.0100.0100.0100.0
56.655.059.055.256.6
20.3.2T218.017.218.2
11.513.411.511.112.6
8.77.86.56.15.6

10.07.77.57.96.8
5.13.53.24.13.4
2.72.22.22.22.2
0.40.40.30.20
2.62.52.41.81.2

13.116.115.516.778.4
וו9.2 .410.611.512.6
3.64.44.75.05.6
0.30.30.20.20.2

NIS million

4,0671,9534,6455,7578,504
1362,6521,1232,4044,155

231,686481,6274,492

1 See Note 1 to Table 6.9.
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ותמיכות מסים

שוטפים במחירים

ישירים מסים

2662143352
100.0100.0100.0100.0
70.569.667.768.8
38.037.236.138.8
13.713.712.310.7
8.48.08.37.5
10.410.711.011.8

0.20.10.10.2
4.13.3

1.10.90.81.0
28.229.427.326.7

26.327.725.825.2
5.55.95.55.4
20.821.820.319.8
6.26.56.36.3
1.91.71.51.5

עקיפ מקומימסים "צור על נטו ים

632180
100.0100.0100.0100.0
209.9799.0288.1210.0
85.1361.3152.0117.4
30.591.131.222.5
15.862.816.811.7
14.950.719.714.2
46.1148.138.325.4
17.585.030.118.8

109.9699.0188.1110.0
47.1477.5119.772.9
62.8221 568.437.1

יבואמסים על עקיפים

72054143
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

14.9

rar מיליוני כולל םך
D'lirw 
הכל הכנסהסך מם

שכרי
רונרות

עצמאיים
במקור ניכויים

המלאי על יתר מס
הגליל שלום מלווה

רכוש על חרפעמ1 היטל
וקנסות היטלים אגרות,
לאומי ביטוח הכנסות

הכל סך 
שכר

העוכר עח
המעביר עח

מקביל מס מזה:
אחר

n"w כ1ללמיליוני 0ך
DTinN 

הכל מסיםסך
מו0ף ערך מ0
מעסיקים מס

קנייה מס
דלק מס

ארורים2 מסים
הרשויונ ע' שנגבו מסים

המקומיות
הכל תמיכותסך קח/ת.

ישירות
הלוואות באמצעות

nu/ כוללמיליוני 0ך
אחוזים 

הכל סך  אזרחי יבוא
מוסף ערך on

היטלים) (כולל כללי מכס
אחרים ומסים קנייה מס

נסיעות מס

ביטחוני יבוא על מסים

261541
100.0100.0100.0100.0
94.573.543.637.9
5.526.556.462.1

שיח כוללמיליוני סך
אחוזים 

מוכוון אשראי באמצעות
אחרים3 תמורה מרכיבי

30 14 חדיפעמ"ם הון מענקי
שח מיליוני למשקיעים

ממשלתיים מפעלים של הוצאות על הכנסות ועודף בולים מס מלט. על בלו טנק, מס . רכוש 00 כעיקר כולל
שער. ניסוח נע'קר כולל 3

2 חברות. מנהלי משכר ניכויים כולל 1

בוק). וחברת הנמלים רשות (כמו עסקיים
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TAXES AND SUBSIDIES

At current prices

1989 1988 1987 1986 1985 1984

GRAND TOTALNIS million
percents

Income laxtotal
Wages'
Companies
Seltemployed
Deductions at source '

Inventory surtax
Peace lor Galilee Loan
Nonrecurrent propetry levy
Fees, levies and fines
National insurance contributions
total
Wages
Employee
Employer
Thereof: parallel tax

Other

GRAND TOTALNIS million
percents

Taxes total
Value added tax
Employers' tax
Purchase tax
Fuel tax
Other taxes2
Taxes collected by
local authorities

Less: subsidiestotal
Direct
By means of loans

GRAND TOTALNIS million
percents

Civilian impotrstotal
Value added tax
Customs (incl. import levy)
Purchase tax and other taxes
Foreign travel tax

Taxes on defence impotrs

GRAND TOTALNIS million
percents

By means of directed credit
Other revenue components3

Direct taxes

1,3896,38410,23612,33014,93216,564
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
68.668.269.371.572.370.0
45.337.332.737.238.740.9
4.610.713.511.212.58.8

7.69.210.19.88.18.0
11.111.013.113.313.012.3

0.20.2


2.52.40.2_

1.01.31.82.42.42.8
30.227.826.525.925.327.1

28.224.922.821.821.322.7
6.05.97.07.47.88.2

22.219.015.814.413.514.5
7.27.28.19.09.610.2
2.02.93.74.14.04.4

on domestic productionsubsidiestaxes lessIndirect

2762,0834,5605,8916,6419,036
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
272.0168.9132.9131.5134.8123.4
145.486.368.365.975.468.3
31.415.212.78.87.56.4
17.99.07.56.66.35.0
17.713.37.86.47.56.8
28.520.414.020.413.914.7
31.124.722.623.424.222.2

172.068.932.931.534.823.4
123.845.719.218.024.217.2
48.223.213.713.510.66.2

Indirect taxes on imports

6272,4303,8995,450.05,7815,146
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
85.782.890.286.088.889.3
34.233.831.930.629636.3
17.116.119.914.013.88.2
32.028.635538.442.441.1

2.44.32.93.03.03.7

10.7 11.2 14.0  172
Other revenue components on exports

74.3

2255065647368671,022
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
41.713.30.70.50.30.4

58.386.799.399599.799.6

Nonrecurrent capital grants
to investorsNIS million

1,016 883 710 515 343 105.0

1 Includes deductions from wages of company directors. 2 Including. mainly. property tax. excises on tobacco and cement slamp tax and
surplus of income over expenditure 01 commercial governmenl enterprises (e.g.. the Post Authority and Bezek Communication Co 1 3 Includino
mainly insurance against change in foreign exchange rate.
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FINANCING SOURCES OF
GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION

הגולמית nypiurm \in*n
המקומית 6.14
שוטפים Atבמחירים current pirces

19851986198719881989

01,70.1 n>nVun nvpvunn |1n*nn"

Financing sources of gross domestic
capital formation

/re/ מיליוני  (2+5) הכל סך .18,629 5,26510,89512,14113,8741 . TOTAL (2+5)  NIS million

rj'nrw 100.0 100.0100.0100.O100.0 percents
(3+4) גולמי' loo'n .2113.7 132.395.195.7111.62. Gross saving1 (3+4)
ממשלתי 0ק0ור 2.128.2 8.59.44.122.42.1 General government1
אחרים סקטורים 2.285.5 123.885.799.8134.02.2 Other sectors

בלאי 382.7 90.180.984.893.33. Consumption of fixed capital
ממשלתי סקטור 3.18.6 8.98.99.39.93.1 General government
ארורים סקטורים 3.274.1 81.272.075.583.33.2 Other sectors

נקי* חיסכון .431.0 42.114.210.918.34. Net saving1
ממשלתי' סק0ור 4.119.5 0.40.413.432.44.1 General government1
ארורים סקטורים 4.211.5 42.513.824.350.74.2 Other sectors

' Ym עם 7//77oyo שוטף inn'2 .513.7 32.34.94.311.65. Deficit on current transactions

with the rest of the world1

nvpvinמקומית גולמית
Gross domestic capital formation

ש"ח מיליוני  (7+8) הכל סך .68,629 5,26510,89512,14113,8746. TOTAL (7+8)  NIS million

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0 percents
במלאי גידול .78.8 0.20.72.70.17. Increase in stocks

קבועים בנכסים גולמית השקעה .891.2 100.2100.7102.799.98. Gross fixed capital formation
הכל סך .9100.0 100.0100.0100.0100.09. TOTAL

ממשלתי סקטור 9.110.2 9.712.814.815.39.1 General government
אחרים סקטורים 9.289.8 90.387.285.284.79.2 Other sectors

למגורים בנייה 9.2.124.5 27.726.928.931.79.2.1 Residential buildings
אחר 9.2.265.3 62.660.356.353.09.2.2 Other

1. Adjusted. see note 1 to Table 6.9. .6.9 ללוח 1 הערה ראה מותאם. .1
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NET DOMESTIC PRODUCT PER
WORK HOUR, COMPENSATION
OF EMPLOYEES PER PRODUCT
UNIT AND RETURN PER CAPITAL
UNIT

נקי מקומי תוצר
הוצאות עבודה, לשעת
תוצר ליחידת עבודה
הון ליחידת ותשואה

6.15

1983198419851986198719881989

אחון ■ll'KJקודמתה לעומת שנה בל
year earlierPercent change on a

המשק Theבלל entire economy
שוק במחירי 2.51.53.83.85.90.9תוצר 1.8Product at fixed marketקבועים prices

מ1עסקים של עבודה 2.81.80.61.43.01.9שעות 1.0Work hours of employed
persons

עבודה לשעת 0.30.33.22.42.81.0תוצר 0.8Product per work hour
גורמי במחירי תוצר

חוטפים' "צור
152.9352.2289.256.927.620.3 24.0Product at current

factor cost1
"צור גורמי במחירי 146.0344.2286.854.823.918.0תוצר 22.8Product at current factor עבודה' לשעת costשוטפים per work hour1
שכירה' לעבודה 163.3344.8282.863.431.719.3תקורה 23.1Compensation of employees1

השכירים של עבודה 2.62.60.71.52.92.5שעות 0.9Work hours of employees
שכירה לעבודה תמורה

עבורה' לשעת
156.6333.6280.161.028.016.4 21.9Compensation of employees

per work hour1
שכירה לעבודה תמורה

תוצר ליחידת
4.32.41.74.03.31.4 0.7Compensation of employees

per net domestic product

במחירי נקי הון במלאי גידול
קבועים

3.34.32.61.61.41.8 2.2
unit
Increase in net capital stock
at fixed prices

דיור) (למעט עסקי housing]Businessסקטור sector (excl.
שוק במחירי 3.21.75.46.27.91.3תוצר 1.5Product at fixed marketקבועים prices

מועסקים של עבודה 3.52.30.32.23.91.8שעות 0.2Work hours of employed

עבודה לשעת 0.30.55.14.03.90.5תוצר 1.3
persons

Product per work hour
גורמי במחירי תוצר

שוספים' "צור
151.4351.8294.159.227.818.1 22.4Product at current

factor cost1
"צור גורמי במחירי 142.9341.6292.955.823.016.1תוצר 22.2Product at current factor עבודה' לשעת costשוטפים per work hour1
שכירה' לעבודה 166.7338.1291.967532.917.5תמורה 19.9Compensationof employees1

השכירים של עבודה 3.73.60.22.83.82.4שעות 0.1Work hours of employees
שכירה לעבודה תמורה

עב1דהי לשעת
157.2322.8291.1 62.928.014.7 20.0Compensation of employees

per work hour1
שכירה לעבודה תמורה

תוצר ליחידת
5.94.30.54.64.11.2 1.8Compensation of employees

pernet domestic product
במחירים נקי הון במלאי 2.75.32.20.90.71.4גידול 2.1

unit
Increase in net capital stock atקבועים fixed prices

 1noiDnn n1j7Vnnnאחוזים 
Distribution of income1  percentages

הכל סך  תוצר .1100100100100100100 1001. PRODUCTTOTAL
(4 ער 2)(2 to 4)

שכירה לעבודה תמורה .2646262656765 662. Compensation of
employees

עצמאים לעבודת תמורה .3201919192019 193. Compensation of self
employed(זקיפה) (imputation)

להון תמורה .4161919161316 154. Return to capital

הוןתוצר יחם .51.691,741,841,821,751,67 1,655. Capitalproduct ratio
הון ליחידת נקייה תשואה .691111989 96. Net return per capital unit

(4:5) (percents)(אחוזים) (4:5)

1 From 1 982 the annual percentagewas obtained as the geometric average
of the percentages in each quarter of the year.

ננל האחוזים של 1יאו00רי כ100צע השנתי האחוז התקבל 1982 mm החל 1

שנה. רבע
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תפוהה  תש!מה
כללי עסקאות לוח

תקציב שנת ;cooiiu o'vnna .n"vs א>פי

amp בינ/ .\01ryi0D'Intermediate usesשימושים
D"OID /

£.;lc £A1.a 

G ■a c
§Ig
_o c

F o ta
o _
1 iu

c

? E
p ,3
ei o /~ 1st

□hi a3 10 EM
r U

c to
< />

/ קוכרים

1977/78
וויג "/1ור 117.1821.45.3006.0949.8474.7חקלאות,

585.73,2546910.3328.4396.21,630.47,105.62,670.1תעשייה
0.143.91.14.785221.3279.669.1בינוי

ומים 141.0151.45.887.313.168.1466.7156.3ר/ש0>
ותקטורת 21.3238.386.43.4533.3355.61,238.3634.7תהנורה
ושירותים 061.6524.8163.230.0328.92,649.43,757.92,688.7סחר

ר,כ> סן  נ'נ"ם ■1*10926.75,034.41,172.1453.71,280.14,930.873,797.56,693.6
תכל סך  נסו מסים כולל 60.13,885.674.710.723.12,037.26,091.4503.2יבוא,

סיפי יבוא 50.63,367.329.29.415.51,666.55,138.5102.3מזה:
ליבוא 1.553.95.30.23.44.36858.0תמיכות
יבוא על 11.0572.250.81.511.0375.01,021.5408.9מסים

מקומית תפוקה על 22.4237.353.37.595.4629.11,045.11,179.8מסים
מקומית לתפוקה 67.0187.33.681.329.9818.91.188.1183.4תמיכות

עבורה2 511.42,478.7937.7127.5885.02,303.27,243.560.0שכר
לשכר) (פרט סו0ף 497.21,588.8270.0110.654351,678.04,688.11ערן ,2045

כולל 0ך  1,950.813,037.62,504.2628.92,797.210,759.331,677.99,457.7תשומות

1982/83
ודיג "עור 6,46432,6621140015139,39117,586חקלאות,

23,044138,97739,83013,96421תעשייה ,23673,448310,499109,635
02,32216116733612,92415,9103,568בינוי

ומים 6,4568,9922304,2186444,65625,1968,969חשמל
ותקשורת 1,15812,8765,00365318,42617,04055,15527,494תחבורה
ושירותים 3,87137,1808,7362,97414,159124,796191,716146,348מםחר

הכל סל  בינ"ם 40,993233,00954,07321,97654,801233,015637,867313,600מוצרי
הכל סך  נטו מסים כולל 1,011121,9733,0372,24845442,678171,40132,140יבוא,

סיפ' יבוא 914116,7322,1142,20334335,726158,03111,112מזה.
ליבוא 847814136057999247תמיכות
יבוא על 01816,022927581717,00914,36921,274סי0

מקומית תג'וקה על 4044,1521,9862682,67621,51431,00037,520מסים
מקומית לתפוקה 3,5496,953431,52551619,16431תמיכות ,74911,250

עבודה2 19,420115,79942,5126,55233,512276,502494,296632שבר
לשנר) (0ר0 מוסף 14,44443,1767,4115,09820,41561,699152,24368,465ערך

כולל סך  72,723511,156108,97834,617111,342616,2431,455,058441,106תשומות

ב'ג"ם. ב0וצרי נלול היבוא יתר משלי0: .בוא
שכירים. שא'לם למועסקים זקיפה <<0
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INPUT  OUTPUT

GENERAL TRANSACTIONS TABLE

NIS thousand, at current pirces; budget years

Final uses\ Purchasers

:ninD\
\1* 0

c 0~pc 2m
|.s.iIII

3 "<

Pg
יי 1xס Q.

£< <
= ignc S
£ S*

y\
X 75
 r CAs£

Jr "<CO .Q

o _r m
n o
"1

יבוא
מתחרה
Less:

Compe
titive

כולי סך
Grand
total\

'M Ocs 8■?£■ g.
c .£
? jg

pS2n UJ
imports\

C3
5" o
a

a?\
6Sellers \

1977/78

0038.910.35.81,147.8 638.7146.81,950.8Agricultuer, forestry and fishing

00674.3185187.47,911.1 4,397.81,979.213,037.6Industry

002,155.6002,224.7 002,504.2Construction

00000163.3 7.01.1628.9Water and electricity

0033.71.102,076.5 1.409.2517.72,797.2Transport and communication

323.53,830.43850.61.07,694.4 812.9693.010,759.3Commerce and services

323.53.830.42.941.0305194.221,217.8 7.265.63,337.731.677.9Intermediate products  total

00578.3361.714,71.457.9 03,337.710,887.1Imports, incl. net taxes  total

00410.0363.114.2889.6 03,337.79,3657.Thereof:Imports, c.i.f1

0025.440.90.174.4 00143.0Subsidies on imports
00193.73950.6642.7 001.664.3Taxes on imports

00166.62.65.61,446.5 97.102,491.5Taxes on domestic production

00001.4915.5 730.702,103.6Subsidies on domestic production
911.52,254.00003,225.5 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
002,2881,07231439,558 20.4436,22672,723Agriculture, ofrestry 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 0135,487328,059Thereof: Imports, c.i.f.'

0050605758 001.756Subsidies on impotrs

007,30057228,497 08,78751.653Taxes on impotrs

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

Complementary imports; the rest of imports is included in intermediate products.
2 Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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ישירים מקדמים
1982/83

תקציב שנת ;1986 במחירי

קונים1 ^^^^
123456789 ^^^^ סוכרים

שדה גידולי .1.03151.07351000.00337.12343.172790
חיים נעלי .2.00183.01478.00535.007590.38336.00251.00151.00063 הדר פרי .3000000.0333200 אחרת חקלאות .40.01168.00005.020320.01065.0570400

והצינה כרייה .5.0043500.00057.00775.00246.001080.00001
וחלב שמן דגים, בשר, .600000.06253.111510.00001

אחר מזון .70.4991700.00126.01626.06732.000810 טקסטיל .8.0324700.00065.00006.00001.00046.25176.41977 הלבשה .9.000100.00006.00161.00102.00018.00019.0495003825
ומוצריו עור .100.000040000.00002.00013.02238
ומוצריו עץ .1100.01175.01081.00001.00010.00085.00048.00003

ומוצריהם קר0ון נייר, .120.00474.06498.01335.00251.00872.02148.00590.00626
לאור והוצאה רפוס .130000.00306.00036.00171.00141.00167

גומי מוצרי .14.00491.00025.£0013.00314.00291.00017.00047.00215.00088 פלסטיק מוצרי .150.00256.00006.01544.00405.01726.01305.00847.00638
וחומרי בסיסית כימיה .16.13265.00008.10348.06920.02384.00363.00980.01327.00084

וחיטוי הדברה

תרופות .170.008610000.0078500
אחרים כימיקלים .1800.01190.00004.00824.00407.00295.01250.00115

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 .23.02582.00137.00910.01116.07151.00484.00545.00586.00166

חשמלי ציוד .24.000140.00010.00001.00306.00046.00077.00109.00057
אלקטרוני ציור .2500.00008C.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 .28000C0C000
ואופס"ם מדויקים מכשירים .29.000010.00024.00001.00203.00009.00020.00509.00011

שונות תעשיות .3000.00001C.00039.00017.00024.00245.01315

למגורים בנייר, .3100CC0C000 אחרת בנייה .3200CC.02471.00336.00437.00474.00324 חשמל .33.00240.01269.01358.0087:.05590.00970.01063.02843.00993
מים .34.19449.02301.1949:.09546.€0017.00122.00137.00177.00079

יבשתית תחבורה .35.00686.03316.£0119.00811.02316.03302.02682.00747.00306 ותעופה ספנות .3600CCCC000
אחרת תחבורה .37.00019.00004.00140.00014.00556.00381.00823.00477.00389
עסקיים שירותים .38.04120.03118.04056.£0337.04835.02067.03527.03974.04517
בריאות שירותי 00812CCCC000.ו39.
חינוך שירותי .400CC.00007.£0000.00022.00204.00134

אחרים שירותים .41.00318) CC) C.00130.0001400 מסחר .42.02289.01416.01737.£0149.04261.0172>.02135.01620.01310
ותיקונים כלליות הוצאות .43.0094.00794) .£0088.£0054.£0259.00701.01031.01740.01983

הכל 0ל  ביניים 5660.62913.מוצרי .47570 .34376 .51865 .76422.63047.67240.54438
הכל סך  נטו מסים כולל יבוא,

מזה
.0096) .00168) .00973 .0656(.09346 .03750.11943.11318.09086

סיפ2 יבוא .00871 .00151.08099 .03438 .00875 .0594'.11969.10311.06203
ליבוא תמיכות נ .00900 נ0 0000(.00443.0031300022
יבוא על מסים .0009.01247 .00313 .00099 .01516 .00017.00417.01320.02904

מקומית תפוקה על 0075.00335.מסים י00139. .0045.00327 .0096.01014.01012.00923 מקומית לתפוקה 1153.02673.תמיכות 00390 .05707 .11578 .01986003500010000029
עבודה3 1469.10883.שכר .31504 .38725 .48873 .14856.14415.31126.26553

לשכר) (פרט מוסף 38511.ערך .03946 .10402.19204 .16599 .3118.09930.10595.09029
כולל סך  1.00001.00000תשומות 1.00000 1.00000 1.00000 1.000001.000001.000001.00000
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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 agirculture

.000010.002200.00216.00200.06144.00033.003825. Mining and quarrying

.005900000.00107.00212.00068.073976. Meat, fish, oil and dairy

.00001.000020.00007.00008.00020.00307.01705.005987. Other food products

.03315.00717.00227.00026.07359.01072.00003.00142.000518. Textiles

.01953.00012.00008.00012.00010.00420.00087.00008.000999. Clothing

.24671.0001100.00001.001080.00001.0002610. Leather and its products
.00414.17631.00690.00003.00038.00755.00110.00001.0043811 . Wood and its products
.01385.03913.36710.10060.00396.00920.00619.02639.0155012. 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 disinfectants

0.000010000.02554.12701.0008817. Pharmaceuticals
.01365.02698.02900.01324.01680.01271.00912.00556.065121 8. Other chemicals
.00169.00700.00964.00070.01058.00236.07979.00318.0118319. 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
.00351.00540.00952.00267.00734.00410.01226.00405.0051023. 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
.00002.00046.00001.00004.00001.0026400.0000727. Other transport equipment

00c00000028. Diamonds
.00012.00013.00043.00006.00030.00102.00176.00019.0018029. Precision and optical

.00470.00162.00418.00126.00228.00369.00021.00025.00175
instruments

30. Miscellaneous
manufacturing

0CC00000031 . Residential building
.00298.00374.00316.00258.00166.00478.00176.00540.0069332. Other building
.00629.01026.03542.00363.02048.02445.05485.00928.0058433. Electricity
.00135.€0003.00141.00022.00054.00058.00156.00075.0004434. Water
.01036.02654.0151.00440.01451.01800.01541.01320.0149835. Land transport

0( CC00000036. Shipping and air transport
.00383.00626.0056/.00531.00515.00561.00462.00606.0041437. Other transport
.07455( .099540392C.05915.03676.04586.03825.06001.0681138. Business services

( 0( CC00000039. Health services
< .00037.00006.0001.00309.00001.00192.00021.00061.0006640. Education services
( 00 C000.000070.0009341 . Other services

.02006( .0309/0272C.00743.01807.03018.02148.01759.0238442. Commerce

.01278< .02201.0143:.01003.01167.02144.01038.03737.0152043. General expenses and
repairs

.62135 .56058 .58(22.46293.3615454466.43907.41620.59313intermediate productstotal
11638 .16719 .14886.05330.17343.13333.17551.26203.08770Impotrs, incl. net taxestotal

1 .13686 .11344.1099'.05137.16972.11818.16991.25451.07928.Thereof:Imports c.i.f2
נ .00186 0)0.00415.00010.00024.00085.00004Subsidies on impotrs

.00644 .03219 .03542.00193.00787.01525.00585.00838.00847Taxes on impotrs
.00928 .01923 .00761.00933.00860.00686.00833.00685.00634Taxes on domestic production

.00114 .00054 .00021.00022.00086.00077.00206.00036.00092Subsidies on domestic

.23090 .30385 .37709.23861.25071.21092.20441.23577.19579
production
Wages.'

11458.02323 .0503.23605.20657.10500.17474.07951.11797Value added (excl. wages(

1.00000 1.00000 1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUTSGRAND TOTAL
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(המשך) ישירים מקדמים
1982/83

תקציב שנת ;1986 במחיי

קונים1 ^''^
192021222324252627

^^''""^ מוכרים

שדה גידולי .100000000
חיים בעלי .200000000
הדר פרי .300000000

אחרת דוקלאות .4
והצינה כרייה .5.0092

0
.14627

0
.00388

0
.00010

0
.00005

0
.00002

0
.00001

0
.00002

0
.00021

וחלב שמן דגים, נשר, 000.000010000ו6.

inN \\\Ti 70.00001.00071.000880000

נ71ו0נ1יל H.00043.00001.00089.00117.00037.00007.00021.00001
הלבשה 9.00019.00010.00107.00029.00025.00013.00013.00018

ןרןןצריו "11U 1000.0001600.00010.00015.00001
ומוצריו vu 11.00314.00040.00390.00067.00169.00087.00007.00195

ומוצריהם קרטון נייר, .12.00001.00553.00069.00375.00204.00519.00225.00136.01105
לאור והוצאה דפוס .13(.00147.00178.00237.00247.00195.00254.00137.00134

גומי מוצרי 14.00037.00280.00064.00207.00732.00518.00078.00109.02363
פלסטיק מוצרי 15.00047.00291.00317.00560.01168.01035.00450.00348.00942

וח1מרי בסיסית כימיה .16.02174.01004.00644.00740.00824.01969.00075.00030.01479
וחיטוי הדברה

תרופות .17
אחרים כימיקלים .18

0
.00508

0
.00603

0
.00935

0
.03603

0
.00479

0
.00944

.00001

.00319
0

.00388
0

.01070
נפ0 זיקוק .19.02559.04840.00654.00362.00215.00208.00066.00659.00240

מתכתיים על מינרלים .20.00024.06398.01070.00911.00402.01182.00052.00128.01088
בסיסית מתכת .21.00053.00980.10450.12620.06728.03050.00609.00713.07874
מתכת מוצרי 22.00599.01519.10052.10269.09608.09374.02188.05232.04683

מכונות .23.00316.02466.01323.02254.01221.02546.00484.01009.03344
חשמלי ציוד .24.00088.00254.00095.01077.04100.00001.03977.01331.00785

אלקנורונ' ציוד .25.00053.00195.00059.00456.01708.03200.14246.03780.00060
ומסוסים ספינות .26
אחרים הובלה כלי .27

0
.00001

0
.00005

0
.00005

.00565

.00291
0

.00137
0

.00138
.00455
.00011

.06399

.00082
0

.30171
יהלומים .28000.0000700000

ואופ0"ם מדויקים מכשירים .29.00112.00045.00027.00182.00281.00197.00460.01376.00423

שונות תעשיות .300.00032.00037.00059.00046.00042.00080.00037.00031

למגורים בנייה .31
אחרת בנייה 32

0
.00046

0
.00545

0
.00315

0
.00766

0
.00588

0
.00439

0
.00663

0
.00560

0
.00234

■?nwn 33.00747.03010.02674.00961.00632.00889.00885.00897.00700
□■o 34.00041.00193.00051.00045.00040.00029.00048.00186.00036

יבשתית תחבורה 35.00252.09412.02820.02260.02464.02161.01203.00779.01496
ותעופה ספנות .36
אחרת תחבורה .37

0
.05049

0
.00301

0
.00562

0
.00464

0
.00519

0
.00532

0
.00422

0
.00341

0
.00808

עסקיים שירותים .38.00625.05812.03637.04557.05905.05183.07955.04490.04010
בריאות שירותי .39
חינוך שירותי ,40

0
0

0
.00002

0
.00115

0
.00038

0
.00025

0
.00219

0
.00505

0
.00032

0
0

אחרים שירותים .41000.067950.03683.00096.02257.02320
מסחר .42.02379.04281.03577.01523.02100.01295.00676.00526.01951

ותיקונים כלליות הוצאות .43.00104.01627.01092.01619.02290.02860.03167.00051.02329

חכל 0ך  בעיים 16751.59798.41261.54484.42972.42639.39769.32071.69911.מוצרי

הכל סך  נסו מסים כולל ,n\y.76736.02769.20469.10620.12442.13944.13971.12603.37560
מור.:

0י"פ^ יבוא .75627.02388.19866.09801.11314.12794.12962.12615.29080
ליבוא תמיכות .001450.00036.00004.0003000026.001530064303652
יבוא על 01254.00381.00639.00823.01157.01176.01162.00632.12133.מסים

מקומית תפוקה על Qtoo.00223.01096.01436.01228.01199.01160.00565.00433.01782
מקומית לתפוקה 0012800429.0011300035.00020.000270002600027.01413תמיכות

עבודה^ 02535.26145.17652.28770.39927.30876.43000.73455.33826.שכר
לשכר} (פרט מוסף 03884.10621.19295.04932.03479.11407.0272118534.41667.ערך

כולל סך  1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות
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DIRECT COEFFICIENTS (cont.)
1982/83
At 1986 prices; budget year

^^~~^^ Purchasers1
282930313233343536

Sellers ^^^^
00.000060000001 .Field crops
00.001630000002. Livestock
0000000003. Citrus
00.001990.0020100004. Other agriculture

.00002.00035.00025.01276.01157.00946.00007.0012705. Mining and quarrying
0000000006. Meat, fish. oil and dairy

products
7. Other food products 0.00003000000.01536

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
.00004.00007.00575.03519.01278.00006.00014.00012.0006911 .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

0.01813.00033.19632.08274.00036.00696.00051020. Nonmetalic 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 aircraft

.00019.009280.00010.00088.000380.00729.0000227. Other transport equipment
00.1398100000028. Diamonds
0.04157.000180.00144.00043.00141.00002.0000129. Precision and optical

0.00323.01957.00021.00147.00012.00009.00009.00012
II lou U1 1 IgI ILo

30. 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

.00033.01067.03844.01922.01894.10778.00688.03047.0100042. Commerce

.00304.04251.07715.01672.02242.00252.01742.01731.0220243. General expenses and
repairs

.01399.47562.47345.53491.48285.47181.51661.30464.74087Intermediate productstotal

.72228.16351.40548.02589.03008.10102.00473.00626.00084Imports, incl. net taxestotal

.70277.14709.39641.01480.02379.09906.00451.00400.00105.Thereof:Impotrs c.i.f2
0.00067.000070.00007.00061.00005.00116.00028Subsidies 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
.00001.00027.00054.00017.00028.01790.01229.00459.00798Subsidies on domestic

production
Wages3 .02847.42355.21803.43041.37555.19591.16611.25268.27341

.23518.07010.10304.01873.10268.24522.30465.41551.01252Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000NPUTSGRAND TOTAL
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DIRECT COEFFICIENTS (cont.)
1982/83
At 1986 prices; budget year

(המשך) nn'yj. D'lnpn
תקצב שנת ;1986 במחירי

קונים ^^~^^^*~^^^ Purchasers1
37383940414243 ^^^ Sellersסוכרים ^^~~^^

שדה גידולי .1

חיים בעלי .2
הדר פרי .3

אחרת חקלאות .4

0
0
0
0

0
0
0

.00022

0
.00009

0
.00002

.00001

.00019
0

.00065

0
0
0

.00012

0
.00001

0
0

0
0
0

.00035

1 . Field crops
2. Livestock
3. Citrus
4. other agriculture והציבה כרייה .5

והלב שמן דגים, בשר, .6
0
0

.00010
0

.00001

.00023
.00001

0
.00024

0
0

.00007
0
0

5. Mining and quarrying
6. Meat, fish, oil and dairy אחר מזון .70.00001.00001.00081.00003.0000207. other food products 0קס0יל ,8.00005.00017.00546.00009.00436.000020tf Textiles הלבשה .9.00088.00055.00305.00040.00633.00021.007949. Clothing ומוצריו עור .100.00004.00002.00005.000590010. Leather and its products

ומוצריו עץ .11.00032.00005.00002.00021.00044.00051.0001511 . Wood and its products
ומוצריהם קר0ון נייר, .12.00140.00526.00074.00323.00331.00722.008101 2. Paper and its products לאור והוצאה דפוס .13.00596.02219.00335.01352.00361.00333.0853013. Printing and publishing גומי מוצרי .14.00137.00309.00027.00005.00338.00019.0094914. Rubber products פל00יק מוצרי .15.00074.00027.00177.00054.00308.00177.1223715. Plastic products וחומרי בסיסית כימיה .16.00003.00226.00168.00048.00077.00016016. Basic chemicals,

וחיטוי ,insecticidesהדברה fungicides,
תרופות .17.00001.00001.03154.00001.00056.000090

and disinfectants
17. Pharmeceuticals אחרים כימיקלים .18.00275.00608.00782.00161.00632.00017.0016118. other chemicals נפ0 זיקוק .19.00451.00246.00272.00258.01805.0020701Q Pptroleum refinino אלמתכת"ם מינרלים .20.00003.00092.00288.00047.0005000
1 ^S 1 ^UVJIw V 11 1 w 1 .I III '*if

20. Nonmetal lie minerals בסיסית מתכת .21.00005.00021.00005.00001.00403.00007021 Basic metal מתכת מוצרי .22.00296.00192.00046.00108.03057.00452.0002622. Metal products מכונות .23.00345.00319.00170.00029.00391.00175.0012223 Machinery חשמלי ציור .24
אלקטרוני ציוד .25

ומסוסים ספינות .26
אחרים הובלה כלי .27

יהלומים .28
מדויקים מכשירים .29

.00571

.00427

.00041

.00093
0

.00021

.00437

.00272
0

.00794
0

.00024

.00025

.00109
0

.00002
0

.01220

.00031

.00020

.00002

.00005
0

.00027

.00539

.03638

.04422

.00338
0

.00796

.00009

.00044
0

.00005
0

.00001

.00505
0
0
0
0
0

^\J* IV ■Uwl III IV^I J
24. Electrical equipment
25. Electronic equipment
26. Ships and aircraft
27. Other transpotr equipment
28. Diamonds
29. Precision and optical ואופס"ם

שונות תעשיות .30.00055.00094.00133.00172.00072.000150
instruments

30. Miscellaneous
למגורים בנייר. .31
אחרת בנייה .32

0
.01064

0
.00836

0
00444

0
.01147

0

.06079
0

.00792
0
0

manufacturing
31 . Residential building
32. other building חשמל .33.01463.00443.00764.00566.00477.0071007? Electricitv מים .34.00158.00087.00088.00180.00075.00071034. Water יבשתית תחבורה .35.00781.00288.00328.01420.02176.00181.1235735. Land transpotr ותעופה ספנות .36.00982.000120.00002.000800.1078236. Shipping and air transpotr אחרת תחבורה .37.10274.00628.00352.00224.00385.01620.1322637. Other transpotr עסקיים שירותים .38.08975.13176.06804.05715.04261.106222.9589638. Business services בריאות שירותי .39.000010.07460.00026.00122.00003.0027339. Health services חינוך שירותי .400.00001.00044.00053.00090.00009.0267140. Education services אחרים שירותים .41.00444.00032.00476.00029.00040.00052.0077341. Other services מסחר .42.01118.00735.00717.00225.01139.01887.0191342. Commerce ותיקונים כלליות הוצאות .43

.

.02207.02154.00842.02493.01083.01556.1496343. General expenses and
repairs

הכל בע"םםך 31126.24910.26197.14970.34832.197953.77038intermediate.מוצר1 productstotal
סךהכל נטו מסים כולל ,00586.01503.03707.00360.16380.00064.00308Impotrs.יבוא, incl. net taxestotal םיפ2 יבוא ;00508.01057.02967.00262.13744.00048.00233Thereof.מזה: Impotrs c.i.f. ליבוא 0001.00014.00008.00001.0001600Subsidies.תמיכות on impotrs יבוא על 00089.00460.00748.00099.02653.00016.00074Taxes.מסים on impotrs מקומית תפוקה על 01929.02459.02652.02339.05328.01379.01023Taxes.מסים on domestic production מקומית לתפוקה 00122.00235.00041.00372.00386.00029.88154Subsidies.תמיכות on domestic

עבודה3 4794.39163.61103.78944.42078.458600.שכר
production

Wages3
Value added (excl. wages) לשכר) (פרט מוסף 1853.32199.06383.03759.01768.329311.90214.ערך

כולל סך  1.00001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUTGRANDתשומות TOTAL

/ Figures in column headings are the code numbers 01 the branches which
are presented in the appendix. 2 Complementary imports; the rest 01

impotrs is included in intermediate producuts. 3 Incl. imputation for

nonemployees.

במגדיר' המופיעים הענפים מספרי הם ה0ורים שבמנד'רי הספרות
בהתאמה. השורות

ביניים. במוצרי כלול היבוא יתר משלים; יבוא 2
שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 3
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התשלומים מאזן

הוצאות ישראלים. למובילים יבואנים של תשלומים
שירותים. כיצוא מקביל רישום ירי על אוזנו אלה

פירו0 .7.1 בלוח ניתן צדדיות התר ההעברות פירו0
כז ובפרק חוץ) (סחר 8 בפרק ניתן הסחורות סחר

עזה). וחבל שומרון (יהודה,
והיצוא היבוא מנתוני הופחתו ,1977 בנתוני החל
נתונים נוכו להגדרות: בהתאם שלא שנרשמו סכומים

ומשירותים. (יבוא) חוץ מסחר כפולים
.7.2 בלוח ניתן השירותים פירוט

(7.2 (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 זה סעיף של הזכות צד זה. בסעיף
על  החובה וצד בישראל זרים תיירים של הלינות

לרוו''ל. היוצאים הישראלים מספר סמך
עזה וחבל שומרון יהודה, לתושבי העברות נתוני
קשיים בגלל גלמית, הערכה הם 19891988 לשנים

החומר. באיסוף

הון תנועות חשבון
משיכה וזכויות מונ0רי בזהב עסקאות (כולל
סעיף הבינלאומית; המסבע קרן של מיוחדות

.(7.1 בלוח 2

בהתחייבויות שחלו השינויים את משקף זה חשבון
הכלכליות העסקאות בעקבות המדינה של חוץ וכנכסי
ידי על חוץ מ0בע ומכירות קניות וכן חו"ל, עם שבוצעו
חוץ עם כלכלית פעילות למימון שלא הפר0י הסק0ור
מופרד נסו, בסיס על 7.1 בלוח שניתן זה, חשבון לארץ.
רב פירוס המונסר1. ולסקטור הלאמונםר1 לסקטור

.7.3 בלוח ניתן (התחייבויות) הון לתנועות יותר
יבוא. חשבון על מקדמות גם נכללו ב1975, החל

לארץ לחוץ ישראל חובות
(7.4 (לוח

בין חוץ, לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה בלוח
אין מקומי. במ0בע אם ובין חוץ במסבע פירעונן אם
גורמים ע"1 שהונפקו החוב איגרות את כולל זה לוח
ישראליות מניות או זרים לתושבים ונמכרו פר0"ם
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 הסקטור של חובות
הפירעון מועד לפי גם ניתנים אלה חובות בישראל.
מוגדר קצר לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
מאזן לפיהן, הבינלאומית. המסבע קרן ע"1 נקבעו
העסקאות כל של שיטתי רישום הוא התשלומים
משקה בין מסוימת תקופה במשך שבוצעו הכלכליות
לאומיים משקים ובין המדווחת המדינה של הלאומי

אחרים.
אומדני את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ותושבי ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות העסקאות
שאינם (1982 עד (וסיני עזה וחבל שומרון יהודה,

אראלים.
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
גם הכולל ההון, תנועות חשבון ב. חדצדדיות;
מונטרי, ובזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים השקעות,
המטבע קרן של מיוחדות משיכה ובזכויות

הבינלאומית.
שנועדו תיקונים מספר הוכנסו זה בשנתון החל
התיקון הוא בהם החשוב הכיסוי. רמת את ל^פר
חוץ סחר בנתוני היצוא כידוע, הטובין: יצוא של ברישום
נטו", "פו"ב נרשם הוא החקלאי וביצוא "פו"ב", נרשם
במאזן בחו"ל. ההוצאות כל ניכוי לאחר כלומר,
שירותים, כיבוא אלה הוצאות נרשמו התשלומים
זאת, טעות לתקן כדי הגירעון. נתוני גדלו כך ובעקבות
בסיס על התשלומים במאזן החקלאי היצוא נרשם
פירוט (ראה ואילך 1976 משנת תוקנו נתונים "פו"ב".

חוץ). סחר  8 לפרק במבוא 5 בסעיף
הם עזה וחבל שומרון יהודה, עם סחורות סחר נתוני
 כ"ז לפרק מבוא ראה לפרסם; ניתן שלא אומדנים

"כללי".  עזה וחבל שומרון יהודה

השו0ף החשבון
חדצדדיות; והעברות שירותים סחורות, (חשבון

(7.1 בלוח ר1.2 1.1 סעיפים

את ממכם (1 (סעיף זה חשבון של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה חשבון של (2 (סעיף השני החלק
בסעיפי שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
דהיינו פו"ב, בסיס על הטובין ערך נרשם הסחורות,
יש אם אלה, שירותים וביטוח. הובלה הוצאות ללא
השירותים בסעיפי נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם
בסיס על היבוא נרשם 1957 שנת (ער המתאימים.
בחשבונות הכלולים ויצוא, יבוא על הנתונים סיף).
היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים (6 (פרק הלאומיים
גם כולל כלומר סי"ף, בסיס על הוא הטובין של
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 וחברות פרסים בידי נכםים כוללים הם אין הכללי.
חוץ לתושבי הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון
מסחרי אשראי למעט ישראליים, תושבים ע"1 שייתנו

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 מוקרם 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).

ארוך למועד חוב קבלתו; מיום שנה ער שפירעונו כחוב
קבלתו. מיום לשנה מעל שפירעונו זה הוא

כוללים מקומיים בבנקים זרים בנקים של 1ופיקדונות
מחוסר לשנה. מעל פירעונן שמועד הלוואות גם

הפירעון. סדי 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 7.5 (לוח הבנקים
החובות מצבת על הנתון גם כאן מובא השוואה, לשם
.(4 טור ,7.4 (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

חוץ במטבע נכסים
(7.5 (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות
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נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1952 1985 ישראל של התצלומים מאזן 767
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RAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

illion

ישראל1 של o'DiVumn /Mr?

דולרים מיליוני
7.1

§1983§1984§1985§1986§1987§19881989

D'nn'uj ,nmno .1
חד והעברות
(נ10) צדדיות

1,9381,2971,1041,6288636271,151OODS, SERVICES
ND TRANSFER
AYMENTS (net)

>נטו) ושירותים סחורות 1.14.6474,5803.8933,7525,7025,1903,7251 Goods and services (net)

10,22710,57910,88411,82513,90815.30316.663Exportsיצוא

14,87415.15914,77715.57719.61020,49320.389Importsיבוא

(נטו) סחורות 1.1 3,1472,4982,3631,8733,7573,0481,8211.11ו Goods (net)

(פוב) 5,6126,2596,6787,7429,14010.11010,918Exportsיצוא (f.o.b.)

(פוב) 8,7598,7579,0419,61512,89613,15812,739Importsיבוא (f.o.b.)

ביטחוני 1,0231,4141,8161,1692.4392,0701,192Defenceיבוא imports

אחר 7,7367,3437,2258,44610,45811.08711,548Otherיבוא

(נ0ו)2 ושירותים רו^נון 1.121,5002,0831,5301 ,8801.9452,1421.9041.12 Services account (net)2

4,6154,3204,2064.0834,7685,1945,745Exportsיצוא

6,1146,4025,7355,9636.7147,3367,649Importsיבוא

חרצרדיות העניות 1.2

ריכל (נטו)סך
2,7083,2834,9975,3814,8394.5634,877Transfer payments

)netHotal

איש"0 פיצויים 1.21

מגרמניה

3753233284245305575841 .21 Personal restitutions
from Germany

פרטיות העברות 1.22

(נטו) אהרות
2962512595867655186981.22 Other personal

remittances (net)

למוסדות העברות 1.235145185675986046278681 .23 Institutional

remittances

בין העברות 1.24

תטו) ממשלתיות
1,5232.1913,8433,7732,9402,8612,7271.24 Intergovernmental

)net)
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ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1
(cont.)
$ million

ישראלי של התשלומים מאזן
(המשך)
דולרים מיליוני

§1983§1984§1985§1986§1987§19881989

(נ0ו) הון תנועות .22,6271,8928291,4544S35322,4032. CAPITAL FLOWS (NET)2

(>0ע0 חון תנועות 2.12,0621,3834314621,1276311,0132.1 Net capital
המונטר"ם movementsה0ו0דות (excluding by

centralהמרכזיים) monetary
institutions)

ארוך למועד הון 2.112,3421,27092540524529132.11 Longterm capital
התחייבויות 2.1 ו 1.2731,10233464721792.111ו Government
liabilitiesהממשלה

ישירה השקעה 2.11 22.112 Direct investment
9ר0י) private)(סקטור sector)
בישראל 84239891831973530155 in israet
ברוול 1203351119777672 abroad

התחייבויות 2.11360518410643251441022.113 Private sector
הפר0י liabilitiesה0ק0ור

של ננסים 2.114259566167315~o2.114 Private sector
הפרטי assetsהסקטור

(securities)(ניע)
קצר למועד הון 2.152801145231,0026031021.0002.12 Shotrterm capital
התחייבויות 2.1212133514066123702.121 Government

liabilitiesהמ0שלר>
של נכסים 2.122700458186497384661512.122 Government
assetsהממשלה

התחייבויות 2.1238414339027718322.123 Private sector
הפרטי liabilitiesהסקטור

של נכסים 2.12421804303324061891142.124 Private sector
הפרטי assetsה0ק0ור

התחייבויות 2.125572285993846664182.125 Monetary sector
liablitiesהסקטור
ה0ונטרי

של 1נ0ים 2.12634686595804664576512.126 Monetary sector
assetsהסקטור
הנווננור1

ש> חוץ V3003 נכסים 1.35655093989926441.1631,3902.2 Assers in foreign
סונטו"ם currencyמוסד/ת and liabilities

והתחייבויות ofמוכן"ם the central
monetaryשונות institutions

נכסים 2.215945093989926441,1631,3902.21 Assets
התחייבויות 2.22292.22 Liabilities

זכויות <e/ הקצאה .33. ALLOCATION OF S.D.R.
מיוחדות משיכה

סטטיסטיים הפרשים .4689595275174380951,2524. STATISTICAL
DISCREPANCES

1 The symbol H denotes debit. 2 An increase in liabilities anddecrease
in assets is not marked; an increase in assets and decrease in liabilities is marked
| ). 3 In the last quarter oi 1988. $ 800million ot bank snareswere purchased
from foreign citizens.

ללא 10צנ1ת כנכסים וירידר. בהתחייבויות על"ר, 2 ח/כה. 0צ"1 () |0"o f
שיל האחרון ברכע 3 .( ) מסומנות ננגסים n"<v( נר.תח"נ<'ות 'יילד. סימן.

דולר. מיליון 800 נסר חוץ מתושבי הה0ור מניות (רגשו 1988
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GOODS AND SERVICES ACCOUNT

$ million

ושירותים nnmo /an/n
דולרים מיליוני

7.2
§1984§1985§1986§1987§19881989

סחורות' 0חר 1.11.1 י3ס000
למאזן מותאם יצוא 1.116,259.16,677.97,741.89.139.710,109.710.918.31.11 Exports adjusted to

balanceהתשלומים of payments
חוץ סחר לפי יצוא 1.1115,622.46,084.46,932.98,201.49,445.410,334.91111 Exports according to

Foreign Trade Statistics
ושומר ליהודה יצוא 1.112622.6600.1798.2927.71.1 12 Exports to Judea and

עי/ר, Samariaולחבל and Gaza Area
אחרות התאמות 1.11314.16.610.710.614.316.61.113 Other adjustments

(פוב) יבוא 1.128,757.09,041.49,614.612,896513,157.812,739.41.12 Imports (f.o.b.) adjusted
התשלומ' למאזן toמותאם balance ot payments
רו/ץ סחר לפי יבוא 1.1218.072.18,020.99,285.011,455.212,296.912.736.51.121 Imports according to

Foreign Trade Statistics
ושומר מיהודה יבוא 1.122185.3181.3274.6303.81.122 Imports from Judea

עזה andומחבל Samaria and Gaza
Area

בינוחונ1 יבוא 1.1231,414.21,816.31,168.62,438.62,070.51,191.81.123 Defence imports
אחרות התאמות 1.124914.6977.11,113.61,301.11,379.61,388.91.124 Other adjustments

toליבוא imports
הכל סך שירותים 1.21.2 SERVICESTOTAL
הכנסות 4,319.64,205.84,083.04,768.55,193.85,744.9INCOME
הוצאות 6,402.25,735.45,962.66,713.87,335.77,649.3EXPENDITURE
יהודה עם עסקאות :Thereofמזה: Transactions with

עזה וחבל Judeaושומרון and Samaria
and Gaza Area

הכנסות 136.2133.3171.9220.6219.3219.2income
הוצאות 369.1301 2452.6669.E656.6671.4expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transpotration
הכל סך הכנסות 1.2111,002.01,040.11,024.51,171.41.262.81,351.21.211 Incometotal

יצוא >167.2168.3מטעני 183.3182.E211.2221.0Expotr cargoes
זרים נמלים בין >463.4445.6מטענים 393.0456531.9544.5Cargoes between foreign

ports
נסיעה 216.4242.9329.6דמי 271.3302.6321.1Passenger fares
חכירה 23.823.216.0דמי 17.334.651.2Chatrer hires
נמל 93.110.4102.8שירותי 87.4110.0121.1Port disbursements
דלק '53.73.8מזר.: 50.856.48.555.8Thereof: bunker oil

38.49.784.2אחר 72.272.592.3Other

הכל סך הוצאות 1.2121,376.1,251.81 ,530.0 1,281.51,692 21,731.61.212 Expendituretotal
יבוא 299.304.4452.3מטעני 372.8476.3473.6Impotr cargoes
נסיעה 152.138.8188.4רמי 135.1202.3216.4Passenger fares
חכירה 112.107.9114.9דמי 99.0149.9190.7Chatrer hires
נמל 539.467.8487.9שירותי 424.6571.1518.9Port disbursements
דלק 216.176.2137.7מזה: 129.2131.8145.4Thereof: bunker oil

271.232.92865אחר 250.0292.6332.0Other
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GOODS AND SERVICES ACCOUNT
(cont.)
$ million

D'nn'UJi nmno |1n1£jn
t|emn(
וולריס מיליוני

7.2
§1984§1985§1986§1987§19881989

הכנסות yin nivoj 1.221,040.31.101.4971.81.342.01,346.51.467.71 .22 Travel Income

הוצאות 725.5549579951,041.31,160.61,287.6Expdl.

הכנסות ביטוח 1.2339.78.87.10.91.22.31 .23 Insurance Income

הוצאות 45.6138.295.6117.694.096.1Expdt.

הכנסות מהפקעות הכנסות 241,190.9917.1852.6846.31,000.31.269.11,ו .24 Investment Income Income

(interest)(ריבית)

הוצאות 2,874.02,701.92,502.62,439.22,631.92.646.5Expdt.

הכנסות ישירה לוהשקעה 1.24150.353.048.969.664.267.61.241 Direct investment Income

הוצאות 142.6122.9131.8152.5127.5147.9Expdt.

הכנסות אהר 1.2421,140.6864.1803.7776.793611,201.51.242 Other Income

הוצאות 2,731.42.579.02,370.82,286.72,504.42,498.6Expdt.

הכנסות אחרים שירותים 1.251.102.31,139.61,219.71,381.31,548.41,607.11.25 Other services Income

הוצאות 1,288.9988.41,190.51,478.71.645.91,762.9Expdt.

הכנסות ענודה שכר 1.251108.666.977.486.473.168.41.251 Wages Income

הוצאות 408.4331.1475.0679.9677.5665.6Expdt.

הכנסות סוכן 1מי 1.252270.3239.2247.7304.7321.7329.71.252 Agents' fees Income

הוצאות 335.6245.8245.6266.9310.0308.8Expdt.

הכנסות אחר 1.253723.48335894.6990.21.153.61,209.01 253 Other Income

הוצאות 544.9411.5469.9531.9658.47885Expdt.

הכנסות לנ0א ממשלה 1.2623.816.421528.434.647.51 26 Government n.e.s. Income

הוצאות 91.6105.692.9107.0111.1124.6Expdt

1 Additional detail see in Chapter 8  Foreign Trade.
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של בחובות שינויים
סקסור לפי ישראל

זולי'ם .w>n
7.3

§1984 §1983 §1982 §1981 §1980

28,909
1.023
1,286
1.102
471

313
898
124

165
71

5

184
121

394
269

263
57

22
3,091
2,971
967

1,066
228

503
190
203

27,448
1,936
1,850
1,273
459
332

1,092
155

126
60

5

186

64

757
269
29

29
86
220

76
2,674
2,750
975
975
57

380
140
182

23,732
3,915
1,282
1,261
549
399

1,081

177
141

81

31

957

214209205
6161122

88605184

5

95
80

341

263
67

67

2,633

239
2,926
2,884
918
721

2,393

205
69
109

21,463
2.677
1,205

1,296
525
441

1,111

206
61

78
0
0
13
10

356

36
8
0

5

149
71

243
324

81
0

81

1,471

0

0

0
198

3.116
?,022
793

690
1,273

408
189
172

18,897
2.802
1,275
1,425

424
279

1,368
215
127
51
0
0

14

10
72
24
63
0
6

178

209

125

151

87

0
87

1,527

0
0
0

266

2,623
2,465

878

770

1.261

252
143
77

1 96 6 0 15

29,428 28,909 27,448 23,732 21,463

תקבולים
תשלומים 
תקבולים 
תצלומים
תקבולים 
תשלומים 
תקבולים 
תשלומים 
תקבולים
תצלומים 
תקבולים
תצלומים 

תקבולים 
תשלומים 
תקבולים
תצלומים 
תקבולים 
תצלומים 

תקבולים
תשלומים 

תקבולים
תשלומים 

תקבולים 
תשלומים 
תקבולים
תשלומים 

שנה לתחילת החוב יתרת
הכל 70  התשלומים למאזן מותאם שינוי ו.

(נסו) ארוך למועד הלוואות 1.1

(נ0ו) ממשלתי סקסור 1.11

ברורל חוב איגרות

ארהב מממשלת

אחרות מממשלות

ליבוא מסחרי אשראי

העולמי הבנק

אחר

(נטו) פרטי סקסור 1.12

העולמי הבנק

ליבוא מסחרי אשראי

(נטו) הבינלאומית המסבע מקרן 1.13

(נטו) קצר למועד הלוואות 1.2

(נטו) ממשלתי סקטור 1.21

יבוא על מסחרי אשראי מזה:

(נטו) פרטי סקטור 1.22
יבוא על מסחרי אשראי

חוץ תושבי של בפיקדונות השינוי 1.23

>נ0ו) עיל התאמות .3
ממשלתיות הלוואות מזה:

זרים פיקדונות

אחרות התאמות .3

שנה לםוף החוב יתרת

לממשית מהחונות דולר מיליון 4.800 הומרו 1988 שי השנייה נכזרצית ו

יותר. נמוכה ריבית הנושאים למקים, בהונות ארהנ
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7.3 CHANGES IN ISRAEL'S
LIABILITIES, BY SECTOR
$ million

§1985§1986§1987§19881989

29,42829,36230,62531,77231,328LOANS OUTSTANDING AT BEGINNING OF YEAR

7414681551191991. Change adjusted to Balance of Paymentstotal
740937273931.1 Longterm loans (net)

3346472179111 Government loans (net)

525618620'5,4911,542Bonds issued abroad Receipts

312375475510404Payments
04052701560U.S. government loans Receipts

109135165'4.867987Payments

138150137124106Other government loans Receipts

ו8297142167 33Payments
___Trade credit on imports Receipts
____Payments

_I.B.R.D. Receipts

854727Payments

76635914713Other Receipts

225278253151101Payments

10643251441021.12 Private sector (net) Receipts
1__The World Bank Receipts

56462Payments
10710619316077Trade credit on imports Receipts

115117143205177Payments
378563720571467Other Receipts

374484440665467Payments
___1.13 I.M.F. (net)

_Receipts
__Payments

73458217461061 .2 Shortterm loans (net)

15623251001001 .21 Government (net)
____Thereof: Trade credit on impotrs Receipts
__Payments
217327310241 .22 Private sector (net)

2,7292,8973,7463,9043,566Trade credit on imports Receipts

2,7332,7713,6093,8603,588Payments
1,1641.9741,9761,7601.296Other Receipts

1,1402,0271,8401,7941,297Payments

5993846664181 .23 Change in deposits of foreigners

675794991561a2. Value adjustments (net)

19630633421123Thereof: on government loans

32032644423213Deposits of foreigners

1212
3.Other adjustments

29,36230,62531,77231,32831,137LOANS OUTSTANDING AT END OF YEAR

1 In the second half of 1988. 4.800 million dollars of !he debts to the
US.Governmentwere redeemed for debts to banks at lower interest rate.
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לארץ לחוץ ישראל חובות
שנה סוף דולרים: מיליוני

 /7/j/n
כולל סך
Liabilities

 ח/ץ נכסי
הכל סך
Foreign

 ninin
נ10

חונות הכל סך
חוץ נכסי בניכוי
הבנקים של
המסחריים'

Total liabilities
בנק
ישראל

הממשלה

 grand
total

assets 
total

Liabilities 
net

less foreign
assets of

Bank of
Israelהכל סך

ארוך למועד

commercial
banks1

Totalהכל סך
Total

1=5+6+10+1323=12456=7+97

196094627067689099676 685

19611.0943657291,00988766 776
19621,1905316591,0920845 860
19631,3157415741,2141925 930
19641,4547886651,33911 ,033 1 ,037
19651.6719067651,54011,153 1,178

19661,8048869191,65511 ,238 1 ,282
19672,0661,1229431,88211 ,548 1 ,560
19682,3051,0821.2222,08511,705 1,723
19692,5749081,6672,278311,867 1,894
19703,3231,1002,2232,851392,372 2,447

19714,6841,7482,9363,879113,011 3,074
19725,5762,7622,8144,30653,413 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
197713,0394,7838,25610,569118,088 8,223
197815,5156,9618,55312,058208,945 8,945
197918.8978,47110,42714,599259,941 9,941
§198021,46310,11911,34415,9411711,137 11,137

§198123,73211,14212,59017,4631712,161 12,161
§198227,44812.30915.14020,2571513,287 13,287
§198328.90911,40117,50822,0641414,392 14,612
§198429.42810,62018,80822,7991715,309 15,467
§198529,36210,97318,38923,1061715,508 15,511

§198630,62512,42018,20524.0501716,162 16,187
§198731.77213,60218,17125,3252916,544 16,544
§198831.32812,51418,81424,5533416,548 16,648
198931.13714,72916,40823,6953316,579 16,579

כלוח 5 (0ור המסחריים הבנקים ננסי הפחתת עי מתקבל הגחון המשק. של ההתחייבויות 0ך כאל זה לנתון מתייחס חוץ) מ0בע על (המפקח ישראל בנק 1

קצר. למועד הרוב 2 זה). בלוח ו (0ור החובות של הכולל הסך מ! (7.5
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ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES

$ million; end of year

Government1

מונטר' לא  פרטי
Pirvate  חסו! monetary

זרים nnnp'D
מסחריים בבנקים

Foreign deposits in com
mercial banks in Israel

Long tenr!
קצר 1V1D7

Short term
הכל סן
Total

ארון 7p/o>
Long term

קצר למועד
Shotr term

ר.כלנ סו
של :am
זרים בנקים
Thereof: by
oreign banks

חוב איגרות מזה:
Fhereof:bonds

8910=11+1211121314

3889108743454251960

42010151115367951961
451161581184017181962
474418313846202191963
498422617353190161964
5332527918594213201965

5444329920891222331966
7191228021763225221967
7961732124774260601968
8602732628146323871969
9957540133467436971970

1,17563604509969964581971
1,361267736721011,3586701972
1,72449936848881,6589091973
1.896100938850892,0251,1551974
2,033821,1799672122,7381,6511975

2,2241211,2751,1101652,8031,6581976
2,3801351,2621,1361263,5432,1611977
2,54401,5211,0314895,0293.0501978
2,62802,4071,3931,0146,5253,6791979
2,77302,5931,3211,2717,7164,155§1980

2,85802,7361,2861,4508,8174,836§1981
3,00803,0421,3561.68711,1045,712§1982
3,1362203,4171,9281,48910.8665,119§1983
3,2931583,5122,0411,47110,4314,841§1984
3,50623,6812,1351,54610,1534,168§1985

3,749253,9802,3101,67010,4413,951§1986
3,90004,7912,7742,01710,4083,380§1987
8,8791004,5402,5511,98910.1072.598§1988
10,01704,4112,4441,96710,1141,8931989

1 The Bank of Israel (Controller of 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 Table 7.5) Irom the total liabilites (column 1 01 this table).
2 Most o( them  shotr term.
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חוץ1 במטבע נכסים
שנה סוף דולרים; מיליוני

7.5

כולל סך

ישראל בבנק
With Bank of Israel

בסוסדות
כספיים
אחרים

Grand
totalהכל סך

Total

נזזה:
זהב

Thereof:
gold

With
other

monetary
institutions

1=2+4+5+9234

19602702131

196136510 2791

196253141 42014

196374160 51541

196478856 54544
196590656 64351

196688646 62134
19671,12246 715134
19681,08246 66392
196990846 41350
19701,10043 45924

19711,74843 73236
19722,76243 1,22957
19733,89046 1,810169
19743,12946 1,20058
19753,49647 1,184105

19763,84245 1,37390
19774,78350 1,571199
19786,96154 2,678105
19798,47157 3,120115
198010,11953 3,394132

198111,14249 3,542272
1982§12,30942 3,836481

. 198311,40137 3,69486
198410,62035 3,098157

1985§10,97339 3,71975

§198612,42043 4,703165

§198713,60250 5,92438
§198812,51448 4,091673
§198814,72947 5,330805

יבוא. חשבון על מקדמות אן זרים ערר בניירות השקעות לא ואף בישראל המונטרית1 למערכת y/no ופירמות בית משקי ■v pinion nD0 כולל nV
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7.5
ISRAEL'S FOREIGN ASSETS1

$ million; end of year

גזסרור"ם בבנקים
With commercial banks

'Kvon
ליצוא
ואחי

הכל סך
Total

בבנקים nnnp'D
בחול

Deposits with
banks abroad

הלוואות
לזרים

Loans to
foreigners

ערן ניירות
זרים

Foreign
securities

Export
credit
and
other

5=6+7+86789

56561960

858501961

987325001962
10169320841963
1(576390841964

13183480811965

14999510811966
183116670911967

2201586201091968

2962514501501969

47235911401451970

80666214401751971

1,2701,11915102051972
1,6711,295359182411973

1,5941,160418152771974
1,8801,211647223281975

1,9781,351602254011976

2,4701,988453295441977
3,4572,876509717221978

4,2983,3977431589371979

5,5224,4468042721,0711980

6,2695,0787184741,0591981

7,1925,737682772§8001982

6,8455,2587198697761983

6,6295,2396327587361984

§6,2564,535957§7659231985

6,5754,7161,082777978§1986
6,4474.48B1,1288311,193§1987

6,7755,301587887975§1988
7,4425,6857541,0031,1521989

1 Excl. foreign currency held by households and firms outside the monetary system in Israel and also investments in foreign securities
or advances on account of imports.
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חוץ סחר

זה, חרש סיווג .1988 בשנת לס00י00יקה המרכזית
,(Harmonized System) המתואמת" "השיטה הנקרא
הסירוס במידת הן 1988 עד j/hj rvniii ;iii'Drirjroiiii
אפשרות אין ולכן לסחורות, ההתייחסות בשיסת והן
שעז לנתונים ואילך מ1988 הנתונים את להשוות
פורסמו הסיווג בנושא נוספים הסבר דברי .1987
.1988 ,4 מסי חוץ, סחר של לסטטיסטיקה ברבעון
הכלכליים. הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3

הראשוני הייעוד לפי היבוא פריס1 את מחלק זה סיווג
מיובאות סחורות של הסופי השימוש הסחורות. של
בלתי סחורות 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 לסטסיססיקה
בסחורות היבואנים שעושים השימוש את חוקרים אלה

היבוא.

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, פירונו לגביהן ושאין בלבד גולמיות
החוץ סחר מאזן ,8.1 בלוח הכלליים במספרים רק
זה); בשנתון 27 ופרק להלן ו15 8 סעיפים גם (ראה
הקושי בגלל מופיעים, אינם אלה נתונים ,1988 מאז
כוללים אינם הנתונים 1988 מאז נתונים. לאסוף
ליהודה המיועדות אחרות מארצות יבוא סחורות
שנשלחו יצוא סחורות לא ואף עזה וחבל ושומרון
ארצות לשאר עזה וחבל ושומרון מיהודה ישירות

העולם.

הסחורות של והערך הכמויות

העשרונית. השיטה 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 (יערך
דולר מיליון ב149 1988 בשנת הסתכמו היבוא, בערך
בערך נרשם היצוא דולר. מיליון ב145 1989 ונ^נת
העמלה ודמי הנחות ניכוי לפני (free on board) f.o.b.
ירקות הדר, פרי יצוא זה מכלל יוצא חוץ. לגורמי
פרי לשיווק המועצה שמשווקים ופרחים, סר"ם ופירות
פרסומי וביתר  כאן נרשם זה יצוא ואגרקסקו. הדר
לאחר כלומר נסר, "פו"ב  סחורות יצוא על הלשכה
נמוכים הנתונים לארץ. בחוץ ההוצאות כל ניכוי

הבאים: נערכים
דולרים מיליון 41.31980
דולרים מיליון 61.9 1981
דולרים מיליון 61.8 1982
דולרים מיליון 71.2 1983

דולרים מיליון 35.0 1976
דולרים מיליון 66.9 1977
דולרים מיליון 44.1  1978
דולרים מיליון 42.6 1979

הסחורות סיווג

לפי מתפרסמים ישראל של והיצוא היבוא נתוני .2
ה"סיווג  סיס"ק לפי סחורות: של סיווגים שני
ידי על שהוכן  הסחר"' של האחיד הבינלאומי
החדש המינוח לפי וכן האו"ם של הסטטיססית 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 וביצוא4, 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

Standard International Trade Classification, Revised Ml, United Nations Statistical Office, Statistical Papers 1

Series 14, no. 34, New York, 1986.
The HarmonizedCommodityDescriptionand Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1 983. 2

התשמז988ר. לשנת קנייה ומס המכס תעריף קרם, ראה 3

.1988 ,511 ילקוט .(Harmonized System) המתואמת השיטה לפי ערוך היצוא סחורות סיווג 4
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אחרת, צוין לא אם מוחזר. יבוא בניכוי ארצה
דהיינו ברו0ר, ליבוא 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
(ל1ת היבואן ע~י לדולר בשקלים ממוצע תשלום ו. ו
חדשים בשקלים היבואן הוצא1ת הכל סך פירוש/ (8.10
המכס מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור
בתוספת חדשים בשקלים סי"פ, היבוא ערך (דהיינו
סי"פ היבוא בערך מחולק זה) יבוא על המוסלים המסים
מסים, אותם רק כוללים היבוא על המסים בדולרים.
מרשות הסחורות שחרור בעת היבואן חויב שבהם

המכס.
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
יבוא על היבואן ע~י התשלום כל בסך שנכלל המסים
לחיוב מתייחס חדשים בשקלים היבוא בערך מחולק זה
נתונים על מבוסס והוא הסחורה שחרור כעת המסים
אלה מסים נרשמים לכך, בניגוד המכס. שברשימונ1
הגבייה לפי (6.11 (לוח הלאומיים החשבונות בפרק

החיובים. לסכום מקבילה תמיר שלא בפועל,
על התשלום אומדן מט"ח: רכישת על היטל

סחורות. יבוא למימון המ0"ח רכישת
היבוא. על ההפקדות ערן לאובדני אומדן
הצמדה. ללא שנה לאחר ליבואן מוחזרת ההפקדה
המחירים מדד עלות שיעורי פי על מתקבל האומדן
מרכיבי לפי אלה אומדנים לפרס אפשרות אין לצרכן.
ההפקרה בלבד. בסיכום מופיעים הם ולכן היבוא

ב988ו. בו0לר,
מס כולל אינו היבואן ע"' לדולר הממוצע התשלום
הקרנות 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 ערך מס
סכומי שעיקר מאחר ליבואן, התשלום מרכיבי בין נכלל
מ1חזרים הסחורה שחרור עם הנגבים המעיימ
הזר, המס של הסופי המשלם ולכן האוצר ע"1 ליבואנים
יבוא על שהוסל המוסף ערך מס אומדן הצרכן. הוא
חדשים שקלים מיליון ב1,641 הסתכם סחורות
ב1989. חדשים שקלים מיליון וב1,867 ב1988

כפי הסויה, וקולי המספוא של בדולרים היבוא ערך
מלוא את כולל אינו המכס, ברשימתי מופיע שהוא
היבוא ערך לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות
זרות. באוניות ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סי"פ

בלבד. (7.1 (ובלוח 8.10 בלוח נכלל זה תיקון
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

ךןלרים מיליון 74.7  1987
דולרים מיליון 83.51988
דולרים מיליון 61.51989

דולרים מיליון 70.3 1984
דולרים מיליון 75.71985
דולרים מיליון 67.81986

יבוא גם מ1צג (7 פרק (ראה התשלומים במאזן
סחורות של ויצוא יב1א ערך .f.o.b. בסיס על המוצרים
להגדרות מותאם התשל1מים, 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 וכד קולנוע סר0י מסחריות,
היבוא ערך הוספת ידי ועל היבוא מערך המקומיות
המכס. שלטונות דרך משתחרר שאיננו הביטחוני
(על מוצרים יבוא מסתכם האלו ההתאמות לאחר
ב1988 דולר מיליון ב13,158 (f.o.b. ב0יס
אחרי מוצרים יצוא ב1989. דולר מיליון וב12,739
ב1988 דולר מיליון ב10,110 הסתכם ההתאמות

ב1989. דולר מיליון וב10,918

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה. ארץ .6
לישראל. שיובאו הסובין

הטובין על החשבון נשלח שאליה הארץ יעד: ארץ
מישראל. שיוצאו

יבוא
special) המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .7
דרך ישיר באופן העובר היבוא הכל סך x/ne/ (system
ששוחרר או ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס
נחשבות סחורות אחרות, במילים ערובה. ממחסני
שלפי! המכס, שלטונות ידי על שחרורן עם כמיובאות

היבוא. תאריך גם נקבע
לפני (פיקדון) עירבון נגר 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, נגר בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים את מתקנים
זה בשנתון תוקנו 40 בשנתון שפורסמו ,1988 לשנת
ערבון, נגר שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי
מספרי .1989 שנת במשך סודר הסופי ושהרושבון
לגבי מתוקנים זה בשנתון המובאים 1989 לשנת היבוא
עד שחוסל ערבון נגד ששוחררו המשלוחים אותם
1989 שנת במשך שניתנו הערבונוח, .31 ^1 1989
הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך ער ואשר
בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות הערך,

השחרור.
המיובאות הסחורות לזרם מתייחס ברוטו "יבוא .8
נכלל, לא הזר, הכל בסך המכס. ירי על ששוחררו
עזה. ומחבל ושומרון מיהודה הסחורות יבוא כאמור,
המיובאות הסחורות לזרם מתייחס נטו "יבוא .9
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אוניות דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומרן
ומטוסים.

כולל; אינו היצוא" הכל "סך .19
חברות ירי על הנשלחים מסוסים של וחלקים מנועים
לארץ; בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תעופה
הוחזרו אך לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
אלה משלוחים וכדי. תיקונים החלפה, לממרות

מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים
ערובה, ממחסני יצוא

סחורות בסיווג (הפרס 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 0ך היבוא, סך של הממוצע במחיר
בודדת לסחורה המחיר תקופות. שתי בין סחורות
או שיוצאה כמות ליחידת הממוצע הערך פי על נקבע
הגדרת לעיל). 5 סעיף גם (ראה (unit value) יובאה
המכס בתעריפי הקיים הסיווג על מבוססת הסחורות
(ראה ישראל" מתוצרת היצוא סחורות וב"סיווג (יבוא)
לא הסחורות פירוס אלה, בסיווגים לעיל). 2 0עיף
גם אלא זהה, איכות בעלי בודדים פריסים מגדיר תמיד
במקרים כי וייתכן, דומים, מוצרים של קבוצות
כפי "הסחורה" במחיר המתקבלים השינויים מסוימים,
השינויים את גם משקפים בסיווג מוגדרת שהיא
אלו, במקרים ("סחורה"). הקבוצה במרכיבי האיכותיים
דומים מוצרים של מחירים מרדי משמשים
ליחידת הממוצע לערך כתחליף בחדל המתפרסמים

כמות.
החוץ, סחר של המחירים מדדי אמירת 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 "הסחורה" של ההגדרה (ב) השנתי,
מבחר בדיקת זה. בפריט המסחר יציבות (ג) שלה),
נעשה ועדכונו המדדים לחישוב המשמשים הפריטים
השנה בסיס על מחושבים המרדים לשנה. אחת
בסיס על בפרסומים ומוצגים משורשרים והם הקודמת

.1980 שנת של הממוצע
פי על חושבו חוץ סחר של המחירים מדדי .22
המדד של גיאומםר1 ממוצע  דהיינו פישר, נוסחת
לפי המדדים פרסום פאשה. לפי והמדד 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 במדד הממוצע:
במדד ואילו הבסיס, תקופת במשקל' נעשה המחירים
התקופה במשקל' נעשה השקלול פאשה לפי

השוטפת.

מונטר"ם, לא וכסף זהב
הוחזרו ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משליחיח

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 ולמטוסים
המכס תעריף (פרס חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא

;(71.18.9000
בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות

■צוא

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
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא פי על .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

עזה.
ברוטו" "ליצוא מתייחס נטו" 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 הסופיים5 הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
בשנתון המובאים ,1988 לשנת עד הדר פרי יצוא על
1989 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עשויים
היתר: בין כולל היצוא" הכל "סך .18

את שעזבו מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים
הארץ,

ים בנמלי זרים ולמסוסים לאוניות המסופקים ומזון דלק
שנת מנתוני החל ביצוא (נכללים ישראליים ואויר

;(1969

לעיל. 5 סעיף גם ראה 5
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פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ונפח מחירים מדדי
חוץ. סחר של לסטטיסטיקה ברבעון מתפרסמים

nnipn

הטפסים משמשים לנתונים כמקורות 26
או היבואנים ידי על המכס לשלסונות המוגשים

ויצוא). יבוא (רשימונ1 סוכניהם או היצואנים
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
סחר את המרכזים מוסדות, ידי על הנערכים מינהל"ם

מוצרים. קבוצות של החוץ

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 מודדים ערך מדדי .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 ב"חס היצוא מחירי

זמן. תקופות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1974 כלליים ישראלסיכומים של החוץ סחר 498
982/83י יבוא "עודי סקר 787
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החוץ סחר מאזן

עזה ותבל ושומרון יהודה עם הסחר את גולל

ברוטו מוחזריבוא נ0ויבוא ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123 = 1245

דולרים מיליוני
19701 ,462.028.51,433.5778.745.1

19711,833.321.71,811.6957.642.5
19721,987.025.61,961.41,147.047.1
19733,012.243.72,968.51 ,459.067.2
19744,215.338.84,176.51,825.788.3
19754,172.663.94,108.71.940.7106.2

19764,140.463.84,076.62,414.5108.6
19774.806.984.54,722.43.081.7119.0
19785,843.4212.45,631.03,921.3205.2
19797,511.2114.77,396.54,546.3232.9
19807,994.7149.07,845.75,537.5245.6

19817,960.3145.67,814.75,670.1341.8
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

§198812,950.0662.812,287.29,751.6306.2
198913,196.9460.412,736.510,737.5402.6

19701,482.928.51 ,454.4861.945.1

19711.863.721.71 ,842.01,059.6425
19722,027.825.62,002.21,285.347.1
19733,078.943.73.035.21.653.467.2
19744,313.738.84,274.92,113.088.3
19754,295.963.94.232.02,311.9106.2

19764,283.663.84,219.82,806.4108.6
19774,961.084.54,876.53,545.1119.0
19786,001.2212.45,788.84,325.1205.2
19797,680.2114.77,565.55,039.2232.9
19808,219.1149.08,070.16,119.9245.6
19818,249.0145.68,103.46,334.5341.8
19828,329.4155.78.173.75,903.7264.7
19838,884.1217.48,666.75,820.5217.9
19848.529.3271.98,257.46,427.2184.9
19858,500.9298.78,202.26,858.4176.0

19869,919.4359.89,559.67,952.1221.4
198712,224.3465.411 ,758.99,415.6253.0
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BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא עודף
היצוא

כאחוז היצוא
מהיבוא

Trade per capita לנפש הסחר
103 יצוא

Excess ofExports as המסחר1יצואיבוא0/0 הגירעון
Net exportsimports

over exportsof imports113ו0קוחExportsTrade deficit

6 = 457 = 368 = 6:391011

$ millionדולריםDollars
733.6699.951.2246 4812351970

915.1896.550.5297 5892921971

1.099.9861.556.1346 6162701972

1,391.81.576.746.9424 9044801973

1.737.42.439.141.6514 1,2367221974

1,834.52,274.244.7530 1.1886581975

2,305.91.770.756.6649 1,1484991976

2.962.71.759.762.7814 1,2984841977

3.716.11,914.966.0999 1,5135141978

4,313.43,083.158.31,130 1.9388081979

5,291.92,553.867.41,358 2.0146561980

5,328.92,485.868.21,349 1,9796301981

4,990.62,924.663.11,243 1,9717281982

4,890.03.491.658.31,191 2,0418501983

5.622.42,449.769.71,338 1,9215831984

6.084.41,936.575.91,413 1.8634501985

6.932.92.352.174.71,590 2,1295391986

8,201.43.253.871.61.848 2,5817331987

9.445.42,841.876.92,094 2.7246301988§

10.334.92,401.681.12,250 2,7735231989

Incl. trade with Judea and Samaria and Gaza Area
816.8637.656.2274 4882141970

1.017.1824.955.2330 5992691971

1,238.2764.061.8389 6292401972

1,586.21,449.052.3483 9244411973

2,024.72,250.247.4599 1,2656661974

2,205.72.026.352.1638 1,2245861975

2.697.81.522.063.9760 1,1884281976

3,426.11,450.470.3942 1.3403981977

4,119.91,668.971.21,107 1,5564491978

4,806.32,759.263.51,260 1.9837231979

5,874.32.195.872.81.508 2,0715631980

5,992.72.110.774.01.517 2.0525351981

5,639.02.534.769.01,404 2,0356311982

5.602.63,064.164.61,364 2.1107461983

6.242.32.015.175.61,486 1,9664801984

6.682.41.519.881.51.552 1.9053531985

7.730.71.828.980.91,772 2.1924201986

9.162.62.596.377.92,065 2.6505851987
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IMPORTS AND EXPORTS 
INDICES OF VOLUME, PRICE
AND VALUE

Base: 1980100 :o'onn

נפח, מדדי  ויצוא יבוא
וערך מחיר

ExportsיצואImportsיבוא
t 11r\lSr* ■uin

Terms of
trade1עירמהירנפחעירvnnנפח

VolumePriceValueVolumePriceValue

1981102971001069610299
1982113891011049195103
1983124851081058892104
19841218510412187105102
19851268310413286113103
19861478212114689129107
19871659114916294153104
198816598162164108176110
1989157105165170114194109

Export price index divided by import price index. multiplied by 100. .100 כפול היבוא. מחירי נמרר מחולק היצוא 0חירי מרד

INDICES OF EXPORTS, BY
ECONOMIC BRANCH AND
INDICES OF IMPORTS, BY
ECONOMIC USE

כלכלי ענף לפי יצוא, מדדי
כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי

Base: 1980=100 הב0יס:

1989

ערר
Value Price

נפח
V0
lume

1988

ערך
Value Price Vo

lume

1987

ערר
Value Price

נפח
Vo
lume

1986

עיר
Value

מחיר
Price

r>Dj
Vo
lume

Exports
עיקרי Mainענף branch

הכל 01468912916294153164108176170114194TOTALך
128791011199311095109103989896Agricultureחקלאות

הדר פרי :7110776731218958136774412957Thereofמזה: citrus
1469013116395157168108184176116204ndustryתעש"ר,

(פר0 תעשייה
ליהלומים)

1509213816399165170110188186112209Industry (excl.
diamonds)

מעובדים ,1378511616587143167105176156124193Diamondsיהלומים worked

Imports
נלנל' Economic"עוד use הכל 147821211659114916598162157105165TOTALםך
תצרוכת מוצרי

ישירה לצריכה
2178718824799245278102285255101258Consumer goods

for direct
consumption

קיימא בני :236102241273122331315123385253118299Thereofמזר.: durables
לייצור 142761081588213015991147156100156Productionתשומות inputs

:Thereofמזה:
1599314718496177204116237174144251unworked.הלומים

diamondsגולמיים
השקעה 141118165163137221151142214125138173Investmentנכסי goods
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV.III, SECTION AND
DIVISION
$ million

סוג לפי ויצוא, יבוא
0י0"ק, של משנה וסוג

ווו תיקון
דולרים מילין!1

Code Section and division
Exports

1989 §1988

Imports

1989 §1988

משנה וסוג 0ונ 0מל

0
00
01
02
03

05
06

21

22

23

24
25
26

27

28
29

ALL COMMODITIES

Food and live animals
Live animals
Meat and meal preparations
Dairy products and bird eggs
Fish. crustaceans, molluscs
and the like and preparations
thereof

Cereals and cereal
preparations

Vegetables and truit
Sugar, sugar preparations
and honey

Coffee. tea. cocoa, spices
and manufactures thereof

Feeding stuff for animals
)excl. unmilled cereals)

Miscellaneous edible products
and preparations

Beverages and tobacco
Beverages
Tobacco and tobacco
manufactures

Crude materials, inedible
)except fuel)

Hides, skins and turskins,
raw

Oil seeds and oleaginous
fruits

Crude rubber (incl. synthetic
and reclaimed)

Cork and wood
Pulp and waste paper
Textile fibres (excl. wool
tops) and combed wool and
their wastes not manufactured
into yarn or fabric

Crude fertilizers and minerals
)excl. coal, petroleum
and precious
stones)

Metalliferous ores and metal scrap
Crude animal and vegetable
materials, n.e.c.

10,737.5 9,751.6

943.3808.7803. r
3.12.93.6
81.747.148.2
8.712.418.0
61.45.14.8

11.6

633.2
6.1

11.2

3.1

63.3

73.6
13.5
0.1

427.8

0.9

12.0

0.6

0.1
0.8

128.8

108.3

13.2
157.1

13,196.9 12,950.0

889.7
3.7

89.1
12.5
55.7

8.8

664.7
5.4

16.0

2.8

435

7.0
6.7
0.3

408.3

0

21.1

0.5

0
1.8

119.3

89.0

8.4
176.7

_L

349.7

134.1
147.2

73.3

51.7

32.4

77.0
9.7
61.3

538.7

1.3

147.3

295

97.8
79.6
66.7

82.4

4.9
28.6

288.3

178.4
95.1

88.0

47.4

30.9

63.9
7.7
56.2

577.2

1.5

141.7

27.3

96.6
69.1
70.7

83.2

4.6
165

הסחורות כל
רו"0 ובעלי liro

D"n בעלי
בשר ועינויי נשר

עופות וביצי חלב מוצרי
ושכלולים סר0ני0 וגים,
דגים ועיבור1 ודומיהם

ועיבודי דגנים
דגנים

ופירות ירקות
סוכר עיבורי סוכר,

ודבש
תבלין קקאו, תה, קפה,

ומוצריהם
(9ר0 חיים לבעלי 11(0

טחונים) בלתי לדגנים
אכילים מזון עיבודי

שונים

ו0בק משקאות
משקאות

ועיבודי 0כק
טבק

שאי1ם מעוברים בלתי חומרים
לדלק) (פר0 למאכל ניתני0

ועורות פרוות שלחים,
מעוברים בלתי
ופירות שמן זרעי

שמניים
נומי (כולל מע1בר בלתי גומי
שנית) מופק וגומי סינת0י

ועצים שעם
נייר ופסולת עץ ציפת

לטופסי (פר0 טקסטיל סיבי
ופסולת סרוק) וצמר צמר

לחוסים עובדי שלא
לבדים או

ומינרלים גולמיים דשנים
לפחם, (פרט גולמיים

ואבנים דלק
יקרות)

מתכתיים וגרוטאות מחצבים
החי מן מעובדים בלתי חומרים

לנמא הצ1מח, ומן

0
00
01
03
03

05
06

1

וו
12

24
25
26

28
29
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION (com.)
$ million

וסוג סוג לפי ויצוא, ■בוא
ווו תיקון סיט"ק, של משנה

(המשך)
דולרים מיליוני

ExportsצואImpotrsבוא
Section and divisionCod

1סמל u*yrj 4101 סונ

§19881989§19881989

3

33

סיכה שמני מינרלי, לק
דומים וחומרים

וחומרים נפנו מוצרי פנ1,

957.

.951

1,125.7

1,125.2

52.

.52

60.9

60.8

Mineral fuel, lubricants
end related materials

Petroleum, petroleum products

3

33
and related materials

34
דומים

ומעובדים 0"/j30 ,0.50.50.0.1Gasזים, natural and manufactured
Electric current

34
35

חשמלי35 רם

ושעוות4 43.332.41.1.2Animalשמנים,שומנים and vegetable oils,
fats and waxes

4

41

42

הצומח ומן החי ID
החי מן ושומנים שמנים

הצומח, מן ושומנים שמנים
0.3
28.6

0.9
20.0

0
0.8

0.2
1.0

Animal oils and fats
Fixed vegetable fats and oils,

4 1

42

מזוקקים גולמיים, ,crudeיציבים, refined or fractionated

43
מופרדים או

מן או החי מן ושומנים 14.411,50.10Animalשמנים or vegetable fats and oils43
processed; waxes of שעוות מעובדים; הצומח,

הצומח מן או החי animalמן or vegetable origin

לנמיא5 ומוצריהם, 7,784.27,249.81,373.07,545.3Chemicalsכימיקלים and related
products, n.e.c.

5

אורגניים51 331.9353.4373.3404.4Organicכימיקלים chemicals51

אנאורגניים52 85.188.2247.8268.2Inorganicכימיקלים chemicals52

53

54

נ1תני וחומרים צביעה חומרי
לבורסקאות צביעה חומרי גוון,

רפואה מוצרי

76.8

137.1

82.5

153.3

3.3

52.8

4.9

57.7

Dyeing, tanning and colouring
materials, fractionated

Medical and pharmaceutical
products

53

54

55
ורוקחות

בושם מי תמצית. שמני
סואלנו, ותכשיר1

וצחצוח 78.587.815.420.1ניקוי

Essential oils and perfume
materials; toilet, polishing
and cleansing preparations

55

56
57

מעובדים כימיים דשנים
ראשונית נצורה פל00י7ן

5.8
231.0

5.3
233.8

234.3
124.6

253.1
125.3

Fertilizers, manufactured
Plastic in primary form

56
57

לאראשונית58 נצורה 72.581.6140.0151.0Plasticפל00י7ן in nonprimary form58

ומוצריהם,59 כימיים 165.5163.9181.5260.6Chemicalח1מרים materials and
products, n.e.c.

59

6

לנמא
מ0וו3ות מעוברות סחורות

חומרים לפי
4,657.94,948.93,567.13,912.7Manulactured goods

classified chiefly by
material

6

עור61 עיבודי ,!in
ופרוות לנמא,

25.220.81.11.0Leather, leather manufac.
tures, n.e.c, and dressed
furskings

61

לנמ"א62 גומי, 77.475.457.278.0Rubberמוצרי manufactures, n.e.c.62

63

64

ושעם עץ עיבודי
רהיסים) (למע0

ומוצריהם קר0ון נייר,

35.9

225.0

38.8

244.5

14.1

24.4

15.8

25.1

Wood and cork manufactures
)excl. furniture)

Paper, paperboard and
manufactures

63

64

0קססי65 מוצרי ואריגים, 367.04025224.5216.2Textileמ0וים yarn, fabrics, madeup65

ומוצרים לנמא, articlesגמורים, n.e.c, and related
products

66
רומים

אלימתנת"ם, מינרלים 3,048.43,224.02,912.43,204.1Nonmetallicמוצרי mineral manufactures,
nee

66

67
68

לנמא
ופלדה ברזל

אלברזליות מתכות
382.6
241.9
248.5

417.7
268.3
256 9

24.2
73.9

235.3

35.6
785

258.4

on and steel
Nonferrous metals
Manufactures of metal, n.e.c.

67
68
69
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION (cont.)
$ million

וסוג סוג לפי ויצוא, .בוא
תיקון סיס"ק, של משנה

(המשך)
דולרים מיליוני

8.4

ExpotrsיצואImpotrsיבוא
0שנה00ל :1101 0Sectionונ and divisionCode

§19881989§19881989

וציור7 3,539.63,110.92,482.52,857.6Machineryמכונות and transport7

equipmentהובלה
יוצרי71 וציוו 167.7181.6103.2114.2Powerמכונות generating machinery71

andכוח equipment
תעשיות72 עבור מיוחדות 393.9263.7225.7221.3Machineryמכונות specialized tor particular72

industriesשונות
מתכות73 לעיבוד 92.958.833.035.5Metalworkingמכונות machinery73

ציוד74 לתעשייה, 466.8461.4439.7516.0Generalמכונות industrial machinery and74

לנמא equipmentוחלקיהם and parts, n.e.c.
ומכונות75 משרדיות 312.3338.5309.4393.5Officeמכונות machines and automatic75

לעיבוד dataאוטומטיות processing machines
נתונים

לתקשורת,76 וציוד .223.0226.6569.7616.5Telecommunicationsמכשירים sound76

recordingלקלינור, and reproducing
apparatusולשידור and equipment

חשמליים77 664.3724.2496.3440.0Electricalמכשירים machinery and77

partsוחלקיהם thereof
יבשתיים78 רכב 1,017.2692.529.349.5Roadכלי vehicles78

אחרים79 רכב 201.5163.6276.2471.1Otherכלי transport equipment79

מעוברים8 874.8907.61.034.01,107.5Miscellaneousמוצרים manufactured8
articlesשונים

מוצרים81 טרומיים. 28.326.11.31.4Prefabricatedבתים structures,81

סניטריים. ,sanitaryואביזרים plumbing, heating
לתאורה ואביזרים andמוצרים lighting fixtures and

לנמא ,fittingsולחימום, n.e.c.
וחלקיהם82 54.358.232.532.4Furnitureרהי0ים and parts thereof82

תיקים83 נסיעה, 9.07.43.43.2Travelחפצי goods, handbags and83

theוכדי like

למוצרי84 45.249.9375.7385.1Articlesאביזרים of apparel and84

clothingהלנשה

35.241.110הנעלה85 48.6Footwear85

מקצועיים,87 ,235.2251.7217.0245.6Professionalמכשירים scientific87

ומכשירי andמדעיים controlling instruments
andנקרה apparatus, n.e.c.

אופטיקה,88 ומכשירי לצילום 143.7136.457.745.4Photographicציוד and optical goods,88

ושעונים ,n.e.cלנמא watches and clocks
שונים,89 מעוברים 323.9336.8336.0385.8Miscellaneousמוצרים manufactured89

,articlesלנמא n.e.c.

9,mpovi 240.7269.217.773SCommoditiesסחורות and9

,transactionsלנמא n.e.c.
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,
דולרים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

195019601970198019871989 I §1988

כולל 302.0502.71,462.07,994.711,920.613,196.9סך 12,950.0

הכל סך 110.7276.0874.13,679.37,645.98,299.1אירופה 8,334.7

האירופיות 70.0215.4696.12.745.76,352.46,666.7הקהיליות 6,714.9
15.913.776.2314.6755.2766.4איטליה 791.0
0.60.21.210.850.735.0אירלנד 32.9

ולוכסמבורג 7.411.562.8404.21בלגיה ,695.62,009.8 1,952.3
ר.0. 3.971.9174.9788.61,539.11,428.3גרמניה, 1.468.4

4.0329.027.160.057.4דנמרק 57.4
5.823.571.8184.7381.24585הולנד 448.4

המאוחדת 25.659.3227.7669.41,117.51,157.8הממלכה 1,208.8
0.11.14.421.154.140.8יוון 56.9

0.20.13.339.6125.8141.4ספרד 125.3
0.15.53.415.427.334.0פורטוגל 28.0
6.425.461.4270.2545.9537.3צרפת 5455

החופשי לסחר האירופי 18.943.4121.3845.71,206.91,515.5האיגור 1,498.5
(א.פ.0.א.)
4.73.914.033559.859.3אוסטריה 595
0.700.30.30.22.3איסלנד 0.1
2.02.214.419.624.7285נורווגיה 27.9
2.18.815.152.770.479.8פינלנד 88.8
4.77.428.574.2172.01225שוודיה 160.1
4.721.149.0665.4879.81,223.1ושוויץ 1,162.1

אירופה ארצות 21.877.256.787.986.6116.9תר 121.3
1.31.42.83.42.72.4בולגריה 3.7

המועצות 0.20.10.100.10.2ברית 0.1
2.40.84.211.09.523.9הונגריה 23.4
7.73.77.919.927.9טורקיה 34.6

2.55.115.818.615.214.2יוגוסלביה 14.8
2.51.000.114.2פולין 0.4

2.50.10.21.6ציכוסלובקיה 0.7
2.90.40.61.37.88.2קפריסין 9.3
2.60.626545.630.624.1רומניה 34.1

אחרות 4.903.00.10.50.2ארצות 0.2

הכל סך  8.810.672.1199.0730.4774.0אםיה 892.8

___2.7_0.9אירן __

0.80.113.439.782.2הורו 85.6
קונג 01723.786.7113.3הונג 98.0

0.18.961.9120.4401.0355.7יפן 478.3
0.40.13.311.328.230.4סינגפור 32.3

אחרות 6.6152530.2174.8192.4ארצות 198.6
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IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION
$ million

Exports■צוא
Country

19501960197019801987§19881989

35.1216.6778.75,537.58,454.49,751.610,737.5GRAND TOTAL

25.5151.5422.72,891.83,187.13,736.94,039.6EUROPETOTAL

17.1108.0322.62,282.02,741.73,223.23,395. 1European Communities
0.210.614.8284.8306.9381.5422.5Italy

0.50.40.819.413.923.623.4Ireland

1.013.638.4238.2278.2386.1430.6Belgium and Luxembourg
021.166.8548.6473.6521.1525.6Germany. F.R.

2.82.44.424.325526.825.8Denmark
1.314.745.4247.7384.9461.0491.7Netherlands
11.136.181.4465.5656.6769.6728.4United Kingdom
03.219.655.796.7125.7130.2Greece
00.510.136.799.3123.7154.0Spain
00.81.261.419.518.421.3Portugal

0.24.639.7299.7386.6385.7441.6France

5.223.160.1455.4341.4398.6450.9European Free Trade Association
)E.F.T.A.(

0.51.55.354.941.949.649.5Austria
0.20.10.60.42.31.9Iceland

0.91.63.324.027.529.749.1Norway
1.13.16.723.922.126.627.7Finland
1.64.711.646.751.952.267.2Sweden
1.112.033.1305.3197.6238.22555Switzerland

3.220.440.0154.4704.0115.1193.6Other countries of Europe
0.10.52.16.21.26.79.8Bulgaria

00.30008.6U.S.S.R.
0.50.86.32.78.69.512.7Hungary

8.92.637.834.342.966.6Turkey

0.25.09.434.222.120.128.3Yugoslavia

0.50.604.45.123.5Poland
0.60.102.91.72.0Czechoslovakia
0.11.85.428.420.015.321.4Cyprus
0.31.611.034.96.811.014.2Romania
0.90.83.210.23.72.86.5Other countries

0.413.3108.8611.21,043.91,466.41,654.6ASIATOTAL

0_22.3____Iran
00.16.35.55.310.6India
7.537.2251.1378.9513.0520.0Hong Kong
1.932.3229.9494.6655.1756.5Japan

0.10.84.072.637.054.776.0Singapore
0.33013.051.3127.9238.3291.5Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,

דולרים מיליוני
8.5

ארץ
Importsיבוא

19501960197019801987§19881989

הכל סך 18.917.830.1137.8262.7240.9248.7אפריקה

0.31.82.01.4אתיופיה

1.65.114.219.817.7גבון

1.40.6000גאנה
אפריקה 6.310.2118.7221.3204.9179.6דרום

ה^נהב 0.94.80.92.71.8וווף

00.11.40נזניה

01.217.61.532.0לינריר,

0.100.100.10ניגריה
1.81.24.73.16.910.8קניה

אחרות 18.66.412.31.65.65.06.8ארצות

הכל םך 139.3156.5372.31,756.02,155.92,398.72,616.9אמריקה

הצפונית .119.1154.0339.01,637.92,050.02.250אמריקה 12,449.5

הברית ת 106.6146.4324.31,546.41ארצ ,932.42,153.22,356.9

0.20.90.311.34.44.63.5מכסיקו

12.36.714.480.2113.292.389.1קנדה

המרכזית 1.30.30.735.410.815.317.3אמריקה

0.10.10.10.40.5גואטמלה

0.130.78.211.211.5פנמה

אחרות 1.30.30.54.62.53.75.3ארצות

הדרומית 18.92.232.682.795.7133.3150.1אמריקה

1.50.14.94.124.832.336.0אורוגואי

3.11.117.142.737.639.047.1ארגנטינה

3.10.44.625.917.546.136.0ברזיל
001.50.30.30.10.4ונצואלה

0.53.71.20.60.60.7פרו

00.56.711.512.726.8קולומביה

אחרות 11.20.10.31.82.82.53.1ארצות

הכל 0ך 2.60.54.340.451.085.448.0אוקיאניה
אוסטרליה 2.40.43.539.950.083.747.5מזה:

0.20.10.80.51.01.70.5ניוזילנד

בלתי 21.741.3109.12,182.21,074.7997.51,210.2ארצות

מסווגות
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f 1tt AIMLIHUHAIfOF P?יOUNTIIMPORTS, BY C
COUNTRY OF DESTINATION (cont.)8.5
$ million

Expotrs
19501960197019801987§19881989

Country 

0.110541.5190.9160.7164.0186.5AFRICATOTAL

01.04.411.25.02.53.4Ethiopia
00.60.20.10Gabon

2.02.12.01.41.41.2Ghana
1.910.779.281.6106.6125.5South Africa

1.27.01.72.61.3Ivory Coast
1.98.61.62.00.6Tanzania

0.60.10.30.91.70.8Liberia
1.93.644.316.213.119.8Nigeria
0.73.615.29.212.311.2Kenya

0.12.413.922.542.921.722.7Other countries

8.935.6175.31,175.73,054.33,326.33,658.2AMERICATOTAL

8.732.2166.21,014.42,85353,097.03.436.9North America
8.329.4149.1953.92,758.92,992.53.318.0U.S.A.

~0.12.014.89.39.313.3Mexico
0.42.715.145.785.395.2105.6Canada

0.50.914.743.829.638.5Central America
0.13.81.33.31.7Guatemala
0.2554.85.63.2Panama

0.50.65.437.720.733.6Other countries

0.22.98.2146.6157.0199.7182.8South America


0.40.22.25.84.14.3Uruguay
0.31.335.424.713.913.7Argentina

0.11.22.733.247.351.342.7Brazil
0.21.521.322.145.257.0Venezuela
0.12.215.35.46.82.8Peru
0.50.21.55.08.213.1Colombia

0.10.20.137.746.770.249.2other countries

0.11.35.549.889.2118.8133.6OCEANIATOTAL
0.11.25.346.671.2104.5119.4Thereof: Australia

0.10.23.214.514.214.1New Zealand

0.14.424.9618.1919.2939.21,065.0UNCLASSIFIED

COUNTRIES
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עיקרית יעד y7w כלכלי ענף לפי יצוא,
דולרים מיליוני

jlturalric

ירקותn!1'D:וללסו
יעד אחרטרייםהדרפריתכלסרארץ

Grand totalTotalCitrus fruitFresh fruitOther
andvegetables

§19881989§19881989§ ו 9881989§19881989§19889

כולל 9,751.610,737.5566.7527.0175.2130.5116.6118.2274.93סך
הכל 0ך  האירופיות .3,223.23.395הקהילות 1418.4385.3115.487.191.497.1211.61

381.5422535.641.48.77.73.83.123.16איטליה
23.623.4000000אירלנד

ולוכסמבורג 386.1430.612.410.97.23.43.33.91.96בלגיה
ר.פ. 521.1525.6110.293.232.220.520.220557.82גרמניה

26.825.87.75.13.71.92.72.11.31דנמרק

461.0491.784.681.57.16.510.711.866.82הולנד
המאורודת 769.6728.480.972.637.327.122.626.421.01הממלכה

125.7130.213.59.20.50.10.50.312.58יוון
123.7154.014.713.50.71.114.04ספרר

18.421.37.35.20.10.17.21פורטוגל

385.7441.651.552.718.719.926.827.86.00צרפת
(א.פ.0.א.) חופשי לסחר האירופי 398.6450.984.569546.033.515.513.423.06האיגוד

הכל 0ך 
:nro

49.649511.07.94.42.9171.54.95
29.749.112.911.06.75.22.62.33.65נורו1ניה
26.627.716.012.611.48.83.12.31.55פינלנד
52.267.221.316.414.110.03.32.33.91שוודיה

238.2255523.321.69.46.64.85.09.10שוויץ

הכל 0ך  אחרות עיקריות 5,940.46.682.050.860.913.69.74.77.232.5.0ארצות
.104.5119.40.40.30.20.10.10.10.10אוסטרליה
.13.913.70.10.1000.10ארגנטינה

הברית >2,992.53,318.011.814.60.603.46.4ארצות 7.E8.2
6.79.80.11בולגריה

51.342.70.40.1000.41ברזיל

המועצות 08.600ברית
אפריקה 106.6125.54.73.20.10.4004.68דרום

קונג 513.0520.01.31.500.11.34הונג
9.512.701.100.30003הונגריה

45.257.02.30.802.33ונצואלה

42.966.62.09.10.40.41.67טורקיה

34.473.73.04.13.01טיואן

20.128.311.111.39.66.81.5Dיוגוסלביה

655.1756.51.81.91.01.2000.87■פן

13.119.80.20.100.21ניגריה

>■54.776.01.01.20.70.900.10.3סינגפור

5.123500.90003פולין

נ00.1_68.246.30.10פיליפינים
נ46.225.50000ציל'

הדרומית 39.956.82.72.82.7קוריאה
ג95.2105.62.90.21.200.80.9קנדה

15.321.40.30.800.10.3קפריסין
11.014.22.33.92.33רומניה

56.875.42.22.802.2תאילנד
מסווגות בלתי (939.21.065.00.200.200ארצות

הארצות 189.4209513.011.30.20.25.0OS7.85תר
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND MAIN COUNTRY OF
DESTINATION
$ million

Country of destination

Industiral .jv'vuim

מזון
Food

1989 §1988

כר"ה
והציבה
Mining

and quarrying

1989 §1988

הכי, 0ך
"הלומים ללא
Total,

excl.diamods

1989 §1988

הכל סך
Total

1989 §1988

GRAND TOTAL
EuropeanCommunities ottal
Italy
Iirand
Belgium £ Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
Greece
Spain
Potrugal
France

Free trade Association (E.F.T.A.)
total

Thereof:
Austria
Noway
Finland
Sweden
Switzerland

Other main countiresotta/
Australia
Argentina
U.S.A.
Bulgaira
Brazil
USSR.
South Afirca
Hong Kong
Hungary
Venezuela
Turkey
Taiwan
Yugoslavia
Japan
Nigeria
Singapore
Poland
Philippines
Chile
South Korea
Canada
Cyprus
Romania
Thailand
Unclassified countries

other countries

9,131.610,104.46,294.56,990.8274.6311.1526.5567.4
2,777.02.986.12.341.32.478.7149.2162.9392.1401.7 345.5380.2313.1327.135.829519.716.3
23.623.423.623.40.83.67.75.9
373.6419.683.793.16.21.720.116.0 407.1429.6372.2389.29.211.437.437.0
19.020.618.919.9005.34.9
374.2410.0363.0396.845.867.658570.1
680.3647.8641.961055.74.4173.4161.8
102.1112.9101.8112.91.52.21.45.4
108.6140.2106.3138.43.93.91.55J
11.116.111.116.02.23.40.10.1
331.9385.7305.7351.438.135.267.0785
312.6346.8196.2212.65.614.834.933.8

38541.534.636.64.06.34.44.7
16.820.816.720.80.98.02.522
10.615.110.214.6002.62.6
30.835.929.434.70.107.27.5
213.6231.6103.0104.00.60.518.116.8
5,866.96.573.93,585.14,106.8116.2120.093.1125.1
103.3119.077.788.73.11.85.07.5
13.813.613.813.40.40.10.20.2

2,960.93.290.61 .744.61,993.240.539.857.481.2
6.79.76.79.70.21.00.8
50.942.550.942.412.99.60.10.4 08.608.6_0
101.9122.3101.6122.212.915.43.12.7
511.7518.451.052.510.67.20.50.7

9.211.69.111.60.31.41.21.4
42.956.142.956.11.74.00.2
40.957.540.857.56.37.00.10.1
31.438.631.437.63.23.80.70.9
9.017.09.017.0_00.41.1

652.1754.3146.4190.61.41.611.917.5
12.919.712.919.70.63.10.10 53.774.835.449.30.20.61.31.1
5.122.65.122.62.113.00.50.7

68.146.368.146.31.20.20.60.5
46.225.545.925.500.10
37.254.037.254.05.05.70.5
91.8104.859.361.31.11.16.17.4
15.018.614.418.01.00.40.60.4
8.710.38.710.34.50.30.70.4
54.672.635.334.81.61.100
938.91.064.9936.91,063.95.62:50.901

6.8 6.4 13.4 3.6 192.7 171.9 197.6 175.1
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(המשך) עיקרית יעד וארץ כלכלי ענף לפי יצוא,
ד:7דיפ מ"ל":!1

(המשך) תעשייתי

הלבשה0ק00יל
גומינייר ר כימיקליםופלסטיקהודפוסוע יעד Textiles,paperWoodRubberארץ andChemicals clothinQ

and leatherand printingplastics

§19881989§19881989§19881989§19881989

כולל 641.0634.893.795.3.311.7סך 27S11,267.8 1,114.6
הכל 0ל  האירופיות 4285386.648.947.8155.0וקהילות 144.0575.7 534.3

43.240.31.80.724.1איטליה 18.4146.6 137.0
6.75.01.81.21.2אירלנד 1.02.4 25

ולוכסמבורג 5.55.70.90.76.5בלגיה 5.985 9.1
רפ. 95.982.35.65.233.2גרמניה, 30.635.1 37.8

0.80.31.00.83.4דנמרק 3.02.4 1.8
20.618.09.912.015.1הולנד 11.9117.8 117.4

המאוחדת 198.9177.516.517.434.4הממלכה 41.881.7 79.0
7.57.27.05.94.9יוון 3.868.2 65.7

3.54.91.81.37.2ספרר 6.949.4 405
0.40.400.11.4פור0ונל 0.93.4 1.2
45.545.02.62523.6צרפת 19.860.2 42.3

(א.פ.0.א.) חופשי לסחר האירופי 131.024.12.21.78.3אי2ור 6.229. 7 27.4
הכל 70 

.an

4.35.00.10.10.9אוסנוריה 0.65.6 4.2
0.50.50.50.10.9נורווגיה 0.83.1 1.2
0.10.10.30.21.1פינלנד 0.33.2 1.7
3.23.40.70.43.3שוודיה 2.62.0 1.4
22.715שוויץ 10.60.92.1 1.915.2 18.9

הכל 0ך  אחרות עיקריות 172.3212.239.242.1136.2*רצות 110.9607.8 496.0
>3.64.11.81.9אוס0רליה 12.8 8.7285 23i
000.10.21.3ארגנסינה 1.465 6.9

הברית 124.9158.129.031.7969ארצות 80.6212.8 168.1
0.20001.9_בולגריה 3.7
0.10.200.20.1ברזיל 0.313.5 15.2

המועצות 05.70000.8ברית 0
אפריקה 6.66.42.52.64.5דרום 3.829.9 36.6

קונג 3.74.31.30.95.6הונג 4.73.7 3.0
0.80.500.10.3הונגריה 0.23.1 3.3
9.34.9000.2ונצואלה 0.90.4 4.9
1.0250.80.42.0סורקיה 0.536.6 27.8
01.10.3001.8יואן 1.19.3 9.3

00.7_4.28.8יוגוסלביה 05.5 3.9
4.2450.10.11.1יפן 1.252.4 50.4

0.10.10.4_0ניגריה 0.52.0 2.2
050.30.20.11.7סינגפור 1.255 3.4

0.1000.44.5_פולין 1.6
00.00.3פיליפינים 0.825.2 3.3

0.80.9000.3צילי 0.43.4 2.0
הדרומית 0.10000.2קוריאה 0.127.0 17.2

9.99.61.11.03.0קנדה 2.78.9 11.1
0.80.70.92.11.4קפריסין 1.43.9 3.8
0.20.1000.2רומניה 0.28.0 0.9
0.100.100.6תאילנד 0.110.7 9.3

מסווגות בלתי 0.401.20.70.4ארצות 0.1103.8 84.6

הארצות 9.211.93.43.712.2תר 14.055.2 56.9
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND MAIN COUNTRY OF
DESTINATION (cont.)
$ million

Industrial (cont.(

,jv>T\nמכונות
ואלקטרוניקה
MetalשונותD'OiVrv

\nn

OtherCountry of destination
machineryMiscellaneousDiamonds

and electronics

§19881989§19881989§19881989§19881989

2,833.93,166.5.53S1616.22,837.13,113.653.3108.1GRAND TOTAL
517.8605.11265143.9435.7507.427.823.7European Communitiestotal
44.960.212.39.432.453.10.40.9Italy
2.23.80.90.300Irland
28.040.98.013.1289.932650.10.1Belgium S Luxembourg
120.7142.335.042.734.940.43.82.8Germany, F.R.
6.16.90.91.20.10.70.10.1Denmark
89.788.69.27.611.213.22.20.2Netherlands
89.994.036.739.338.437.38.48.0United Kingdom
13.115.61.83.50.3010.18.1Greece
42.356.95.99.12.31.80.40.3Spain
4.66.21.71.00.100Portugal
76.389.714.116.726.234.32.33.2France
54.368.734.632.1116.4134.21.534.6Free Trade Association (E.F.T.A.(

total
Thereof:

5.28.211.85.83.94.90.10.1Austria
8.95.11.40.9( 0.1C017.3Norway
3.75.81.51.60.40.500Finland
10.115.84.12.31.41.20.114.9Sweden
24.431.915.8215110.6127.61.32.3Switzerland

2,191.62,4295365.8433.92,281.82,467.122.747.2Other main countirestotal
27.328.94.73.225.630.30.80.1Australia
4.85.1000.2Argentina

944.81,046.6299.3326.11,216.31,297.419.812.8U.S.A.
2.03.303.30Bulgaria
21.116.61.21.800.100.1Brazil

01.40.7___0U.S.S.R.
30.054.86.15.90.30.100Scuth Africa
19.41857.811.6460.7465.90.1Hong Kong
3.24.40.10.40.10.30Hungary

23.746.42.20.200.1Venezuela
2.87.31.51.60.100Turkey
11.614.94.46.61.0031.0Taiwan
0.30.30.20.6Yugoslavia

59.777.117.536.3505.7563.71.20.3Japan
9.214.00.20.10Nigeria
26.737.21.92.818.32550Singapore
0.31.90.62.0Poland
62.119.30.10.8Philippines
42520.10.20.70.30_Chile
10.417.13.94.000South Korea
23.024.74.35.63254350.50.6Canada
5.58.70.40.40.60.602.0Cyprus
2.21.300Romania

15.27.48.915.019.337.8_Thailand
843.8952.20.34.22.01.00.10.1Unclassified countries
70.283.28.26.33.24.91.30.6Other countries
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EXPORTS, BY ECONOMIC
BRANCH
$ miiiion

כלכלי ענף לפי יצוא,
דולרים מיליוני

8.7
כלכלי 19881989Economic§197019801987ענף Branch

כולל 778.75,537.58,454.49,751.610,737.5GRANDסך TOTAL

הכל 70 חקלאי 129.6555.7609.4566.7527.0Agriculturalיצוא exportstotal

הדר 86.1231.1200.8175.2130.5Citrusפרי fruit

43.5324.6408.63915396.5Otherאחר

הכל 0ל  תעשייתי 638.74.955.57.789.59,131.610,104.4Industrialיצוא exportstotal

והצינה 41.8158.42345252.1288.1Miningכרייה and quarrying

וסבק משקאות ,063.0298.1435.7526.5567.4Foodזון. beverages and tobacco

044.4152.9185.2215.3207.4Textilesק00יל

53.6313.3400.0415.8419.3Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.57.27.09.98.1Leatherע/ר and leather products

ומוצריו 9.043.247.145.347.0Woodעץ and its products

ומוצריו 2.614.819.426.226.1Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.321.322.522.222.2Printingדפוס and publishing

ופלס0יק גומי 23.5128.2220.8275.1311.7Rubberמוצרי and plastic products

נפ0 ומוצרי כימיים 60.9722.61,038.91,114.61,267.8Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכת"ם מינרליים 3.016.117.222.523.0Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיםית 7.997.473.7925110.7Basicמתכת metal

מתכת 22.1377.3503.4591.3658.2Metalמוצרי products

18.191.4211.7285.1286.6Machineryמכונות

ואלק0רוני חשמלי 12.8287.11,084.71,402.61,482.0Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 9.1398.05395462.4649.0Transportכלי equipment

ברונ1ו  מעובדים ,244.61,615.12,301.92,837.13,113.6Diamondsיהלומים worked  gross

נ0ו :202.01,409.12,058.92,547.12,738.1Thereofמזה: net

13.5213.1446.3535.1616.2Miscellaneousעגונות

י הכל 0ך  ארור 10.426.355.553.3106.1Otherיצוא exportstotal1

מוחזר 45.1245.6253.0306.2402.6Returnedיצוא exports

הכל סך  נ0ו 733.65,291.98,201.49,445.410,334.9NETיצוא EXPORTS  TOTAL

1 Incl. also industrial goods which were not produced in

Israel and were sold abroad.
ונמכרו בישראל יוצרו שלא תעשייה מוצרי נם כולל 1

לארץ. לחוץ
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IMPORTS, BY ECONOMIC USE

$ million

כלכלי ייעוד לפי .בוא,

דולרים מיליוני
8.8

כלכלי' 19881989Economic§197019801987"עוד use1

כולל 1,462.07,994.711,920.612,950.013,196.9GRANDסך TOTAL

תצרוכת .742.6544.31.337.21,463מוצרי 11,326.2Consumer goods for direct

הכל סל  ישירה consumptionלצריכה  total

שוספת לצריכה תצרוכת 92.6355.8710.1735.8767.1Nondurablesנכסי

\\\n50.6251.7367.7387.5392.8Food

אחרים 42.0104.1342.4348.3374.3Otherמצרכים

בניק"מא תצרוכת 50.01885627.1727.3559.1Durablesנכ0י

הכל 70  לייצור 972.46,471.18,426.89,508.910.254.7Productionתשומות inputs  total

74.2228.9221.8253.4277.8Agricultureחקלאות

ברו0ו  174.81,192.52.111.22,811.92,993.8Diamondsיהלומים  gross

נ0ו :156.41,119.71,909.92,414.92,579.6Thereofמזה: net

סיכה והומר1 69.82,116.41,147.81,061.51,247.3Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף 91.8614.11,258.91,310.91,434.2Spareחלקי parts, accessories, tools

שוסף לשימוש forומכשירים current use

אחרות 561.82,319.23,687.14,071.24,301.6Productionתשומות inputs, other

הכל סך  השקעה 347.0969.42,147.81,970.81,613.6Investmentנכסי goods  total

מכשירים ציוד, ,230.7774.61,539.31,360.61,235.1Machinesמכונות, equipment,

implementsואביזריהם and their

accessories

תחבורה 116.3194.8608.5610.2378.5Transportכלי equipment

ומסוסים אוניות :58.412.2123.099.051.4Thereofמזה: ships and aircraft

פורטו שלא ,9.98.87.22.4Goodsסחורות n.e.c.

0ורחר 28.5149.0465.4662.8460.4RETURNEDיבוא IMPORTS

הכל סך  נסו 1,433.57,845.711,455.22,287.22,736.5NETיבוא IMPORTSTOTAL

ררזרוא 7 nuin ראר. 11 See para. 3 in the introduction.
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עיקרית קנייה וארץ בלבל" "עוד לפי יבוא,

דולרים מיליוני

צריכה Consumerגווצי1 goods
771./ |U

;.■מזומזה:

1 תחבורה"מאבנייסזוןשוטפתלצריכה1כל10 כלי

קנייה Grandארץ total
Thereof:Thereof:

TotalNondurablefoodDurabletransport
vehicles

§19881989§19881989§19881989§19881989§19881989§19881989

כולל סך
הכל 0ך  האירופיות הקהיליות

12,950.13,196.91,463.1,326.2735.8767.1387.5392.8727.3559.1386.0232.1
6.714

791
6,666.7
766.4

787
152

737.1
154.4

37a?
58.6

4065
63.2

/55.9
8.0

165.0
7.7

409.6
94.2

330.6
91.2

229.1
29.8

138.9
19.1

~07tk32.35.01113.210.612.88.910.30.50.4"

ולוכסמבורג נלניה
ר.פ. גרמניה,

דנמרק

1,952
.1,468

.57
.448

2,009.8
1.428.3

57.4
458.5

23
.191
.9
,70

17.0
172.7
7.9

64.)

10.6
65.9
7.9
49.8

9.8
765
5.9

48.1

3.0
18.7
4.1
36.6

2.6
23.2
1.6

35.4

13.0
125.3
1.3

21.1

7.2
96.2
2.0
16.0

10.3
74.5

0
12.8

2.2
435

0
8.4

הולנל
המאווודת .1.208הממלכה

.56
1,157.8

40.8
131.
.7

130.1
8.7

101.3
6.3

110.3
7.9

46.2
3.8

54.2
4.0

29.8
0.7

19.8
0.8

2.8ו
0

4.0
0

0125.141.443.46.624.826.814.915.018.719.815.516.7פרל

פורסוגל
צרפת

28.
.545

34.0
537.3

3.
.143

5.1
117.3

2.4
39.9

3.0
422

2.1
9.6

1.7
93

1.2
103.8

2.1
75.1

0
73.445.0

חופשי לסחר האירופי 7,498.7,575569.58.334.735.618.816.135.022.78.72.2האי™

הכל סל 
מוח:

59.59.36.27.54.24.92.02.82.02.60.20

27.28.54.04.53.84.23.33.70.20.30נ1רווגיה

~88.879.83.50.50.50.40.10.13.00.10פינלנל

שווליה
שוויץ

160.1
1,162.1

122.5
1,223.1

6.6
49.3

5.2
40.6

1.9
24.2

2.2
23.9

05
12.9

0.1
9.4

4.7
25.1

3.0
16.7

0
8.5

0
2.2

הכל 0ך  ארצותעיקריותאחרות
ייןך. ך ךו11 ן\ו

4,655.7
83.7

4.908.1
47.5

572.4
1.2

507.6
0.7

309.5
0.6

310.4
0.4

196.7
0.2

199.1
0.1

262.9
0.6

197.2
0.3

147.9
0

90.7

32.336.028.430.728.430.728.330.700אורוגואי

39.047.124.533.224533.224.232.7000~
tIJ UJa //Y

הברית riiv"^2,153.22,356.9130.8153.399.7123.261.575.631.130.15.03.6

46.136.033.119.232.919.032.518.60.20.200ברזיל

גאבון
אפריקה לרום

19.8
204.9
85.6

17.7
179.6
82.2

10.1
3.4

9.6
3.3

9.7
3.1

7.8
3.0

8.4
1.8

6.2
2.2

0.4
0.3

1.8
0.3

00

23.4הונגריה
98.0

23.9
113.3

1.2
42.0

1.6
40.4

1.0
23.9

1.3
25.3

0.9
1.4

1.1
2.5

0.2
18.1

0.3
15.10.10.1

י 34.627.916.98.916.68.615.87.70.30.30י
יה 0ורלן

118.3110.233.627.315.313.23.21.318.314.16.85.9
0יואן

14.8יוגוסלביה
478.3

14.2
355.7

1.1
180.7

1.3
120.3

0.2
18.7

0.7
8.6

0.2
0.5

0.6
04

0.9
162.0

0.6
111.7

0
131.8805

יפן
tiSirj0.414.20.10.50.10.200.100.300.2

911.21152.40.72.40.72.30.7000נ0ר<

קולומביה
הלרומית קוריאה

12.7
50.7
923

26.8
47.1
89.1

0.1
19.2
6.2

0.1
13.9
36

0.1
9.1
5.8

0.1
7.0
3.4

0.1
4.6

0.1
0.1
2.4

0
10.1
0.4

0
6.9
0.2

0.4
0.1

0.2
0

לןנלה
6.910.86.510.16.510.16.510.000

קניה
34.124.15.82.51.31.51.01.44.51.03.70.2רומניה

תאילנר
מסווגות בלתי ארצות

17.9
997.5

26.1
1,210.2

5.1
20.0

6.6
19.8

4.0
5.6

6.1
6.3

3.0
03

4.6
0

1.1
14.4

0.5
13.500

גולמי ללק 6765841.5מזה:

הארצות 80.9106.633.323.213.514.616.112.619.88.60.30.3יתר
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IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

S million

1V nioivunצורProduction inputsInvestment goods השקעה כסי

הכל, מכונותגולמייםיהלומים10 'נמאטוביןנזזה:
יהלומים הכלומעובדיםללא וציודסך

UnworkedThereof:Country of purchase
Total,and workedmachines and

excl. diamondsdiamondsTotalequipmentGoods N.EC

§19881989§19881989§19881989§19881989§19881989

6,697.0
2,976.6

7,260.9
3,122.1

2,811.9
1,990.8

2,993.8
2,0178

1,970.8
958.8

1,360.6 1,613.6
624.6 788.5

1,235.1
574.1

7.2
1.0

2.4
1.2

GRAND TOTAL
European Communitiestotal

462.2
18.9
2143

487.9
20.1

224.8

0

1,663.61,736.8

175.9
2.9
50.7

147.7 124.0
2.9 1.7
21.0 31.1

106.0
1.7
17.9

0.1
0

0.1

0.1
0

0.1

Italy
Ireland
Belgium and Luxembourg

922.7
34.0
308.3

954.2
33.9

308.1

5.9

7.2

י 1.3

10.8

348.3
14.2
62.0

212.3 299.4
14.1 15.6
46.3 75.5

194.6
155
605

0.3
0
0

0.7
0
0

Germany, F.R.
Denmark
Netherlands

626.8645.0313.6268.8137.3118.0 113.8105.400.1United Kingdom

28529.20.5_20.90.2 2.90.200Greece
55666.80_26.29.9 28.011.700Spain

20.825.63.63.6 3.33.300Portugal

284.5326500.1116.848.6 93.257.30.50.2France

672.2690.7575.7648.7180.8125.7 117.796.30.10.1European Free Trade
Associationtotal

Thereof:

47.345.96.05.9 5.95.900Austria

23 /22.1_0.80.8 1.91.900Norway

74.2
81 8

76.0
828



0.1
11.1
71.7

11.1 3.3
21.1 34.4

3.3
14.9

0
0

0
0

Finland
Sweden

445.8461.6575.7648.691.286.8 72.270.30.10.1Switzerland

3,024.73,400.7245.1326.5809.2588.3 6725560.64.30.8Other main countriestotal
47.9
39

41. 5
5.3

0.40.534.2
0

2.2 4.8
0 0

4.8
0

00Australia
Uruguay

14 413.7_0.10.1 0.20.20Argentine

1,374.81,570.5123.3159.8522.3434.0 472.7428.92.00.6U.S.A.

12.1
19.8
191.9

15.6
17.7
166.8

0.40.60.5

2.9

0.5 0.6

2.9 3.2

0.5

2.8

0

0

0

0

Brazil
Gabon
South Africa

2.82.079.376.80.10.1 0.10.100India

22.022.1_0.20.2 0.20.200Hungary

39.94952.413.113.713.7 10.310.200HongKong

17.418.30.10.20.20.2 0.50.400Turkey

48 551.0_36.235.6 31.931.300Taiwan

13 212.7_050.5 0.20.20Yugoslavia

121.8
0.3
8.8
12.6
27.1

111.3
13.6
10.8
26.7
28.7

0.70175.1
0
0
0

4.4

77.9 124.1
0 0.1
0 0
0 0

4.3 4.5

65.7
0
0
0

4.4

0
0

0

0

0

Japan
Poland
Panama
Colombia
South Korea

74.9
0.3

24.9

795
0.7
21.0

0.60.110.6
0.1
3.4

105 5.9
0.1 0
1.4 0.6

5.8
0

0.4

0

0

0
0
0

Canada
Kenya
Romania

10.6
934.8
6765

13.9
1,107.8
841.5

1.3
36.6

4.5
70.9

0.9
3.8

0.9 1.1
3.2 11.5

1.1
3.6

0
2.3

0
0.2

Thailand
Unclassified countries
Thereof: crude oil

23.547.40.30.822.022.0 34.94.11.80.3Other countries
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חדשים בשקלים לדולר ממוצע ותשלום1 מסים היבוא, ערן
כלכלי2 "עוד לפי היבואן, ע"י 8.10

impotrsValueערי of(nu (מיליוני מסים

מכסהכל03רnuמיליונd'iVnמיליוני היבוא של כלכלי $"עוד millionNIS millionTotal3dutyCustoms
§19881989§19881989§19881989§19881989

כולל 12,953.013,201.120,751.15,388.33,329.02,758.8957.6662.3סך
מטוסים, אוניות, ללא 9,387.89,422.215,035.38,105.23,286.62,705.9918.3612.2מזה:

ודלק יהלומים

הכל סך  תצרוכת 1,463.11,326.22,342.92,552.91,443.31,133.6275.4152.8מוצרי
שונופת 735.8767.11,178.41,475.8312.4337.5112592.0לצריכה

ו0בק mH\1vm 387.5392.8620.8756.7174.9207.153.351.3מזון.
והנעלה 50.911.27.4'63.673.5101.8141.850.2הלבונה

בית למשק וציור 81.686.5130.5165.925.919.816.29.3ריהו0
39.344.863.086.13.02.73.02.7תרופות

ותחביבים בירור 81.780.6130.8154.720.017.814.111.0מוצרי
82.188.9131.5170.638.439.214.710.3שונות

קיימא 727.3559.11,164.51,077.11,130.9796.1162.960.8בני
בסיסי 58.167.993.2130.524.320.211.95.5ריהוט

בית למשק 128.9127.2206.3244.9117.2113.219.011.8צי1ד
רפואי 10.29.616.318.31.51.01.51.0ציוד

תחבורה 386.0232.1617.9448.0807.7513.9111.833.7כלי
ותחביבים בידור 110.293.2176.5179.6168.6138.315.46.8מוצרי

יקרות ואבנים שעונים 33.929.154.355.211.69.53.32.0תכשיטים,
הכל םך  לייצור 9,511.910,258.915,242.319,732.0824.7812.6465.9403.7תאומות

ודלק יהלומים ללא 6,045.76,531.49,685.912,547.6785.5760.3429.8354.2מזה:
209.7237.8336.9457.46.99.96.99.1מספוא

לחקלאות אחרים גלם 46.744.274.884.61.92.01.92.0חומרי
97.1111.7155.3214.73.4.33.14.3חיטים

סויה 122.01211195.6232.63.94.63.94.6פולי
אחרים גולמיים מזון C30.30.526.725.7.467.1607:.291.3315מוצרי

וחוטים S626.0798.E100.9106.831.425.2.391.3414בדים
גולמיים ___£.2,404.72,480.23,852.34,764יהלומים

ומוצריהם פלדה e718.3922.S41.39.522.723.8.448.2479ברזל,
ומוצריו S27.24.423.819.8.207.1255:.129.3133ו\ץ

סיכה וחומרי iדלק 1,061.51,247.:1,704.12,419.:39.52.336.149.5
ומדחסים משאבות E12.11.26.04.1.83.579.133.6150מנועים,

ואביזריהם רכיבים חילוף, 1,057.71,133.1,693.32,175.5245.240.5100.977.1חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים E33.32.125.221.9.253.2301.405.3576כלים

ארורים גלם 3,160.3חומרי 2,915.74,672.66.070.C277.254.5177.3136.6
הכל סך  השקעה 1,613.6נכסי 1,970.83,154.93.098.S943.697.5216.2105.8
ומטוסים אוניות ללא 1,562.2מזה: 1,871.3,000.0 2,995.2940696.9213.0105.2

ואביזריהם מכשירים 1,360.1מכונות, ,235.2,371.3 2,178.3228234.893.973.8
תחבורה 378.5כלי 610.727.6 976.3715462.7122.332.0

ומטוסים אוניות בלי 1מזה: ז.511.327 817.9628.712462.1119.131.4
פור0ו שלא 2.4סחורות 7.4.5 11.30.0.10.1

(HS) המתואמת השיטה לפי הסחורות סיווג 7y מבוססים 1988 מאז הכלכלי הייעוד נתוני 2 במבוא. 11 סעיף ראה שונה, התשלום הרכב
.1989 שח מיליוני 1151 ב988ו שח מילי1ני 117 ש> בסך שנאמד סחורות. ליבוא חוץ מ0בע רכישת על היסל 3 BTN לפי סווגו הסחורות
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VALUE OF IMPORTS, TAXES AND AVERAGE PAYMENT1 IN
NIS PER U.S. DOLLAR BY IMPORTER, BY ECONOMIC USE2

Taxes (NIS million)לדולר ממוצע o^iun
בשח יבוא

nninn"}/7 onAverage payment in

SurchargesPurchase taxNIS per import dollarEconomic use of imports

§19881989§19881989§19881989

28.430.62,226.01,950.91.862.13GRAND TOTAL

28.430.62,222.91.948.11.952.21Thereof: excl. ships, aircraft,
diamonds and fuel

21.123.51,146.8957.32.592.78CONSUMER GOODS  TOTAL

20.822.8179.1222.72.032.36Nondurable
19.021.1102.6134.72.052.45Food, beverages and tobacco

__39.043.52.392.62Clothing and footwear

0.1_9.610.51.422.15Furniture and household equipment
__1.681.98Medicines

0.1_5.86.81.852.14Atricles for recreation and hobbies

1.61.722.127.22.072.36Miscellaneous

0.30.7967.7734.63.163.35Durable
__12.414.72.022.22Basic furnishing
__98.2101.42.512.81Household equipment
___1.752.01Medical equipment
_695.9480.23.694.14Transport vehicles

0.30.7152.9130.83.133.41Articles for recreation and hobbies
8.37.51.942.24Jewellery, watches, precious stones

7.37.0351.5401.91.692.00PRODUCTION INPUTS  TOTAL

7.37.0348.4399.11.732.04Thereof: excl. diamonds and fuel
_0.8__1.641.97Fodder
__1641.96Other agricultural raw materials
___1.631.96Wheat
__1.641.96Soya beans

3.94.80.11.712.02Other raw food products
250.867.080.81.862.18Fabrics and yarn

___1.601.92Diamonds, unworked
__19.115.71.702.01Iron, steel and articles thereof
_3.44.61.812.10Wood and articles thereof
__3.12.81.641.98Fuel and lubircants
__6.17.11.742.05Engines, pumps. compressors

0.10.1144.6163.31.832.13Spare parts and accessories
__8.410.21.732.02Tools and implements for direct use
0.80.599.7117.41.702.00Other raw materials

_0.1727.7591.62.082.35INVESTMENT GOODS  TOTAL

0.1727.7591.62.102.37Thereof: excl. ships and aircraft
_0.1134.7160.91772.11Machines, equipment and implements
__593.0430.72.773.14Transport vehicles
__593.0430.72.993.33Thereof: excl. ships and aircraft

0.11.581.92GOODS N.E.C.
1 The components were changed see § 1 1 in the introduclion. 2 Economic destination data since 1988 are based on the classification
ot commodities by the Harmonized System; till Abstract no. 40. the commodities weie classified according to BTN. 3 Imposition on
purchase 01 loreign currency tor imports 01 goods. estimated al NIS 117 million In 1988 and NIS 115 million in 1989.
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כספים

גם כוללת המשוערכת היתרה 1981 ב החל הקרן. על
המענק. על הצמדה הפרשי

כוללים 9.2 בלוח ארור ארורים. פיקדונות
קצוב, לזמן הבנקאיים במוסדות הציבור פיקדונות
סחירות פיקדון תעודות ארוך, לטווח צמודים פיקדונות

אחרים. וזכאים ופיקדונות
של פיקדונות הם חוץ במסבע 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 סוסד
בנקים כולל נזילים, נכסים ברבר ישראל בנק הוראות
מוסדות וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים,
עליהם רולות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים
בנקים למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן

כספיים). ומוסרות להשקעות
במוסדות ערש פיקדונות הם עוש חשבונות
לא אף לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
ובנקים למשכנתאות בנקים של ערש פיקדונות כלולים

להשקעות.
ממוצע הוא עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבונות של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמטי
הממוצע הוא ערש חשבונות של חודשי ממוצע ערש.
החודש בסוף ערש בחשבונות הפיקדונות יתרת של

שאחריו. החודש ובסוף השוטף
החיובים כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
המחזור שיעור עוש. לחשבונות השנה במשך שנעשו

הנוסחה: פי על מחושב השנתי

עוש לחשבונות חיובים
עוש חשבונות של שנתי ממוצע

מכוון אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי

של החופשיים מהאמצעים אשראי חופשי: אשראי
החופשיים מאמצעיו הבנק השתתפות לרבות הבנק,
ויתרות הלוואות למתן מאושרים מפיקדונות באשראי
הבנק השתתפות ולמעט דרישה, לפי בפיקדונות חובה

מוכוון. באשראי החופשיים מאמצעיו
ישראל בנק שאישר אשראי מוכוון: אשראי
אמצעיו ישראל, בנק ושמקורו מיוחד או כללי באישור

אחר. מקור או עצמו הבנק של
אשראי הלוואות: למתן מפיקדונות אשראי
למעט הלוואות, למתן מאושרים מפיקדונות

החופשיים. מאמצעיו הבנק השתתפות

263 כספים

כללי
זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
ר9.4 9.2 ,9.1 בלוחות שוטפים. במחירים מובאים
 9.1019.3 ובלוחות שנה, לסוף יתרות  עד9.9

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, וכרי) שונה מחירים למדד צמודים יש למס"רו,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז
מדויק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

כספיים נכסים
הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי

לאומיים, מוסדות פירמות, בית, משקי כולל ציבור
כולל לא להשקעות. ובנקים למשכנתאות בנקים
בנקאים). (מוסדות בנזילות החייבים ומוסדות ממשלה
המופיעים הציבור שבידי הנכסים את מסכם 9.1 לוח

.19 בפרק גם וחלקם זה בפרק
הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

(עוש). דרישה לפי הציבור ופיקדונות
דרישה לפי הציבור פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
ופקודות המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על

ישראלי. במטבע לתשלום
צמודים לא פיקדונות קצוב: לזמן פיקדונות

ויותר. לשבוע
הנובעים תושב, פיקדונות פיצויים: פיקדונות
בהתאם שהופקדו מגרמניה, אישיים מפיצויים בעיקרם

מט"ח. על המפקח של להיתר
הם 9.12 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 9.7 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
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האחרון ליום מת"רוס הכולל התשואה שיעור מדד
משקפים לתקופה מתקופה במדד השינויים בחודש.
של הכולל התשואה בשיעור שחלו שינויים איפוא
השנה לםוף המדד זמן. נקודות שתי בין הניירות
בלוח חודש. בכל המדדים של משורשר כמדר מתקבל

השנה. לסוף הכולל התשואה שיעור מדד מוצג 9.11
נפרדת, קבוצה שהיו חוץ, במ0בע נסחרות מניות
הכלכלי הענף לפי ,1984 בינואר החל מסווגות,
מימון. מוסדות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשתייכו
מניות רק נותרו במ0"ח הנסחרות המניות בקבוצת

חוץ. במסבע הנקובות
לניירות בבורסה מחושבים המדדים ב1982, החל

אביב. בתל ערך
אביב. בתל בע"מ, ערך לניירות הבורסה מקור:

חליפין שערי
קבוע רשמי חליפין שער נהוג היה 1977 שנת עד
ארהב, של הדולר ובין לירה) (אז: הישראלי המסבע 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.
המסבע, שער על הפיקוח הוסר ב28.10.1977
נייד החליפין שער כאשר חופשי, מסחר בו נערך ומאז
מועדי 1974 עד מוצגים 9.12 בלוח יום. מדי ומשתנה
שערי מוצגים 1977 ספטמבר ער 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.
סמך על מחושבים 9.13 בלוח הממוצעים השערים
ידי על יום מדי המתפרסמים היציגים, החליפין שערי
מיוחדות" משיכה ל"זכויות הנתון מקור ישראל. בנק
המטבע קרן של הדושבועית הסקירה הוא (זמ"מ)

ארה"ב. שבוושינגטון, הבינלאומית

ישראל. בנק מקור:

 הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה מקור:
ישראל. בנק

ערך ניירות
מכפלת הוא כלשהו ביום ערך נ"ר של שוק ערך

יום. באותו בבורסה בשערו הנקוב הערך
ניירות של השוק ערכי סיכום מובא 9.89 בלוחות
שנה. כל בסוף בבורסה, והנסחרים הרשומים הערך
ממוצע הוא 9.10 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 שוטפים, במחירים הם העסקות ונפח השוק ערך
בהיקף משינוי ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי

המסחר.

ערך1 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, שינו" למדידת בנוסף כלומר: החוב,
הצמדה (כולל וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם
ותקבולים הסבה 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

נבחרים פרסומים

סכנ"ם פרסומים

(1963) ערך ניירות מדדי 13
(1968) חוב איגרות של התשואה 27

.1977 ,2 מס' 0ו0ף,  לישראל *00'ooon בירחון ערך ניירות מדד1 נם ראה 1
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FINANCIAL ASSETS HELD BY THE
PUBLIC
MS million, at current prices; end of year balances

שבידי הכספיים הנכסים
הציבור

טנה ב0וף יתרות שוטפים; במחירים .nK) מיליוני
9.1

1989 §1988 §1987 1986 1985 1984 1980

Percent change in

consumer prices

20.7 16.4 16.1

Absolute numbers

197 185.2 7.288.4

מוחלנוים מ00רים

TOTAL

Money supply

Time deposits

Deposits in foreign currency

Bonds held by the public

Shares

Thereof: bank shares

Restitution accounts

Saving schemes and linked

longterm deposits

Social insurance funds
and life insurance

TOTAL

Money supply

Time deposits

Deposits in foreign currency

Bonds held by the public

Shares

Thereof: bank shares

Restitution accounts

Saving schemes and linked

longterm deposits

Social insurance funds
and life insurance

162,434 121,445 104,977 81,989 65,115 23,184 225

5,238 3,655 3,296 2.181 989 277

11,603 7,940 8,243 5.420 3.425 485

8.647 8.193 5,836 5.727 6.434 3.382

8.908 6.440 5.790 3,663 2,718 997

15,423 8,790 13,777 10,552 7,582 2.888

2,874 2,538 6,737 5,100 4,600 1.780

7,153 6,873 5,664 4,790 4,194 1,534

30,825 25,754 19,609 16.654 13,805 5,117

74,637 53,800 42,762 33,002 25,968 8.504 74

Percents

100.0 100.0

3.2

7.1

5.3

5.5

9.5

1.8

4.4

19.0

46.0

3.0

6.5

6.8

5.3

7.2

2.1

5.7

21.2

44.3

100.0

3.1

7.9

5.6

5.5

13.1

6.4

5.4

18.7

40.7

100.0

2.7

6.6

7.0

4.5

12.9

6.2

5.8

20.3

40.2

100.0

1.5

5.3

9.9

4.2

11.6

7.1

6.4

21.2

39.9

אחוזים

100.0 100.0

1.2 3.1

2.0

14.6

4.3

12.5

7.7

6.6

22.1

36.7

1.1

9.9

10.4

16.1

10.3

8.7

17.9

32.8

במחירים הטינו' אחוז

לצרכן'

הכל סך
תשלום אמצעי

קצוב לזמן פיקדונות

y/n בנז0בע סיקדו3ות

הציבור בירי חוב אגרות

מניות

בנקים מניות מזה.

פיצויים פיקדונות

ופיקדונות חיסכון תוכניות
ארוך לזמן צמודים

גמל קופות
חיים וביטוח

הכל סך
תשלום אמצעי

קצוב לזמ1 פיקדונות

חףן במנובע פיקדונות

הציבור בידי חוב אגרות

מניות

בנקים מניות מזה.

פיצויים פיקחנות

ופיקדונות חיסכון תוכניות
ארוך לזמן צמודים

גמל קופות

חיים וביטוח

1 December as against December 01 previous year specified i" the lable.
Source: Bank of Isarel  Annual Repotr.

בלוח. נקובה noli
ישראל. נגק רוח המקור:
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MONEY SUPPLY AND DEPOSITS
OF THE PUBLIC
N!S million, at current prices; end of year

ופיקדונות תשלום אמצעי
הציבור

שנה סוף שוטפים; במחירים ש"וו, מיליוני

הציבור פיקדונות
ישראלי8 במ0בע הציבור nnrrp'oחוץ במסבע

Moneyאמצע supply oiVtunDeposits of the public in Israeli currencyDeposits of the
public in foreign

sicurrency

? sf (Jחסכוןמזומנים בתוכניות
ם cהציבור nnnp'DInבידי saving schemesבידי :run

הכל הכלאחר2עו"שCurrencyסך חוץסך תושבי r O)n c
~ (UTotalheld byCurrentnn?Dnהצמדה 1e/isn/ nanOther2TotalThereof:

c
uthe publicdepositsDepositsInterest and linkageheld by
s?differentialsforeigners

198072525 12625 74
19831,256.0612437503 126133577 1 ,408
1984444.92771231543,312 7408753,402 8,360
1985185.29894815088,010 2,8584,6698,610 19,189
198619.72,1819741,2077,575 4,7507,5419,306 19,766
198716.13,2961,3741,9227,210 7,90311.77610,433 21,840

§198816.43,6551,6432,0127,362 12,99812,33313,090 27,805
198920.75,2382,2243,0148,055 16,94315,32215,588 31,388

1 December as against December of previous year specified in the
table. 2 See explanation in introduction.

נקובה קודמת שנה של דצמבר לעולות דצמבר 1

במב1א. ה0בר ראה 2 בלוח.

ANNUAL TURNOVER OF
CURRENT ACCOUNTS OF THE
PUBLIC IN BANKING
INSTITUTIONS

של שנתי מחזור
של עו"ש חשבונות

בנקאיים במוסדות הציבור

שוספים Atבמחירים current prices

לצרכן1 D'Tnro <\v<o 96w\v nnawnעוש לחשבונות nai'n2שנתי מיוזור שיעוד
"/0 change in comsumer prices1Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover2

שח NISמיליוני million

197511831.9
1980996.53342105.8
19831,073.5265,747224.5
1984373.86826,551389.6
1985304.6310129,113416.5
198648.1865249.010287.9
198719.91.394316,860227.3
198816.31,802300,862167.0
198920.22,368354.454149.7

1 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 ממוצע 1

במבוא. הסבר ראה 2
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CREDIT TO THE PUBLIC BY
BANKING INSTITUTIONS
End of year

באמצעות לציבור אשראי
בנקאיים מוסדות

שנה סוף

שוספים במחירים ישראלי, Inבמ0בע Israeli currency, at current prices

nn11|7'n lino
c*en " 1c למתןאשראי\ yinמאושרים במטבע
nnco Q)o ■c E5הכל מוכווןהלוואותחופשי0ן Inאשראי foreign

Total2NondirectedFrom earmarkedDirected creditcurrency
a *$creditdeposits

n1u מיליוני
NIS millionאחוזיםPercentsNIS million

1975326.1 100.057.116.81

19801.335.24023.3 100.067.39.442

19831.256.059022.8 100.071.55.7595

1984444.93,49525.1 100.072.22.73,593

1985185.210,94631.5 100.068.59,157

198619.717,06042.0 100.058.09,640

198716.126,16053.6 100.046.410,279

198816.435,33360.7 100.039.39,806

198920.744,136651 100.034.911,026

1 December as against December of previous year specified in the table.
2 Incl. credit to mortgage and investment banks as of 1980.

בלוח. נקובה קודמת nw ש? דצמנר לעומת דצמבר
ולהשקעות. למשכנתאות לבנקים אשראי בולל 1980 מאז

CREDIT TO THE PUBLIC BY AND
THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND
FINANCIAL INSTITUTIONS

באמצעות לציבור אשראי
למשכנתאות בנקים
ומוסדות ולהשקעות

כספיים
שנה סוף ;q'doiiu D'vnni ,n"1u .w"t>nend of yearNIS million, at current prices

לצרכן1 במחירים .ivvi Xלמשכנתאות בתעשייהבנקים להשקעות כספ"םבנקים nnom
Industrial investmentFinancial institutions

"/ change in consumer prices1Mortgage banksbanks

197511

19801.335.21051

19831 .256.02309422

1984444.91.565604143

1985185.25,1271,775444

198619.76.5502,083442

198716.17,9902.466524

198816.410.4683,092593

198920.713,7223,391328

לעיל. 1 הערה ראה



CREDIT TO THE PUBLIC BY
BANKING INSTITUTIONS, BY
ECONOMIC DESTINATION1

באמצעות לציבור אשראי
בנקאיים, מוסדות
כלכלי1 "עוד לפי 9.6
שנה סוף :o'ooiiu 0"rn1MyearAt current prices; end of

1980198419851986198719881989

במחירים שינוי אחון
לצרכן2

7.288.4185.219.716.116.420.7Percent change in
consumer prices^

שח הכלמיליוני 0837,08420,05527,04436,43845,15155,166TOTALNISך million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ציבוריים 9.89.610.88.87.47.58.1Publicשירותים services

Thereof:
מור,:

מקומיות 6.96.45.75.24.34.45.1Toלרשויות local authorities

היהודית 0.20.10.20.20.20.20.1Toלסוכנות the Jewish Agency

and National Funds
הלאומיות ולקרנות

ומים 4.43.22.61.91.61.31.5Electricityחשמל and water

כספיים 11.615.716.816.114.013.215.2Financialמוסדות institutions

8.510.911.112.813.314.312.3Agricultureחקלאות

27.923.922.821.221.721.118.2Industryתעשייה

2.43.13.13.63.84.85.9Buildingבנייה

14.110.88.27.98.38.410.9Commerceמסחר

5.87.36.25.14.74.54.1Transportתובלה

אתרים 2.03.74.34.34.54.02.7Otherשירותים services

פרסיים 4.75.25.710.612.716.616.3Privateאנשים persons

חוץ 7.35.97.16.14.92.42.7Foreignתושבי residents

ידוע ובלתי אחר 1.50.71.31.63.11.92.1Other"עור destination and
not known

ear specilied in the table. ^ נלוח. הנקובה קודמת
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REEVALUATED BALANCE1 IN
SAVING SCHEMES
MS million, at current prices; end of year

המשוערכת1 היתרה
החיסכון בתוכניות

טונה 0וף שוטפי0; במחירים ,n'u< מיליוני

ו1983 98419851986198719881989

במחירים השינוי 444.9185.219.716.116.420.7Percentאוווו change in consumer
prices2לצרכן2

הכל 6424,12311,09812,58115,41020,72125,447TOTALסך

סגורות כלליות 2981,4372.2641.7071,6461,030120Discontinuedgeneralתכניות saving
schemes

ישנות נרירר. 50119283292398490606Oldתכניות optional schemes
2175971Lediraלדירה (for apartment)

ו1527791,8161,7971.8231,744רבחכלית1 .650Multipurpose
'Lamatmid'582705301.1561,9693,164למתמיד

המשך) (תוכנית 1941,2221,4161,5171,6641,902Ratsifרציף
שנים) 3) לרולר 171934845Dollar.ו614911.4321,562צמ1ר linked  3 years
ר.ארנר.  לוולר 1185365617701,0381.031Dollarצ0ור linked  continued
הכנסה  לדולר 1067628939401,3951,017Dollar_צמוד linked  monthly

incomeחודשית
מדר דולר 798042,2942,5193,0473.9766,531Dollarצמוד  index linked

"Tesua"1601.2332,8756,3478,434תע1ואר,
לסל 28Basketו09י56צכזוד linked

המסר.  ל0ל 112519Basketצמוד linked 
monthlyחודשית income

/ See introduction. 2 December as against December of previous
year specified in the table.

{לוח. הנקובה ק1ר0ת שנה של דצג'זבר יעומת רצמנר 2 0בוא. ראה

SECURITIES

BONDS REGISTERED ON THE
STOCK EXCHANGE, BY TYPE

ערך ניירות
רשומות חוב איגרות
סוג לפי בבורסה,

האיגרת
|7>>U Til/0במחירי שנה, סוף ;Q'DuiiuMarket value at current prices; end of year

1980198419851986198719881989

במחירים ר<שי1וי nnx7.228.5185.219.716.116.420.7Percent change in

consumerלצרכן' prices'
שח הכלמיליוני 352,3766,2889,98216,01125,99941,117TOTALNISסך million

אחוזיט 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percenls
המחירים למדד 93.182.378.383.589.292.293.2Linkedצמודות to the Consumer

Priceלצרכן Index
מלאה 41.431.229.951.066.582.891.6Linkedהצסדר, 100o/o

חלקית2 51.751.148.432.522.79.41.6Partiallyהצמדה linked2
חוץ למנונע 0.47.414.710.05.84.74.5Linkedצמודות to foreign currency
חוץ נמ0ב1 6.510.37.04.12.51.40.9Tradedנסחרות in foreign currency

למ0נע או למרד 2.42.51.71.4Linked_צמודות to the Consumer
Priceחוץ Index or to foreign

currency

1 Decembei as against Decembei ot previous yeai specilied in (he table.
2 Incl. Optionally Linked Bonds and Double Option Linked Bonds.

בלוח. הגקובה non^ שנר, ש? דצמבר now1* וצמנר 1

צמודה. כפולה רכרירה ברירה מסת אי1רות נם כולל 7
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SHARES AND SECURITIES
CONVERTIBLE INTO SHARES
REGISTERED ON THE STOCK
EXCHANGE, BY BRANCH
Market value at current prices; end of year

ערך וניירות מניות
במניות להמרה ניתנים
לפי בבורסה, הרשומים

ענף
שנה 10ף ;o"<oivj D'1'nni .piia ערן

1980198319841985198719881989

במחירים '/j'u/n nnn1,256.0444.9185.239.016.420,7Percent change in
consumerלצרכן1 prices1

nty הכלמיליוני 365483,90911,43618,6499,38616,104TOTALNISסך milion
D'linN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

nmni D"1n0n0'|7n64.463.471.771.3.6O033.418.6Commercial banks and
בנקאיות n//7mx?bank holding companies
למשכנתאות 4.43.51.21.0173.04.1Mortgageבנקים banks

מימון 0.40.31.61.41,22.42.0Specializedמוסדות financial
institutionsענפיים

בי0וח 2.21.81.31.11.63.24.9Insuranceהברות companies
להשקעה 9.37.94.74.57.311.813.8Investmentחברות companies

12.114.913.214.918.229.331.3Industryתעשייה
ושירותים 1.92.62.02.24.06.57.9Commerceמסחר and services
בינוי, ,4.0454.13.45.79.916.3Landמקרקעין, construction,
והדרים developmentפיתוח and

citrus groves
וגז נפט חיפושי 0.30.30.20.20.30.51.1Oilחברות and gas prospecting
חוץ2 במ0בע 1.00.800000Tradedנסחרות in foreign currency2

1 December as against December of previous year. 2 Till 1983. נסחרות מניות 1983 ער 2 קודמת. שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

shares traded in foreign currency were a separate group. see explanation במבוא. הסבר ראה נפרדת. קבוצה היוו n'ooj
in introduction.

TURNOVER, MARKET VALUE
AND ANNUAL RATE OF
TURNOVER AT THE STOCK
EXCHANGE, BY TYPE OF
SECURITY
NIS million, at current prices

ערך עסקאות, נפח
המחזור ושיעור שוק
לפי בבורסה, השנתי

הנייר סוג

שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

"/> change in
consumer prices1

המחזור שיע/ד
(אחוזים) השנתי2

Annual rate of turnover2
)percentages)

שוק ערך
ממוצע

Average market
value

עסקאות no:
Turnover

במחירים <\vv) 1tf
לצרכן'

הניירות3 Allכל securities3
198016.538.143.31980
198522,400.01,765.112,394.814.222,400.01985
198648.13,557.420,817.817.148.11986
198719.96,947.631,237.722.119.91987
198816.35,409.837,243.814516.31988
198920.210,900.247,931.822.720.21989

Shares4מניות4
198012.817.373.71980
198522,400.0881.78,302.910.622,400.01985
198648.12,134.713,011.716.448.11986
198719.94,845.218,481.526.219.91987
198816.32,648.617,112.015516.31988
198920.25,370.113,167.840.820.21989

וזוב Linkedצמודותאיגרות bonds
19803.720.817.71980
198522,400.0883.44,091.921.622,400.01985
198648.11,422.77,806.118.248.11986
198719.92,102.412,756.216.519.91987
198816.32,761.220,131.813.716.31988
198920.25,530.134,764.015.920.21989

1 Annual average as against average of previous year specified in

the table. 2 Rates were calculated on whole figures, prior to
rounding off. 3 Up to 1980 including loans and nonlinked bonds
that were not included among linked bonds. 4 As of 1981 including
also securities convetrible into shares.

השיעור 2 בלוח. נקובה קורמת שגר> 1?*y ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

מלווה נם נכללו 1980 עד 3 מעוגלים). (כלתי שלמים מספרים כי על חושב
החל 4 צלוורות". חוב באינרוח נכללו לא אשר לאצמודות ח1נ ואיגרות

במניות. להמרה הניתנים ערך נ"רות נם נבללים ב1981
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INDEX OF RATES OF RETURN
FOR SECURITIES AT THE
STOCK EXCHANGE

nx/u/n niyw ror
הערך לניירות כוללים

בבורסה
9.11

End of year Base: 23 >01 1979 = 100.0 בסיס: שנה .j/o

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1980

BONDS TOTAL

Thereof:

Linked to the Consume!
Price Index1

Linked lOOTo

patrially linked

Traded in foreign
currency

. Linked lOOX to foreign
currency

n1,159.1 80,057.064,970.8 52,001. 6 45,183.4 18,048.1 250.9

n 5,948.8 83,3145 67.379.3 53,731.5 44,664.6 17,332.0 255A

120,747 .0 85.934.8 68,946.4 54,033.2 44.108.7 16,964.9 2524

939450 78,020.9 65.174.9 53,641.9 45,115.1 17,623.1 257.1

95,6239 67,213.0 55,079.1 48,099.8 48,283.3 20,431.3 206.4

7523! 5 57,127.7 46,737.9 39,013.3 41,649.7 20,005.6 2173

BONDS CONVERTIBLE 273,715.2 178,688.6 158,482.1 128,847.2 112■786■4 38■3784 4038
INTO SHARES

ORDINARY AND

PREFERENCE

SHARES  TOTAL

Thereof:

Finances and insurance

Thereof: Commercial
banks

Motrgage
banks

Specialized
financial
institutions2

investment companies

Industry

Commerce and services

Land, construction and
development (excl.
citrus groves)

חוב איגרות
הכל סך 

מזה:

למדד צמודות
י לצרכן המחירים

מלאה הצמדה

חלקית הצמדה

ym במטבע נסחרות

חוץ iuoo1? 100%'j nniiw

ניתנות רווב איגרות
במניות להמרה

201,239.0 114,457.4 112,224.1 91,828.9 72,443.1 24,599.5 379.6 ובכורה רגילות מניות
הכל סך 

195,596.3 129,912.5 114,108.5 93,754.4 82,399.7 28,336.5 337.4

178,857.1 136,939.8 118,819.8 97,593.3 87,740.1 30,007.9 327.5

165,056.9 69,847.6 68,944.4 47,173.7 23,766.3 9,761.5 448.4

81,084.6 52,607.9 48,531.3 37,326.0 31,185.6 11,459.8 297.3

121,404.6 62,657.2 80,247.4 56,405.0 32,066.5 11,743.8 392.6

240,594.7 140,641.1 167,429.9 140.591.1 97,059.8 29,682.8 756.4

238,238.0 123,522.6 170,071.1 131,613.6 64,675.0 21,162.6 573.7

377,680.0 138,944.9 192,391.2 163.278.6 75,344.3 30,277.0 650.1

מזה:

וני0ווו נספים

מסחריים בנקים מזה:

למשכנתאות בנקים

מימון מוסדות
ענפיים2

להשקעה חברות

תעש"ה

ושירותים מסחר

ופיתוח בינוי מקרקעין,
להדרים) (פרט

1 ind. optionally Linked Bonds and Double Option Linked Bon*.
2 See explanation in the introduction.

צמודה. כפולה ונרירה ברירה 1100 חוב א"נוות 0רר 1
במבוא. ה0נר ראה 2
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EXCHANGE RATE1 OF THE
ISRAEL SHEQEL AGAINST THE
.J. U\Jlml.

של החליפין1 we/
בייחס הישראלי השקל

.1II ■f\ #I£S III I I
9.12

At end of quarter year nvu רבע בסוף

IV III

במועד
הפיחות

At devalua
tion date

Old IS per U.S. $ הברית ארצות של לדולר ישן "ifiiu

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 19670.30019781.64217841.8351.902
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
198339.58147.52063.687107.770

חדש שלש7,> הבר1לדולר .U.Sארצות $ nNIS per
19840.15330.23640.40130.6387
1985085851.26241 .48521 .4995
19861.49891.49911.49101.4864
19871.60651.60881.609315386
19881.55961.62281.64321.6850
19891.81952.01111 .98301.9630

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה ו

REPRESENTATIVE RATES OF
EXCHANGE FOR SELECTED
CURRENCIES
NIS

יציגים ynon nj/u/
נבחרות ארצות של 9.13

npn■
מטבע

average
שנתי

Annual
רבעוני מנווצע

Quarterly average 1985Unit
of currency

198819891IIIIIIV

הברית ארצות דולר 11 .59871.91821 .80901.88271 .99471.98321 U.S. dollar

שטרלינג לירה 12.84853.13643.16303.05363.18303.14311 Pound sterling

גרמני מרק 10.91241.02050.97800.97251.03671 .09331 German mark
צרפתי פרנק 10.26900.29960.28760.28250.30650.32121 French franc

הולנדי גולדן 10.81080.90460.86650.86270.91940.96861 Dutch guilder

ש/ודי כתר 10.26120.29740.28640.28740.30510.31031 Swedish krona
נורבגי כתר 10.24580.27770.26900.26840.28340.28951 Norwegian krone
קנדי דולר 11.29971 .62081.5184157731.68771.69701 Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 10.70670.73100.73550.7O380.72920.75491 S. African rand

בלגי פרנק 100.43570.48700.46690.46460.49530520610 Belgian francs
איטלקיות לירטות 10001.23121.39861.33361.33511.43891 .48431000 Italian lire

יפני "ן 1001.24891.38971.40861.36171.40181 .3858100 Japanese yen

ש//יעי פרנק 11.0961117281.14481.10861.20171 .23401 Swiss franc

המטבע קרן 7ממ 12.14912.45562.37902.3836251282.54411 S.D.R. I.M.F.

הבינלאומית
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מחירים

כממוצע מתקבל הכללי המדד השונים. בעסקים
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל
שנתי ממוצע מדד במדד. נמדדים שמחיריהם
או החודשיים המדדים של אריתמטי כממוצע מתקבל
תפוקה של מחירים למדד פרס התלתחודש"ם,
כירחון והסברים הגדרות (ר חקלאית

מחירים). של לס00יס0יקה

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
כדרך ומשקליו. המדד םל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת ב"חם המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של םדרות לקשר ניתן מעשיות למנורות
שונות, בםיס לתקופות נ"חם 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 םל
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו
המרכיבים המצרכים של הםיווג המצרכים. סיווג
,(10.3 (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(10.4 (לוח המצרכים של "צורם נסתיים שבהם

המדד משקלי של המקורות
בתקופת לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב

כלל
המחירים מדדי מסרת

אחה את למדוד היא המחירים מדדי מטרת
לקניית הדרושה בהוצאה הזמן נמשך החל השינוי
בפדיון או ושירותים, מצרכים של קבוע "0ל"
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. מדד כל של בסיס
שוות או משתנות בלתי ובכמות באיכות ושירותים
מחירים שינו" משקפים במדד שהשינויים כך ערך,

בלבד.

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מדד כל משקלי
לאחח 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 רחבות קבוצות של

המחירים איסוף שיטת
על נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי
ישקף שהמדד להב0יח, 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 בירוס

.29 '00 נ1כנ"0. פרסומים סידרת לצרכן, המחירים במרר ראה המיר עקרונות של וגיסתי סירוס 1

.1965 .7 מסי מחירים. של לסטטיסטיקה ירחון .1964 pvin ענפי לפי לצרכן המחירים מדו סיווג עקרונות ראה: 2

273 מחירים PRICES



לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הקשרהבסיסתקופת מקדם
הקורם6 למדד

195111959 **** 1951
1959196411 19592.753
19651969 19641.347ממוצע1
19701976  19691.237ממוצע1
19771980  19764.1ממוצע***1 12

19811985  19808.349ממוצע***1
2.25'1985ממוצע***198619871
ואילך1988 19871.775ממוצע1

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים8

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינו" לניכוי
הבנייה. נענף מחירים שינו" של כללי וכמודד בבנייה

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות את כוללת המדד מסגרת
1מוצרים שירותים חומרים, עבור משנה וקבלני

מגורים. בתי לבניית המיועדים
שלוש ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריות: אוכלוסיות
בניינים הכוללות למגורים, הבנייה עבודות ן.
בשיטה שנבנו שלמים פרו"קסים או בורדים
או משסחם אחוז 75) עיקרם ואשר קונבנציונלית
או בניינים נכללים לא למגורים. מיועד יותר)
עץ, מבני סרומית, בשיטה שנבנו פרו"קכוים

וקרוונים. אזבסטונים
בארץ הבנייה מבצעי כל את הכוללים המבצעים, .2

משנה. קבלני והן קבלנים הן 
ההוצאות כל את עקרונית הכוללות ההוצאות, .3

הוצאות סקרי פי על כלל בדרך מתקבל הבסיס
המשפחה.

על 1988 בינואר החל המחושב המדד, משקלי
הוצאות סקר פי על נקבעו 1987 ממוצע בסיס
המשקלים, חישוב לצורך .31986/87 המשפחה

.1987 נמרויר1 הסקר נתוני הוערכו

המחירים איסוף /שיטח. המצרכים מדגם
התצרוכת סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן המחירים במדד השינויים ידי על אומדים
מצרכים של המחירים ושירותים. מצרכים כ1,300
כ1,700 של כמדגם רוודש 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
שיסת שונתה ,1988 בינואר החל ופירות. ירקות
החדשה, השיסה פי על והפירות. הירקות מדד חישוב
לפי השנה, חודשי לכל קבוע משקל ופרי ירק לכל נקבע
הבסיס, בשנת עליו הממוצעת החודשית ההוצאה
שהיתה הקודמת, בשי0ה ואילו המדד; סעיפי כבשאר
משקל ופרי ירק לכל היה ,1987 דצמבר עד נהוגה
הצריכה להרכב בהתאם לחודש, מחודש משתנה
כל 0ך 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, א1תו של בעליו

בו. המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס
מתקופה כדירות השימוש במחיר השינויים את
דירות במדגם השינויים ירי על אומדים לתקופה

חדשים. דיירים ידי על שאוכלסו
של השינויים במדידת נכללו ,1987 דצמבר ער
דירות של ומחירן הדיירים בבעלות דירות מחירי הסעיף
של נפרדת מדידה אין ,1988 בינואר החל מפתח. בדמי
המרד במסגרת נכללה לא גם ולכן מפתח בדמי דירות
מאותה מפתח לדמי זכאות עם דירה שכר מרידת

תקופה".

.837 מסי מיוחר פרסום אי, חלק 1986/87 המשפחה הוצאות 0קר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצא' פירו0 בדבר
מחירי במדידת שהוכנסו לשינויים אשר להלן). רשימה (ראה 29 מסי סכני נפירסום ניתן המפתח ודמי רירות מחירי מדידת שיסת פירוט

.1988 ו, מ0י .1983 ,4 .on ,1973 ,4 מסי .1970 .1 1 מסי מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ראה הדירות,
בינואר העדכונים בעקבות במרד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מסי סכני בפרסום ראה נ959ו החל המדד עקרונות
■on מחירים. של לסטטיסטיקה ירחון ראה ,1988 ובינואר 1986 בינואר ,1981 בינואר ,197 7 1970,בי(1אר בינואר ,1965 בינואר .1962

.!988 ,1 מסי ;1986 ,1 מסי ,198 ו ,1 מסי ,1977 ,1 'do ,1970 ,1 '0r> ;1965 ,1 'on ;1963 ,1
לעיל. המרדים. וקישור המדדים /071  בכלל' הסברים ראה

להכפילם יש ,1985 שלפני למדדים ואילך 1986 מדדי את לקשר כדי במאה; 'שלהכפילם ,1985 שלפני למדדים 1985 מרדי את לקשר כדי
.100 כפול המתאימים הקשר במקדמי

להלן). רשימה (ראה 17 מסי סכני פרסום ראה
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מיוחדות מדידה בעיות
העכורה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
הקבלנים, ידי על למעשה שש/>0 שכר על ההוצאות

המרד. סל על הוצאותיהם מכלל
נאמדו העבודה שירותי של במחירים השינויים
בתעריפי השינויים פי על 1970 דצמבר עד שוסף באופן
בענפי העוברים הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר
השינויים בתוספת וכוי, המתכת העץ, הבנייה,
פועלי בינ1וח (קרן ש1נות 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
אומרן ירי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות
השינויים הבסיס. בתקופת זה ציור של הפחת הוצאות
פי על נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים

תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים בבנייה

הקשר מקרם
הקודם2' למדד

6.680
1.259
3.434

176.512

הבסיס תקופת

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975
* 1983

התקופה"

|1964 *** 1950
(01 1968  11 1964
** 1975  1 1969
*1983 * 1975

ואילך <0 1983

בסלילה13 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המרד
של מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
ושכבה מצע (עפר, לרבדים תתמדדים שלושה

לעיל, שהוגדרו כפי הבנייה, בענף המבצעים של
המיוערים והשירותים המוצרים החומרים, עבור
לענף שמחוץ מגופים שנקנו למגורים לבנייה

למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר
נכללו. לא

למזמיני האופייניות קבלנים הוצאות (א)
ותשלומים מסים כגון העבודות,
שיווק הבנייה, רישיון בקבלת הקשורים

וכר. דירות למכירת ופרסומת
דרך נמצאה שלא סעיפים על הוצאות (ב)
שוסף, באופן מחיריהם למדידת סבירה
על הוצאות לבנקים, ועמלות ריבית כגון:

וכוי. 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 השסח, "שור כג1ן הבנייה, לאתר
נכללים פנימיים, שבילים הכנת או

המדד. במסגרת

המדד משקלי של המקורות
בנובמבר החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המדד סל
בתי בבניית הוצאות סקר מימצא1 על מבוסס 1983
בו ושנחקר ו1983, 1982 בשנים שנערך מגורים
שבנייתם פרו"קסים 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 המרד כמסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים כ125
ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
המשנה וקבלני הראשיים הקבלנים שמשלמים אלה
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 אינטרקום,

מסי מחירים ש> לסטטיסטיקה ב'רח,, למגורים בבנייה התשומה מחירי מרד עדכון ראה עריכת,. ושיטות הסקר מימצא. 0יר.0 בדבר 9
.1975 .6 מסי שם. ראה ,1974 משנת הקודם הסקר מימצא' על ;1983 .11

.1971 .3 מסי שם, ראה העבודה שכר מדירת בשי0ת שהוכנסו השינויים פירוס 10
הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאז בלבד, הבניין בשלו התשומות הרכב של ר,1דסי ניתוח  1964 לינואר 1960 יולי בין הם: המקורות 11

לעיל. ר,0ררי0. וקישור המררים ערכון  כגללי הסברים ראה 12

רשימר, (ראר, 686 מסי מי.חו בפירס.0 ניתנ. העיקריים, מי0צאי, .על הסקר עריכת שי10ת .של המרי עקר,נ,ת של וערכנ מפ.ר0 ר הסב 3י
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חומרים כ80 של המחירים שינו" ידי על מיוצגים
בערך, אספקה, מקומות ב00ו הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
על נקבע הנוכחי במרד עבודה שכר במדר השינוי
הסלילה קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי
את החליפה זו מדידה שי0ת למעשה. לעובדיהם
נהוגה הייתה אשר השכר, תעריפי מדידת של השיסה
דצמבר ועד 1966 בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב

.1972

תשומות של מחירים מדדי סדרות
בסלילה

הקשר מקדם
הקורם15 למדד

1.542
80.016

הבסיס תקופת

1 1966
1972 ממוצע

* 1981

התקופה

0\\ 19721 1966
* 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 ל"תעש"ה",

".1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים המרד 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

כבישים לסוגי תתמדרים שני של ומערכת נושאת)
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  תתמרדים 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 כבסיס בעיקר משמש המדד
השינויים מן מחירים שינו" ולניכוי סלילה עבודות ביצוע

בסלילה. ההשקעות בערך

המדד אוכלוסיית
סולל1 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 מבטון, 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 ב1980/81
ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרו"קסים

.141978

ומדגם והשירותים החומרים מדגם
העסקים

השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות

שם. ראה 14

לעיל. הכוררים. וקישור חכוררים עדכון  בכלל' הסברים ראה 15

הובאו העדכונים בעקבות למדדים שהוכנסו השינויים להלן). רשימה (ראה 22 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקר1נות של שיטתי פירוט 16
הבאים: בפרסומים

.1969 1 מסי מחירים, של ל000י00יקה ירחון מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדר "עדכון
.1972 1 מסי שם, מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מרד עדכון
.1978 ,1 מסי שם, מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון
.1989 ,1 מסי שם, מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של ה0יט1נ"ם המחירים מדד עדכון

PRICES 276



מוצרים, על החקלאות ענף של הה/צאר, ועל מייצר,
לתשומה. המשמשים ושירותים חומרים

ניכוי כמדד1 הם המדדים של העיקריים שימושיו
של והן תש1מות של הן ערך, סידרות של (דפל0ור)
של להפיכתן כלומר, החקלאות, בענף תפוקות,
לםידרות שו0פים במחירים המבוטאות ערך סידרות
מחירים שינו" השפעת לבדיקת קבועים; במחירים ערך
תחשיבים לערכו! 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 בתשלז, החל
ב"סיווג וחג "עור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת
זו, להגדרה בהתאם ."1970 הכלכלה ענפי של האחיד
חקלאי בייצור העוסקים מפעלים החקלאות ענף כולל
דיג מטעים, חיים, בעלי גידול וירקות, שרה גידולי כגון:
שירותים המספקים מפעלים וכן בבריכות ודיג ימי
שירותי פירות, אריזת כגון: בלבד, החקלאות לענף

וכיוב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס
גינות נטיעת וטרעאר"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, ער במרד נהוגה שהייתה
"שירותים בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו
בתי לריסוס, מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות",
תשל"ו שנת ער המרד במסגרת נכלל לא כן וכוי. מיון

הימי. הדיג
התפוקה כל את כולל המדד 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,

המרד 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' למרד

81.138י
05י.96י

1929 .101

הבסיס תקופת

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע
1988 ממוצע

התקופה

0\\ 1968  1 1964
XII 1977  1 1969
1מ 1988 1 978ו

ואילך 1 1989

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי
החקלאות20 בענף

ושימושם המדדים מסרת
על המחירים שינו" השפעת את מודדים המרדים
שהוא תפוקה ממוצרי החקלאות ענף של ההכנסה

לעיל. המלזים, וקישור המלזים ע7כו/  בכללי הסברים ראה 1 7

לאור. והוצאה ורפוס יהלומים הענפים ללא 18

'יהלומים1. ענף ללא 19

המרכוית הלשכה של 11 מסי טכניים פרסומים סדרת כחקלאות, ותשומר. תפוקה של מחירים נמ7לי בסירוס הונאו המדד "קרונות 20
הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים בעקבות למורים שהוכנסו הפנויים להלן). רשימה (ראה ל000יס0יקה

מחירים מדדי ערכון .1976 ,1 מסי מחירים תשכוראהיוח/ן>סטטי0ג1י7,ה"1י; בחקלאות ותשומה תפוקה של מו1ירים מדדי עדכו!
בחקלאות ראר,שם.מ0י1977,4;עלמרדמחיריתפוקה  בחקלאות תשומה מחירי מדד  תשלו בחקלאות ותשומר, תפוקה של

.1988,4 ומס 1988,1 מסי שם, ראה  בי1986 בחקלאות ותפוקה תשומה של מחירים מדדי עדכון ;1978.100 שם. ראה 
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הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
ירי על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפריון 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 "הפדיון חלוקת ידי על
חודש כל של הפדיון כאשר שנתית, בכמות תשמי'ה"
הכפלתו ידי על תשמי'ה שנת של לערכים הובא נתון

במקדם:

בתשמ"ה לצרכן המחירים מדד
הנתון בחודש לצרכן המחירים מדד

מחירי זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי במדד
והם התשומות למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק
לשלב עד המוצר על וההיטלים המסים כל את כוללים
שאינו מוסף ערך למס פרס החקלאות, לענף השיווק

הנמדד. במחיר נכלל
במדד 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
הקודם21 למדד הבסיס תקופת התקופה

2,896

2,909

חקלאית תפוקה מחירי מדד .1

תשל"ו ממוצע תשמ"ז  תשל"ז
1986 ממוצע ו ואילך 1987
בחקלאות תשומה מחירי מדד .2

תשל"ו ממוצע תשמ"ז  תשל"ז
1986 ממוצע ואילך 1987

מלון בבתי תשומה מחירי מדד
לאחרונה הופיעו תשומה מחירי מדד על נתונים
עמי ,"1985  36 מסי לישראל ה00טיססי ב"שנתון

.275

של מערכות 2 ופורסמו חושבו תשמ"ו שנת עד
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 מדד (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

לוח. לשנות  1986 ומאז חקלאיות

המדדים משקלי
בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדדי משקלי
היחסית החשיבות את לבטא עקרונית צריכים
בסך לסוגיהן והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות)
של הבסיס בתקופת והתשומה התפוקה ערך

המדד.
המוצרים של והמשווקת המיוצרת התפוקה ערך
התפוקה מחירי מדד של המעודכן בסל הכלולים
ה"צור/השיווק כמויות הכפלת ירי על נאמד בחקלאות
הייצור ערך בסידרות שנתקבלו כפי מוצרים, אותם של
בלשכה לחקלאות המחלקה ידי על הנערכות החקלאי,
הנאספים המוצרים במחירי לסטטיסטיקה, 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 החשיבות
מחירי מדד משקלי לשנה, משנה משתנה התפוקה
על מתבססים 1986 בשנת החקלאית התפוקה
בכלל המוצר ערך של היחסיות החשיבויות ממוצעי
תשמ"ד, החקלאיות השנים בשלוש התפוקה ערך

ותשמ"ו. תשמ"ה
של המעודכן בסל הכלולות התשומות ערך אומדן
נתונים על מתבסס בחקלאות התשומה מחירי מדד
על או החקלאות ענף של הקניות על ומפורטים רבים
חומרים, המספקות הפירמות של והשיווק הייצור ערך
לבעלי מספוא כגון: החקלאות לענף ושירותים מוצרים

וכר. זרעים דשנים, חיים,
מקורות של רב ממגוון נתקבלו הנתונים
החקלאות, ענף חשבונאות אומדני בהם: שהעיקריים
נתוני עיבור תשמ"א, והכפר החקלאות מפקד מימצא1
נתונים החקלאי, המשק רווחיות לחקר המכון
שהוזמנו נתונים שונים, וממשווקים מ"צרנים
החשמל, חברת כגון: ומינהל"ם ממשלתיים ממקורות

ועוד. לאגפיו החקלאות משרד המים, נציבות
מבוססים החלקאות בענף תשומה מחירי משקלי

ב1986. התשומות ערך נתוני על

לעיל. ה0ר1ים וקישור חחררים /071/  נכללי" הסכרים ראה 21
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על האו0וכו0ים חברות של ההוצאות הרכב לגבי
נתקבלו השונים והשירותים המוצרים החומרים,
נחקר זה, בסקר האו0ובו0ים". חברות הוצאות ב0קר
או0ובו0ים חברות 8 של המפור0 ההוצאות מבנה

.231976/77 בשנת

המחירים איסוף ושי0ת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
חברות נוהגות שבו במקום האונוובוםים, שירותי
המוצרים החומרים, את לקנות האוטובוסים
קונות הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים

אחרים). והיםלים 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: העובדים
חברות של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו שירותים,
מכלל השכירה, העבודה שירותי על האוטובוסים
עבודה שירותי על כהוצאות המדד. סל על הוצאותיהן
מרכיביו, כל על ברוםו, שכר זה: לצורך הוגדרו
חברות ותשלומי לעובדים ישירות משלם שהמעביד
(ביטוח שונות לקרנות עובריהן, 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 מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
השכר מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות הוצאות
עובדים מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ'יל)
את מייצג זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים

הבסיס. בתקופת העובדים כלל הרכב

באוטובוסים22 תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

תעריפים קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
שוטף וכאינדיקטור האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן

כענף. המחירים להתפתחויות

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המרד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
הם אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
הובלת ולאעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת
שירותי הם אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות
חברות הוגדרו זה, לצורך באוטובוסים. ותיור סיול
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

האוטובוסים.
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אין
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוטובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
שירותי הפעלת לצורך ששימשו 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 978ו, ראשית
אף האוטובוסים; חברות לבין בינם בעלות קשרי שיש
שירותי על ההוצאות אומדן המדד בסל נכלל לא

קואופרטיבים. חברי של העבודה

המדד משקלי של המקורות
של התשומות הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
נתונים .1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות

עדנון 7v .1971 ,2 'on מחירים. של לסטטיסטיקה ירחון .1969 נאו0ונוסיס. תשומה מחירי מדד ראה: המדד ע7,ר1(1ת של שי0תי 0ירו0 22

.1978 וי, מסי שם. ראה נעקבוחיו שהוכנסו והשינויים המדד
.1978 .1 1 00 ,avi ראה 23

שם. ראה העבודה. שכר מדידת שינות 0ירו0 24
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תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הקשר מקדם
הקורם26 למדד

'10.347

הבסיס תקופת

1969 ממוצע

IIII 1978

התקופה5

1111 1970
XXII 1977
IVVI 1978

ואילך

והציור הנכסים משקל ברק"מא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע האוטובוסים חברות שבבעלות
על D'qq!o!.nd mi:1ri /?/xy/r/ tun שלהם הפחת
נאמדים שוסף, ובאופן הבסיס; בתקופת כולו המדד סל
וציוד נכסים במחירי השינויים פי על מחיריהם שינו"

חדשים.
דמי אחח לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
על האוםובוסים חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות
את שו0ף באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל

הנכס. שכירות דמי

נבחרים פרסומים

סכנ"ם פרסומים

0959) לצרכן המחירים מדד 5

בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 11

(1961)
(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

תפוקת של הסיסונ"ם המחירים מדד 22
(1966) מקומיים ליעדים התעשייה

(1964) 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
 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 837

כלליים סיכומים א: חלק

האו0ובו0ים. רונדוח הוצאות סקרי המקור: 26

לעיי. המרדים", וקישור המדדים עדכון  בניל1 הסברים ראה 26

הקואופרטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 27
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CHANGE IN LEVEL OF PRICE
INDICES
Percents

מדדי ברמת 1\v\urt
המחירים

Price index of שרי מחירים מדד

תשומה
באוטובוסים

חברי שכר (כולל
קואופרטיבים)

Input
in buses

)incl.coopera
tive members'

wages)

החקלאות2 ענף
The agriculture

branch2

nniiun
Input Output

□■!1no
סי0ונ"ם
תפוקת ש>
התעשייה'
Wholesale
prices

of industrial
output1

תשומה
בסלילה
Input

in road
construction

nniwn
בבנייה
למגורים
Input in
residential
building

D'1'rmn
לצרכן

Consumer
prices

change onaverages (calendar years),A. Annual
previous year

6.811.3
9.218.9
11.621.8
19.125.6
51.548.2
40.8__47.9
30.927.1
38.631.030.439.1
53.138.648.156.8
79.166.463.175.9
135.8123.4135.1144.3
121.9135.0134.7127.9
124.799.1116.5118.8
142.2153.2125.7133.9
396.1290.7317.8408.0

265.7424.9372.02575
44.370.070.555.1
18.0311.7313.9225
17.4§15.118.115.4
21.016.421.918.2

שנה בל לוח). (שנות שנתיים ממוצעים א.

10.97.6
10.512.6
16.014.1
28.520.1
47.249.7

30.649.1
26.426.0
30.936.3
57.375.1
87.491.9
127.6144.5
131.7146.5
117.0126.6
134.7144.0
388.4350.5
246.0254.7
46.746.3
25.623.8
20.016.3
18.616.8

קודמתה לעומת
19706.1
197112.0
197212.9
197320.0
197439.7
197539.3
197631.3
197734.6
197850.6
197978.3

1980131.0
1981116.8
1982120.3
1983145.7
1984373.8
1985304.6
198648.1
198719.9
198816.3
198920.2

דצמבר ב.
1970

שנה דצמבר לעומת
10.1

קודמת*
12.110.1

B. December as against December of the previous year4
17.7   11.3

197113.413.316.010.3_225
197212.417.112.59.6_16.1
197326.439.836.729532.5
197456.252.868.272.860.1
197523.518.624.619.0_37.8
197638.029.924.939.2_28.1
197742.539.761.450.043.649.3
197848.158.365.547.046.650.8
1979111.4116.5123.8113.9116.692.6
1980132.9134.0151.7138.1149.8155.7
1981101.5109.4122.0103.596.3110.1
1982131.5130.4133.2136.9141.2128.8
1983190.7178.5187.9199.7206.0160.4
1984444.9476.0417.7446.9423.5480.6
1985185.2135.9150.5152.8167.3153.2
198619.724.018.214.35.936.4
198716.123.724.320.720.818.9
198816.416.813.315.717.9125
198920.718.916.019.318.219.7

1 Excl. Pirnting and publishing. 2 For farming pirce indices 
agricultural years. 1960/611985/86. 3 In 1987  calendar year
1987 as against calender year 1986. As 01 1985/86. the output price
index rose by 10.5 percent and the input price index  by 12.5
percent. 4 For price indices 01 input in buses
OctoberDecember of each year.

החקלאות נענף מחירים נמררי 2 לאזר. והוצאה דפוס ענף ללא 1

השינוי אחוז 1987 נשנח 3 תשמו. עד תשלו חקלאיות שנים לפי 
לתשמו מתשמו .1986 הלוח שנת לעומת 1987 הלוח שנת עבור מחוטנ
מחירי ומרד ארוח'ם נ10.5 החקלאות נענף התשומה מחירי מדר עלה
תשומה מחירי נמדד 4 אחוזים. נ12.5 התק7יאות נענף התפוקה

שנה. כל אוק0ונררצ0נר  נאו0ונוסים
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CONSUMER PRICES

CONSUMER PRICE INDEX לצרכן המחירים מדד
לצרכן מחירים

ממוצע
שנתי

Monthחודש

Annual
averageווווווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

=100 :Baseהבסיס: IX 1951
19488977798286899194 9394939696
19499197979798949289 9087858584
19508584848484848384 8385858689
19519790929394969598 96100103105107
1952153113120132144150157165 162169173175178
1953196181182184187191197201 200205207208212
1954220214216217217218214222 217227227228228
1955233228228229230230232231 233239238236239
1956248238239244246249249247 244260259248250
1957264254259261265270258269 264268268267263
1958273267269268272276267274274280280273274

Chaining coefficient:
101.6 102.1
105.1 105.8
114.6 113.1
126.3 124.9
132.6 131.9
1385 137.1

Chaining coefficient:
110.1 110.0
118.7 117.9
118.9 118.1
121.2 120.7
125.9 125.4

Chaining coefficient:
112.1 111.3
127.1 125.6
142.8 140.8
1805 175.8
281.9 260.8
348.2 345.5
480.6 468.0

Chaining coefficient:
166.6 163.4
246.8 238.6
521.7 482.6

1,215.3 1,146.7 1

Chaining coefficient:
293.3 278.9
679.0 643.3

1,973.8 1.768.5 1

10,754.8 10,367.4
306.7 302.8

Chaining coefficient:
163.1 160.7
189.4 187.0

Chaining coefficient:

2.753 הקשר: מקדם
101.9 100.1 97.9
106.2 104.1 101.5
112.2 110.7 107.1
124.0 122.7 119.9
129.4 128.4 125.9
135.9 134.4 133.4
1.347 הקשר: מקדם
109.4 108.3 106.9
118.5 117.5 115.8
117.6 116.7 116.8
121.0 120.2 119.7
124.5 123.0 122.2
1.237 הקשר: מקדם
111.3 109.1 104.9
123.6 121.0 117.2
138.4 135.2 133.3
168.4 165.4 162.7
233.6 227.9 223.5
334.9 315.0 308.6
448.0 433.5 423.8
4.112 הקשר: מקדם
146.1 141.0 135.8
224.6 212.4 206.2
439.8 407.9 377.7
,048.4 944.5 880.5
8.349 הקשר: מקדם
263.6 241.8 223.6
604.1 557.3 518.0
,535.5 1,268.3 1,163.7
8,672.6 6,975.0 5,746.9
301.4 288.0 279.5
2.25 הקשר: ימקדם
156.2 152.6 149.7
184.1 181.3 179.6
1.775 הקשר: מקדם

Base: 1 1959 = 100.0 הבסיס:
1959100.6100.0100.8100.9100.4104.399.398.0
1960102.9101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3
1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0
1962120.2115.0115.6118.2120.3119.11175118.5
1963128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0
1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7

:0'OnnBase: 1964 = 100.0
1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1
1966116.3111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1
1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9
1968120.7120.0119.9120.81219121.7120.4120.8
1969123.7121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6

:Baseהבסיס: 1969 = 100.0
1970106.1101.5101.9102.9103.7105.0104.8104.4
1971118.8114.1114.01155116.4117.0117.2116.6
1972134.1128.9128.2130.8132.3133.7131.8132.7
1973160.9145.5146.9150.5156.3158.5159.0161.7
1974224.8186.9202.0207.4213.0218.7219.4222.4
1975313.1287.4291.7298.8303.9308.2307.1308.5
1976411.2352.9355.4368.2389.3397.6398.4418.7

:Baseהבסיס: 1976 = 100.0
1977134.6116.6117.7120.0122.9125.8128.8130.7
1978202.7170.4173.1179.5189.4192.9196.7201.4
1979361.4259.0265.3280.2304.5319.0330.3348.5
1980834.9559.9587.5617.56805744.9779.3813.4

:Baseהבסיס: 1980 = 100.0
1981216.8156.2164.8172.7191.1197.5202.9215.2
1982477.7317.7335.8352.8390.4414.7439.7480.2
1983173.51736.6781.3825.4934.9986.51,022.01,085.9
1984560.452,268.32,539.82,810.73,389.73,874.34,391.74,934.1
'1985225.0113.2128.5144.0171.9183.6211.0269.0

:Baseהבסיס: 1985 = 100.0
1986148.1134.5136.7138.8143.4145.7148.1148.1
1987177.5166.6168.2170.4174.2175.3177.0177.4

Base: 1987 = 100.0 הבסיס:
1988116.3108.4109.3111.1114.1115.5115.8115.9116.8118.8121.6123.6124.2
1989139.8130.0132.2132.8136.2137.4139.1139.9141.6143.8146.4148.3149.9
1990151.5152.3154.2158.1160.6161.8164.4

1 For comparison with previous indices. the 1985 indices must be
multiplied by 100. For chaining to previous years  see note 20 in the
introduction.

נ100 להכפילם יש הקודמים, למדדים 1985 מדדי את להשוות כרי ו

במבוא. 7 הערה ר'  קודמות לשנים קישור בדבר
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY MAIN GROUP AND GROUP
Annual averages

לפי לצרכן, המחירים מדד
וקבוצה ראשית קבוצה

שנתיים ממוצעים
10.3

וקבוצה ראשית קבוצה
/Base: ooj7
1980=100.0

Base הבסיס:
1985=100.0

Base הבסיס:
1987=100.0Main group and group

198519861987Weight
1987

19881989

הכללי 225.0148.1177.51,000.0116.3139.8GENERALהמדד INDEX

ופירות ירקות בלי 225.9146.0174.9935.8116.2140.9Theר.0רד index excluding vege■
tables and fruit

ירקות (בלי מ1ון
ופירות)

218.1146.4167.4165.11185149.8Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי דננים לרום,
בצק

226.2139.7165.725.2126.7158.3Bread, cereals and dough
products

ורגים עופות ,252.0148.6162.352.9111.9134.5Meatנשר, poultry and fish

ומרגרינה 263.0101.4108.24.9138.6172.4Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 171.3159.0193.626.5116.5170.6Milkחלב and dairy products

219.8149.1153.14.3116.4158.0E99sניצים
וממתקים רינה ,142.6144.6164.77.5124.6164.7Sugarסונר, marmalade <S sweets

201.1138.7177.210.8115.2134.7Beveragesמשקאות

שונים מזון 184.8157.0166.610.4111.6132.4Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 248.4150.2188.322.6125.9155.9Mealsארוחות away from home

וסירות 211.7180.2217.864.2117.7123.9Vegetablesירקות and fruit

265.3132.3155.7164.6117.0154.8Housingדיור

דירה 278.0144.4199,516.7133.6183.2Rentשנר

דירות 1267.91מחירי 130.9'151.0138.1114.7151.0Prices of dwellings

אחרות דיור 197.0136.7161.39.8121.2160.2Otherהוצאות housing expenses

חרירה 230.3155.5196.793.3120.4149.5Householdאחזקת maintenance

ומים דלק ,219.2120.5126.428.0112.9153.3Electricityחשמל, fuel and water

הבית ושיפור אחוקה
והחצר

201.8169.2242.725.8122.4145.3Maintenance and repairs

שונים בית pvm 231.4133.8155.79.0125.2146.5Miscellaneousצורני household
utensils

כללית 337.9205.8266.115.8113.7138.6Municipalארנונה taxes

בבית 191.8244.6421.814.7135.51635Domesticעזרה help
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY MAIN GROUP AND GROUP
(corst.)
Annual averages

לפי לצרכן, המחירים מדד
וקבוצה ראשית קבוצה

(המשך) 10.3
שנתיים ממוצעים

וקבוצה ראשית קבוצה
Base הבסיס:
1980=100.0

/Base: o'oj7
1985=100.0

Base הבסיס:
1987=100.0Main group and group

198519861987Weight
1987

19881989

לבית וציור 168.6142.5171.971.8111.6124.7Furnitureריהוט and household
equipment

167.5136.3158.024.0106.2119.3Furnitureריהוט

חשמלי 162.5148.0183.327.7117.0133.0Electricalציוד equipment

ולמטבח לבית 159.2134.7163.87.6111.2124.6Homeציוד and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 192.9142.3169.2125110.3116.9Beddingכלי and home
decorations

והנעלה 207.0152.1171.672.0111.0115.5Clothingהלבשה and footwear

222.5153.6173.057.2110.6114.7Clothingהלבשה

156.3146.5166.314.8112.4118.5Footwearהנעלה

236.6170.5226.955.0121.4150.8Healthבריאות

רפואיים 276.91855250.631.5122.6156.6Medicalשירותים services

חולים קופת 266.0189.1253.524.1120.6155.4Sickשירותי Fund services

פר0י רפואי 317.7175.2242.57.4129.0160.3Privateשירות medical services

שיניים '178.5150.1197.815.1121.8148.9Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 198.5137.4168.88.4115.9132.4Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובירור

222.7154.3198.1120.1118.7140.5Education, culture and
entertainment

in'n270.6174.0232.038.1125.3154.6Education

ובירור 207.7148.2187.682.0115.7134.0Cultureתרבות and entertainment

ותקשורת 226.2147.3170.4152.5110.8129.2Transportתחבורה and communication

232.8147.3169.4137.5110.9130.1Transportתחבורה

תקשורת 166.0147.9186.615.0109.8121.1Postalשירותי services

193.3149.8184.741.4116.1133.6Miscellaneousשונות

וטבק 219.6156.8164.37.497.5111.6Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 218.2146.8197.924.9124.2146.8Personalשירותים services

ושעונים 134.1147.4187.77.0109.4115.5Jewelleryתכשיטים and watches

ונוי ילקוטים ,113.4137.7146.92.1107.3114,9Handbagsתיקים, etc.
I Incl. key .ץ6ח0וח מסתח. דמי כולל 1
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY ECONOMIC BRANCH
Annual averages

לצרכן, Dnmnn nn
כלכלי ענף לפי

שנתיים ממוצעים
10.4

Base Base:Baseהנסי0הב0י0: : o'onn
וקבוצה ראשית 100.0Main=100.01987=100.01985=980קבוצה group and group

משקל
198519861987Weight19881989

1987

הכללי 225.1148.1177.5116.3המדד 1,000.0139.8GENERAL INDEX
תוצרת ללא הכללי 226.1145.7174.9116.2המרר 933.5140.9General index excluding

agriculturalחקלאית produce
חקלאית 214.7178.6211.7117.0ו7/*ו77 66.5124.1Agricultural produce

וכוי וסירות 212.8185.7223.9117.0ירקות 58.5120.4Vegetables and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת 221.4155.3171.5117.3ריג 8.0151.7Fish and livestock
products

תעשייה 198.3139.7159.4113.3מוצרי 430.0131.4Industrial products
ונובק n1N|71yr> |im215.3145.4165.0116.4 149.9146.8Food, beverages and tobacco

ומוצריו 250.9152.9166.2111.5בשר 49.7133.6Meat and its products
ומוצרי! 170.9158.7192.9116.5חלב 265170.6Milk and its products

ו0בק אחר 138.8156.2119.7§218.0מזון 73.7147.0Other food and tobacco
0קסנויל 1מוצרי 216.5149.0169.6110.3הלבשה 66.5114.1Clothing and textile

products

ורהיטים ומוצריו 170.8136.8160.1108.3עץ 26.1123.3Wood and its products
and furniture

גומי עור. ומוצרי 155.9143.2161.1112.3הנעלה 20.4120.0Footwear S leather, rubber
andופלססיק plastics products

הובלה כלי מכונות, 149.5138.8167.1111.4מתכת. 86.3119.0Metal products, machines.
חשמל vehiclesומוצרי and electrical

goods
כימיים מוצרים 224.6116.0118.5113.7תעש"ת 41.8142.0Manufacture of chemical

נפט andומוצרי petroleum products
לנמא שונות, 183.8142.4176.6113.9תעשיות 39.0128.8Miscellaneous industries,

n.e.c.

וריור בנייה 265.6732.9157.3117.5שירותי 168.1754.0Building and housing services
ומים 207.2127.7139.3111.6חשמל 24.0142.4Electricity and water

ותקשורת 263.8142.6166.0108.7תחבורה 63.4131.3Transport and communication
244.1178.5238.8122.8שירותים 248.0150.9Services

וביטוח 248.7208.1258.9119.2מסים 54.9147.8Taxes and insurance

חינוך 275.6171.1227.7125.2שירותי 35.9155.8Educational services

בריאות 242.9175.3235.5122.4שירותי 46.6154.1Health services

בירור 333.8172.2242.323.0שירותי 16.6146.5Entertainment services

הארחה 245.5144.7185.1122.4שירותי 43.3150.9Hotels

עסקיים 234.6155.1199.0120.8שירותים 4.8153.8Business services

אחרים 200.7186.0280.4126.2שירותים 45.9148.8Other services
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PRICES OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING

למגורים בבנייה nmwn .vnn
בבנייה תשומה מחירי מדד

/מגורים

Monthממוצע
.nitii

Annual1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
average

m 1950=100 :oonnBase:
1951125.1_116.0__118.0_127.01395

1952211.3160.4__214.0232.0231.7235.9236.5 235.9239.9
1953275.8239.9239.9250.9258.4258.4280.1281.9294.2300.6300.6 300.6303.7
1954353.6306.4343.9352.4352.4356.5356.5353.5358.1363.1365.6 363.1371.6
1955393.4377.4377.2377.2377.7377.1379.1381.7383.7419.2422.2 421.6427.2
1956451.7427.2427.4444.9444.9450.1459.4460.4461.1461.1461.1 461.1461.1
1957474.2468.9468.9468.9468.9468.9468.7477.2477.4477.9481. 5 481.7481.1
1958479.4480.6479.5479.5481.1478.5475.6482.9481.5480.1478.4 478.8476.3
1959484.8475.4479.3481.0484.1483.4482.9484.6487.9488.0490.0 489.3491.4
1960510.9491.1491.1502.0503.8503.15135521.0520.9521.4521.3 520.8521.3
1961557.052 15538.8540.7550.4550.8554.3565.3568.1571.4574.7 572.2575.3
1962627.2576.2599.7618.0618.6617.9618.3627.9650.4650.3649.6 650.3649.0
1963660.8655.3662.7659.7660.1660.1660.6662.1662.1661.2662.5 661.2661.9

=הב0י0: 100.0I 1964Base::nuj7 D1pnChaining coefficient: 6.680
1964103.9100.0100.3100.4100.7100.7102.8108.1108.21055107.2 105.91075
1965111.5107.9108.4109.1110.0110.3112.4114.6115.4115.1111.6 111.2111.6
1966120.5113.3117.6119. 11195119.6122.4125.0125.2123.0120.6 120.61205
1967120.51205120.4120.4120.3120.3120.3120.51205'120.4120.7 1205121.6
1968125.9122.6122.9123.0123.3124.2128.0131.6131.7128.2125.2 124.7125.4

:100.0הבסיס 1968 =Base:קשר Q7pnChaining coefficient: 1.259
1969102.399.899.899.9100.1100.2103.1106.2106.8104.4102.3 101.9103.3
1970113.4104.3105.7107.3111.3111.5114.7118.1119.2121.91155 115.6115.8
1971125.3118.6119.7120.0119.7120.71245128.7131.8131.0130.1 128.1131.2
1972145.4135.4135.7138.4139.0140.6144.7150.4156.1150.1151.2 149.3153.6
1973186.9160.4162.4165.5174.3177.4184.8197.4201.0201.8207.0 196.7214.7
1974275.2225.6235.7238.2248.2262.6272.0298.0300.8297.1306.6 289.7328.1
19751331.9335.4339.8343.4

:100.0Baseהבסיס IV 1975 =niup Chaining(וקדם coefficient: 3.434
1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2112.4 109.9113.3
1976132.4114.61155116.6126.3128.4133.31385140.9140.8144.9 141.4147.2
1977173.31492150.3151.1158.4162.1169.1178.0183.5182.1203.9 185.7205.7
1978272.6215.4222.3227.7253.2258.9270.9282.3290.9298.6320.4 305.0325.6
1979510.9346.8352.4370.5413.9439.4484.9532.2572.85965680.7 635.7705.0
19801,162.7790.8805.9827.1942.21.002.61,085.81,229.31,304.21,305.31,557.3 1,452.01,650.0
19812,694.01.889.82.003.12.053.12.334.32.412.02.550.02.906.03,006.33,135.43,351.4 3,231.83,454.8
19825,845.63.916.24.154.74.263.94,715.15,025.15,364.36,279.46,635.36.758.47.731.3 7,342.37,961.2
1983213,720.08.911.39.334.49,572.410.640.411.178.712,094713.660.214, 767515.031.417,651.2

100.0הבסיס :1983 =Base: XmpnChaining coefficient: 176.512 nn//7

1983111.2 100.0125.6
1984379.6145.8170.7183.7230.7259.3304.0363.7424.8490.0685.7 573.67235
19851,313.4755.8839.6939.81.058.61.125.31,257.61,569.71.64151.600.41,659.9 1,605.71,706.4
19861,926.11. 725.31J72.41.788.41,819.91.851.61.931.11 .958.41.978.62,030.12,102.3 2,039.12.115.9
19872,419.22.173.02.222.42,279.12.300.02,319.82,392.62.512.92.546.42.531.32.601.4 2,535.42.616.4
19882,902.92.683.62.721.22.780.32.799.42.827.82.914.73,010.73,036.82,978.43.032.3 2,992.83,056.4
19893,441.63.141.73,220.73.239.73.279.93.321.73.421.93,545.43,606.93,697.23.610.1 3.580.23,633.8
19903.677.23.713.73.75553.829.03.867.13,996.94,122.5

l See introduction to this chapter. 2 As of November. the index is
based on October 1983. The average for 1983 was compiled alter linking
the November and December indices to the previous base. See
introductron.

אוק0ובר כסיס 7y jy/
הקודם; לבסיס ורצלזנר

10 ר.ל1רר בנובמבר <,n7 2 .,7/ לפרק 0בוא ראה 1

1וב0נר מדדי קישור אחר' nwvi ל1983 ר.00וצ1 .1983
0נוא. ראה
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PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING, BY
GROUP AND SUBGROUP
Annual averages

בבנייה תשומה מחירי מדד
קבוצה לפי למגורים,

ותתקבוצה
שנתיים ממוצעים

ותתקבוצה קבוצה

Base: הבסיס:
IV 1975=100.0

983=100.0 :Baseהבסיס: X

Group and subgroup
198419851986198719881989

הכללי 379.61,313.41,926.12,419.22,902.93,441.6GENERALהמרד INDEX

שיש מחצבה. חומרי
חרסינה ומוצרי
מחצבה חומרי

aj'o<n 1liior \u"u

377.6

340.3
512.2

1.540.9

1,396.9
2.061.2

2.265.2

2,074.5
2,954.4

2.725.5

2.540.4
3.394.6

2.995.1

2,825.1
3.609.8

3.572.2

3,358.2
4,345.5

Quarry, marbleandporcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain
products

סיליקט איטונג. , o!m
ומוצריהם

393.21.377.01.864.52.331.22,826.63,342.2Cement, ytong. silicate and
their products

מתכת ומוצרי ברול
לננ"ר, ברזל

ומוצרי פחים פרוסילים,
מתכת

390.6
391.7
387.4

1.378.9
1,418.5
1,267.2

1.803.5
1.836.3
1,711.1

2.020.5
1,929.8
2.276.6

2.346.9
2,133.9
2,948.5

2,850.6
2,569.8
3,643.7

Iron and metal products
Building iron
Profiles, tin and metal
products

אחרים ו0ומרי0 עץ

עץ
*חר<0 חומרים

387.7
394.2
3835

) ,386.5
1.363.6
1,401.3

2.004.4
1,921.2
2,058.1

2.461.4
2,228.9
2.611.2

2.925.6
2,573.9
3,152.2

3,561.4
3,173.1
3.811.6

Wood and other materials
Wood
Other material

אינטטלציה

מרכוית והסקה 0ני0רית
אינסנולציר. חומרי

חשמלית

451.8
455.1

425.0

1.581.3
1.587.0

1,534.9

2.234.3
2,227.1

2,292.4

2.664.5
2,632.0

2,928.5

3.112.9
3,018.7

3,878.9

3.662.2
3,587.4

4,271.2

Plumbing materials
Sanitary and central heating
and plumbing materials
Materials lor electrical
inslallation

mm שכר
ב1"ן '■?yiD

ניהול פיקוה, צוות
ושירותים

372.1
3768
348.2

1.144.9
1.144.9
1,144.6

1.700.4
1.692.3
1.741.7

2,217.6
2.228.6
2.161.5

2.753.8
2,776.0
2,640.8

3,238.7
3,268.0
3.089.8

Wages
Building .workers
Supervision, management
and services

הוב^ה
^כורה הובלה
עצמית ר.ונלה

358.6
347.2
378.2

1.403.5
1,389.4
1.427.9

2.212.4
2,363.5
1,952.6

2.769.0
3.104.2
2,195.5

2.994.3
3.369.1
2.349.6

3.354.3
3,761.2
2,654.4

Transportation
Hired transportation
Own transportation

עבודה וכלי t/v
ציוד שכירת
עצמי ציוד
ענודה כלי

363.5
313.0
358.2
532.4

1.330.8
1,049.9
1,350.4
1.931.3

1.943.7
1,551.3
1,927.3
3.081.0

2.401.5
1.844.0
2,402.5
3.851.6

2,713.1
2,139.2
2,644.9
4,679.1

3.237.0
2,513.9
3,159.4
5,657.3

Equipment and tools
Hiring 01 equipment
Own equipment
Tools

שונות
וני0וח D'oo

והוצאות מבררים החזקת
ארורות

322.8
321.7
323.9

1,657.4
1,913.3
1.416.7

3,141.7
4,162.1
2,182.0

4.056.1
5.225.0
2,956.6

4.833.1
6,136.7
3,606.9

5,885.4
7,534.7
4,334.0

Miscellaneous
Taxes and insurance
Office mainlenance
and other expenses
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PRICES OF DWELLINGS
דירות ■!■no

10.7
דירות, במחירי השינוי

קודמתה לעומת שנה DWELLiNQSכל ON A YEAR
EARLIER

'ire/ y>< שינוי קודמת0/" mu nr>1y< קודמת שנה לעומת
"/>< change

on previous year
0/0 change

on previous year

196115.2197527.9

196221.7197611.3

196323.919779.8

196415.7197879.0

196510.91979144.4

98093.9ו19662.1

19670.41981154.5

19686.21982121.8

ל196913.9 983160.8

ו197017.5 984381.2

197125.81985284.6

197229.3198627.8

197326.8198716.2

197438.5198818.5

198934.7

PRICES OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION

PRICE INDEX OF INPUT IN
ROAD CONSTRUCTION,
BY TYPE AND LAYER
OF ROAD

בסלילה תש/מר, ■1'nD
תשומה מחירי מדד

ורובד סוג לפי בסלילה,
הכביש 10.8

Base: V 1981 = ר,ב0'100.0:0

THE GENERAL INDEX

Nonurban asphalt road

Urban asphalt road

Construction works
Subbase
Bearing course

הכביש סוג

2,469.8 2,115.0 1,817.9 1,468.2 1,003.3 2,828.3 100.0

Type of road
2.445.8 2.089.7 1.793.2 1,443.2 9665 2,741.2 23.3

2.476.8 2,122.4 1.825.2 1,475.8 1,0145 2.8550 767

La*er of road הגב''. T3n
2,384.2 2.027.8 1.741.2 1,424.9 965.4 2,788)5 334
2,590.8 2,217.9 1.864.8 1,412.8 916.0 2.704.5 344
2.426.5 2,092.8 1,845.3 1.571.3 1,134.6 3,001.7 322

הכללי המדד

לאעירונ1 אספל0 כביש

עירוני אספל0 כביש

עפר עבודות
מצע

נושאת שכנר.

ISe'?^;^0" ^ Pre™US yia'S■ '^ indiC6S aS 0' 1985musl be "י ייים " הי, ל"ידם *," ,335 מי, ," ","""< נ, ,
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PRICES OF INDUSTRIAL OUTPUT

WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET

התעשייה תפוקת מחירי
סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

מקומיים ליעדים
Month

XII XI IX VIII VII VI IV

ממוצע
שנת"
Annual
average

185.8
396.1
943.3

1,931.8
4,599.7
13,894.8
76,038.7
1,922.5
2,213.3
2,676.4
3,099.1

178.0
369.7
873.1

1,821.0
4.367.9
12,386.3
75,177.5
1,886.5
2,194.8
2,641.3
3,064.1

168.6
334.3
812.2

1,724.1
4,147.9
10,391.4
61,394.3
1,847.5
2,174.0
2,598.9
3,026.2

Base: 1977 = 100.0 הב0י0:
163.0 157.8 153.2 149.2 145.8 141.8 135.6 131.4
311.5 293.6 263.5 2525 241.3 228.0 209.4 198.1
736.8 687.2 637.3 598.8 566.5 527.1 480.4 445.9

1,623.0 1,520.6 1,453.5 1,363.9 1,290.6 1,228.5 1,153.7 1,102.6
3!8825 3,616.4 3,311.0 2,990.4 2,753.1 2,541.2 2,382.0 2.2196
8 634.3 7,874.2 7,242.5 6,769.5 6,326.3 5,925.7 5,553.9 5,178.2
49724.0 41.548.0 34,674.7 29.982.3 26,338.8 23,092.9 20,181.9 18,066.5
17898 1 ,744.8 1 ,728.1 1,356.3 1.162.8 1,147.9 1.004.2 907.6
2 150.7 2,126.2 2,120.2 2,094.8 2,070.4 2,027.2 1,993.2 1,972.2
2!555.2 2,523.9 2,489.7 2,451.8 2,409.7 2.399.6 2,373.7 2,325.1
2,990.4 2,963.9 2,933.1 2,900.9 2,865.8 2.814.7 2,782.2 2754.9

Chaining coefficient: 29.101: הקשר 0r,7a
127 3 126.5 125.8 124.7 123.8 122.5

134.7
120.7
134.2

119.1
133.1

117.8
132.6

Base: 1988 ■
116.6 115.3
131.2 128.7

127.7
192.9
427.7

1,019.3
2,087.4
4,913.3
15,933.9

786.1
1,943.5
.2,265
2,726.2

= 100.0
1125
127.8

1 For comparison with previous years, the indices as of 1985 must be
multiplied by 100; and for comparison of the 1989 index with those preceding
1985 ihev must be multiplied by the chaining coefficient and by 100.

1S3.2
274.2
644.7

1,436.1
3,241.6
7,924.2
39,346.1
1,440.3
2,090.0
2,475.9
2,910.1

הבסיס:
121.0

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
י 1985
1986
1987
1988

1989
1990

multiplied by 100; and for comparison of the 1989 index with those P'ece
1985, they must be multiplied by the chaining coefficient and by 100.

WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET,
BY MAJOR BRANCH

לר>0יל0 י^ הק1ד0ים, ל0ררים 1אילר
להכסילם יש ,1985 ש>00 למדדים

1985 מרדי את להשגיח כרי 1

1989 מדדי להשוות וכדי , ו ב00
.100 כפול הקשר נלוקדם

סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של
לפי מקומיים, ליעדים

ראשי ענף
שנת"ס Annualממוצעים averages

1977 = :Baseהבסיס100.0 = :Baseהבסי0: ~100100.01988 =

משקלמשקל
ראשי Weightענף

1977
19871988Weight

1988
1989Major branch

הכללי 1,0002,475.92,910.11,000.0121.0THEהסדר GENERAL INDEX ורוציבה 143,199.03,624.310125.0Miningכרייה and quarrying ו0נק משקאות ,2532,383.02,852.7249126.4Foodמזון. beverages and tobacco 652,032.92,251.637116.5Textilesטקססיל 492,333.82,683.154113.0Clothingהלבשה ומוצריו 122,088.42,407.813111.0Leatherעור and its products
ומוצריו 492,385.12,658.738114.8Woodעץ and its products ומוצריו 322.353.52,652.637117.9Paperנייר and its products לאור והוצאה רפוס

ופלסנויק גומי מוצרי
33
40

4,336.7
2,352.4

5,210.9
2,825.6

47
50

121.2
117.7

Printing and publishing
Rubber and plastic products

נפנו ומוצרי כימיים 702,524.72,992.389123.4Chemicalמוצרים and oil products אלמתכת"ם מינרלים 563,257.03,927.944119.4Nonmetallicמוצרי mineral products
בסיסית 292,672.93,287.125124.0Basicמתכת metal מתכת 1092,251.42,669.1100124.5Metalמוצרי products

342,017.52,303.135119.0Machineryמכונות
ואלק0רוני חשמלי 702,494.02,870.1113116.7Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 662,266.02,688.739122.9Vehiclesכלי 192,761.23,076.020110.5Miscellaneousשונות
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PRICES OF OUTPUT AND INPUT
IN THE AGRICULTURE BRANCH
PRICE INDICES OF OUTPUT
AND INPUT iN THE
AGRICULTURE BRANCH, BY
MAIN GROUP AND GROUP

תפוקה n'nn 1!in
ענף של ותשומת

קבוצה לפי החקלאות,
וקבוצה ראשית

בענף ותשומה תפוקה מחיר1
החקלאות

Base: הבסיס:

975/76=S=rV(un100.0 :Baseהבסיס: 1986 =

ראשית Mainקבוצה group and
groupמשקלוקבוצה

1986Weight1987§19881989
1986

התפוקה מרויר 289.61,000.0111.7128.6149.7PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

צמחיים 321.3545.4116.7134.3154.1Cropsנידולים
שדר, 325.4116.2121.2128.8168.8Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,313.5113.1120.3149.4152.1Vegtablesירקות, potatoes, melons
and pumpkins

הדר 287.4123.9115.5136.6159.1Citrusפרי fruit
הררים ללא ,413.1129.8110.1120.5134.4Fruitסירות excl. citrus
נוי וצמחי 156.052.8116.2141.5157.9Flowersפרחים and garden plants

9.6129.8143.0177.9Miscellaneousשונות

ותוצרתם חיים 05.6121.7144.4Livestock)253.0454.6בעלי and its produce
niDiv232.3234.7106.2123.71485Poultry
263.4163.3102.7116.2138.3Cattleבקר
345.256.6111.61295144.8Otherאחר

תשומה מחירי 290.91,000.0113.9134.5163.9PRICEמרד INDEX OF INPUT
שכר ללא Theהמרד index excl. wages of

בחקלאות עובדים 288.1860.2111.8130.0157.5agriculturalשל workers
254.0242.998.5124.3164.0Feedingstuffsמספוא

262.920.4117.3145.0175.6Chicksאפרוחים
ושתילים פקעות ,359.025.1104.8122.9163.2Seedsזרעים, bulbs and seedlings

וזבלים 231.129.3115.2131.1170.3Fertilizersדשנים
הדברה 276557.3114.6124.61385Pesticidesחומרי

300.256.7115.0133.9152.9Waterמים
וחשמל שמנים ,328.052.499.3100.7130.5Fuelדלק, lubricants and electricity
ואריזות אריזה 251.151.2118.0128.2148.3Packingחומרי materials

חקלאיים למבנים בנייה 302.720.7125.7157.6182.2Buildingחומרי material for agricultural
פלסס"ם structuresוכיסויים and plastic covers

חלפים ציוד רכב, ,340.1162.7117.5132.3151.6Machineryמכונות, vehicles, equipment,
עבורה spareוכלי parts and tools
עבודה 303.1150.5127.41625202.4Wagesשכר

שכורה 369.845.0129.3144.3162.9Hiredהובלה transport
ותרופות וטרינריים 605.415.2115.6138.4155.6Veterinaryשירותים services and medicines

327.412.9123.3139.4167.3Insuranceביסוח
ואגרות 179.18.4129.3153.4185.1Taxesמסים and fees
חכירה 585.23.2126.01465174.3Rentדמי

שירותי חשבונות, (הנהלת 399.246.1124.4140.3162.0Miscellaneousשונות (accountancy,
משרד) צורכי computerמחשב, services, stationery)
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PRICES OF INPUT IN BUSES

PRICE INDEX OF INPUT
IN BUSES
Annual averages

באוטובוסים תשומה מחירי
תשומה מחירי מדד

באוטובוסים
Base: IIII 1978 = הב0י100.0:0 שנתיים ממוצעים

10.12

Main group and group 1989 1988 1987

Weight IIII 1978 משקל
שכר כולל
חברים

Incl. mem
bers' wages

שכר ללא
חברים

Excl. ת^רח
bers' wages

וקבוצה ראשית קבוצה

Excl. wages of cooperative members קואופרטיבים ן/ב7י שבר ללא

2,042.52,317.92,780.8GENERAL INDEX

2.412.92,878.83.354.9Wages
2,204.72.543.22,878.8Drivers
2.451.72.994.03,608.1Administration workers

and ticketsellers
3.086.93.868.64,575.0Mechanics
2.119.62.440.72,843.2Service workers

הכללי 000.0המרד
עבורה 296.0שכר

140.6נהגים
מינהל 73.3עונו1
וכרטיסנים

52.2מכונאים
שירותים 29.9עובדי

חברי שבר memberscooperativewagesקואופרטיביםכולל ofIncl.

הכללי 1,000.02,136.12,464.12,913.4GENERALהמדד INDEX

עמדה שכר
נהגים

מינהל עובדי
וכר0י0נים

מכונאים
שירותים עובדי

566.0
353.2
111.7

69.6
31.5

2,327.3
2,;34.0
2,459.1

3,131.9
2,248.9

2,756.8
2,454.1
3,013.0

3,947.1
2.611.7

3.200. 1

2,785.6
3,611.6

4,685.5
3,105.5

Wages
Oriveis
Administration workers
and ticketsellers

Mechanics
Service workers

ושמנים דלק
ילק

שמנים

226.7
212.1
14.6

139.8
130.8
9.0

1.887.2
1,823.1
2.818.4

1,891.1
1,793.7
3.307.5

2,396.2
2,283.0
4,040.9

Fuel and lubricants
Fuel
Lubricants

142.287.71,499.01637.01.871.3Vehiclesוכנ

/שיפוצי חילוף חלקי
אוטובוסים

138.285.21.957.62,081.02,442.2Spare parts and overhaul
of buses

צמיגים (ללא חילוף חלקי
ואבובים)

ואבובים צמיגים
אוטובוסים שיפוצי

86.0

37.5
14.7

53.1

23.1
9.0

1.903.3

2,296.3
1.409.0

2,033.0

2,389.3
1,573.2

2,312.9

2,982.9
1,817.1

Spare parts (excl. tubes
and tyres)

Tubes and tyres
Overhaul of buses

וכוי) זכוכית , yvl 4.12.61.742.52,037.42.594.3Materialsחומרים (wood. glass. etc.)
2.51.61,173.21,205.01,446.8Equipmentציור

ושכירוח) (0חת ריור 26.216.11.863.22,275.52.679.2Housingשירותי services
)depreciation and rent)

משרדים אחזקת
והדפסות משרד צורכי

ודואר 0ל9ון

15.8
3.2
12.6

9.7
2.0
7.7

1.641.7
2.173.9
1,503.5

1,788.5
2.284.3
1.659.7

1,979.0
2,532.4
1,835.2

Maintenance of offices
Stationery and printing
Telephone and mail

מבנים אחזקת
ושיפוצים תיקונים

ומים חשמל

3.9
2.0
6.9

5.5
1.3
4.2

1.907.9
2,147.6
1,841.0

2.164.5
2,632.7
2.033.9

2.703.8
3,121.4
2.587.2

Maintenance of buildings
Repairs and renovation
Electricity and water

וביטוח רישיונות מסים,
D'OO

nnvvin

78.2
14.7
3.8
59.7

48.1
9.1
2.3

36.7

2.212.6
1,149.5
1.827.3
2.500.4

2.805.4
1.352.7
2,038.3
3,213.7

3,627.9
1.611.0
2.489.5
4.199.4

Taxes. licensesand insurance
Taxes
Licenses
Insurance

nmvj61.237.72.321.72,930.73,559.0Miscellaneous
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חיים רמת

שניקנו מצרכים בעבור לשיעורין תשלומים כהוצאה
קניות חשבון על מקדמות או החקירה, תקופת לפני
(כגון: מוותרות הוצאות נכללות לא כן כמו בעתיד.

וכוי). בקבוקים, על פיקדון אש"ל,
משק הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
והעברות חסכונות חובה, לתשלומי פרט הבית,

אחרים. בית למשקי
סקרי על בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות.
לר.ל1 הגדרה ראה סטנדרטית. לנפש נסו הכנסה

הכנסות. סקרי על בהסברים

מקורות
5,000 של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
שבועיים במשך אחר, כל שנחקרו, עירוניים בית משקי
"שיטת 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 הלא'הוד'ם
השלמות נעשו כן כמו 983ו. והדיור האוכלוסין

חדשה. בנייה ממסגרת

החקירה שי0ת

מרי 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 לסטטיסטיקה,
תשובות פי על  הפוקד קיבל כך על נוסף בערך. ימים
החדשים בשלושת הוצאותיה על פרטים  המשפחה
(ואשר רחוקות לעיתים הנקנים מצרכים על האחרונים
בפנקס טובה בצורה לקבלם אפשר תמיד לא לכן
הוצאות לבית, וציוד ריהוט רכישת כגון: יומי), לרישום
שמולא מיוחד בשאלון נרשמו אלה פרטים וכדי. לחינוך,
על נתונים גם נתקבלו בשאלון ביומן. הרישום גמר עם
(גודל תכונותיו ועל וחסכונותיו הבית משק הכנסות

וכד). השכלה, בארץ, ותק הבית, משק

הכנסות סקרי
בסקר' נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות,
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי
החל ושכר). עבודה  12 בפרק מפורטת הגדרה (ראה

המשפחה הוצאות סקר
1986/87

נתקבלו העירוניים הבית משקי תקציב על הנתונים
ע"' שנערך 1986/87 המשפחה הוצאות בסקר
יוני שבין כתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

.1987 1מאי 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 ה"ש1בים 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. אפשרות אין 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
אחר כל בלוחות. הוצגו לא חיסכון ונתוני נבחרים,
ולעיתים עצמו בפני נחקר הנ"ל התקציב ממרכיבי
החקירה). שיטת להלן (ראה שונות 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" בסקר הגדרה (ראה
וכן וברכב בדיור משימוש הכנסותזקופות כלומר, בעין;
לשימוש העסק מן עצמאי ע"1 שנמשכו המוצרים ערך
תשלום. ללא ממעבידו שכיר ע"1 שנתקבלו או פרסי
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 ה00נדר0יות, הנפשות במספר
נפש לכל מייחסת זו גישה שלהלן. הלוח לפי נקבע
מבחינת יותר קסנה שולית השפעה במשפחה נוספת

המשפחה. תקציב על המוסל העומס
ההכנסה סטנדרטית: לנפש נטו הכנסה
הנפשות במספר מחולקת נסו המשפחתית

בית. במשק הססנדרסיות
הכנסה, התפלגות של אישיוויון מדד ג'יני: מקדם
אחד ועד  מלא שוויון לציון  אפס בין ערכים המקבל

מלא. אישיוויון לציון 

מקורות

בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
משקי כל את מקיפה אליה מתייחסים 11.6  11.2
2,000 בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית
בלבד, שבערים לאיהוד"ם שכירים ושל ויותר תושבים
שבו בית כמשק מוגדר שכירים של בית משק כאשר
קואופרטיב. חבר או שכיר הוא המשפחה ראש
למשקי מתייחסת ך11.7 11.2 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 פרס
ביקורו שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים
השנה לתקופת קרובים שהנתונים מכאן הפוקד. של
על הבית משקי נחקרו ,1984 עד הקלנדרית.
של לביקורו שקדמו החודשים 12 במשך הכנסותיהם

הפוקר.
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 בית משק
להם ויש אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
ראש או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב
חלק ביותר. המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק
יבשת כגון: בליווחים המופיעות המשפחה מתכונות
עפ1 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 ,12
(הסברים החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר

.(12 לפרק במבוא ראה נוספים
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

.(12

לעומת חשובים שינויים מספר הוכנסו 1985 בסקר
בעבודה, מעמד בהגדרת הבדלים  הקודמים הסקרים
בתקופת שינוי ובעיקר והריפלוט, 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
876 מס' בפרסום הופיעו בהם, הנהוגות ההגדרות

להלן). רשימה (ראה

והסברים הגדרות

הכספיות ההכנסות כל ברוטו: 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 כמוכ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי
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 המשפחות,
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 ובהתקלקלו הכמויות
נעשה הפרות אומדן הקמעוני, השיווק לשלב הסיטוני;

מקדמים. פי ע7
בין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נסו). מזון
למזון שלא "שימוש הטור ובין מצויה" "אספקה ה0ור
ארור מזון במצרך מרכיב שהן הכמויות ובניכוי ופחת",
בשוקולד הגלומות הסוכר כמויות כגון במאזן, הרשום

ובממתקים.
אלה ולא הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות

בפועל. הנצרכות

הנתונים עיבוד שיט/?/

התקבלו באוכלוסייה 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 היחס ב985ו
ראשי של :מין גיל "שוב, צורת דת, לפי  באוכלוסייה
של במדגם הבית משקי מספר ובין  וכוי המשפחה
הבית משקי למספר האומדן ההכנסות. סקר
אך ארם, 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 מ0בח, החורים:
בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים חדרים
חרר חצי נמנה ,1979 עד לדיירים. המושכרים וחדרים
חדרים של מלא רישום נעשה 1980 מינואר כחדר;

פעמיים'. 1980 נתוני עובדו ולכן חדרים, וחצאי
על חושב הדיור) (צפיפות לרודר הנפשות מספר
בסך הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי
(משק המשפחה בני ידי על התפוסים החדרים הכ>

הבית).

מקורות

ברירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים העם בלוחות
משקי לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוספת
קלי0ה, מרכזי מוסדות, לקיבוצים, (פרס במדינה הבית
ליישובי מחוץ הגרים בדרום ובדוים ס0ודנ0ים מעונות

קבע).
תוצאות פי על עודכנו האוכלוסייה אומדני ב1985,
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. עבודה ,12 פרק ראה 

בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוספת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם
על רק לא המשפחות נשאלות ב1978 החל
מטפלת או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר

לפי וסיכומו המזון רישום הוא המזונות מאזן
התזונתיים הערכים וחישוב המקורות תיאור המקורות,
בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון, שומן, (קלוריות,
למעשה שנמצאה לאוכלוסייה האת ליום, לנפש
ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת בשנה במדינה

.(2 לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקטו)" (דה נוכחת
הארגון ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
ובהתאמה (פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי

שבישראל. לתנאים מסוימת
פי על התפרסמו הנתונים (1986/87) תשמ"ז עד
ב1988, החל (אוקסוברספסמבר) 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 בגרר אינם חריפים
הנסקרת בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
13 לפרק במבוא הגדרה (ראה חקלאי "צור שנת שהיא

חקלאות). 
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

.1985 ,1 on 0ו0ף.  לישראל ר,ס0ג1י00י /;mar 1983 בישראל דיור צפיפות ראה 1
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כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מספלת: או בית עוזרת
דיור ראה  הנתונים ומקורות נוספים הסברים

לעיל.

שעבר בשבוע אך מעסיקות כלל: בדרך אם גם אלא
השעות. מספר ידוע לא אך רמעסיקות עבדה לא
מעסיקות אם ידוע בלא נכללו אלה קבוצות כעבר,
לפי 1978 נתוני מוצגים לכן מספלת. או בשכר עוזרת

השאלונים. סוגי שני

נבחרים פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17,15 ,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 ס00יס0יקה 21

(1964)
המשפחה תקציב סיווג 31

מיוחדים פרסומים

עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225
1963/64

1964/65 חיסכון סקר 239
 תשכ"0 תש"ס בישראל החקלאות 327

11 חלק
1968 עמידר דיירי סקר 328
1977 צעירים זוגות סקר 595

1978 דיור תנאי סקר 641
 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
1988 בישראל דיור צפיפות 866

1985 ,1987 ,1988 בית משקי הכנסות 876

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31,23,16 מס'

295 חיים רמת



1986/87 המשפחה הוצאות סקר
הכנסה עשירוני לפי עירוניים, בית משקי תקציב

של בעבודה מעמד !לפי סטנדרםית לנפש נטו כוללת
הבית משק ראש

1986/87

11.1

הכל סך
Total

טשירון

תחתון
Lower23456

(שח) העשירון של עליון 251320458גבול 387539628

(אלפים) הבית משקי 1כל ,092.0

no j71uoV נפשות 3.54.94.33.6ממוצע 3.83.53.3
בית למשק סטנדרטיות נסשות 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 ביח למשק n"1u

 כרונ1ו כוללת הכלהכנסה 2,0787361,0131,1551,4111,6781,893סך
נטו כוללת 1,6677049351,0401,2331,4311,594הכנסה

ברוטו נספית 1,8336599019981,2311,4761,649הכנסה
נטו כספית 1,4226278248831,0531,2281,349הכנסה

לתצרוכת שלא 4333580118184258316הוצאה

סך  לתצרוכת 1,8681,0851,2721,4161,5351,7311,825הכלהוצאה
כספית הוצאה 1,5429891,1281,2131,2981,4611.500מזה:

אחוזים

הכל 0ך בר/ט/ 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
904.62.42.43.73.64.55.0נסיות

ומתמיכות 10.945.031.023.317.413.49.7מקצבאות

הכל סך לתצרוכת שלא 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
חובה 94.991.497.597.596.796.194.9תצלומי

אחרים בית למשקי 5.18.63.82.53.33.95.1העברות

הכל סך לתצרוכת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
\un16.828.324.320.820.317.715.9

וסירות 6.510.59.78.17.87.56.3ירקות
16.311.112.715.215.315.417.1דיור

הניח ומשק דירה 8.98.89.48.88.79.09.2ארהקת
לניח וציוד 6.3ו.6.75.26.67.16.87ריהוט

והנעלה 7.311.19.47.98.56.97.9הלבשה

5.23.74.34.85.15.35.0בריאות

ובידור חרבות 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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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE 1986/87

BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY DECILES OF NET
11.1 OVERALL INCOME PER STANDARD PERSON AND STATUS AT

WORK OF HOUSEHOLD HEAD
1986/87

של בעבודה mvn
Decileהבית משק ראש

Status at work 0
head 01 household

7QQ1עליוןotuעבדעצמאי לא
1OyUpperEmployeeSelfemployedNot 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
1.41.41.51.4151.50.3Average earners per household

GROSS OVERALL INCOMETOTAL

Net overall income

Gross money income
Net money income

NONCONSUMPTION EXPENDITURE

CONSUMPTION EXPENDITURETOTAL

Thereof: Money expenditure

NIS per household per month at average prices of survey period

1,131 2,946 2,448 4,818 3,246 2,596 2,230
1,080 2,006 1,934 3.373 2,456 2,060 1,842

944 2,667 2.177 4.314 2,876 2.270 1,953

894 1.727 1.663 2.872 2.085 1.738 1,561

69

1,306
1,056

972

2,176
1,784

536

2,128
1.771

1,527

3,036
2,374

834

2,540
2,026

564

2,194
1,758

Percents

410

2,049
1,672

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0OVERALL GROSS INCOMETOTAL

73.674.977.771.780.582.019.7From work

13.613.913.518.412.511.524.8From capital
4.55.04.35.61.41.319.5From pensions
8.36.14.54.35.65.236.1From allowances and assistance

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONCONSUMPTION EXPENDITURETOTAL

95.494594.794.695.996.8725Compulsory payments
4.65.55.25.43.93.327.5Transfer to other households

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0CONSUMPTION EXPENDITURETOTAL

15.)14.013.211.816.016.719.1Food
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
6.4667.46.97.26.65.5Furniture and household equipment
7.86.66.65.17.67.16.7Clothing and footwear
5.45.05.85.65.15.35.3Health

13.113.613.114.613513.99.0Education. 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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INCOME SURVEY

AVERAGE GROSS MONTHLY
MONEY INCOME OF URBAN
HOUSEHOLDS, BY SOURCE

Financial data  at uniform prices of each
surveyed year

הכנסות סקר
חודשית כספית הכנסה

משקי של בר!ט! ממוצעת
לפי עירוניים, בית

הכנסה מקור
בל של אחידים במחירים  הבספ"ם הנתונים

נסקרת שנה

198519871988

שביר הבית משק Householdראש head  employee
(אלפים) בית 599.1609.3614.4Householdsמשקי (thousands)

בית למשק נפשות 3.83.83.8Averageממוצע persons per household
הבית משק ראש של ממוצע 41.142.0412Averageגיל age of household head

בית למשק מפרנסים 1.61.61.6Averageממוצע earners per household
לחודש) (שח ממוצעת כספית Averageהכנסה monthly money income (NIS)

ברוטו  בית 1,2502,3742,937perלמשק household  gross
נ0ו 9271,8682,326 net

ברונוו  ס0נדר0ית 411778970perלנפש standard person  gross
נ0ו 305612770 net

ס0נדר0ית לנפש נסו ממוצעת כספית Averageהכנסה net money income per standard person
ריאלי1 שינוי 13.08.0Percentאחוז real1 change

ניעי 0.2180.2120.213Giniמקדם coefficient

(אחוזים) הכל סך הכנסה 100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOMETOTAL (percents)
הכל סך שכירה 89.688.387.9Employedעבודה worktotal

הבית משק ראש 69.167.365.8Incomeהכנסת of household head
הבית משק ראש של הזוג בן 15.415.416.4Incomeהכנסת of household head's spouse

אחרים מפרנסים 5.15.65.8Incomeהכנסת of other earners
עצמאית 1.62.32.3Selfemployedעבודה work
ותמיכות 889.49.7Propetryרכוש and assistance

וקצבאות תמיכות :5.76.16.1Thereofמזה: assistance and
allowancesממוסדות from institutions

עובד אינו הבית משק Householdראש head not working
(אלפים) בית 271.1295.9294.4Householdsמשקי (thousands)

בית למשק נפשות 2.32.22.2Averageממוצע persons per household
הבית משק ראש של ממוצע 61.261.661.2Averageגיל age of household head
בית למשק מפרנסים 0.20.10.1Averageממוצע earners per household

לחודש) (שח ממוצעת כספית Averageהכנסה monthly money income (NIS)
ברוסו  בית 374735943perלמשק household  gross
נטו 367716915 net

ברוטו  סטנדרטית 180361458perלנפש standard person  gross
נטו 177352445 net

סטנדרטית לנפש נטו כספית Netהכנסה money income per standard person
ריאלי' שינוי 12.08.7Percentאחוז real1 change

גיני 0.2660.2940.299Giniמקדם coefficient

(אחוזים) הכל סך הכנסה 100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOMETOTAL (percents)
9.48.68.3Workעבורה

הכל סך בישראל ותמיכות 80.981.582.5Propetryרכוש and assistance in Israeltotal
ורכוש 2.82.43.4Capitalהון and property

23.926.826.8Pensionsפנסיה
ממוסדות ותמיכות 52.650.450.6Allowancesקצבאות and assistance from

institutions
מפרטים 1.51.91.7Assistanceתמיכות from private persons

לארץ מחוץ ותמיכות 9.79.99.2Propetryרכוש and assistance from abroad

Nominal change after deduction of change in ihe Consumer Price Index. לצרכן המחירים במרד השינוי נ(יכוי 1?j'Oij .tvv: 1
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AVERAGE OF PERSONS AND
EARNERS, AND INDICES OF
AVERAGE GROSS MONTHLY
MONEY INCOME PER URBAN
HOUSEHOLD HEADED BY AN
EMPLOYEE, BY SIZE OF HOUSE
HOLD AND BY CHARACTER
ISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

ומפרנסים, נפשות ממוצע
כספית הכנסה ומדדי

עירוני בית למשק ברוטו
גודל לפי שכיר, שבראשו
תכונות ולפי בית משק

הבית משק ראש

בית .J71W0נפשות מפרנסיםממוצע Sizeממוצע of household
בית משק נית(אחוזים)נ1רל ביתלמשק הכנסהלמשק 1andמדדי characteirstics

הבית משק ראש HouseholdsAverageותכוטת personsAverage earnersIncome indices^of household head
(percent)per householdper household

1988198519871988

הכל ביתםך 100.03.81.6HOUSEHOLDSTOTALמשקי

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 91.985.03
423.24.01.7100.0 100.0100.04
519.55.01.8104.7 103.399.15
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+4.32.11.366.6 67.373.765+

לימוד Yearsטנות 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+37.33.51.6135.0 137.7134.313+

הכל 0ך  94.73.71.691.3יהודים 92.292.9JewsTotal

עלייה ותקופת לידה Continentיבשת of birth and
peirod of immigration

הכל 25.84.21.684.3אסיהאפריקהסך 80.781.8AsiaAfricaTotal
1954 12.44.21.886.4עד 83.688.7Up to 1954

195519649.04.31.684.7 77.176.319551964
1965+4.24.11.577.4 78.174.51965+

 26.33.31.6100.0אירופהאמריקה 100.0100.0EUROPEAMERICA

הכל TOTALסך

1954 10.83.11.6106.3עד 105.4110.6Up to 1954

195519644.83.61.699.6 97.3100.619551964
1965+10.73.31.693.4 95.289.31965+

42.63.61.690.3יע1ר0ל 95.495.2srael

566.1.;5.35.3לאיחודים 62.162.5NonJews

1 The base in each of the chai
face.

iracteirstics is marked 100.0 and printed in bold בהבלטה. ומודפסת במאה מסומנת חנונה בנל ר,נ0י0 1
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AVERAGE GROSS MONTHLY MONEY INCOME
PER URBAN HOUSEHOLD HEADED BY AN
EMPLOYEE, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND BY
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

ברוטו ממוצעת חודשית כספית הכנסה
שכיר, שבראשו עירוני בית למשק

ראש תכונות ולפי בית משק גודל לפי
הבית משק

1988

11,4

במשק Personsביתנפשות in household
הבית הכלמשקי Characteristiesסך of הבית משק ראש HouseholdsTotalתכונות

123456+household head

(אלפים) בית 614.547.5משקי 614.5107.0 117.0142.2119.581.2HOUSEHOLDS (thousands)

(NIS)אחוזים (שיח) ברוטו ממוצעת חודשית Grossהכנסה average monthly income
Percents

הבית משקי 100.01,590כל 2,9372,891 2,5143,3993,3692,948ALL HOUSEHOLDS
הכל 94.71,594יהודים0ך 2.9882.936 2,5333,4643,4343,077Jewstotal

הכל 25.81,349אסיהאפריקהסך 2,6312,551 1,8132,8743,0522.792AsiaAfricatotal
1954 (1,429)125עד 2,8522,771 1,8893,1643,3393,016Up to 1954

195519649.0(1,181) 2.4542,359 (1,860)2,4662,8092,68419551964
1965+4.32,396(2,515) (1,602)(3,037)(2,683)(2,299)1965+

הכל סך 26.31,450אירופהאמריקה 3,2173,321 2,8273,9183,7943,677EuropeAmericatotal
1954 10.81,714עד 3,5573,755 3,0624,5884,311(4,562)Up to 1954

195519644.83,237(2,930) (2,588)(3,747)(3,993)(3,624)19551964
1965+10.7(1,213) 2,8733,120 2,5963,585(2,978)(3,135)1965+

הכל 42.61,779ישראלסך 3,0632,879 2,5893,5163,5793,185Israeltotal
ישראל יליד: (1,789)5.9אב 2,825(2,981) 2,377(3,108)(3,687)(3,370)Father born: Israel

(1,514)18.6אסיהאפרקה 2,4942,466 2,1342,5542,6443,004AsiaAfrica
אמריקה 18.11,898אירופה 3,7343,316 3,2004,4704,580(3,495)EuropeAmerica

(1,625)5.32,072לאיהו7י0 (1.734)(1,790)(2,072)2,294NonJews

o
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HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES, BY
DECILES OF GROSS MONTHLY MONEY INCOME
PER URBAN HOUSEHOLD, AND BY
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

עשירוני לפי שבירים, שבראשם בית משקי
בית למשק ברוטו חודשית כספית הכנסה

הבית משק ראש תכונות ולפי

1988
הכנסה Decilesעשירוני of Income

הכל סך
Totalתחתון

Lower23456789ו1ייון
Upper

(rar) עליון 1,0961,5081,8252,1662,5202,9433,3904,1035,188Upperגבול limit (NIS)
למשק ברו0ו כספית 2,9378071,3121,6612,0062,3292,7383,1713,7266,918הכנסה 4,594Garss money income per

(rrui) householdנית (NIS)
למשל, נ0ו כספית oojjp2,3267611,1981,4561,7291,9832,2822,5942,9484,759 3,492Net money income

(mu) perבית household(NlS)
בית במשק נפשות 3.82.63.33.63.83.94.04.04.14.2ממוצע 4.2Average persons per

household
סטנדרטיות נפשות 3.02.32.82.93.03.13.23.23.23.3ממ1צע 3.3Average standard

בית personsלמשק per household
ראש של ממוצע 41.238.339.740.739.739.939.941.643.244.5גיל 44.3Average age 0(

הבית householdמשק head

(אחוזים) הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ך 100.0TOTAL (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling

8 (4.9)19.233.934.826.324.618.714.113.912.6ער (8.3)Up to 8
91243.540.642.847.344,751.655.746.543.224.4 38.0912
13+37.325.522.426.430.729.730.139544.270.7 53.713+

Ageגל
34 35.552.446.042.344.240.240.730.722.415.7עד 20.2Up)0 34
355446.629.235.437.038.743.344.149.758.467.7 62.23554
556413.712.012.914.413.911.812.116.715.914.2 12.95564
65+4.3(6.3)(5.7)(6.3)(3.2)(4.7)3.1(3.4)(4.8)65+
הנל 94.789.690.692.393.893.894.997.797.498.9יהודיםסן 98.3Jewstotal
לידה Continentיבשת of birth

אפריקה 25.830.228.324.530.233.427.524.124.216.0אסיה 19.6AsiaAlrica
אמריקה  26.322.519.924.321.218.527.529.930.933.2אירופה 35.3EuropeAmerica

42.636.842.443.542.441.639.943.542.349.8ישראל 43.4Israel
NonJews(2.6)(5.1)(6.2)(6.2)(7.7)(9.4)(10.4)5.3לאיהודים

C
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HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES, BY
DECILES OF NET MONTHLY MONEY INCOME PER
STANDARD PERSON AND BY CHARACTERISTICS
OF HOUSEHOLD HEAD

עשירוני לפי שכירים, שבראשם בית .pum
ולפי ססנדרסית לנפש נטו כספית הכנסה

הבית משק ראש תכונות

1988

הכנסה Decilesעשירוני of Income
הכל סך
Totalתחתון

Lower23456789
li'Vv
Upper

(nuo עליון 460נבול 3555476427348459571,1081,358Upper limit (NIS)

למשק ברו0ו כספית 2,9371,574הכנסה 1.0651,9502.1602,4632,9873,2343,7245,876 4,238Gross money income per
(שח) householdבית (NIS)

למשק נ0ו כספית 2,3261,395הכנסה 9911,6781,8472,0672,4382,5872,9084,115 3,183Net money income
(ש"ח) perבית household(NIS)

בית במשק נפשות 3.84.5ממוצע 4.84.43.93.73.93.53.42.7 3.1Average persons per
househcld

סבונדרסיות נפשות 3.03.4ממוצע 3.53.43.13.03.12.92.82.4 2.6Average standard
בית personsלמשק per household

ראש של ממוצע 41.239.1גיל 36.037.541.839.641.241.243.048.2 44.1Average age of

ו.בית pvmhousehold head

(אחוזים) הכל 0100.0100.0ך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0TOTAL (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling
8 19.232.3עד 43.521.925.817.114.713.0(121)(3.5) (8.4)Upto 8

91243.550.4 38.755.148.346.949.843.138.725.0 38.9912
13+37.317.3 17.923.025.936.035.543.949.271.4 52.813+

<<Age
34 35.540.0עד 49.844.134.438.734.233.630.220.0 30.0Up to 34
355446.650.2 43.047.044.347.447.649.750.043.5 42.83554
556413.7(6.7) (6.0)(6.8)17.911.213.413.414.5255 21.15564
65+4.3(3.0)(3.4)(2.7)(4.8)(3.3)(5.2)(11.0) (6.0)65+

הבל 70  94.797.9יהודים 79.793.796.096.196.397.398.399.0 99.6Jewstotal
לידה Continentיבשת of birth

אפריקה 25.837.1אסיר. 32.236.535.126.724.322.117.9(9.2) 16.9AsiaAfrica
אמריקה 26.314.1אירופה 14.514.619.323.633.031.733.244.1 35.0EuropeAmerica

42.640.7ישראל 32.542.541.745.539.043.247.245.6 47.7Israel

(8.1)5.3לאיהודים 20.9(6.3)(4.0)(3.9)(3.7)Non Jew!;
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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

שאינם אנשים שבראשם בית .pum
כספית הכנסה עשירוני לפי עובדים,
ולפי סטנדרטית לנפש נטו חודשית

הבית משק ראש תכונות

Decilesץכנסהעשיתני of income
הכל 10
Totalתחתון

Lower23456789
Upper

(שיה) עליון 165250316342372442528658867Upper_ננול limit (NIS)
למשק ברו0ו כספית 9432516216565695638209391,1172,527הכנסה 1,361Gross money income per

>0ווו) householdנית (NIS)
ל0שק נ0ו כ90ית 9152506186525685608109211,0862,357הננסה 1,323Vet money income per

(ntu< householdנית (NIS)
J1HU95 vxmn2.23.53.72.71.71.52.11.91.91.6 1.7Average persons per
נית householdבכושק

ס0נרר0יות /7/e/oj 2.12.82.92.31.71.62.01.91.91,7ממוצע 1.7Average standard
נית personsלמשק per household

ראש של ממוצע 61.135.848.459.468.668.264.665565.668.2גיל 67.1Average age of
הנית householdמשק head

Characteristics of household head הבית משק ראש noon

ואתתים) הכ7 JO
לימור שנות

8 71
912
+13

100.0

47.6
30.8
21.6

100.0

27.2
30.6
42.2

100.0

45.1
26.1
28.9

100.0

52.1
27.3
(20.6)

100.0

63.1
23.9
13.0

100.0

71.8
21.5
(6.7)

100.0

59.1
29.7
(11.2)

100.0

54.1
28.5
17.4

100.0

47.1
37.4
(15.6)

100.0

37.8
37.7
24.5

100.0

(18.2)
45.2
36.0

TOTAL (percents)
Years ol schooling

Upto 8
912
13+

1854
+55

29.4
70.6

89.4
(10.6)

60.8
39.2

33.7
66.3

(17.1)
82.9

(13.8)
86.2

(22.3)
77.7

18.7
81.3

(16.6)
83.4

(11.6)
88.4

(9.8)
90.2

Age
1854
55+

חכ> סר .חורים~
יידה .בשת

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

ישראל

96.2

27.0
51.7
17.4

90.2

26.8
(20.9)
42.4

90.6

30.7
28.3
31.5

94.3

30.5
45.5
(18.3)

94.9

30.4
575
7.0

97.0

42.7
46.1
(8.2)

97.7

34.3
51.2
(117)

98.5

32.3
51.2
15.0

99.0

22.1
63.4
(13.4)

100.0

13.9
74.6
10.9

99.7

(5.9)
78.1
(15.2)

Jewstotal
Continent 01 birth
AsiaAfrica
EuropeAmeirca
Israel

1.5NonJews(5.7)(9.4)(9.8)3.8לאיחודים
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המזונות מאזן

1989 המזונות, מאזן

אחרת צוין כן אם אלא 0ונות,

11.8

npsonשלא שימוש
במלאי"צורמצרך >\vv<ופחתמצויהיבואיצוא למזון

ProductionChangeExportsImpotrsAvailableNot for food
in stockssupplyand waste

ומוצריהם דגנים
201,70012.000144,750538,100607,05052,650חיטה1

(נקי) 25,00020.00078,75033,750אורז
אחרים 1.2251,450דגנים

5.6255.400

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 227,80043030,5007,070204,80052,900תפוחי

15,6205305407014,62011,470קורנפלור
ודבש סוכר

70,00082,500334,950182,45019,250סוכר
2,0003001002,200דבש

וריבות ממתקים 30,7001,8503,90011,00035,950שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 8,87010,5003,50012,80028,6701,570קנוניות

וחמניות בוסניס2 30,05010,6509,80013,91023,510510שומשמין,
1,9001,55020010,65010,800אגוזים2

990,200341,85020,750669,10041,900ירקות3
ומלונים אבסיחים פירות,

הדר 1פרי ,090,000_
1 ,036,25066,750120,5002,600

הדרים ללא טריים 428,95012,97551,6502,375392,65080,125פירות
ומלונים 151,20032,400118,8005,000אבטיחים

יבשים 1,475600פירות


2,8504,925

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 73,9005,0007,90020,25091,25026,250שמני

30,80045030,350600מרגרינה
5,8504002,6503,6001,050חמאה

בשר
וקפוא טרי 35,6003,20090041,90073,400בקר,

קרקס משקל 5,9505,950צאן

אחרות 8,6508,650בהמות
הנל החיים מבעלי פנים _6.4502504,20010,900חלקי

מנוקה) בלתי (מרוט 237,8001,20018,050220,950עוף

103,8007508,05096,50010,800ביצים
29,80050025025,10055,150דגים

ומוצריו חלב
בקר 943.7503,000940,750660,500חלב
צאן 34.60034.60013,500חלב

חלב 8,6001,3007002,10011.3009.500אבקת
75,2705601.7404074,130גבינות

ניגרת 100,7504.80095,950תוצרת

.nnp  ה0ורים ביתר גרעינים;  nnoi ללה!) שלא שימוש ועד 0"צור ב10רים 1

קליפות. ללא הכזשקל 2

ותירס. לשימורים אפונה כולל 3
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FOOD BALANCE SHEET

FOOD BALANCE SHEET 1989

Tons, unless otherwise stated

לנפשהספקו rPer capita supplies

(נטו) innלשנה ליוםקג ליוםגרם ליוםקלוריות Ol1חלבון |DIIUCommodity
Food (net)Kg.GramsCalories per(גום)(גרם)

per yearper daydayProtein perFat per day
(Kcal)day (grams)(grams)

98231.64.1CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
430,70093.7256.789830.03.9Wheat'
33,7507.320.0721.30.1Rice. milled
5,4001.23.2120.30.1Other cereals

711.50.1POTATOES AND STARCHES
151,90033.090.4641.50.1Potatoes and potato flour

3,1500.71.9700Cornflour

381__SUGAR AND HONEY
163,20035.597.3377Sugar
2,2000.51.44Honey

35,9507.721.1820.42.2CHOCOLATE. SWEETS AND JAM

1496.88.6PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
27,1005.916.2573.50.5Pulses, edible, dry
23,0005.013.766265.7Sesame, groundnuts2 and sunflower
10,8002.36.3260.72.4Nuts2

627,200136.4373.7914.40.9VEGETABLES3

1521.82.9FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

117,90025.770.4220.3Citrus fruit
312,52568.0186.21131.22.8Fresh fruit, excl. citrus
113,80024.867.990.20.1Watermelons and sugar melons
4,9251.13.080.1Dried fruit

484_55.0OILS AND FATS
65,00014.138.634138.6Vegetable oils, refined, edible
29,7506.517.813215.1Margarine
2,5500.61.6111.3Butter

30925.122.3MEAT
73,40016.043.8956.57.4Beef, fresh and frozen
5,9501.33.650.40.4Sheep and goats carcass weigh
8,6501.95.2190.51.9Other meat
10,9002.46.691.10.5Offal and other edible patrs of above

220,95048.1131.818116.612.1Poultry (dressed, not drawn(

85,70018.651.0735.65.3EGGS

55,15011.932.5163.40.3FISH

24415.814.2MILK AND DAIRY PRODUCTS
280,25061.0167.11005.54.7Cow's milk
21,1004.612.6110.60.6Sheep and goats' milk
1.8000.41.140.4Milk. dried
74,13016.144.1767.25.2Cheese
95,95020.957.3532.13.7Sour milk. etc.

I In the columns from Production through Not for food and waste  grain; in all other columns  flour.
2 Weight without shells.
3 Ind. peas for canning and maize.
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CALORIES AND NUTRIENTS
PER CAPITA PER DAY

המזון ואבות קלוריות
ליום לנפש

1989 1988
תו'ומז
1986/87

תשם
1979/80

תשל
1969/70

תשר
1959/60 1949/50

(Kcal) nimVp1 (Kcal)Calorie!
הכל 2,6102,7722,9882,9793,0773,034סך §3,062TOTAL
ומוצריהם 1,2601,1571,0671.048975964982Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 98777989777871Potatoesתפוחי and starches
ודבש 0184311376323375364381Sugarוכר and honey

וריבות ממתקים ,82688490838182Chocolateשוקולד. sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני ,628596114137148149Dulsesקטניות. oil seeds and nuts

65677769757891Vegetablesירקות
ומלונים אבסיחים ,162152Fruit§105147164150170פירות, watermelons and sugar

melons
ושומנים 343406452496526515484Oilsשמנים and fats

95143264284315326309Meatנשר
61738977757473Eggsביצים
58181612181816Fishדנים

ומוצריו 197220224227251254244Milkחלב and dairy products

Protein(grams)(נרם)חיבון
הכל 83.985.191.592.2.9S996.996.4TOTALסך

חיים מבעלי :32.234.044.345.450.451.749.9Thereofמזה; animal
ומוצריהם 41.439.734.634.131.531.331.6Cerealsדגנים and cereal products

ועקילנים אדמה 2.21.71.81.91.61.61.5Potatoesחפותי and starches
וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.40.40.4Chocolateשוקולד, sweets and jam

1אגוזים שמן גרעיני ,3.24.0455.06.0656.8Pulsesקסניות. oil seeds and nuts
2.93.53.73.53.73.74.4Vegetablesרקות

ומלונים אבסיחים ,1.82.12.31.92.31.71.8Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

7.411.820.822525.226.225.1Meatבשר
4.65.56.85.95.85.75.6Eggsביצים
7.13.02.72.43.4353.4Fishוגים

ומוצריו 13.113.714.014.616.016.315.8Milkחלב and dairy products

Fat(grams)וגדם)שוגון
הכל 73.986.7104.3111.5121.7122.0115.9TOTALסך

חיים מבעלי :23.927.938.338.743.144.042.1Thereofמזה: animal
ומוצריהם 5.44.84.44.33.93.94.1Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,1.30.81.82.02.22.12.2Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,2.95.05.57.08.49.08.63ulsesק0ניות, oil seeds and nuts
0.20.40.70.60.70.80.9Vegetablesירקות

ומלונים אב0יחים ,1.11.42.02.53.63.52.9Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

ושומנים 39.046.351.556.359.758.655.0Oilsשמנים and fats
6.910.319.320.722.723522.3Meatבשר
4.45.26.45.65.45.45.3Eggsביצים
3.30.60.40.30.40.40.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212.114614.714.2Milkהלב and dairy products
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VITAMINS AND MINERALS PER
CAPITA PER DAY

Miligrams, unless otherwise stated

לנפש ומינרלים D^'no'i
ליום

אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים,

/ ו
S
0

פ

0

ו
r £

mc ■n c

a
>

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar
melons

Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar
melons

Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar

melons
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

1949/50

15.0
8.5
0.7
0.9
0.1

1.5
1.2

0.7
0.9
0.3
0.2

1969/70
16.3
7.1
0.6
1.3
0.2

1.8
14

2.0
1.4
0.1
0.4

1979/80
16.1
6.9
0.7
1.4
0.4

1.6
1.2

2.2
1.2
0.1
0.4

850
272

9
38

60
51

4
19
13

378

722
103
7
60
7

59
55

13
27
5

386

687
70
8

74
9

53
50

14
24
4

381

126

10

1

61
52

130

8

65
55

2

115

9
1

60
43

13.4
6.9
1.6
0.7

0.8
0.5

1.8

0.8
0.3

16.8
5.2
1.2
1.0

1.4
1.0

6.2
0.1
0.4
0.3

17.7
5.1
1.3
1.1
0.1

1.3
0.8

7.2
0.1
0.4
0.3

1989

1.79
0.81
0.04
0.02
0.01

0.10
0.06

0.07
0.12
0.05
051

1.42
0.29
0.03
0.03
0.01

0.13
0.11

0.15
0.17
0.01
0.49

1.35
0.20
0.03
0.04
0.02

0.13
0.11

0.17
0.14
0.01
050

1.92
1.32
0.10
0.09

0.11
0.12

0.03
0.04
0.02
0.09

1.68
0.92
0.08
0.12

0.16
0.15

0.10
0.06
0.01
0.08

1.65
0.91
0.09
0.13

0.15
0.13

0.11
0.05
0.01
0.07

3,195

9
2

584
1,372
416

51
371
18
372

Viun
4,212

16
2

483
1,594
827

249
548

2
491

01un

3,652

19
2

399
1,193
737

333
478

1

490

הכל סך
ומוצריהם דגנים

ועמילנים ארמה תפ1חי
ואגוזים שמן גרעיני קנ1ניות.
וריבות ממתקים שוקולד.

ושומנים שכונים
ירקות

ומלונים אבטיחים פירות

כשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב

הכל סך
ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ואגחים שמן גרעיני קטניות,
וריבות ממתקים שוקולד,

וטומנים שמנים
ירקות

ומלונים אבטיחים סירות

בשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב

הכל סך
ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ואגוזים שמן גרעיני 0,7ניות,
וריבות ממתקים שוקולד,

ושומנים שמנים
ירקות

ומלונים אבטיחים פירות,

נשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב

הכל 4,0381.661.4618.912472016.6TOTALסך ומוצריהם 0.850.194.7646.4Cerealsדגנים and cereal products
1עמילנים ארמה 0.070.031.1760.53otatoesחפותי and starches ואגוזים שמן גרעיני ,300.170.051.51981.9Pulsesקסניות, oil seeds and nuts

וריבות ממתקים .30.020.1100.4Chocolateשוקולד, sweets and jam ושומנים Oils_204שמנים and fats 1,5620.200.171775642.0Vegetablesירקות ומלונים אבטיחים ,8490.100.110.839441.2Fruitסירות watermelons and sugar
melons

3950.120.198.1162.5Meatבשר 4540.050.140.1221.1Boosביצים 10.010.020.550.2Fishדגים ומוצריו 5400.090.540.323910.4Milkחלב and dairy products
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HOUSING

JEWISH HOUSEHOLDS1, BY
HOUSING DENSITY

דיור

יהודיים1, בית משק1
דיור צפיפות לפי 11.11

הכל לחדר0Totalך perנפשות roomPersons

אלפים
Thousands

iwiriN
Percents1.001.001.01

1.49
1.50
1.992.002.01

2.49
2.50
2.993.00+

1967613.6100.026.6 14.812.914.414.11.85.210.2

1968634.4100.027.5 16.113.214.312.91.95.19.0

1969640.8100.028.1 16.912.714.61252.04.785

1970662.2100.028.0 18.812.814.211.72.14.97.5

1971683.2100.027.5 20.013.614.011.12.04.87.0

1972704.3100.027.6 20.814.014.510.42.24.36.2

1973729.9100.027.8 21.614.714510.02.13.95.4

1974746.7100.028.3 22.814.513.99.32.23.85.2

1975774.7100.028.0 24.515.013.79.02.13.54.2

21975779.1100:027.7 24.514.913.89.02.33.64.3

1976796.9100.0281 26.115.513.18.32.13.33.6

1977820.1100.027.9 27.416.113.37.81.92.72.9

1978848.7100.027.8 29.516.013.17.12.02.32.2

1979868.7100.027.2 29.817.013.26.91.92.11.9

1980894.4100.027.3 31.317.112.66.41.71.91.6

31980894.4100.022.9 31.320.012.87.12.02.11.8

1981914.7100.022.1 32.520.213.26.61.82.11.4

1982927.7100.021.6 33.920.812.66.21.82.01.3

1983954.4100.021.1 35.720.612.75.61.61.61.2

1984973.2100.021.4 36.420.212.45.51.41.61.1

1985987.7100.021.2 37.320.611.85.41.41.31.0

21985983.7100.021.3 37.820.311.65.41.41.31.0

19861,003.2100.020.7 39.019.512.44.91.31.21.0

19871,020.8100.020.5 40.219.411.94.61.41.20.8

19881,030.7100.019.9 42.019.111.54.71.11.10.8

19891,049.2100.019.9 42.519.311.14.51.10.90.8

1 Excl. qibbuzim. institutions, and immigrant absorption
centers. 2 Data are based on corrected population estimates
according to tne 1972 and 1983 Censuses, respectively. 3. See
explanation in introduction.

א1מדני על מבוססים הנהונים 2 קלי0ה. ומרכזי מוסרות קיבוצים. כולל ר<* 1

ראה 3 בהתאמה. ו1983, 1972 מפקר1 תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה
במבוא. הסבר
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HOUSEHOLDS1, BY HOUSING
DENSITY, RELIGION,
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE OF
HOUSEHOLD HEAD

לפי ביתי, 1pwn
יבשת דת, דיור, צפיפות

עלייה תקופת לידה,
מגורים יישוב וצורת
הבית משק ראש של

1989

צפיפות
ממוצעת
Average
density

Persons per room לחדר נפשות

3.00+ 2.50
2.99

2.01
2.49 2.00 1.50

1.99
1.01
1.49 1.00 1.00

Total הכל 0ך

JEWS' 1.02 0.8 0.9 11
Continent of birth and period of immigration
Israel
Father born:
Israel
AsiaAfirca
EuropeAmerica

AsiaAfrica
Up to 1960
19611964
1965+

Thereof: Asia
Up to 1960
19611964
1965+

EuropeAmerica
Up to 1960
19611964
19651974
1975+

Type of locality of
Urban localities
Jerusalem
Tel AvivYa10
Haifa

Size of locality
100,000199.999
50,00099,999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999
Thereof2:
Development
localities

Rural localities
Moshavim
Villages

NONJEWS
Moslems
Christians
Druze 81 others

1.10

1.05
1.21
1.00

1.15
1.13
1.23
1.14

1.14
1.13
1.20
1.17

0.82
0.76
0.92
0.92
0.93

1.3 1.2

(1.3)
1.6
(0.9)

(2.1)
1.5
(0.6)

1.1

(1.2)
1.4
(0.7)

4.5 11.1 19.3 19.9 42.5

5.6 12.3 24.1 21.8 32.6 100.0

0.8 1.2 2.1
08 1.1 2.0
(0.6) (1.1) (23)
(0.8) (1.5) (2.1)

(0.7)
(0.8)

(0.4)

(1.0) 2.2
(1.0) 21
 (3.4)

(1.4) (1.8)

(0.3) (0.4) (0.3)
(0.2) (0.3) (0.2)
(0.9) (0.4)
(0.1) (0.3) (0.3)
(0.5) (0.6) (0.5)

residence
1.02'
1.11
0.88
0.87

1.04
1.10
1.00
1.09
1.08
1.10

1.06
1.04
1.09

1.90
2.05
1.42
1.70

0.8
2.2
(0.5)
(0.2)

(05)
1.8
(04)
(0.9)
(0.8)
(0.9)

(1.2)
(1.5)
(0.9)

19.5
24.0
5.8
12.1

Type of locality of residence
Urban localities
Jerusalem

Size of locality
10.000+
2,0009,999

Rural localities

1.92
254

1.71
1.89

1.73

20.2
47.9

11.6
16.6

1.0
2.1
(0.7)
(0.2)

0.8
1.7
0.7
(0.7)
(09)
(0.8)

(06)
(0.3)
(11)

8.1
9.5
2.9
6.8

8.0
(4.9)

8.2
9.1

100.0 1,049.2 'הורים'
עלייה ותקופת לידה ■בשת

4 3 9.6 18.0 23.2 40.3
8.2 17.6 25.9 21.1 22.8
3.1 7.4 24.6 22.1 40.6

62 16.9 21.7 17.5 33.5
60 16.1 21.3 17.0 35.7
81 21.0 25.9 15.3 25.7
5 5 16.4 19.6 22.2 319

6.5
6.4
(8.6)
(6.0)

1.8
1.4
(22)
2.8
(2.3)

16.0
16.1
(15.5)
16.7

4.8
3.3
5.8
8.1
6.7

21.4 17.1 35.0
20.9 16.0 36.8
27.4 (17.9) 26.6
22.0 23.4 28.3

11.6 19.5 61.3
9.1 16.2 69.4
16.5 24.0 50.1
14.7 22.8 509
15.6 26.7 47.2

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.1
1.9
(0.6)
(0.3)

0.8
1.7
1.0
(1.4)
(1.8)
1.9

(1.2)
(1.3)
(1.0)

8.1
8.7
6.2
7.5

8.2
7.0

8.4
8.5

4.5
5.7
4.3
2.5

5.0
5.3
3.8
4.4
4.7
3.3

10.9
12.6
6.5
6.1

11.4
13.8
9.8
15.3
15.0
15.1

18.9
18.0
11.4
138

22.9
17.2
20.0
22.9
18.9
23.6

20.1 42.7
18.4 39.2
20.8 55.2
22.2 54.7

18.4 40.3
19.3 39.3
22.6 41.7
19.0 35.6
21.2 36.7
19.7 34.6

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

4.7 13.3
(3.7) 14.1
(5.8) 12.3

12.4
13.1
10.0
11.5

12.6
11.3

11.8
13.9

17.8
16.8
21.2
19.5

24.4 16.7 38.0 100.0
22 5 15.1 41.5 100.0
27.6 18.4 32.9 100.0

11.6 13.2 9.3 100.0
9 5 10 7 7.7 100.0
15.6 22.1 16.2 100.0
18.1 15.3 9.1 100.0

17.6
6.9

18.7
20.9

11.5
(2.6)

15.8
11.3

12.9
8.9

14.3
13.4

9.0
10.6

11.2
6.3

100.0
100.1

100.1
.100

13.0 (8.5) (7.5) 10.4 20.8 12.0 15.3 72.5 100.'

404.5

61.0
179.1
162.3

292.8
198.9
44.4
46.3

139.0
110.5
7.3
19.8

350.8
207.2
27.9
62.6
50.4

989.0
98.7
123.1
73.4

.267
104.1
195.1
77.8
49.5
101.4

60.
35.5
24.2

136.3
96.7
22■
17.;

123.8
21.!

.48

.53

.12

ישראל
יליד: האנ
ישראל

א0יהאפריקה
אירופהאמריקה

א0יחא0ריקה
1960 עד

19611964
+1965

אסיה mm
1960 עד

19611964
+1965

אירו0האמריקרו
1960 עד

19611954
19651974

+1975

מנורים "שוב צוות
עירוניים "שונים

ירושלים
אביניפו תל

!/יפר,
"שוב גודל

100.000199,999
50,00099.999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999

niraroiu" :5por

3קר"ם "שונים
מושבים
נפרים

לאיהודים
מוסלמים
נוצרים

ואחרים דרוזים

מגורים "שוב צורת
עיוונ"ם "שונים

ירושלים
"שוב גודל
10.000+

2.0009.999

כפריים "שובי0

t inct. continent of bitrh or period ot immigration not known.
2 Of localities numbering 2,00049,999 residents.

ידועה. ר* n"yp noipn in לירה יבשת כולל 1

תושניס. 49.999 עד 2.000 המוניט "שונים lino 2
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HOUSEHOLDS, BY HOUSING
DENSITY, SIZE OF
HOUSEHOLD AND
POPULATION GROUP

צפיפות לפי בית, 1/7/U0
בית משק גודל דיור,
אוכלוסייה ו7ןב!צת

1989
בית במשק Personsנפשות in household

u*1no
הכלנפשות נ'ת0ן Personsלמשק per
Average+234567וTotalלחדר

per
room

00Ohousehold
 הודים

רו1~/ 7/ר
1,049.2100.016.923.913.818.116.26.64.53.35JEWS

TOTAL 1 ~i\ 1 \\J
0.49 1.11Up__(0.1)(0.2)(0.5)96.4100.090.19.1ער to 0.49
0.5092.2100.063.934.2(1.7)0.1_1.38050

0.510.99257.3100.05.160.319.310.14.30.82510.510.99
1.00208.2100.08.621.931.125.511.01.6(0.3)3.141.00

1.011.49201.8100.03.15.743.537.96.63.14.501.011.49
1 501.99116.0100.0__12.98.442.024.412.35.211.501.99
2.0047.3100.0(0.6)6.24.124.612.438.513.65.232.00

2.012.4911.5100.0_16.283.87.372.012.49
2.502.999.8100.0_(10.5)42.746.86.602.502.99
3.00+8.6100.0(08)(6.8)(3.9)(4.6)27.756.17.703.00+
136.3100.04,78.69.412.914.713.236.55.78NONJEWSלאיהוריס
הכל TOTALסר
0.99 0.82.16Up)3.41)(4.2)12.7100.027.744.119.6עד to 0.99
1.0017.9100.016.224.733.820.8!3.2(0,7)0.72.751.00

1.011.4915.7100.0(0.4)(1.2)54.930.45.1(8.04.651.011.49
1.501.9924.3100.0_14.5(1.7)42.221.020.65.461.501.99
2.0016.9100.0_9.619.0(1.6)51.817.95.652.00

2.012.4911.1100.0__(2.8)97.27.772.012.49
2.502.9911.0100.0_(0.7)24.674.87.952502.99
3.00+26.6100.0_(2.1)3.6(3.9)10.979.68.883.00+

לחדר נפשות roomofממוצע persons peiAverage no.
1.020.420.680.931.131.291.511.96Jewsהורים

1.900.510.811.041.341.601.862.70NonJewsלאיהודים

HOUSEHOLDS, BY
POPULATION GROUP, SIZE
OF HOUSEHOLD AND ROOMS
IN DWELLING

קבוצת לפי בית, .piiin
משק גודל אוכלוסייה,

בדירה וחדרים בית

1989

ביתנפשות \1vmzPersons in household

בדירה D<nnהכל Roomsסך in dwelling
Total1234567+

JEWSיהודים
הכלאלפים O169.869.746.8TOTALthousands.1,049.2177.3250.3145.3190סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0percents

12.110.41.2(0.4)(0.2)
0.5

_1

1.52.27.42.51.3(0.2)(0.6)(0.2)1.5
213.233.318.210.36.12.52.82.22
2.57.911.313.37.95.13.52.72.72.5
335.728.543.044 538.228.726.225.13
3.56.42.75.88.18.18.26.65.63.5
421.25.412.620.227.933.834.136.74
4.5+11.3(1.1)3.47.413.823.227.027.54.5+

לנפש חדרים .0.982.40ממוצע 1.471.080.880.780.660.51Average rooms per person
NONJEWSלאיהודים

הכלאלפים 0136.36.411.712.817.620.118.049.7TOTALthousandsך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0percents

1

2
6.4
18.6

45.2
28.6

(13.9)
38.4

(4.3)
27.5

(5.4)
18.7tf?(0.5)

15.5
3.3
13.4

1

2
347.119.037.148.851.452.550.347.83
4+27.9(7.2)(106)19.424.528.933.735.54+

לנפש חדרים 0.531.971.240.960.750.620540.37Averageממוצע roomsperperson
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
DWELLING, SIZE OF
HOUSEHOLD AND DURATION
OF MARRIAGE

גודל לפי בית, משקי
בית משק גודל דירה,

הנישואין תקופת ואורך

1989

הכל נדירהTotalסך o.'nnRooms in dwelling
בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין Q'Tinft.j233אלפיםושנות 5+duration 01 marirage

ThousandsPercents

כוללי 1,185.5100.02.615.844.037.6GRANDסך TOTAL1
שנים 4 17.259.621.9Up(13)100.2100.0עד to 4 years

59126.3100.01.511.754.931.959
1014125.4100.0(0.9)6.539.952.71014
1519126.6100.0(0.3)4.330.664.71519
20+375.2100.00.911.442.145.720+

נשואים 317.1100.07.230.644.217.9Notלא married

1פש 783.8100.011.640.339.09.11ו person

הכל lonwjoi 2262.0100.01.721.655.421.32 personstotal
שנים 4 22.661.614.0Up(1.8)31.5100.0עד to 4 years

597.3100.0(2.8)27.753.815.759
10144.9100.0(20.6)58.720.11014
15194.1100.0(1.8)(18.7)60.3(192)1519
20+149.2100.01.419.754.724.220+

נשואים 595100.02.825.354.1178Notלא married

הכל סל  1פשות 3158.1100.0(0.7)72.952.134.33 persons  total
שנים 4 16.162.920.4Up(0.6)41.8100.0עד to 4 years

59155100.0(2.1)10.262.824.959
10145.7100.0(99)46.742.91014
15194.7100.0_(17.6)38.244.21519
20+54.1100.0(0.6)9.043.746.820+

נשואים 16.650.632.2Not(0.7)33.9100.0לא married

הכל 0ך  נפשות 4207.6100.0(0.6)7.743.947.84 persons  total
שנים 4 15.155.327.1Up(2.4)18.8100.0עד to 4 years

5958.7100.0(0.7)10.557.830.959
101431.8100.0(0.3)4.940.654.21014
151924.1100.0(2.3)28.469.21519
20+52.1100.04.632.363.120+

נשואים 11.648.738.3Not(1.4)19.6100.0לא marired

הכל סל  niK/Di 5189.9100.0(0.6)3.834.361.35 persons  total
שנים 4 45.342.7Up(11.4)3.8100.0עד to 4 years

5930.9100.0(29)9.148.739.359
101445.5100.0(0.3)3.439.456.91014
151946.3100.0(1.3)24.674 01519
20+51.7100.0(1.9)27.770.320+

נשואים 44.746.1Not(92)9.3100.0לא married

הכל 0ל  nivjoi 6f184.1100.01.07.035.856.26+ persons  total
שנים 4 1v4.1100.0(3.5)42.254.2Up to 4 years

59135100.0(0.5)14.648.036.959
101437.1100.0(1.8)8.936.752.61014
151947.1100.0(0.6)5.734.459.41519
20+64.3100.0(0.8)5.431.062.720+

נשואים 45.445.6Not(76)(1.4)16.7100.0לא married

1 Ind. households for which duration 01 marirage or rooms in dwelling
are not known.

ההררים 0ספר או הנישואין תקופח אורך שאצלם no ■,7tyn 7<o 1

יר1עי0. אינם נדירה
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דיור צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי
וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

בית במשק
1989

11.16

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה, קבוצת

הבית משקי בל
ילדים עם בית משקי מזה:
הכל סך  17 גיל עד

בית במשק ילדים

All
households

Thereof: households with
children aged up to 17  total12

אחוזיםThousandsאלפים

כוללי סך  1,048.4533.3100.032.8יהודים 28.2
1.00 444.771.5100.028.7עד 59.0

1.001.99525.6392.9100.035.6 25.7

2.002.9968.560.3100.023.2 10.6

3.00+8.68.0100.0(10.0) (5.0)

הכל סך  403.7263.3100.035.5ישראל 26.5
1.00 131.737.4100.032.1עד 55.3

1.001.99235.0192.6100.037.9 24.1

2.002.9931.728.4100.028.5 7.7

3.00+5.34.9100.0(10.2) (6.1)

הכל סך  אפריקה 292.6764.6100.027.5אסיה 26.9

1.00 97.914.2100.023.2עד 64.8

1.001.99164.31235100.030.0 25.7

2.002.9928.124.7100.019.0 13.4

3.00+2.32.2100.0(9.1) (4.5)

הכל סך  350.1104.3100.034.7אירופהאמריקה 34.5
1.00 214.819.9100.026.1עד 61.8

1.001.99125.876.5100.038.7 29.7

2.002.998.67.1100.0(18.3) (12.7)

3.00+(09)(0.8)

כולל סך  135.9104.5100.017.8לאיהודים 13.9

1.00 (17.9)12.72.8100.0עד (67.9)

1.001.9957.840.7100.027.5 22.1

2.002.9938.935.1100.014.8 7.1

3.003.9915.515.1100.0(4.6) (5.3)

4.00+11.010.8100.0(9.3) (2.8)

ידועה. לא לירה יבשת כולל 1
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11.16
HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND
CHILDREN IN HOUSEHOLD

1989

in householdChildren
בית למשק ילדים ממוצע

Average children per household

Population group, persons per room
and continent of bitrh

3456+
הבית משקי כל

All

households

בית משקי
ילדים עם
17 גיל עד

Households
with children
aged up to 17 Percents

25.311.52.21.192.34JEWSGRAND TOTAL1

11.0(13)0.251.56Up to 1.00

28.89.20.71.692.271.001.99

20.436.09.82.993.402.002.99
(15.0)32.537.54.775.133.00+

25.610.42.01522.33Israel  total

11.5(1.1)0.451.59Up to 1 .00

29.58.1(0.4)1.842.251.001.99

19.435.29.23.003.352.002.99

(18.4)(286)36.74.705.083.00+

26.716.32.51.402.50AsiaAfrica  total

(9.9)(2.1)0.22150Up to 1 .00

30.213.2(0.9)1.792.381.001.99

20.638.18.92.983.392.002.99

(9.1)(40.9)(36.4)5.005.233.00+

22.16.42.30.642.14EuropeAmerica  total

10.6(15)0.141.51Up to 1 .00

25.15.4(1.2)1.292.131.001.99

22531.0(15.5)2.973592.002.99

5.225.883.00+

20.529.418.52.863.72NONJEWS  GRAND TOTAL

(10.7)(3.6)0.321.46Up to 1 .00

31.2165(27)1.812.581.001.99
16.841.919.43.634.022.002.99

(7.9)37.744.45.235.363.003.99

(12.0)32.443.55.255.344.00+

1 Inct. continent of birth not known.
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JEWISH HOUSEHOLDS1 EMPLOYING
DOMESTIC HELP, BY CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION OF
HOUSEHOLD HEAD

המעסיקים יהודיים1 בית *\1vm
לידה יבשת לפי בית, עוזרות

הבית משק ראש של עלייה ותקופת 11.17

219761977197831978197919801981198219831984198521986198719881989
לידה jwx<Continont of birth and
עלייה periodאלפיםותקופת of immigration

הבית משק ראש ofו01יודa'TinK*Percents4שי household head
sands

הכל 11.612.413.613.513.112.012.612.012.511.711.612.613.714.413.5.13B5TOTALסך

לידה Continentיבשת of birth
18.819319318.318217217.416.016.314J14.616.116.616.214.457.0Israelישראל

יליד: Fatherאב born:
17.816.419.320.518.718.419819.317.317.116.215.915.115.915.19.0Israelישראל

5.86.56.76.56.26.57.16.06.96.55.46.87.27.26.110.8AsiaAfricaאסיהאפריקה
26.927.227.225.326.224.624723.324.121.623.225.126.925.723.537.1EuorpeAmericaאיר01האמריד,ה

3.64.35.04.94.74.44.84.95.45.04.75.56.26.36.217.8AsiaAfficaאסיהאפריקה
14.515.417.117.416.714.515514.615.314.714.615.017.219.118563.7EuropeAmericaאירופהאמריקר.

עלייה Periodתקופת of
immigration

1947 19.420.921.621.321.819.619.618.919.417.5Up"ד to 1947
194819547.98.410.010.59.98.29.09.09.89.711.411.613.415.414.658.519481954
195519606.66.88.28.48.17.57.87.39.27.819551960
196119717.49.17.77.28.68.37.27.819611971
196119747.69.19.79.29.715.919611974

1972+6.87.27.87.89.27.59.18.91972+
1975+8.39.09.810.310.06.51975+

12See notes 1and2 to Table 11.11. 3 See note 2 to Table XI/16. 3 Based on new questionnaires of
the Labour Force Survey  see introduction. 4 Percent households employing domestic help of all households
in the respective group.

0נ)א. ראה  אדם כוח 0קר של ה7ש שאלו/ ב0י0עיבוד על 3 .11.11 לל/ח 211 הערות, ראה .21
המתאימה. בקבוצה הבית משקי בלל 0תור נית עו7רת המעסיקים הבית סש7ן' nnn 4
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ושכר עבודה

לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות
עבדו שלא וכוי, מרנסה מפנסיה, החיים אנשים
נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו

סדיר. כשירות חיילים 11 בקבוצה
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקר בוא שלפני
המפעל משתייך שאלי1 ענף הוא כלכלי ענף
בקיבד 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
בעבורה מעמר לפי הסיווג בעבורה. מעמר

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, 0יק

שכר. תמורת עוברים
או בעסקם העובדים אנשים עצמאיים.

בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם במשקם
בקואופרסיבים חברים קואופרטיבים: חברי
ברווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל
ללא בקיבוצים שעברו אנשים קיבוצים: חברי
לחברות, מ1עמחם קיבוצים, חברי כולל: שכר,
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי

הכשרה.
שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה בני
משפחו בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא תיהם,

מקורות
המרכזית הלשכה ירי על מבוצעים ארם 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 פירוט וכן הסקרים של מפורסות תוצאות
סקרי בפרסומי למצוא אפשר והסברים הגדרות של

השוספים. ארם כוח
הקבועה האוכלוסייה את כוללת הסקר אוכלוסיית
מדינת של (2 לפרק במבוא הגדרה ראה (דהיורה,
הגרים היהודים התושבים את ומעלה, 15 בני ישראל
ותושבים בכוח עולים וגם עזה וחבל שומרון ביהודה,

אדם כוח סקרי
הגדרות

האנ כל  ב1985 החל האזרחי: העבודה כוח
בלתי או מועסקים שהיו ומעלה, שנה 15 מגיל שים,
המפורס1ת ההגדרות לפי הקובע בשבוע מועסקים
14 בני אנשים כלל העבודה כוח ,1984 עד להלן.

ומעלה.
אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע
בקיבוצים העוברים 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 שעברו מוסרות
חיפשו ולא הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו

אחרת. עבודה
קבוצות משלוש מורכבת המועסקים קבוצת

משנה:
35 שעברו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1
השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
בהן עסוק היה שהעובר השעות את כולל
נוס שעות כולל לעסקו, או לעכורתו 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

וכד'). ח/רות שיעורים, והכנת
שעברו עוברים הם חלקית עב1רה עבר1 .2

הקובע. בשבוע שעות 34 ער 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 עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי נ.
עבודה וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
בלש רישום עי1 כגון. שבוע, באותו פעיל באופן
פנייה ע1 או התעסוקה שירות של העבודה כות
זמנית שנעדרו עובדים וכוי. בכתב או אישית
נחשבים אחרת, עבודה חיפשו וגם מעבודתם

מועסקים. כבלתי
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

בארץ. האחרונים החודשים ב12 שעברו אלה 
האחרונים החודשים ב12 עברו שלא אלה 

בארץ.
(בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
בלתי או מועסקים היו שלא ומעלה), שנה 5ז
נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים
תמורה, כל ללא בהתנדבות שעבדו אנשים
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השי נעשו 1983 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
הבאים1: נויים

הגילים. ובהרכב האוכלוסייה בהגדרת שינוי .1

שנה 15 לבני מתייחסים האוכלוסייה אומדני
את מק0ין 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
בכ20,000 הנמוכים 25  34 בני של (במיוחד
גבוהים ומעלה 35 בני של האומדנים ואילו נפש)
הגבוהים ומעלה, שנה 65 בני של (במיוחד מהם

נפש). בכ16,000
,1983 במפקד החל היישוב. צורת בסיווג שינוי .2
עיקריות, קבוצות לשתי נחלקים ה"שובים
התוש מספר על מבוססת ביניהם כשההבחנה

ביישוב: בים
תושבים 2,000 שבהם עירוניים, "שובים א.
פי על לתתקבוצות המסווגים ויותר,
העירוניים ה"שובים חלוקת בונולה גודלם.

היישוב. ותק לפי היהודיים
מ2,000 פחות שבהם כפריים "שובים ב.
נשארה "שוב צורות לפי חלוקתם תושבים;

בעינה.
ידי על שהוגדרו כפי  פיתוח2 "שובי ג.

פיתוח". לערי להכוונה "המרכז
לאומדנ1 המעבר עם הניפוח. בקבוצות שינוי .3
,1983 מפקד בסיס על מתוקנים אוכלוסייה
עם "שוב" "צורת המשתנה את לשלב הוחלט
הבא: הפירונו לפי ונפה), (מחוז גיאוגרפי אזור

יהודים א.
תל (העיר); ירושלים עירוניים: יישובים
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 קיבוצים;מושבים כפריים: יישובים

אחרים. "שובים שיתופיים;

לאיהודים ב.
ומערב); (מזרח ירושלים עירוניים: יישובים
"שובים תושבים, 9,999  2,000 שבהם "שובים

ויותר. תושבים 10,000 שבהם
מחוץ הגרים בדרום בדוים כפריים: יישובים

אחרים. "שובים הבחינו; של הקבע ליישובי

משנה; פחות של תקופה לארץ בחוץ השוהים קבועים
שהו כן אם אלא ארעיים ותושבים תיירים נכללו לא
נכללת ב1968, החל ברציפות. 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:
ה"שובים "רשימת לפי היא ה"שובים מסגרת "שובים.
סדרת במסגרת המופיעה וסמליהם" אוכלוסייתם
במוע עירוניים, ביישובים בערים, הסכנ"ם. הפרסומים
ה"שו בתוך המסגרות גדולים ובכפרים מקומיות צות
כללית. ארנונה בשומת שחויבו הדירות רשימת הן בים
המסגרת קליטה, ובמרכזי קטנים בכפרים במושבים,
ס0ודנ ובמעונות בקיבוצים הבית. משקי רשימת היא
שנה 15 בני האנשים רשימת היא המסגרת טים,

בקביעות. שם הגרים ומעלה,
דוגמים ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
הנכללת דירה 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 שיטת על יותר מפורס הסבר

.878 מסי מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,
מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
שנבחרו המשפחות במדינה. מהמשפחות כ12,000
הלשכה מסעם פוקדים ע"1 בבתיהן רואיינו סקר לכל
ומעלה 15 בני כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית
ה"שבוע שהוא הקודם בשבוע משפחה אותה של
במשך שבוע בכל ברציפות נערכת הפקידה הקובע";

הסקר. חודשי שלושת כל

העיבוד שיסות
הנתונים את מנפחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
צורת גיל, קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים
הניפוח אוכלוסייה. וקבוצת מין גיאוגרפי, ואזור "שוב

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 מבטיחה זו שיסה
דיפרנציאלי מנפל הנובעות הטיות יקטנו ובכך נכון יהיה
האומדן. שונות תקטן כן, כמו ניפוח. קבוצות לפי

ניפוח לצורך הדמוגרפיים האומדנים החלב1985,
מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים המדגם נתוני
כנקודת 1983 והדיור 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 ר"ם

מעודכנים. אומדנים פי על והן

.1986,11 מ0י מו0ף,  לישראל 000י0טי ירחון ראה 0פור0ים להסברים 1

.1989,5 מ0 שם, ראה 2
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לאומדנים סמך .run לחשב אפשר הלוח בעזרת
ביניים ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. כועות את למצע יש
ומתת המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
תקף זה לוח בעבורו. חושב שהאומדן האוכלוסיה
למיליון). (מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים
תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש

הדגימה. לסעות אומדניעל נותן קטנות
מספ של הדגימה ל0עות יותר מתאימים אומדנים
 אחוזים לאומדנ1 דגימה אומדני וכן מוחל0ים, רים

.878 מסי מיוחד בפרסום ראה
הדגימה 0עויות היו וכר, המדגם בגודל שוני עקב
ואילך. שנה מאותה מאשר גדולות 1974 שלפני בשנים
גבוהות יחסיות דגימה םעויות בעלי אומדנים

בסוגרים. סומנו מ250/0
ענף כגון  ידוע" "לא בה שיש התפלגות בכל
מקרים על רק חושבו האחוזים  וכדי יד משלח כלכלי,

ידועים.

שכיר משרות ריבוי סקר
לאחרונה נערך בחודש שכיר משרות ריבוי סקר
כל ארם. כוח לסקר כנספח ,1989 אפריליונ1 ברבע
שהסתיים הקלנדרי בחודש עבר אם נשאל בסקר נרגם
קואופר כחבר (או כשכיר למשפחה הפוקד בוא לפני

עבר. עבודה מקומות בכמה כן, ואם סיב),
היחס את לאמוד היא הסקר של העיקרית מסרתו
השבי מספר לבין בחודש שכיר משרות מספר שבין
ענף לפי בשבוע בממוצע הקואופרםיבים וחברי רים
בין סובה יותר השוואה מאפשר זה יחס עיקרי. כלכלי
הביסוח ממקורות שכיר ומשרות שכר על הנתונים
קואופרטיבים וחברי השכירים מספר לבין הלאומי

אדם. כוח מסקר שמתקבל כפי בשבוע, בממוצע
שבין היחס את לאמוד הסקר מאפשר כן, כמו
לבין שכיר") ("משרות בחודש עבורה מקומות מספר
בסקר שנאמד כפי בחורש, הממוצע השכירים מספר

משרות. ריבוי

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
מקום בשבוע, עבודה שעות מספר מבחינת ואבסלה,
מספר ועל וכדי בעבודה 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.
בחודש, משרות ריבוי על הסקרים היא לכך דוגמא
וכוי. ומעלה, 65 בני סקר בעבר, עבודה מחפשי

1978 בשאלון שינויים
שני 1978 שנת כל במשך נחקרו 1978 בינואר החל
ער שנחקר שאלון שהוא ישן, אדם: כוח בסקר שאלונים
הישן. השאלון של והעמקה הרחבה שהוא וחדש, 1978

האוכלוסייה של הגיל קבוצות פוצלו כן, כמו
55  64 הקבוצה עירוניים: ביישובים היהודית
65+ הקבוצה ;55 ול64 45 ל54 פוצלה

ומעלה. ול70 65 ל69 פוצלה
הוחלט האוכלוסייה, אומדני את לשפר כדי
המוסרות אוכלוסיית בעבור המדגם את לנפח

האוכלוסייה. מיתר בנפרד
המוסרות אוכלוסיות לייצוג חדשים מדגמים הוכנו .4
:1983 מפקד הגדרות פי על בדרום, והבדוים
בדרום והבדוים 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", מהערך מה במידת לסטות לים
ה"ערך כלומר, במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים
סמך) רווח (הנקרא מסוים בתחום נמצא המפקד1"
זה תחום של גודלו בסקר. ש\ז\ד!\בל ($ האומדן סביב
ברמת ומותנה ,($0 דגימה טעויות של במונחים נמדד

הנדרשת. הביטחון
המפקד1" שייהערך לומר ניתן 670/0 של בביטחון
ניתן 950/0 של בביטחון ;(fo^f + o$ בתחום נמצא

בתחום נמצא המפקד1" "הערך ל1מר
£ס2*<. ;1 + 2ox)

טעות נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה:
בביטחון לומר אפשר .740 הינה המקורבת הדגימה
בין "מצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 950/0 של

ל11,480. 8,520
של (1988 לשנת (מותאם מצומצם לוח להלן
מעוגלים מוחלטים למספרים דגימה טעויות אומדני

שנתיים3. לאומדנים

X
הדגימההאומדן טעות

1,000240
2,000330
3,000410
5,000530
8,000670
10,000740
20,0001,050
30,0001,290
50,0001,650
80,0002,080
100,0002,320
200,0003,220
300,0003,880
500,0004,820
800,0005,730

1,000,0006,110
1,300,0006,440
1,500,0006,510

נמוכים. יותר להיות נוסים 1988 שלפני לשנים הדגימה נועויות אומדני 3
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במווי שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד
השכר כל סך מדד רולוקת ידי על מתקבל קבועים רים

השכיר. משרות במדד קב1עים במחיחם
המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוכלוסים
חברי נכללים כן, כמו לפחות; אחד שכיר המעסיקים
הבינ1 מערכת של האזרחיים העובדים קואופרטיבים,
את המקבלים עזה וחבל שומרון מיהודה, עובדים חון,
שירות של התשלומים מינהל באמצעות משכורותיהם
העובדים לארץ חוץ תושבי כלולים כן התעסוקה.
עוברי של כלכלה ענפי לפי חלוקה ישראליים. במפעלים
חודשיים דוחרת ע"ס נעשית עזה וחבל שומרון יהודה,
כוללת אינה האוכלוסייה .(27 פרק (ר' משפחות וסקרי
במפעלים או במשקיהם העובדים קיבוצים חברי
העובדים שכירים שאינם מעבידים משקיהם, שבבעלות
ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי במפעליהם,

בית.

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 ב1979 החל .100=1968
הוא כשהבסיס ב1978, שהוצא חדש מפעלים
על הסדרה מבוססת ב1987 החל .4100=1978

.5100=1986 הוא והבסיס מחודש מדגם
כר0סת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
מעודכנת כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
מפעלים ידי על הושלמה זו כרססת .1978 אוגוסט עד
לסט המרכזית בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים

אחרים. וממקורות טיסטיקה
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. שיטת
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתה בענף, גודל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
מפעל הוא "ודאי" (מפעל בוודאות נדגמו ענף בכל
שכי 50 המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג
מפעלים בוודאות נדגמו מסוימים ובענפים יותר או רים

יותר. קסנים
שהפסיקו מפעלים גריעת ידי על מעודכן המדגם
שנפתחו. חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול
שחלים לשינויים מתייחס אינו השוסף העדכון
על להתגבר כדי המפעלים. של בגודלם הזמן במשך
כתוצאה וב1986. ב1983 המדגם חודש זו, בעייה
והסתב חדשים מפעלים למדגם נוספו אלה מפעולות

משתנית. הקיימים המפעלים של הדגימה רות

קודמות, לשנים 1978 בין הנתונים את להשוות כדי
הישן. השאלון לטי באומדן להשתמש יש

נתוני עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את
ראה מפור0 (הסבר החדש. השאלון בסיס על 1978
מס' מיוחדים פרסומים סדרת ,"1978 אדם כוח "סקר

.(653

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
פי ועל לאומי לביסוח למוסד
אחרים מינהליים מקורות

הגדרות
אחד שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
אשר פירמה של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות.
חשבון כרסיס עבורה מנהל הלאומי הביסוח סניף

נפרד.
וארעיים) (קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
מוס או מפעלים של התשלומים בגליונות המופיעים
מחלה, עקב בתשלום זמנית נעדרו (או ועבדו דות,
אחד. יום אפילו חודש באותו וכוי) מילואים חופשה,
יותר של התשלומים בגליונות המופיעים שכירים
כמספר נספרים חודש, באותו אחד מוסד או ממפעל
מת"ח 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 גמולים,קצובות, פרמיות,
תורנויות, כוננויות, כגון: חדפעמ"ם) או (שוטפים
גמול הבראה, קצובת נסיעה, קצובת ,"13 חודש
אחזקת בעבור תשלומים השתלמות, גמול השכלה,
נוס עבודה הוצאות כולל אינו ברוסו 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 עי1 ב1972,
אומדנים חודש. לאותו לצרכן המחירים בכוח פים
החוד המדדים של ממוצע הם וכירב רבעוניים שנתיים,

קבועים. במחירים שיים
ברוטו השכר שכיר: למשרת ממוצע חודשי שכר
חורש. באותו שכיר משרות במספר מחולק לחודש
החודשי השכר כי נובע שכיר משרות (מהגדרת
החודשי השכר מן נמוך שכיר למשרת הממוצע

לשכיר). הממוצע

'00 מוסף.  לישראל הסטטיסטי הירחון גם ראה ;659 מס בפרםום ראה זו 000יס0ית סידרה על מפורסים הסברים 4

.1984 ,1
.1987 ,9 מסי שם, ראה השינוי ע> מפורס הסבר 5

LABOUR AND WAGES 318



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 הפוקר 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 1 %0d הוא הנל מהסיבות הנפל היקף

שות.

רשומה אבטלה
הגדרות

העבודה ללשכת פנה אשר ארם ענודה. דורש
עבודה. קבלת לשם לחודש אחת לפחות ונרשם

שאינו מי הכנסה. הבטחת ת1בע עבורה 7/רש
או אכשרה ימי צבירת אי (עקב אבטלה לבי0וח זכאי
ללשכת האחרון בחודש ופנה זכויותיו) כל ניצול עקב
חוק פי על אישור לקבלת או עבודה לקכלת העבודה

.1.1.82 ביום לתוקף שנכנס הכנסה הבטחת
יום לפחות לו שנרשם עבודה דורש מובטל:

בחודש. אחד אבטלה
חלוקת ירי על מחושב מובטלים של יומי ממוצע
במשך הרשומים האבטלה ימי של הכולל המספר
חודש. באותו האפשריים העבודה ימי במספר החודש

למובטל בחודש הממוצעים האבטלה ימי מספר
האבטלה ימי של הכולל מספר חלוקת 'די על מחושב
באותו הרשומים המובטלים במספר החודש במשך

חודש.
בלשכת נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
עבורה. קבלת לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה

למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

לייעוץ. הפניות גם נכללות ב1978, החל מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות נענו: שלא הזמנות
באותו התעסוקה שירות ע1 מולאו לא ואשר החורש

הח1רש.
לא אשר עבורה דורשי הופנו: שלא עבודה דורשי

החודש. במשך אחת הפנייה אפילו קיבלו
על אבטלה" "דמי לצורך מוציאים אבטלה אישורי
שקדם בחודש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר
המשתת אנשים כוללים אינם הנתונים הנקוב. לחודש

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.

ממוצע נקבע חרש כבסיס הנוכחי. הבסיס חישוב
1986 לשנת המדגם עובד זה לצורך .100.0 = 1986
נתוני לפי ופעם הרגיל המדגם נתוני לפי פעם פעמיים,
להשוות נתן ואילך 1987 נתוני את המחודש. המדגם
משורשרים. מדדים באמצעות רק קודמות שנים עם
כל של המרד הכפלת ידי על "עשה המדדים שרשור
אותו של 1986 לשנת הממ1צע במרד ב1987 משתנה

ב100. וחלוקתו משתנה
הבסיס שונה כאמור, הקודמים. הבסיסים חישוב
ראה השינויים על זאת, בסדרה פעמים מספר ותוקן

קודמים. שנתונים

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על הססטיסטיקה
(בתוקף המעבירים דיווחי של חודשי עיבור על בעיקרה
לאומי לביטוח למוסר ו612 02ו 10פס 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 אדם, כוח סקרי במסגרת
ומעלה. שנה 14 מגיל מועסקים של וממשכורת משכר

המוצגים הנתונים
היחס את להשוות מיוערים 12.34 בלוח הנתונים
המשק בענפי שכירים בין לשעה השכר של יות

השונים. היד ובמשלח1
מקיפה ,12.34 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  11 לפרק במבוא מופיע הכנסות 0קרי

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
אותם על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח בסקר מועסקים
המר מזו שונה זה בפרק 12.34 בלוח העיבוד יחידת
היא היחידה 11 שבפרק בעור .11 בפרק בלוחות פיעה
שבפרק הרי שכיר, המשפחה ראש שבו הבית משק

כשכיר. שהועסק לפרט הנתונים מתייחסים זה

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 הפוקר. ביקור שלפני החורשים
תשלום ,13 חודש משכורת כגון: הכספיות התוספות

ועור. פרמיות נוספות, שעות בעבור

האומדנים חישוב שיטת
ע1 התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
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העבודה ימי חושבו שלם עבודה מיום פחות של שביתה
וחולקו לאיבוד שהלכו העבודה שעות סך מתוך שאבדו

ב8.
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי לו10 פחות בהם שאבדו
למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
ליחסי הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים
הנוק0ים מספר בעיצומים: משתתפים מ0פר
מפעם יותר בעיצומים שנקס אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנק0 הפעמים כמספר נספר אחת
החל (סנקציות) עיצומים על מידע איסוף

ב1972.

מקורות
שמועצות דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הועד של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבודה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של

למעבידים. עובדים בין במישרין עבודה סכסוכי
עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
אלה נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
על החסרים הנתונים השביתות. לנתוני הבסיס היו
כלכלי למחקר המכון נתוני ע"1 הושלמו שביתות
נעשה הנתונים פרסום ההסתדרות: של וחברתי
והשב שביתות על הנתונים 197 ו ב החל במשותף.
במשרד עבודה ליחסי המחלקה ע"1 נאספים תות
כלכלי למחקר המכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה
המרכזית הלשכה בייעוץ ההסתדרות של וחברתי
המרכ הלשכה "עוץ הופסק ב1980 לס00יס0יקה.

לס00יס0יקה. זית

היוקר6 תוספת
(12,46 (לוח

שיעורי חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
כשכר שהוגדר היסוד", ל'שכר ביחס היוקר תוםפת

י. 1966 בסוף העובד שהשתכר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
לבדיקות 'הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה
מחושבים היוקר תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר
(ולא תקופה אותה של הכולל לשכר ביחס תקופה בכל

היסוד"). ל"שכר ביחס

בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות לא'הודים של שום
רשמו לא כ1959, החל העבודה. משרד של הישיר
אשר ביום) שעות (חמש המוגבלים את העבודה לשכות
ו96ו, 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 ער 14 (בני לנוער העבודה
ירוש מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

לים.
וכתוצאה אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
הנהלים התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו
יומי ממוצע של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים
ימי לפי העבודה דורשי התפלגות ועל מובטלים של
עבורה, מקום להם שאין העבודה, לדורשי אבטלה.
מרי וכתוצאה יותר, או אחר אבטלה יום עתה נרשם

מובטלים. של היומי הממוצע עלה זה שום
מערכת הועברה ,1974 של הראשונים בחורשים
הרי נוהלי מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות
ו"הזמ "הזמנות" נתוני מהשוואות להיזהר יש לכן שום,

הקודמות. השנים נתוני עם נענו" שלא נות
בלשכות עבורה דורשות ,1983 בינואר החל
למבוג עבודה בלשכות נכללו בית במשק לעבודה

רים.
ר1987 1986 ,1985 ,1984 של שונים בחודשים
יש לכן הכנסה, הבטחת תובעי עבודה דורשי נרשמו לא

קודמות. שנים עם בהשוואות להיזהר

והשבתות שביתות
הגדרות

ע'1 זמנית עבודה הפסקת והשבתות. שביתות
הקשור עבודה סכסוך עקב מעביר) (או עוברים קבוצת

ומעבידים. עובדים ליחסי
המשתתפים מספר ומושבת'ם: שובתים
מפעם יותר השובת מושכת או שובת כאשר בשביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת
עבדו לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
של במקרה בשביתה; ישירות המעורבים העוברים

1973  24 לישראל 'oo'ooon בשנתון ניתנים י 5.7.1957 עד מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 6
.299  298 עמי

.370 vu שם. הופיעו 1956 ער היוקר תו0פת על והסברים נתונים 7
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נבחרים פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
17 ,16 ,14 ,12 ר, מסי

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ומשקי אוכלוסייה ס00יסט"ם, ואזורים "שובים 5

מהפ נבחרות חברתיותכלכליות תכונות בית,
המדגמית. קידה

ענף ב. עיקריות; תכונות א.  העבודה כוח 13
המת הפקידה מן נתונים  יד ומשלח כלכלי

מית.
הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה של כלכלית החברתית
 מועסקים של עבודה ומקום מגורים מקום 20

המדגמית מהפקידה נתונים

מיוחדים פרסומים

1967 עד 1965 והשבתות שביתות 257
מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559

1972  1976 לאומי לביטוח המוסד
ולימודים עבודה  1714 בגיל הנוער 628

והקהילתיים הציבוריים בשירותים אדם כוח 644
1978

1980 בתעסוקה ניידות סקר 749
1988 אדם כוח סקרי 878

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
40 ,37 ,27 ,24 ,21 ,18 ,9 מ0י
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אדם כוח סקרי

העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית
ומין האזרחי

האזרח1 העבודה כוח

בכוחאוכל1ס"ת אינם
Employedמועסקים persons

ומעלה 15 האזרחיבני זמניתעבדועבדוהעבודה נעדרו
Population agedNot in civilianהכל מעבודתםעבודהעבודהסך 15 and overlabour forceTotalהכל Temporarilyחלקיתמלאה0ן

TotalWorked fullWorkedabsent from
timepatrtimework

אלפים

הנל 1o

XI 19551,178.5547.3631.2457.2 585.7103.724.8 19601,391.9656.1735.8537.6 701.8124.639.6 19631,591.4748.1843.1629.1 873.2140.643.5

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 1,088.4197.2119.2

719732,271.61,147.51,124.1776.2 1,094.4198.3119.9
19752,356.21,208.51,147.7806.0 1,112.6212594.1
19762,431.71,262.41,169.3806.1 1,126.8224.895.5
19772,482.51,275.91,206.6795.6 1,159.2257.8105.8

א 819782,530.01,272.71,257.3831.3 1,210.7264.71147

ב 819782,530.91,276.11,254.8796.2 1.212.4298.1118.1
19792,595.51,318.11,277.4836.9 1,240.6293.4110.3
19802,660.81,342.71,318.1820.3 1,254.5316.9117.3
19812,708.71,360.21,348.5844.7 1,280.1319.6115.8
19822,757.11,390.41,366.7844.1 1,298.3318.1136.1
19832,813.41,410.81,402.6854.0 1.339.4356.0129.4
19842,875.71,431.61,444.1872.8 1,359.0356.1130.1
י 19852,939.31,472.51,466.88762 1,368.3368.4123.7

719852,852.41,406.41,446.0863.9 1,349.2364.8120.5
19862,906.31 ,434.41,471.9874.2 1.367.9367.1126.6
19872,962.31,468.21,494.1882.3 1,403.7394.3127.1
19883,021.31,468.31,553.0913.7 1,453.1409.0130.4
19893,082.21,478.91,603.3937.2 1,460.8402.2121.4

גברים
XI 1955594.4118.1476.33665 443.057.119.4

1960700.21535546.7429.4 521.964.627.9 1963801.2184.1617.1496.9 597S71.729.3

21963802.3184.7617.6497.9 598.070.429.7 1965866.6207.2659.4532.4 637.270.534.4 1966895.2219.0676.25225 626.571.132.9
31966899.3227.2672.1520.0 623i70.632.6 41967922.2257.4664.8461.5 598190.:46.2
51968963.9271.3692.6540.4 655.179.E34.8 19701,016.9313.3703.6577.8 679.166.635.2
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LABOUR FORCE SURVEYS

POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

Civilian labour forceהעבודה כוח אחוז
מועסקים העובדיםהאזרחיUnemployedבלתי הבלתיאחוז 71nx

חלהיתמאוכלוסיית winבטבורה Q*i7num
ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו ונועלהלא 15 העבודהבני niDDהאזרח mwn

הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים Percentהחודשים civilianהאזרחיPercent
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partunemployed

during lastIsrael during lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labourlabour force

Thousandsaged 15+force

Total

35.6 45.59.953.616.57.2XI 1955
27.5 34.06.552.916.94.61960
22.3 29.97.653.016.73.51963

22.8 30.57.752.716.33.619632
25.8 33.27.452.815.83.61965
54.5 70.215.753.115.77.41966

50.2 69.519.352.615.67.419663
65.7 96.230.550.419510.419674
35.6 59.023.450.317.46.119685
18.6 38.219.649.315.73.81970
16.3 29.513.249.717.62.619736

16.0 29.713.749.517.62.619737
16.5 35.118.648.11853.11975
22.3 42.520.248.119.23.61976
22.2 47.425.248.621.43.91977
20.8 46.625.849.721.13.719788a

21.5 42.420.949.623.83.419788 b
18.9 36.817.949.223.02.91979
30.8 63.632.849.524.04.81980
34.1 68.434.349.823.75.11981
34.4 68.434.049.623.35.01982
30.5 63.232.749.925.44.51983
43.6 85. 141.550.224.75.91984
50.3 98548.249.925.16.719851

49.6 96.847.250.725.26.719857
52.7 104.051.350.624.97.11986
45.4 90.445.050.426.46.11987
53.9 99.946.051.426.36.41988
76.6 742.565.952.025.18.91989

Males
27.8 33.35.580.112.07.0XI 1955
21A 24.8(3.4)78.111.84.51960
15.2 19.2(4.0)77.011.63.11963

15.6 19.6(4.0)77.011.43.219632
18.6 22.1(3.5)76.110.73.41965
40.8 49.78.975.510.57.31966

37.6 48.911.374.71057.319663
51.7 66.815.172.113.610.01967"
26.5 37.611.171.811.65.419685
12.9 23.810.969.2953.41970
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית
(המשך) ומין האזרחי

האזרחי העבודה כוח

בכוחאוכלוסיית אינם
0'povinEmployed persons

ומעלה 15 האזרחיבני זמניתעבדועבדוהעבודה נעדרו Population agedNot in civilianהכל מעבודתםעבודהעב1דהסך
15 and overlabour forceTotalהכל Temporarilyחלקיתמלאהסר

TotalWorked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפינו
(המשך) גברים

619731,119.5354.9764.6574.8 746.481.490.2
719731,127.2362.1765.1575.2 746.881.390.3 19751,182.3415.3767.0601 .5 748.284.961.8 19761.203.5426.4777.1601 .9 753. 190.061.2 19771,226.9431.1795.8592.2 769.6111.565.9 א 819781,249.9441.4808.5609.4 785.4106.269.8

ב 819781,251.0435.0816.0589.0 792.3129.673.7 19791,281.7462.7819.0616.8 799.4116.666.0 19801,312.6476.0836.6604.1 801.9126.571 3 19811,336.6483.9852.7624.0 815.8124.667.2 19821,359.4498.0861.4614.8 823.7123.185.8 19831,386.4506.4880.0625.7 844.9141.477.8 19841,417.7521.3896.4637.5 849.9135.776.7 י 19851,449.4541.0908.4641 .0 8505139.270.4
719851,403.3510.8892.5629.8 836.0137.668.6 19861,429.85265903.3634.6 844.2140.169.5 19871,457.0548.3908.7639.9 861.1151.469^8 19881,485.7547.1938.6655.0 885.2156.773.5 19891,516.4

D' 101
560.4956.0664.3 880.3152.663.4

<0 1955584.1429.2154.990.7 142.746.65.4 1960691.7502.6189.1108.2 179.960.011 7 1963790.0564.0226.0132.2 275.368.914.2
21963790.1568.2221.9130.6 211.066.613.8 1965860.8607.8253.0152.2 241.973 616 1 1966889.9617.7272.2157.0 251.777517^2
31966894.2622.9271.3156.3 250.777.117.3 419679165654.4262.1127.3 232.790514.9 51968964.2686.9277.3152.4 255.988.415.1 19701,015.4717.6297.8172.3 283.490520 6 619731,127.8774.5353.3197.2 342.0115.829.0
719731,144.6785.6359.0201.1 347.5117.029.4 19751,204.0823.2380.8204.4 364. 1127.532.2 19761,228.2835.9392.3204.2 373.9134.934.8 19771 ,256.0844.9411.1203.5 389.9146.440.0 א 819781 ,280.3831.3449.0221 .9 425.4158.744.8

נ 819781,279.9840.9439.0207.1 420.2168.644.5 19791,313.9855.3458.6220.2 441.4177.044.2 19801,347.9866.7481.2216.0 452.2190.246.0 19811,372.0876.4495.6220.6 464.1194.948.6 19821,397.48925504.9229.4 474.5195.150 0 19831,426.7904.4522.3228.2 494.4214.651.6 19841,458.0910.3547.7235.3 509. 1220 453 4 י 19851 ,490.4931.6558.8235.3 517.9229.153.5
719851,448.9895.4553.5234.2 513.4227.451.8 19861,476.8907.8569.0239.4523. lf227.157.3 19871,504.8919.6585.2242.5 542.7242.957.3 19881,535.8921.1614.7258.7 568. 1252.556 9 19891 ,566.4918.7647.7273.0580. S249.758.2

בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966 3 הסקר. מדגם
יא .1973 עד 6 .(306 מיוחד פרסום (ראה ירושלים מזרח את כוללים
ב1978 8 מבוא. ראה ו983ו. 1972 והדיור האוכלוסין מסקי' תוצאות

במבוא. הסבר ראה

/y 7171711/11J1U W II 1U1v f 1yO*i 1 £ .1 1r yiji 1 .* j_1r ljuiiji'j LJJ1J1J1■ f'^u^ י*ן י

הנתונים בי1968 החל 5 .(273 מיוחד פרסום (ראה הסקר שאלון שונה בי967ו 4 הסקר.
סי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 7 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל
הדש. שאלון (ב) ושל ישן שאלון (א) 0\ר נפרד עיבור לפי ניתנים האומדנים הסקר. שאלון שונה
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POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX (cont.(

Civilian labour forceהעבודה כוח nnx

מועסקים האזרחיUnemployedבלתי
מאוכלוסיית

העובדים אחוז
חלקית בעבודה

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים

ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו ומעלהלא 15 העבודהבני האזרחימנוח העב1דה
הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים PercentהאזרחיPercentcivilianהחודשים
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partunemployed

duirng lastIsrael during lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labourlabour force

Thousandsaged 15+force

Males (cont.)
11.0 18.27.268.310.62.419736

10.8 18.37.567.910.62.419737
10.2 18.88.664.911.1251975
15.0 24.09.064.611.63.11976
14.7 26.211564.914.03.31977
12.4 23.110.764.713.12.919788a
13.2 23.710.565.215.92.919788 b
12.4 19.67.263.914.22.41979
19.3 34.715.463.715.14.11980
21.7 36.915.263.814.64.31981
225 37.715.263.414.34.41982
20.3 35. 114.863.516.14.01983
27.8 46.518.763.215.15.21984
34.0 57.923.962.715.36.41985'

33.5 56.523.063.615.46.319857
35.5 59. 123.663.215.56.51986
28.7 47.618.962.416.75.21987
33.8 53.419.663.216.75.71988
47.5 75.728.263.016.07.91989

Females
7.8 12.2(4.4)26.530.07.9XI 1955
6.1 9.2(3.1)27.331.74.91960
7.1 10.7(3.6)28.630.54.71963

7.2 10.9(3.7)28.130.14.919632
7.2 11.1(3.9)29.429.14.41965
13.7 20.56.830.628.57.51966

12.6 20.68.030.328.47.619663
14.0 29.415.428.634.511.21967"
9.1 21.412.328.831.97.719685
5.7 14.48.729.330.44.81970
5.3 11.36.031.332.83.219736

5.3 11.56.231.432.63.219737
6.5 16.710.231.633.5451975
7.3 18.411.131.934.44.71976
7.4 21.213.832.735.65.21977
8.5 23.615.135.135.35.319788a
8.3 18.810.534.338.44.319788 b
6.5 17.210.734.938.63.81979
11.6 29.017.435.739.56.01980
12.4 31.519.136.139.36.41981
11.7 30.418.736.138.66.01982
10.1 27.917.836.641.15.31983
15.9 38.622.737.640.27.01984
16.4 40.924.537.541.07.319851

16.0 40.124.138.241.17.219857
17.3 45.227.938.539.97.91986
16.6 42.525.938.941.57.31987
20.1 46.626540.041.17.61988
29.0 66.837.841.338.610.31989

1 Till 1985. data refer to persons aged 14 and over. 2 In 1963, the weighting method 01 the survey sample was improved. 3 In 1966, the
method by which army personnel were represented in the survey was improved. 4 The survey questionnaire was altered in 1967 (see details in

Special Seires no. 273). 5 As of 1 968, data includeEast Jerusalem (see Special Series no. 305). 6 Till 1 973, potential immigrants and temporary
residentswere not included. 7 Data are based on revised population estimates according to the findings of the Censuses of Population andHousing
1972 and 1983. 8 In 1978, the survey questionnaire was altered. Estimates are presented according to separate processings of (a) an old
questionnaire and (b) a new one; see explanation in the introduction.
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צורת לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 15 בני אוכלוסיית
ומין גיל מגורים, יישוב

1389
העבודהאוכלוסיית גילכוח

ומין סגורים "ש/ב +15צורת הכלהאזרחיבני סך
Population
aged 15+

Civilian
labour force

Total15171824

האזרחאלפים העבודה כוח הבלאחוז 00ך 1

Thousandsבבל וזאהאוכלוסייה

כולל 03,082.21,603.312.1ך 52.041.3
324.3154.99.4ירושלים 47.837.4

יפו אביב (11.4)253.7130.6תל 51.545.5
יפה (10.4)174.389.4רו 51.339.4

"שוב גודל
100,000199,000 635.6344.49.8 54.239.4
50,00099,999258.4127.87.8 49.538.1
20,00049,999533.1281.110.1 52.742.7
10,00019,999266.6134.910.4 50.642.9
2,0009,999312.5139.210.2 44.642.7

הכל 0ך  פיתוח "שובי 259.0137.912.0מזה': 53.240.8
(11.4)142.875.6צפון 53.037.8
(12.7)116.362.2דרום 53.544.1
108.363.114.8מושבים 58.243.0
88.574.183.4קיבוצים 83.753.3

אחרים2 כפריים 127.163.911.4"שונים 50.337.7

הכל 70  1,516.4956.014.2!.בו'0 63.041.9
159.592.711.8 58.138.7 יפו אביב (12.0)118.473.2תל 61.838.2

(11.8)82.450.1חיפה 60.838.8

"שוב גודל
100,000199,000308.8198.812.2 64.434.3
50,00099,999128.972.2(8.2) 56.028.9
20,00049,999262.4167.812.0 63.942.0
10,00019,999133.685.312.2 63.947.6
2,0009,999156.2101.015.8 64.659.1

הכל סך  פיתוח "שובי 130.180514.3מזר,': 61.834.9
(13.3)71.444.2צפון 61.933.5
(15.5)58.736.3דרום 61.836.4
(15.7)56.137.9מושבים 67.539.9
44.736577.6קיבוצים 81.647.6

אחרים2 כפריים (12.1)65.040.4"שובים 62.144.4

הכל סך  7,566.4647.710.0נשים 41.340.7
(6.8)164.862.3ירושלים 37.836.0 יפו אביב (10.8)135.357.4תל 42.453.1
(8.8)91.939.3חיפה 42.840.0

"שוב גודל
100,000199,000326.9145.77.2 44.644.4
50,00099,999129.455.7(7.4) 43.048.5
20,00049,999270.6113.38.3 41.943.5
10,00019,999133.149.6(8.2) 37.338.1
2,0009,999156.338.2(4.6) 24.525.5

הכל םך  פיתוח "שובי (9.5)128.957.4מזה': 44.546.9
(9.4)71.431.4צפון 44.042.2
(9.7)57.526.0דרום 45.152.1
(13.7)52.325.2מושבים 48.246.9
43.837.689.8קיבוצים 85.960.2

אחרים2 כפריים (10.6)62.023.5ישובים 37.930.6

קבע. לישוב" מחוץ הנר'ם בדרום. וברוים מוסדות נם כולל 2 תושבים. 49.999 ער 2.000 שאוכלוסייתם "שובים מתוך
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POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, BY TYPEOF LOCALITYOF RESIDENCE, SEX AND AGE

1989

Age
Type of locality of residence and sex

25343544455455596064656970+

of total population'ercent civilian labour force1

each cellin

71.070.8 75.757.740.220.59.2GRAND TOTAL
64.567.9 65.958.039.817.47.8Jerusalem
77.672.7 79.264.845.02129.0Tel AvivYafo
77.276.2 82.762.444.316.76.8Haifa

Size of locality
74.874.9 79.259.841.920.47.9100.000199,999
67.371.3 76.256.133.516.47.550.00099.999
71.971.2 77.758.635.217.63.820.00049.999
69.167.3 71.048.826.9)10.5()3.2(10,00019.999
63.353.4 62.235.724.3)7.3()4.6(2.0009,999
73.369.5 75553.030.3)10.6()2.8(Thereof1 development localities
74.568.1 78.755.530.8)97()3.7(North
72.071.4 71.849.1)29.4()12.2()1.4(South
76.375.2 82.960.759.744.421.1Moshavim
91.799.3 97.193.395.792.571.8Oibbuzim
67.259.9 72.952.3)37.5()16.9()5.6(Other rural localities2

83589.3 88.878.666.333.314.7Males  total
76.887.4 79.177.061.127.8)12.6(Jerusalem
86.889.9 90.784.875.137.517.2Tel AvivYafo
82.291.3 92.688.372.625.6)12.1(Haifa

Size of locality
84.492.8 91.081.171.535.015.4100,000199,999
73.185.3 83.977.358.730.113.150.00099.999
85.790.4 89.378.263.330.3)6.8(20,00049.999
86.687.7 88.371.047.0)193()5.0(10,00019,999
87.882.9 89.261.846.9)13.3()8.7(2,0009,999
82.989.7 85.775.753.8)219()3.1(Thereof1: developmenl localities
84.489.1 87.176.953.8)24.5()5.0(Notrh
81.390.4 84.173.8)53.9()18.2(South
84.792.6 96.784.880.3)56.1()40.3(Moshavim
89.899.5 96.8)93.2(98.592.074.8Oibbuzim
81.084.0 86.8)74.4()6.9(Other rural localities2

58.453.1 62.939.019.09.44.6Females  total
51.850.4 53.641.620.9)8.2()4.1(Jerusalem
68.359.4 69.149.823.6)8.2()2.5(Tel AvivYaio
72063.9 73.641.623.2)9.2()2.7(Haifa

Size of locality
65.0585 68.140.617.1)6.8()1.7(100.000199,999
61.656.3 68532.8)15.6()5.0()2.3(50.00099,999
58.353.3 65.739.912.8)7.1()14(20,00049,999
51.145.4 53.9)25,7()9.0()4.0()1.9(10.00019.999
38.921.5 34.8)12.7()7.3()26(2.0009.999
63.348.5 64.931.6)9.5()26()2.6(Thereof': developmenl localities
64246.2 70.0)35.8()10.3()26(North
62.251.4 58.7)24.9()8.4()7.2()2.5(South
67.257.6 68.3)42.9()37.7()28.0()5.4(Moshavim
93.799.0 97.393.392.993.169.7Oibbuzim
54.031.2 57.7)29'()11.2()4.5(Other rural localities^

I Of localities numbering 2.000  49.999 !esteems 2 Incl atso institutions and Bedouins in the South, who live outside tocaWies.
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CIVILIAN LABOUR FORCE, BY
CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION,
AGE AND SEX (JEWS)
Percent of total population in each cell

לפי האזרחי, .nayn no
עלייה, תקופת לידה, יבשת

(onm1) rui גיל
1989 תא בכל האוכלוסייה כי מסן אהוז

Ageגילקבוצת group
לידה, הכליבשת Continentסך of birth DGirod

ומין עלייה Total15171824253435444554556465+ofתקופת immigration and sex

כולל 54.313.140.074.879.575.551.813.9GRANDסך TOTAL
57513.240.276.080.782.762221.4Israelישראל

ישראל יליד 47.215.935.475.280.079.554.715.8Fatherהאב born in Israel
אפריקה .20)55.311.543.575.075.878.054.0אסיר. 1)AsiaAfrica

אמריקה 66513.135.878.484.485.068.426.2EuropeAmericaאירופה
אפריקה  48.368574.069.143.48.3AsiaAfrica(11.4)54.2אסיה
1960 עד 53.171.375570.444.98.9Immigratedעלו up to 1960

1961196459.168570.866.335.2(4.2)19611964
1965197456.752.970.972.263.637.48.919651974

1975+48.9(11.9)45.662.671.261.8(37.8)(37)1975+
אמריקה  36.074.084578.955.815.5EuropeAmerica(10.3)48.4אירופה

1960 עד 42.680.885.379.454.917.9Immigratedעלו up to 1960
1961196454.779.988.971.550.410.219611964
1965197457.0(10.6)35.574.784.581.362.39.419651974
1975197954.4(11.7)39.169.085.880.165.0(7.4)19751979

1980+51.1(7.8)35.272.375.376.244.9(5.9)1980+
הכל 0ך 62.214.333.282.188.991.175.222.7MALESTOTALגברים

60.614.533.083.089.393.883.732.3Israelישראל born
ישראל יליד Father(29.3)47.917.926.177.884.791.676.9האב born in Israel
אפריקה AsiaAfrica(34.8)58.713.236.783.888.889.278.9אסיה

אמריקה EuropeAmerica(32.6)70.412.429.784.190.695.988.3אירופה
43.378.587.389.866.915.1AsiaAfrica(10.0)69.7אסיהאפריקה
1960 עד 69.477.588.190.367.315.8Immigratedעלו up to 1960

1961196475.278.687.089.861.8(9.6)19611964
1965197469.650.979.381.688.272.8(18.2)19651974

1975+59.7(35.2)78.993.685.3(8.4)1975+
אמריקה  .59אירופה r(11.1)31.280.090.290.480.425.0EuropeAmerica

1960 עד 56.283.890.891.481.127.8Immigratedעלו up to 1960
1961196467.781594.090.480.3(19.4)19611964
1965197463.0(8.2)27.381.789.990.080.116.319651974
1975197961.6(12.4)38.478.190.485.078.3(15.5)19751979

1980+57.3(122)34.877.184.3875(66.6)(9.5)1980+

הכל סך 46.611.847.467.470.360.931.86.5FEMALESTOTALנשים
Israel(10.2)54.312.047.768.872.271.844.1ישראל born

ישראל יליד 46513.844.272.375.065.6385Fatherהאב born in Israel
אפריקה AsiaAfrica(3.9)(30.0)51.79.950.765.863.566.1אסיה

אמריקה EuropeAmerica(20.4)62.413.743.072578.374.851.2אירופה
אפריקה  AsiaAfrica(2.5)39.353.958.860.649.120.8אסיה
1960 עד Immigrated(2.8)36.965.962.849.822.1עלו up to 1960

1961196444.357.654.250.4(16.5)_19611964
1965197445.154.962.064.045.5(11.4)(1.9)19651974

1975+39.257.351.544.6(43.0)1975+
אמריקה  41.368.779.368.936.77.8EuropeAmerica(9.2)39.1אירופה

1960 ער 30.977579.867.435.49.3Immigratedעלו up to 1960
1961196444.178.384.058.3(27.4)(3.7)19611964
1965197451.8(14.1)44.367.980.374.344.5(4.3)19651974
1975197948.1(10.8)39.860.881.276.454.4(2.3)19751979

1980+46.135.868.667.466.7(32.4)3.61980+
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CIVILIAN LABOUR FORCE, BY
AGE AND SEX

האזרחי, rninyn n13
ומין גיל לפי

Ageגילקבוצת group

הבל סך
Total1517182425343544455455645559606465+656970י+

אלפים  סןהכל thousandsTotal
197538.8 1,147.7186.9307.8227.4203.9136.446.5
198034.8 1,318.1189.4426.6253.2211.6146.755.8
19841,444.134.7194.8461.9324.8225.6154.248.1
'19851,466.835.0199.5466.0344.4226.3149.446.2
219851,446.027.8196.8449.8344.3228.9150.186.648.3 63521.826.5
19861,471.930.2198.7447.8363.8231.4147.085.853.0 61.224.5285
19871,494.129.0197.3444.4390.1233.1146.686.053.6 60.627.226.4
19881,553.032.9210.7450.0417.9237.5148.689.155.4 59.529.725.7
19891,603.3

.rinw
31.4

■<c

219.0461.8440.4246.0151.491.253.3 60.224.1 29.2
Percents3

197514.9 48.140.465.466.763.452.217.3
198012.6 49.540.768.770.364.852.816.7
198411 5 50.240.469.973.767.150513.8
'198511 .0 49.941.169.773.767.448.612.9
2198512.1 50.740.769.473.567.248.556.112.9 41.019.310.2
198612.6 50.640.569.173.267.947.655.013.9 40.020510.9
198711 .7 50.439.368.874.068.347.454.813.8 39.821.510.1
198812.9 51.440.869.675.169.448.156.313.9 39.521.89.8
198912.1 52.041.371.075.770.849.257.713.2 40.22059.2

אל0י  םגברים thousandsMales
197524.7 767.095.3204.0156.8141.7106.138.4
198020.2 836.698.1263.7161.9139.9108.744.1
198421.5 896.4102.3279.8198.0146.4111.137.3
'198522.2 908.4106.1281.0209.1146.1108535.4
2198517.9 892.5104.5269.1208.1147.6108.658.636.7 50.017.119.6
198619.7 903.3105.3268.4219.9146.3103.857.439.9 46.418.921.0
198718.1 908.7103.0267.3233.1145.3102.757.439.2 45.320.019.2
198821.3 938.6111.7269.2245.3147.6101.757.641.8 44.122.918.9
198918.9 956.0

אחוזים3
114.0272.9255.7151.6103.458.939.5 44.517.5 22.0

Percents3
197518.5 64.940.386.793.892.884.329.2
198014.2 63.741.384.791.090.482.427,9
198413.9 63.241.684.290.690.178.123.1
י 198513.6 62.742.883.690.289.776.121.4
2198515.2 63.641.883.290.089576.081.721.2 70.232.616.2
198616.0 63.241.582.989588.473.278.822.6 67.133.817.4
198714.2 62.439.782.889.387.572.677.621.9 67.233.616.1

198816.4 63.242.183.189.088571.977.222.9 65.936.015.9
198914.2 63.041.983.588.889.372.878.621.4 66.333.314.7

אלפים  Femalesנשים  thousands
197514.2 380.891.6103.970.462.130.48.2
198014.6 481.291.2162.891.371.638.011.7
198413.2 547.792.5182.0126.879.243.210.8

י 198512.8 558.893.6185.1135.380.341.110.6
219859.8 553.592.3180.7136.581.141.728.211.4 1354.76.7
198610.5 569.093.5179.6144.085.143.228.413.1 14.85.67.5
198711.0 585.294.2177.1157.187.843.828.714.2 15.17.17.1

198811.6 614.798.9180.8172.790.047.131.713.6 15.46.76.9
198912.6 647.7

אחוזים3
104.9189.0184.894.348.232.513.9 15.76.7 7.2

Percents3
197511.3 31.640.444.240.636.822.46.0
198010.9 35.739.952.650.141.726.06.6
19849.0 37.639.255.457.045.626.45.8
'19858.3 37.539.455.657.446.424.95.5
219858.8 38.239.555.757546.225.034.05.7 16.17.74.8
19869.0 38.539.455.457.348.525.934.26.4 17.68.85.3
19879.1 38.938.754.858.950.126.134.66.8 17.80.65.0
19889.4 40.039.556.161.551.328.137.86.3 18.49.34.8
198910.0 41.340.758.462.953.129.039.06.3 19.09.44.6

1 Till 1985 data refer to persons aged 14 and over.
2Seenote 7to Table 12.1.
3 01 total population in each cell.

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 ע7 1

.12.1 לל1ח 7 הערה ראה 2

תא. בכל האוכלוסייה הכל 0ך 0תון 3
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POPULATION AGED 15 AND
OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, SY YEARS OF
SCHOOLING, AGE AND SEX

ומעלה 15 בני אוכלוסיית
לפי האזרחי, העבודה וכוח

ומין גיל לימוד, שנות
1989

125

ומין לימוד שנות
אוכלוסיית
15+ בני

העבודה no
הכלהאזרחי סך

גי7 Ageקבוצת group
Years of schooling

and sex
Population
aged 15+

Civilian
labour force

Total15171824253435444554556465+

נורואלפים תאאחת בכל האוכלוסייה הכל מסן האזרחי העבודה
Thousands!opulation in each cellPercent civilian labour force of total

כוללי 3,082.21,603.352.012.141.349.2סך 70.8 75.7 71.013.2

GRAND TOTAL1

0177.822.112.4(6.1)17.0 24.2 18.3 19.325
1496.424.325.2(32.0)36.3 45.1 25.1 33.6(36)
58527.3229.043.420.947.643.7 63.8 61.4 52.611.5

910435.1204.046.911.354.651.9 75.4 72.5 66.614.2

11121,075.1582.654.212.140.162.3 80.2 80.8 75.820.6

1315432.0291.667.539.170.0 84.6 86.0 78.923.5

16+322.2244.275.832.279.0 91.3 86.9 74.926.7

Malesגברים
Total1 הכלי 1,516.4956.063.014.241.972.8סל 89.3 88.8 83.521.4

044.112.027.3(8.2)45.2 59.4 52.2 (40.4)(3.7)

1442.717.741557.1 72.7 63.3 73.2(6.3)

58257.2168.665.637.074.966.1 86.4 88.2 85.118.7

910229.0140.861.514.170.776.4 91.7 89.7 88522.0
1112545.0334.661.412.438.181.9 93.5 92.3 89.331 8

1315200.6137.368527.385.2 94.7 90.2 82.133.3
16+188.3140.974.8(16.2)885 93.6 865 70.632.6

Femalesנשים
7ofa/' הכלי 1,566.4647.747.310.040.729.0סל 53.1 62.9 58.46.3

0133.710.07.5(4.8)8.7 16.3 (9.0) (7.6)(2.0)
1453.76.512.1(11.1)16.2 27.2 (8.3) (11.7)(0.8)
58270.160.422.3(90)20.623.6 38.7 34.7 22.25.0
910206.263.330.78.329.928.8 58.4 54.2 39.68.0
1112530.2248.046.811.742.242.0 65.4 68.7 62510.3

1315231.4154.266.750.355.0 76.1 82.9 76.213.9

16+133.9103.377.152.364.5 87.7 87.4 80.6(13.8)

1 Including number of years of schooling not known. ירוע. לא לימור שנות 00פר <</j 1
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MARRIED WOMEN IN CIVILIAN
LABOUR FORCE, BY AGE

העבודה בכוח נשואות D>un
גיל לפי האזרחי,

Thereof: age group גיל קבוצת מזה:

5564 3554 2534 1824
215+ בנות הכל סך
Total aged 15+2

Thousands

20.01970

2251973'
20.01975

23.41976
2251977
24.81978
25.81979
27.31980

27.81981
28.31982
31.51983
33.21984
31.619852

י31.91986
32.01987
34.41988
36.01989

Percents3
20.01967
21.11968
22.31969
21.41970

2271971
22.31972
י23.61973
21.41974
21.01975

2351976
22.01977
23.91978
24.71979
25.31980

24.61981
24.71982
26.91983
2731984
25.619852

25.71986 י

26.01987
28.01988
29.21989

81.4

98.1
111.5

115.4
119.2
127.7
131.7
139.0

147.4
154.2
162.6
171.5
182.4

192.2
206.4
221.4
232.8

28.5
28.6
30.4
30.0

30.4
32.1
33.1
34.7
36.9

37.7
38.8
41.6
42.7
44.8

46.2
46.8
48.5
50.2
51.6

52.3
54.1
56.2
57.6

41.0

57.0
74.7

82.6
965
108.8
117.4
124.3

130.1
130.1
135.5
1355
138.4

134.5
131.0
133.5
139.2

245
25.1
27.1
26.9

28.3
29.5
31.8
34.9
37.7

39.2
42.9
45.8
46.8
48.0

49.1
49.4
51.0
51.1
51.3

51.1
50.8
52.0
54.8

אלפים

168.923.9

205.625.3
240.430.2

256.330.8
273.930.9
301.935.5
313.432.3
330.634.0

342.030.9
347.128.7
364.429.0
377.131.9
389.131.0

392.827.1
402.926.5
424.628.6
442.527.4

1970

י 1973
1975

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984

21985

י 1986
1987
1988
1989

196725.328.3
196825.729.7
196927.231.1
197026.832.7

197127.431.5
197228.734.1

י 197329.532.9
197430.834.0
197532.535.6

197633.435.2
197735036.8
197837.540.9
197938.038.8
198039.441.9

198140.039.5
198240.339.7
198341.638.4
198442.642.7
2198543.142.6

'198643.239.9
198744.040.5
198845.541.9
198946.942.1

ללוח 7 הערה ראה .12.ו
14 לבנות 0תייח0י0 הנתונים .1985 עד ומעיר..2

תא. נכל האוכלוסייה הכל 0ן 0תוך 3

1 See note 7 to Table 12.1.
2 Till 1985. data refer to women aged 14 and over.
3 Of total population in each eel
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EVERMARRIED JEWISH WOMEN1 AGED 15+
IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF
CHILDREN2 OF WOMEN IN HOUSEHOLD, AGE
OF YOUNGEST CHILD AND VARIOUS
CHARACTERISTICS

151 בנות רווקות1 לא יהודיות נשים
ילדי2 מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח
הצעיר, הילד גיל הבית, במשק הנשים

שונות ותכונות

1989

הכל ילדים0Totalך .Noמספר of childrenהייד geof\גיל youngest child 1'pyr

ovללא
הכל 0ך
Total

ילדים
With no

ילדים
With1234+0124591014

childrenchildren

Thousandsאלפים
הכל 965.5499.3466.1165.5סך 147.4101.951.2133.2121.4116.595.0TOTAL

האזרחי העבודה בכוח 456.9164.7292.2108.9מזר,: 99.760.423.268.977.979.166.4Thereof: In (he civilian labour
forco

in/אחוז בגל האזרחי העכורה Percentככוח in civilian labour force in each cell

הכל 47.333.062.765.8סך 67.659.345.251.764.167.969.9TOTAL
האשה Ageגיל of woman
153461.573.359.463.3 64.255.743551.465.767.871.11534
354468.675.767.470.1 75.564.047.053.062.169.476.33514
45+29.126.057.856.3 59.4(48.1)(48.5)55.859.145+

לידה Continent■נשה of birth
62.861.163.466.6ישראל 69.260.045.552.365.571.575.1Israel

38.325.456.258.2אסיהאפריקה 60.154.442.947.457.755.460.8AsiaAfrica
37.927.169.873.5אירוסהאמריקה 73.664.748.853.867.377.077.3EuropeAmerica

לימוד Yearsשנות of schooling
0820.916.039.942.0 44.332.335.022.336.841.146.508
91250.340.457.559.5 64.553.335.143.259.263.170.7912
13+71.760.678.181.8 81.977.559.266.879.085.886.613+

בית nnw nji'ovn57.835.881.885.8 83.581.663.378.580.485.883.6Employ household help
נשנ1)1) rwtui(Hours per week)

11556.038.078.382.1 80.377.758.564.877.683.082.2115
16+84.7(36,5)92.992.7 96.292.493.088.9100.016+

בית עחדת 0עסי7'ות 45.632.459.662.5אינ/ 65.355.542.447.261.665.067.9No household help

נ0
UJa

tr

O

1 Excl. v/omen in qibbuzim and institutions.
2Aged 014.

ונמוסרות. בקיבוצים נשים גולל לא 1

.014 בני 2



NONJEWS AGED 15 AND OVER,
BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX, AND
VARIOUS CHARACTERISTICS

ומעלה, 15 בני לאיהודים
העבודה כוח תבונות לפי

ותכונות מין האזרחי,
שונות

הכלגבריםמזה:הכלסר 1o:runגברים
TotalmalesThereofTotal: malesThereof

19881989198819891988198919881989

PercentsאחוזיםThousandsאלפים
כולל 462.4481.0231.8241.4100.0סך 100.0100.0100.0GRAND TOTAL

האזרחי הענווה נכווז 280.0289.275.778.660.1אינם 60.632.732.6Not in civilian labour force

האזרחי העבודה 182.4191.8156.1162.839.9בכוח 39.467.367.4IN CIVILIAN LABOUR
העבודה FORCEמכ1ח

Of labour force
D/70VIO167.1772.?742.8744.789.8 91.691.588.9Employed persons

מלא (130.0135.6115.2ענדו 18.870.7 71.373.873.0Worked fulltime
31.531.523.622.216.4חלקית 17.315.113.6parttime

מעבודתם זמנית 5.65.14.03.72.7נעדרו 3.12.62.3Temporarily absent
from work

מועסקים .15.379.673.378בלתי 710.2 8.48511.1Unemployed

+15העבודהבכוח Ofמבני age 15+
Inדת labour forceReligion

132.6138.9118.7122.138.9מוסלמים 38.868.868.2Moslems
31.631.922.523.147.3נוצרים 45.767.770.6Chirstians

וארורים 18.221.514.717.537.3דרוזים 35.556.659.2Druze and other

Ageגיל
15177.15.65.94.59.1 12.019.514.21517
182453.554.442.843.845.5 45.971.771.81824
253461.167.551.855.454.9 52.488589.82534
354434.436.231.032.549.4 49.188.188.33544
455418.920.318.019.541.7 40.576.379.34554
55646.87.16.36.924.2 24.048.850.45564
65+(0.6)(0.7)(0.3)(0.2)(2.7) (2.4)(2.6)(1.7)65+

לימוד Yearsשנות of schooling
05.45.04.64.37.2 7.729.025.30
149.48.28.77.526.0 27.653.056.014
5865.569159.661.846.0 46.581.280.758
91029.836.826.833.041.9 38.962.366.1910
111246.146.337.437.645.5 46.766.364.41112
13+26.126.718.618.465.8 63.470.871.213+

מנורים "שוב Typeצורת of locality of
residence

 עירוניים ויישובים 161.9170.3738.0145.240.1ערים 39.767.568.2Towns and urban
חכל 0localitiestotalך
27.828724.525.734.5ירושלים 34.462.463.8Jerusalem

"שוב Sizeנודל of locality
10,000+66.370.054.557.444.2 43.470.271.410,000+

2,0009,99967.871.759.062.139.1 38.967.36732,0009,999

ב0ר"ם 78.017.538.6§20.521.9§"שובים §37.4§65.967.8Rural localities

מגורים Districtמחוז of residence
29.530.725.927.035.0ירושלים 35.263.063.4Jerusalem
86.093.573578.940.5הצפון 40.068.368.1Northern
33.236.828.430.842.8חיפה 39.468.371.8Haifa

22.919.919.516.741.4המרכז 43.470.768.7Central
אביב 3.54.22.62.956.0תל 55.678.876.3Tel Aviv
7.27.06.56.232.7הדרום 36.058.653.4Southern
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ענף לפי חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחת מועסקים,
כלכלי

סמל
(אלפים) מועסקים

Employed personsמכלל השכירים אחוז

Codeמקובץ ראשי וענף עיקרי בענףהמועס7(thousands)ענף ים

1985198619871988198919851986

כולל 1,349.21,367.91,403.71,453.11,460.879.079.3םך

ודיג0 "עור 72.770.072.066.667.628.428.6חקלאות,
מעורבים0002 חקלאיים 40.641.242.739.541.815.517.5משקים
הדרים03 3.84.33.63.54.057.951.2גידול
להררים)04 (פר0 מטעים (15.4)(12.7)7.16.57.28.16.0גידול
לחקלאות05 16.414.014.512.812.951.848.6שירותים

ודיג0607 3.03.12.82.12.366.774.2"עור

וחרושת)72 (כרייה 309.3322.4328.4327.6313.686.786.5תעשייה
והציבה10 6.15.54.73.64.296.7100.0כרייה

ו0בק1112 משקאות מזון. 33.234.536.937.935.791.391.9תעשיית
ועור1315 הלבשה 0קס0יל, 46.348.150.045.544.680.380.9תעשיית
ומוצריו16 17.520.321520518.470.371.4עץ
ומוצריו17 4.54.86.66.97.895.695.8נייר
לאור18 והוצאה 13.314.115.517.015.280.584.4רפוס
פל00יק19 ומוצרי 10.912.711.412.611.975.273.2גומי
נפ200 ומוצרי נימ"ם 16.717.918.818.218.595.295.5מוצרים
אלימתכת"ם21 10.89.69.79.59.080.686.5מינרלים
בסיסית22 מתכת 5.25.65.74.54.690.491.1תעשייה
מתכת23 47.246.347.046.944.781.879.3מוצרי
9.711.29.99.79.086.685.7מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 38.739.740.240.243.895.394.2ציוד
הובלה26 כלי 27.427.426.423.823.798.598.2תעשיית
10.112.012.312.812.894.194.2יהלומים27
שונות28 8.38.810.311.19.372.371.6תעשיות

/מים3 <oe/n77.812.473.614514.498.399.2
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 72.261.867.773.771.678.076.7בינוי

לבניין4041 ומשנה כללית 64.955.659566.263.777.776.3קבלנות
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 7.36.38.07.57.980.879.4עבודות

והארחה5 אוכל שירותי .167.777Sמ0חר, 7793.42065211.161.863.2
סיטוני50 44.144.751.753.455.082.181.2מסחר

קמעוני5155 85.090.697.4101.2105.050.153.9מסחר
אוכל57 23.226.126.030.230.445.346.0שירותי
הארחה58 15.116.317.120.420.394.093.3שירותי

ותקשורת6 אחסנה 86.386.797.694.892.969.169.9תחבורה,
יבשתית6062 40.140.644.148.843.247.948.8תחבורה
ולנמא6366 אחסנה אוירית, ימית. 30.130.029.929.332.183.483.7הובלה
תקשורת67 15.916.217.816.717.696.296.9שירותי

ע0ק"ם7 ושירותים 131.2133.8734.3146.5144.581.682.1פיננסים
פיננסיים70 43.044.742.643.840.297.797.8מוסדות

דלאינ"ד71721 ונכסי 21.319.620.120.822.476.578.1ביטוח
ומשפנו"ם73 עסקיים 67.069.671.681.981.972.773.1שירותים

וקהילתיים8 ציבוריים 403.0405.8404.3421.4429.494.894.4שירותים
ממשלתיים80 מינהל 79.878.075.174שירותי 676.299.499.9
מקומיות82 רשויות של מינהל 29.526.326.227.928.599.399.2שירותי
חינוך83 159.0161.6162.3174.4178.192.892.2שירותי
ומדע84 מחקר 13.813.814.715.411.999.398.6שירותי
בריאות85 78.482.682.983.081.791.691.8שירותי
תברואה86 5.66.65.74.95.896.497.0שירותי
וסעד87 רווחה 15.213513.315.119.598.098.5שירותי

81 אחרים88,89, וקהילתיים ציבוריים 21.823.724.226.127.192.289.9שירותים

ואחרים9 אישיים 88.587.989.797.2107.157.359.3שירותים
וספורט90 בידור אמנות. תרבות. 17.818.417.719521.070.271.2שירותי

אחרים9192 ותיקונים 26.826.127.630.332.155.256.7מוסכים
בבתים93 31.731.430.033.339.059.3596שירותים

אחרים9498 אישיים 12.011.914.014.115.038.347.9שירותים

ידוע 7.28.79.39.48.2לא
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EMPLOYED PERSONS, PERCENT OF EMPLOYEES AND
PERCENT OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC
BRANCH

Major division and major group

בענף המועסקים מכלל חלקית העובדים אחוז
Percent employed patrtime of all
employed persons in branch

1989 1988 1987 1986

Percent employees
of all employed
in each branch

1989 1988 1987

GRAND TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Mixed farming
Citirculture
Fruit (excl. citrus)
Agricultural services
Forestry and fishing

Industry (mining and manufacturing)
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
Electricity and water
Construction (building S public works)
Contracting
Public works S civil engineering
Commerce, restaurants and hotels
Wholesale trade
Retail trade
Eating and drinking places
Hotels etc.
Transport, storage and communication
Land transport
Sea £ air transport, storage and n.e.c.
Communication services
/vnanc/ng and bus/ness serv/ces
Financial institutions
Insurance S 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 8 community services
Personal and other services
Cultural and tecreational, sport services
Garages and other repairs
Household services
Other personal services
Not known

27.5

23.7
23.0
(17.5)
30.0
23.3
(13.0)

17.5
(9.5)
16.8
25.1
18.5
(17.9)
27.0
16.8
15.1
(15.6)
(10.9)
145
20.0
135
13.1
18.0
22.6
13.2
13.4
13.3

(13.9)
255
19.5
30.0
25.7
18.7

21.3
15.5
28.7
22.2
26.9
21.1
24.6
30.3
37.3
15.5
26.7
48.0
20.2
37.5
(172)
47.7
44.3
41.2
39.5
17.4
63.1
37.3

28.1

24.0
25.6
(25.7)
23.5
18.8
(23.8)
19.2
(13.9)
19.0
28.1
18.0
(18.8)
24.1
20.6
20.3
15.8
(13.3)
17.1
(124)
15.7
13.4
21.9
22.5
13.1
17.0
17.2

(14.7)
26.4
20.2
30.5
28.5
19.6
19.2
16.0
24.2
19.8

27.2
21.2
26.9
305
38.4
16.2
27.6
51.4
22.1
35.9
(14.3)
42.4
46.4
39.6
40.0
15.2
625
37.6

28.1

25.6
24.1
(22.2)
30.6
28.3
(21.4)
19.9
(10.6)
17.6
27.0
17.7
22.7
27.1
19.3
19.7
17.5
(15.8)
185
16.2
17.2
17.0
20.3
22.3

26.8

23.4
23.1
(16.3)
27.7
25.0
(22.6)
17.2
(12.7)
15.7
26.0
16.3
(14.6)
24.8
19.7
15.6
(12.5)
(125)
14.7
15.2
15.1
12.8
125
23.9

13.2 (113;
18.4
18.5
(17.5)

26.7
20.6
29.1
28.7
19.6
79.3
15.0
23.0
22.8
26.0
21.7
255
28.9
36.3
16.7
26.2
48.3
13.0
38.1
(.16
43.7
38.0

39.0
38.0
16.9
59.:
.36

77.7
17.6
18.8

26.9
22.4
30.4
26.9
205
78.0
14.1
22.7
19.7

27.8
21.8
26.4
31.7
37.7
16.0
29.4
50.2
20.4
39.3
(15.8)
39.1
38.8
38.6
36.2
18.1
58.7
38.6

79.9

28.8
21.1
57.5
(23.3)
39.5
69.6
85.8
92.9
88.8
81.6
65.2
89.7
82.9
70.6
94.6
83.3
87.0
82.8
83.3
97.3
975
87 5
68.8
98.6

76.1
74.7
87.3
67.5
81.6
58.2
58.6
90.6
72.0
52.1
84.4
98.3
79.6
99.3
79.9
69.8
95.7
99.9
98.9
92.9
99.2
93.0
94.8
97.9
945
64.7
71.4
67.0
66.9
44.7

79.5

275
18.0
57.1
(16.0)
46.9
71.4
85.4
97.2
87.1
81.3
69.8
92.8
85.3
70.6
92.9
84.2
82.2
82.1
88.7
96.3
97.9
93.0
63.1

79.1

26.1
15.0
66.7
(13.9)
46.2
60.7

86.8
97.9
90.0
82.8
71.6
90.9
87.7
68.4
96.3
85.6
86.0
81.1
89.9
96.0
985
91.1
76.7

99.3 985
75.3
74.5
82.7
67.5
85.0
58.1
56.6
94.6

69.4
49.8
85.3
98.8
80.4
98.4
79.3
71.1

94.9
99.9
99.3
92.8
99.4
92.7
95.9
96.0
93.1

62.2
67.2
65.3
64.6
43.3

74.7
74.3
80.0
66.1
83.0
55.7
53.5
94.2
69.7
49.0
83.3
97.8
79.5
98.4
74.6
698
94.6
99.7
98.9
92.5
98.0
925
965
97.7
90.1

60.0
70.1
62.7
59.7
42.1
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,

(בנייה בינוי
שירותיועבודותn"\o\mחקלאות, מסחר,
ודיג ומים(כרייה"עור והארחהציבוריות)חשמל אוכל

הכלי ,ElectricityConstructionCommerceוחרושת),Agricultureסך
Total1forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

D'rinMאלפים
Thousands

10
1970963.2100.08.824.31.28.313.0
219751,112.6100.06.424.81.08.1123
19801,254.5100.06.423.71.06.411.7

319851,368.3100.05.723.10.95.3125
219851,349.2100.05.423.00.95.4125
19861,367.9100.05.223.70.94513.1
19871,403.7100.05.223.61.04.913.9
19881,453.1100.04.622.31.05.114.3
19891,460.8100.04.721.61.04.9145

21975748.5100.0
גבר

7.3
D 1

28.91.311.611.9
1980801.9100.07.628.91.49.311.9

31985850.5100.07.428.31.28.013.0
21985836.0100.06.828.31.28.113.1
1986844.2100.06.829.01.37.013.8
1987861.1100.06.728.81.47.514.3
1988885.2100.06.027.11.57.914.9
1989880.3100.06.126.61.57.815.1

21975364.0100.0
נש

4.616.30.50.913.2
1980452.2100.04.114.30.41.111.3
31985517.9100.03.114.50.41.0115
21985513.4100.03.014.60.41.0115
1986523.8100.02.515.20.30.612.0
1987542.7100.02.815.30.40.713.1
1988568.1100.02.514.70.30.813.5
1989580.9100.02.414.00.30.713.7

הכלמזה:"הודים סן 
219751,006.7100.05.425.61.06.5125
19801,127.8100.05.424.01.14.911.8
319851,213.6100.05.223.30.93.612.4
219851,198.3100.05.023.20.93.612.4
19861,216.4100.04.823.61.03.212.8
19871,245.8100.04.823.41.03.413.6
19881,285.6100.04.322.21.13.514.2
19891,288.5100.04.321.41.13.3145

21975653.2100.0
נבר

6.1
ים

30.71.49.512.0
1980695.4100.06.730.31.57.312.0
31985721.6100.06.629.91.35.412.9
21985709.3100.06.429.71.35.312.9
1986716.8100.06.330.11.45.013.3
1987726.0100.06.329.81.55.213.8
1988742.8100.05.728.21.65.514.6
1989735.6100.05.827.61.65.215.0

נשים
21975353.3100.04.116.1050.9135
1980432.5100.03.413.90.41.211.6
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
1989553.3100.02.413.10.30.713.9

.12.1 ללוח 7 הערה ראה 2 ידוע. לא כולל ו

ומעלה 14 ל9ני מתייחסים הנתונים ,1985 עד 3
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ECONOMIC BRANCH,BYPERSONS,EMPLOYED
12.10 POPULATION GROUP AND SEX

■nunn
שירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,0"i70yואחריםוקהילתיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percents

Total
7.55.224.07,71970 7.36.727.36.119752 ו6.98.229.66.2 980 6.49.729.86.759853 6.49.830.06.619852 6.49.829.9651986 6.69.629.06.41987 6.610.229.26.71988 6.410.02957.41989 Males
9.35.319.44.819752
8.96.620.45.01980 8.28.320.15.619853 8.38.420.45.419852 8.28.520.15.41986 8.48.419.55.21987 8.68.919.35.81988
8.29.019.66.21989 Females
309.343.48.719752 3511.245.98.11980
3.312.045.88.519853 3.412.045.78.519852
3.512.145.58.21986
3.811.644.08.31987 3.412.144.58.21988 3.711.444.69.11989 Thereof: Jewstotal
7.27.228.66.019752 7.08.930.86.01980 6.510531.16.519853 6510.631.36.519852 6.310.731.26.41986 6.510530.46.41987 6.611.130.46.71988 6.610.830.87.21989 Males
955.92054.519752 9.27.221.34.61980 8.59.321.25.019853 8.69.421.45.019852 8.29.621.15.11986 8.59.620.44.91987 8.910.120.05.51988 8.610.120.45.71989 Females
3.19.643.58.919752
3.611546.28.41980 3.412.245.78.719853 3512.345.78.719852 3.612.445.68.51986 3.811.944.28.51987 3.512.544.68.41988
3.911.744.79.31989

Tin 1985. data reler 10 persons aged 14 and over.See note 7 to Table 12.1. 3.1 //7c/. not known. 2 S
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,

"עור (בנייהתעשייהחקלאות. בינוי
וחרושת)ודיג ומים(כרייה <r>K1n(ציבוריות ועבודות

הכלי Total1Agriculture,IndustryElectricityסן andConstruction
forestry(mining andwater(building and

and fishingmanufacturing)public works

Vno01234

אחוזיםאלפים
Thousandsהבלסן

1970709.23.7 100.027.21.69.3
21975850.422 100.027.41.38.3
1980972.021 100.025.91.36.3
19831,052.31 9 100.025.01.26.4

19841,074.020 100.025.21.25.8
319851,081.722 100.025.41.15.3
219851,066.11 9 100.025.31.15.3
19861,084.91.9 100.025.91.14.4

19871,110.81.7 100.025.9124.6
19881,154.91.6 100.024.01.34.8
19891,167.21.7 100.023.21.24.7

גברים
1970495.04.4 100.029.92.113.0

21975553.12.6 100.032.91.712.1
1980596.52.8 100.032.71.894
1983631.82.5 100.031.91.89.9

1984638.92.6 100.032.41.69.1

31985639.12.8 100.032,61.68.1

21985629.12.4 100.032.41.68.2

1986637.72.6 100.033.11.77.0

1987649.22.3 100.033.01.87.3

1988669.82.2 100.030.51.97.8

1989668.92.4 100.029.81.97.7

נשים

1970214.2(2.3) 100.020.9(0.4)(0.7)

21975297.31.5 100.017.00.51.2

1980376.01 0 100.015.20.51.3

1983420.71 0 100.014.60.41.1

1984434.61 2 100.014.7050.9
31985442.61 3 100.015,00.41.1

21985437.11 2 100.015.10.41.1

1986447.10.8 100.015.70.40.7
1987461.70.8 100.015.90.40.8

1988485.20.8 100.015.00.30.8

1989498.50.8 100.014.30.30.7

בגל השכירים נזסןהנל השבירות הנשים אחוז
1970(18.3) 30.223.2(80)2.1

2197523.5 35.021.714.54.6
198017.6 38.722.713.68.1

198321 5 40.023.411.96.6
198423.5 40.523.717.76.5

3198524.6 40.924.216.28.7
2198525.6 41.024.517.98.5

198618.5 41.225.113.86.8
198720.7 41.625.614.27.5

198821.7 42.026.311.16.7

198919.9 42.726.411.96.6

.12.1 ללוח 7 הערה ראה 2 'רוע. לא כולל 1

ומעלה. 14 לפגי 0ת"ח0ים הנתונים .1985 עד 3
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EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אחסנה ,rvnrnn
שירותי o'jirviaiותקשורתמסחר. D'owoציבוריים Q'niTwאישיים D'Jiitki
והארחה ואחריםוקהילתייםTransport,D"170yאוכל

Commerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and
rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesother services

56789Code

Percents
Total

816.830.9 5.86.61970

7.96.734.0 7.34.819752
826.236.4 8.94.61980
9.85.635.6 10.14.51983
985.835.3 9.95.01984
9.85.635.8 10.04.919853
985.636.1 10.14.819852

1055.635.6 10.24.81986
11.65.834.7 9.74.81987
1225.734.9 10.35.31988
12.35.835.2 9.96.01989

Males
7.78.524.9 4.64.91970
7.48.725.1 5.54.019752
8.18.326.2 6.74.01980
9.97.125.3 7.93.71983
9.67.524.9 7.94.51984
10.17.325.4 8.04.219853
10.17.425.7 8.14.019852
10.87.425.3 8.24.01986
11.77.524.7 7.84.01987

12.77.624.3 8.34.71988
12.67.524.6 8.35.21989

Females
9.12.944.8 8.510.41970

9.03.250.6 10.76.419752
8.43.052.4 12.65.71980

9.73.351.9 13.35.61983

10.03.250.7 12.95.81984

9.43.050.9 12.96.019853

9.33.050.9 13.05.919852

10.03.1502 13.16.01986

11.53.448.7 12.46.01987

11.53.249.3 13.06.11988

11.93.549.3 12.17.01989

in each branchPercent female employees of total employees
33.612.943.8 44.648.21970
39.816.351.9 50.846.219752
39.318.755.8 54.447.61980
39.523.454.3 52.950.11983
41.322.758.1 52.647.01984
39.222.258.1 52.649.619853
39.222557.9 52.850.819852
39723.158.3 53.051.21986
41.124.8585 53.348.61987
39.823.659.6 53.251.61988
41.426.160.0 52.150.11989

Incl. not known. 2 See note 7 to Table 12.1. 3 Till 1985. data refer to persons aged 14 and over.
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ועבודה מגורים "שוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים,
1989 אלפם

12.12
(בנייה בינוי

ועבודות(כרייהחקלאות,
ודיג ומיםוחרושת)"עור ציבוריות)חש0ל

"שוב הכליצורת 0Agriculture,IndustryElectricityConstructionך
Total1forestry and(mining andand water(building and

fishingmanufactpublic
uring)works)

01234סגול

הכל 1,460.867.6313.914.471.6סך

מגויים ■ישוב

8.0(0.7)16.4(0.4)142.4ירושלים

אביביפו 3.6(0.7)22.2(0.3)120.2תל

12.71.53.9(0.4)81.8חיפה

"שוב גודל
100,000199,9993(4.1(1.3)76.92.311.6

50,00099,999115.1(0.9)26.53.13.8

20,00049,999249.93.464.03.111.6

10,00019,999120.04.432.0(1.1)7.3

2,0009,999124.57.728.7(11)15.3

פיתוח "שובי 4.0(1.3)119.83.635.5מזה2:

1.6(0.1)58.623.76.4מושבים

.74.1קיבוצים 19.717.4(0.1)(0.7)

אחרים כפריים 4.3(0.6)60.35.210.7"שובים

עבודה ■שוב ■

8.0(0.8)16.7(0.3)147.4ירושלים

אביביפו 44.42.57.6(0.4)259.6תל

21.93.38.8(0.4)120.5חיפה

"שוב גודל
100,000199,999224.7(0.6)57.7(0.7)9.1

50,00099,99997.9(0.6)23.23.34.1

20,00049,999213.92.859.01.813.9

10,00019,999101.43.233.0(0.5)6.4

2,0009,99971.64.717.9(05)4.3

פיתוח "שובי 2.6(0.5)25.8)10)87.7מזה2:

(0.4)42.826.03.0מושבים

(10)(0.1)79.920.921.3קיבוצים

אחרים כפריים 34.74.75.31.6"שובים

קבוע לא עבודה 5.2(0.7)43.62.06.7"שוב

ידוע ולא (13)(0.2)3.7(0.9)23.0אחר

תושבים. 49.999 ע7 2.000 המונים "שונים \mn 2 ידוע. nV כולל
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12.12
EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK
Thousands 1 989

Type of locality

D'nn'iy

onnKi
1ersonal and
iher services

ציבוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

D'nn'Wi
D"pOV

Financing
and business
services

.rnann

n11vui7711

Transport,
storage and
communica

tion

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

Code

TOTAL

Locality of residence
Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Size of locality
100,000199,999
50,00099,999
20,00049,999
10,00019,999

2,0009,999
Thereof2: development localities

Moshavim

Qibbuzirn

Other rural localities

Locality of work
Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Size of locality
100,000199,999
50,00099,999

20,00049,999

10,00019,999

2,0009,999

Thereof2: development localities

Moshavim

Qibbuzim

Other rural localities
No permanent locality of work

Other and not known

107.1 429.2 144.6

58.712.8

28.310.7

28.35.6

855185
37.78.0

71.015.8

35.88.5

35.17.9

38.45.7

12.43.4
12.412.7
24.23.1

61.013.5
52.916.8
34.19.2

69.416.3
31.67.8
63513.4

30.55.4

27.03.6
29.14.5
7.11.8

12.213.1

16.71.9

15.13.0

8.4(11)

93.1 211.3

20.69.214.5

23.47.622.9
12.96.79.6

52.021.942.7
17.46.210.8

37.418.823.4
17.86.46.3
13.96.28.1

19.45.76.1

5.72.72.4

5.94.7(0.5)

4.62.83.5

21.69.814.6

53.018.3625
18.011.812.5

36.911.821.3
14.75.46.9
28.616.913.6
13.43.94.8
7.52.93.0
15.83.84.6
3.0(0.9)(0.6)
6.34.5(0.3)

25(0.9)(10)
4.04.52.3
1.71.5(11)

1 incl. not known. 2 01 localities numbering 2.00O49.999 residents.
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מנורים ונפת מנורים מחוז כלכל1, ענף לפי מועסקים,
1989

12.13

מגורים ונפת מגורים nnnהכלי סך
Total1

,niN^pn
ודיג <iy"

Agriculture,
forestry and
fishing

n"v>VT\
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

ארוו1יםאלפים

Thousands

הכל 01,460.8100.04.721.61.04.9ך

ירושלים 5.5(0.4)162.5100.01.912.3מחוז

הצפון2 217.6100.011.226.20.78.6מחוז

צפת 1.9(0.5)21.2100.021.218.9נפת

כנרת (4.4)(1.5)275100.012.818.7נפת

יזרעאל 7.7(0.7)80.3100.013.0265נפת

עבו 11.3(05)83.4100.06.130.8נפת

חיפה 197.6100.03.721.02.365מחוז

חיפה 20.12.34.1(09)141.8100.0נפת

חדרה 12.6(2.2)55.8100.010.823.3נפת

המרכז 328.4100.04923.40.73.8מחוז

השרון 5.2(0.4)67.6100.010.123.9נפת

תקוה פתח 3.5(0.7)130.1100.03.522.1נפת

רמלה (2.8)(0.6)36.6100.04.730.6נפת

רחובות 3.7(1.1)94.1100.03.322.2נפת

אביב תל 21.10.63.1(0.2)371.3100.0מחוז

הדרום 153.9100.08.724.12.04.3מחוז

אשקלון 68.3100.08.028.63.84.3נפת

שבע באר 4.4(0.5)85.6100.09.320.4נפת

עזה3 וחבל שומרון (3.1)(0.3)29.7100.010.215.9הודה,

יהודיים. ביישנים ישראלים מועסקים 3 נולן. נפת כולל 2 ידוע. לא כלכלי ענף כולל 1
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12.13
EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, DISTRICT
AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE

1989

District and subdistrict of residence

H'lm'til
אישיים
annKi

Personal and
other services

D'nrvia
ציבוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business

services

.mnnn
אחסנה
ותקשורת
Transpotr,
storage and
communica

tion

שירותי .1n0D
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

Code

TOTAL

Jerusalem District

Northern District2

Zefat SubDistirct

Kinneret SubDistirct

Yizreel SubDistirct

Akko SubDistirct

Haifa District

Haifa SubDistrict

Hadera SubDistrict

Central District

Sharon SubDistrict

petah Tiqwa SubDistrict

Ramla SubDistrict

Rehovot SubDistrict

Tel Aviv Distirct

Southern District

Ashqelon SubDistrict

geer Sheva SubDistirct

judea. Samaria and Gaza Area3

Percents

7.4

9.0

75

7.0

6.8

7.1

6.5

29.5

40.1

24.7

28.7

25.5

31.3

46.8

10.0

9.6

17.0

5.9

5.2

6.5

6.4

6.4

6.6

6.6

6.6

7.5

5.8

(3.7)

ו 4.5

14.6

12.14.73.625.67.5

13.2(5.2)(2.8)28.38.0
16.85.9(37)27.88.4
10.64.73.625.37.7

11.74.34.024.66.7

13.97.78.230.46.4
14.99.19.732.76.2
11.34.34.324.46.8

12.96.69.630.87.2
14.14.67.427.66.8
14.06.312.029.98.1

10.010.96.128.16.1

11.76.89.335.36.7

19.1

12.8

10.3

14.7

7.1

, ind.economic branch notknown. 2met.Golan SubDislricl. 3 Employed lsrai* livin9 in Jewisb otcaBties■
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WORKHOURS AND AVERAGE
WEEKLY WORKHOURS PER
EMPLOYED PERSON AND
PER EMPLOYEE, BY
ECONOMIC BRANCH

לשבוע עבודה שעות
ענף לפי ולשכיר, למועסק

כלכלי
12.14

שעותשעות לשבועממוצע עבודה
hoursAverageעבודה weekly work

(מיליונים)
Workנעדרים נעדריםזמניהכולל כולל לא
hoursמעבודתםמעבודתם זמנית

כלכלי emporarilyIncl.temporairlyExcl.Economic(millions)ענף branch
absent from workabsent from work

198819891988198919881989

J7OIHK>7Per employed person
 51.9652.9735.836.239.339.5EMPLOYEDמועסקים PERSONS 

הכלי TOTAL1סך

ודיג "עור .2.652.7139.640.042.142.3Agricultureחקלאות, forestry and
fishing

וחרושת) (כרייה 12.3212.3538.339.342.042.4Industryתעשייה (mining and
manufacturing)

ומים 0590.5840.640.344.644.2Electricityחשמל and water
ועבודות (בנייה 2.892.9239.140.842.943.9Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי ,7.998.3738.639.641.141.9Commerceמסרור, restaurants

andוהארחה hotels
ותקשורת אחסנה ,3.723.6439.239.043.442.2Transportתחבורה, storage and

communication
עסקיים ושירותים 5.305.3436.236,939.339.8Financingפיננסים and business

services
ציבוריים 13.0613.3631.031.135.235.5Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים 3.123.4232.131.934.334.1Personalשירותים and other services

Perלשכיר employee
הכלי 0ך  40.4641.4735.035.538.739.0EMPLOYEESשכירים  TOTAL1

ודיג "עור ,0.730.7739.339.242.541.5Agricultureחקלאות, forestry and
fishing

וחרושת) (ברייה 10.4710.5538.139.241.942.4Industryתעשייה (mining and
manufacturing)

ומים 0.5905840.740.644.444.3Electricityחשמל and water
ועבודות (בנייה 2.182.2639.441.442.444.1Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי 5.245.4937.538.640.0מסחר, .40.8Commerce, restaurants

andוהארחה hotels
ותקשורת אחסנה ,25625939.038543.141.9Transportתחבורה, storage and

communication
עסקיים ושירותים 4.154.1635.236.238.338.9Financingפיננסים and business

services
ציבוריים 12.4012.7131.031.135.435.6Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים 1.872.1431.030.833.032.9Personalשירותים and other services

1 Incl. not known. ידוע. לא כ1לל ו
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EMPLOYED PERSONS, BY
EMPLOYMENT STATUS
AND SEX

מעמד 7פ* מועסקים,
ומין בעבודה

הכל כושפחההנר'OU/O'TDVDo'warvסך בני
תשלום7,יבוצי0קואופרטיבשנה ללא

TotalEmployeesEmployersSelfCooperativeMembers ofUnpaid
Yearemployedmembersqibbuzimfamily

members

Thousandsאלפים
הכל ■joTotal

19751,112.6849.728.0139.311.555.828.3
19801,254.4972.046.8132.411.663.228.4
'1985,349.31.066.154.8127.611.070.119.7
19861,367.61.084.960.1117.714.371.818.8
19871,403.71,110.861.8123.315.571.920.4
19881,452.91,154.969.2128.410.469.5205
19891,461.01,167.268.6128.68.968.219.5

Malesגברים
1975748.4553.125.9124.210.428.26.6
1980801.8596.542.3112.310.332.67.8
'1985835.8629.149.1108.29.434.85.2
1986844.2637.754.799.711135.85.2
1987861.0649.2565102.011.936.05.4
1988885.4669.861.9105.19.034.35.3
1989880.3668.960.910497.533.64.5

Femalesנשים

1975364.2296.62.115.1(11)27.621.7
1980452.6375.54.520.1(1.3)30.620.6
י 985513.5437.05.719.41.635.314.5ז
1986523.4447.25.418.03.236.013.6
1987542.7461.65.321.33.635.915.0
1988567.5485.17.323.3(14)35.215.2
1989580.7498.37.723.7(14)34.615.0

Percentsאחוזים
הגל 0Totalן

1975100.076.42.512.51.05.02.5
1980100.077.53.710.60.95.02.3
'1985100.079.04.19.50.85.21.5
1986100.079.34.48.61.05.31.4
1987100.079.14.48.81.15.115
1988100.079.54.8880.74.81.4
1989100.079.94.78.80.64.71.3

Malesנברי0

1975100.073.93.516.61.43.80.9
1980100.074.45.314.01.34.11.0
'1985100.075.35.912.91.14.20.6
1986100.075.56.511.81.34.20.6
1987100.075.46.611.81.44.20.6
1988100.075.67011.91.03.90.6
1989100.076.06.911.90.93.80.5

Femalesנשים
1975100.081.40.64.1(0.3)7.66.0
1980100.083.01.04.4(0.3)6.84.6
'1985100.085.11.13.80.36.92.8
1986100.085.41.03.40.66.92.6
1987100.085.)1.03.90.76.62.8
1988100.08551.34.1(0.2)6.22.7
1989100.085.81.34.1(0.2)6.02.6

1 See note 7 to Taole 12.1. From 1985. aged 15 and over ומעלה. 15 .בני 198so .12.1 ללוח ? ר^וה ראה /

345 ושכר עבודה



ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים

בעלי
מקצועות

חוקתייםבעלי
ועובדיעובדיאחרים.מקצועות
מכירות,פקידותסכנ"םמדעיים

הכלי סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך

Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים
and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

D'rinNאלפים
Thousands

1975 ר.מו/701ן'ם 1,112.6100.06.612.73.217.37.9גל
19801,254.5100.08.014.63.818.67.6
219851,349.2100.08.615.35.518.07.7
19861,367.9100.08.515.45.91778.0
19871,403.7100.08.614.86.417.88.2
19881,453.1100.08.715.56.217.78.4
19891,460.8100.08.616.05.817.48.5

1975 748.2100.06.47.84.411.68.4גברים
1980801.9100.07.99.15.512.08.3

21 985836.0100.08.610.27.710.98.7
1986844.2100.08.510.78.210.39.0
1987861.1100.08.510.09.010.39.1
988885.2100.08.510.68.710.19.2ו
1989880.3100.08.510.48.110.09.5

1975 364.1100.06.92270.628.86.9נו!1ים
1980452.2100.08.124.20.830.26.4

21985513.4100.08.623.61.829.65.9
1986523.8100.08523.02.329.66.3
1987542.7100.08.622.42.329.56.8
1988568.1100.08.823.02.329.47.1
1989580.9100.08.724.42.328.87.0

1975 השנייים 850.4100.0751453.021.23.6גי
1980972.0100.09.216.13.32253.8

219851,066.6100.09.417.25.621.44.3
19861,084.9100.09.317.25.820.94.9
19871,110.8100.09516.36.221.05.3
19881,154.9100.09.457.15.921.05.5
19891,167.2100.09.317.45.920.55.6

1975 553.1100.07.39.24.214.83.7גברם
1980596.5100.09.31044.915.13.9

21985628.9100.09511.68.213.34.7
1986637.7100.09.312.28.31255.1
1987649.2100.09.411.29.01255.5
1988669.8100.09.311.88.612.65.7
1989668.9100.09.311.68.612.25.8

1975 297.3100.08.024.40.733.23.2נו!1ים
1980376.0100.09.025.00.834.13.7

21985437.2100.09.325.22.032.93.8
1986447.1100.09.224.22.432.74.4
1987461.7100.09523.42.432.75.0
1988485.2100.09.524.22,432.45.2
1989498.5100.09.225.22.431.45.3

'רוע. לא כולל
.12.1 לל1ת ר הערה ראה ומעלה, 15 בני נ1985 החל
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EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION
AND SEX

מקצועיים o'7j/pאחרים עובדים
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים,

בתחבורה ופועליםבבנייה. בבנייה
מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים בלתי

D'nn'K) 1myאחריםבחקלאותOther workers
Service workersAgriculturalSkilled workersin industry.

workersin industry,transport.
mining, building,building and

transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

56789Code

Percents
1176.228.36.1All employed persons 1975
11.05.926.24.31980
12.54.924.03519852
12.94.723.63.31986
12.84.623.63.31987
12.94.322.63.71988
13.24.323.03.21989

8.37.437.87.9Males 1975
7.37.436.85.81980
8.66.634.14.719852
8.86.533.74.31986
8.76.333.74.31987
9.05.932.94.91988
9.26.033.94.31989

18.83.89.02.4Females 1975
17.53.37.71.81980
18.92.27.71.619852
19.31.87.51.61986
19.31.97.71.61987
19.01.86.71.71988
19.21.66.41.61989

12.22.328.37.4All employees 1975
11.62.126.25.11980
12.61.82354.119852
13.01.723.33.91986
13.01.523.43.91987
13.21.622.14.31988
13.61.722.33.71989

9.22.938.89.8Males 1975
8.13.038.17.11980
9.52.534.85.819852
9.92.634.75.31986
9.92.334.85.41987
10.12.433.56.11988
10.32.634.45.21989
18.01.18.82.6Females 1975
17.10.77.61.91980
17.10.77.31.819852
17.4057.21.81986
17.3057.61.71987
17.40.5651.81988
18.00.56.21.71989

1 Incl. not known.
2 As of 1985. aged 15 and over; see note 7 to Table 12.1.
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ומין לימוד שנות יד, משלח לפי מועסקים,
1989

12.17

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים סקירותמנהליםטכניים עוברי
לימוד rmiuהכלי ודומיהםOtherAdministratorsואקדמיים10

TotaOScientificומין andproiessional,and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

0123סמל

אלפים  כוללי 01,460.8124.4231.383.7252.5ך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

042.9(0.1)(0.5)(0.5)

5814.21.44.35.5

91012.3(0.2)2.65.610.7

111235.71.518.933.057.2

131518.715.049.226.818.6

16+16.183.227.729.87.5

שנים 12.216+14.714.012.2הציון

אלפים  880.374.390.470.4865גברים'
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0
043.1(0.2)(0.6)(1.0)

58175(0.1)2.45.010.8

91014.2(0.1)3.86.t12.6

15)234.9וו1 (22.033.247.7

131514.810.244.126.618.0

16+15.588.027.528.59.8
שנים 11.916+14.513.612.1חציון

אלפים  'o'e/j580.950.0740S73.2166.2
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0
042.5(0.1)

5^89.3(0.6)(0.8)2.8

9109.5(0.4)1.9(3.8)9.8

111236.9(1.2)17.132.162.0

131524.722.452.426.718.9

16+17.176.027.936.66.3

ו^נים 12.616+14.714.512.2חציון

ידוע. לא ר\רר 1
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12.17
EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, YEARS OF
SCHOOLING AND SEX

1989

מקצועיים D'1a1uאחרים עובדים
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה.במחצבים,

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
מקצועיים מקצועייםופועלים בלתי

מכירות. שירותיםעובדי Otherאחריםבחקלאותעובדי workersYears of schooling
וזבנים 0Service!כ3ים workersAgirculturalSkilled workersin industry.and sex
Sales workersworkersin industrytransport,

mining, building,building and
transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

123.2191.161.9332.346.9GRAND TOTAL1  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents

3.09.27.13.09.004
16.525.820.625.736558
15.016.913.321.819.2910
44.435.344.240.630.91112

13510.112.27.24.11315
7.72.72.61.8(0.4)16+

11.710.811.411.09.5Median years
83.480.252.4295.0375Males1  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 pecrents
2.97.87.53.09.704
17.527120525.638.358
15.416.913.421.918.8910
43.534.544.940529.81112

12.99.811.17.2(3.5)1315
7.84.0(2.7)1.816+

W.I10.911 .411.09.2Median years
40.7110.89.437.29.4Females1  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents
2.710.04.33.0(5.5)04

14.824822.326.331.958
14.116.9(14.9)20.319.8910
46.735.739.441.236.31112

14.810.616.07.0(6.6)1315

6.92.0(3.2)[2.2)16+

11.810.811.411.010.3Median years

1 Incl. not known.
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לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים
עלייה ותקופת

1989

'שואל Israelילידי born
אםע ;אפריקה>ירי

יליד Fatherהאב born inעין י

ומיןסמל יד nVunכולל סך
Grandהכל עדאירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfricaAmerica

כוללאלפיםי 1,288.5673.6104.5296.5265.3290.9187.8םך
אחוזים 100.010O.O100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.48.68.03.215.03.63.0נעלי
0כ("ם1 אחרים, חופניים מקצועות 16.819.319.814.224.910.79.6בעלי

ודומיהם
6.46.26.73.49.35.46.3מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 19.020.821.023.218.316.515.9עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 8.88.38.68.97.7959.4עוברי
שירותים5 13.211.613.314.47.420.622.0עובדי
בחקלאות6 3.84.25.93.24.43.84.7עוברים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 20.419.115.226.612.326.626.1עוברים

מקצוע"ם ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 2.31.91.53.00.83.33.1עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים' 735.6365.054.1763.2144.1185.7123.6ו.כוים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.78.78.32.915.54.23.5נעלי
0כניים1 אחרים. חופשיים מקצועות 11.313.112.29.417.57.56.6בעלי

ודומיהם
9.49.510.25.114.27.48.6מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 11.09.610.39.69.412.513.0עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 9.910.010.710.49.510.610.3עוברי
שירותים5 8.58.29.910.05.311.011.4עוברי
בחקלאות6 5.56.69.65.26.75.06.0עובדים
במחצבים.78 בתעשייה, מקצועיים 31.831.926.743.620.737.736.8עובדים

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 2.9252.23.81.24.03.8עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים1 553.3308.750.4133.3121.2105.164.2נשים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מרע"ם מקצועות (22)9.0857.73.514.426בעלי
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 24.226.727.820.033.616.215.3בעלי

ודומיהם
(1.9)2.4253.01.4351.8מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 29.633.932.439.628.723521.3עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 7.26.36.47.1567.77.6עובדי
שירותים5 19.315.517.019.79.937.442.4עובדי
בחקלאות6 (2.2)1.61.7(0.9)(1.9)1.61.4עובדים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 6.0257.05.4(2.9)5.44.1עובדים

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים (17)2.1(0.3)2.0(0.9)1.41.2עוברים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

LABOUR AND WAGES 350



JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1989
inBornעלו  אירופהאמריקה ילידי

AsiaAfricaBorn in EuropeAmericaimmigrated
immigrated

Occupation and sexCode

הכל+19611965 0ך
עד

Up to19611965
1964Total196019641974

48.851.0323.0155.328.076.260.7GRAND TOTALthousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
3.16.316.112.716.218.621.6Scientific and academic workers0
13.112.417.214.416.020.420.8Other professional, technical1

and related workers
3.73.77.410.18.24.83.6Administrators and managers2
15.220.217.720.519.515.013.5Clerical and related workers3
7.312.49.011.97.48.035Sales workers4
20.015.89.78.59.510.212.4Service workers5
(2.8)(1.5)3.13.6(2.8)(1.5)3.6Agricultural workers6
31.623517.716.818.218.618.7Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

3.24.32.11.5(2.2)3.0(2.3)Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

30.030.2184.195.515.939.631.6Maetsthousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
(3.6)7.817.013.718.218.824.4Scientific and academic workers0
9.89.111.68.712.914.915.5Other professional, technicalו

and related workers
5.05.111.014.310.77.85.4Administrators and managers2
10.113.012.416.29.98.87.0Clerical and related workers3
7.415.29.212.05.88.3(3.4)Sales workers4
9.710.96.65.410.07.87.5Service workers5
(3.9)(2.1)4.04.5(2.2)(1.6)5.5Agricultural workers6
46.631.925.723.127.328.529.2Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

(4.0)4.92.52.0(3.0)(3.5)(2.1)Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

18.920.7138.959.912.136.629.1Fema/esthousands 1

WOO100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
(2.4)(4.1)14.811.113.718.518.5Scientific and academic workers0
18.317.324.723520.226.326.6Other professional, technical1

and related workers
(17)(1.8)2.63.3(49)(1.6)(16)Administrators and managers2
23.030.524.627.232.021.620.6Clerical and related workers3
(7.2)8.38.811.7(9.6)7.5(3.7)Sales workers4

36.122.813.813.4(8.8)12.817.7Service workers5
(1.3)(0.5)1.9(2.2)(3.5)(1.3)(1.5)Agricultural workers6
8.111.37.26.9(6.2)8.07.3Skilled workers in industry, mining,78

building, transport and other
skilled workers

(2.0)(35)1.6(0.7)(1.1)(2.5)(24)Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

I Including not known
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^ONJEWISH EMPLOYED
3ERSONS, BY SEX, ECONOMIC
BRANCH, OCCUPATION, STATUS
AT WORK, PLACE OF WORK AND
AVERAGE WEEKLY WORK HOURS

,D'T1n'KV D'i7oy1r3
כלכל; ענף מין, לפי

בעבודה, מעמד יד, משלח
וממוצע עבודה מקום
בשבוע עבודה שעות

0
12
3
4
5

2
3
4

5
6
78

Economic branch
Agriculture, forestry 8, fishing
Industry
Electricity and water
Construction
Commerce, restaurants
and hotels

Transport, storage and
communication

Financing and business
services

Public and community
services

Personal and other services

Occupation
Scientific and academic
workers

Other professional, technical
. and related workers
Administrators S managers
Clerical and related workers
Sales workers

Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry,

mining, building and
transpotr and other
skilled workers

Other workers in industry,
transpotr and building
and unskilled workers

Status at work
Employees
Employers, selfemployed

and members of cooperatives
Unpaid family members

Place of work
Locality of residence
Outside locality of residence

Average weekly work
hours

Per employed person
Per employee

7.9
21.3
(0.5)
20.9
15.6

6.3

3.1

15.3

9.2

3.1

5.9

1.7
4.4
7.1

7.7 8.5
21.6 23.0
(0.8) (0.5)
20.8 19.6
16.3 17.2

11.5

80.7
18.1

1.2

48.3
51.7

41.3
41.3

7.0

2.6

15.9

7.4

2.8

6.0

2.3
4.6
7.4

13.9

81.2
17.6

1.3

47.0
53.0

40.9
40.8

7.8

2.2

14.6

6.7

1.8

5.6

2.2
4.3
8.4

13.613.312.9
9.18.58.6
42.441.244.9

12.6

80.0
18.5

1.6

45.2
54.8

40.8
40.1

5.3

3.5

19.7

8.6

3.0

9.5

1.5
5.6
6.7

13.6
7.7
41.9

10.5

82.7
15.9

1.4

50.5
495

40.2
40.3

6.1

2.8

19.9

6.9

2.7

9.2

1.9
5.8
7.1

13.9
8.0
385

12.8

82.7
15.6

1.7

50.5
495

40.1
40.0

6.8

2.6

18.2

6.3

1.8

8.2

2.0
6.1
7.6

13.7
8.7

40.4

11.6

81.3
16.6

2.1

48.0
52.0

40.2
39.5

Incl. not known.

כלכלי ענף
ודיג "עור חקלאות,

תעשיה
ומים Vniyn

בינוי
אוכל שירותי מסחר,

והארחה
אחסנה תחבורה.

ותקשורת
ושירותים פיננסים

עסקיים
ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים

יד משלח
מדעיים מקצועות בעלי

ואקדמיים
Q"wtn J~uytxi7n בעלי

ודומיהם 0"JJ0 ,G'1r\N

מנהלים
ודומיהם פקידות עובדי

מכירות, עובדי
וזבנים סוכנים
שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
מקצועיים עובדים

במחצבים, בתעשייה,
ובתחבורה בבנייה
מקצועיים ופועלים

אחרים
בתעשייה, אחרים עובדים

ובבנייה בתחבורה
מקצועיים בלתי ופועלים

בעבודה מעמד
שכירים

עצמאים מעבידים,
קואופרסיבים וחברי

תשלום ללא משפחה בני

עבודה מקום
מגוריו "שוב

מגוריו ליישוב מחוץ

עבודה שעות ממוצע
בשבוע

למועסק
לשכיר

0
12
3
4
5

2
3
4

5
6
78
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PARTTIME EMPLOYED1, BY
EXTENT OF WORK, REASON
AND SEX

בעבודה מועסקים
היקף, לפי חלקית1,

ומין סיבה
1989

12.20

הכל נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
כולל 402.2152.6249.7GRANDסך TOTAL

0לא כלל בדרך .96.459עובדים J37.3Work usually fulltime

הכל חלקית0ך כלל בררך 303.491.8211.6Workעוברים usually parttimetotal
חלקית לעבודה Reasonסיבה (or parttime work

מלאה למשרה נחשבת 53.512.541.0Theהעבודה work is considered fulltime job

מלאה או נוםפת עבודה 29.56.722.8Soughtחיפשו additional or fulltime work
מצאו andולא did not find

נכות או 15.17.08.1Illnessמחלה or infirmity

19.614.15.5Retiredגמלאות

בית 54.454.2Housewivesעקרת

27.513.314.2Studiesלימודים

מלאה במשרה מעונ"נים 26.42.124.3Notלא interested in fulltime job

אחרת 8.74.74.0Otherסיבר. cause

קיבוץ חברי מעבידים. ,51.523.228.3Selfemployedעצמאיים, employers, members of
תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

מלא כלל כדין 24.139.215.0Workעוברים usually fulltime

הכל סל חלקית כלל כדרך 75.960.885.0Workעוברים usually parttimetotal

שעבדואחוז הבל מסן
חלקית כלל בדרן

workedof all whoPercent
usually parttime

חלקית לעבודה Reasonסינר. for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 18.715.020.2Theהעבודה work is considered fulltime job

מלאה או נוספת עבודה 10.38.011.3Soughtחיפשו additional or fulltime work
מצאו andולא did not find

נכות או 5.38.44.0Illnessמחלה or infirmity

6.816.92.7Retiredגמלאות

בית 19.026.8Housewivesעקרת

9.615.97.0Studiesלימודים

מלאה במשרה מעונ"נים 9.22.512.0Notלא interested in fulltime job

אחרת 3.05.62.0Otherסיבה cause

קיבוץ דוברי מעבידים. ,18.027.814.0Selfemployedעצמאיים, employers. members of
תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

1 In the determinant week. .u21(7n \mm
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PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

חלקית, בעבודה dhouji D'poyin
ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי

1989

Employedמועסקים personsThereof: employees
'7סמל lV7Wjni 1*73*73 njiyEconomic branch and occupation
Codeהכל הכל/0000נשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

'0000/0TotalMalesFemales/oTotalMalesFemales

תא בבל הבל מסך תאאחו? בבל הגל מסך אחו?
Percent of total inPercent of total in

each celleach cell
הכלי 402.2100.027.517.343.0100.0סך 324.127.816.742.6TOTAL1

בלבל" Economicענף branch

ודיג0 "עור 15.63.923.218.441.01.2חקלאות, 4.020.214.642.4Agriculture, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 55.213.817.613.828.413.8תעשייה 44.416.513.026.2Industry (mining and manufacturing)
ומים3 0.6(30.4)(10.7)1.90.513.1חשמל 1.913.0(10.5)(31.0)Electricity and water
צינוריות)4 ועבודות (בנייה 9.62.413.411.940.62.0נינו' 6.311.59.638.5Construction (building and public works)
והארחה5 אוכל שירותי 53.713.525.415.042.811.6מסחר, 37.126.114.542.5Commerce, restaurants and hotels
ותקשורר!6 אתסנר, 19.95.021.316.337.94.2תחבורה, 13.420.015.532.7Transport, storage and communication
עבזק"ם7 !שירותים 38.89.726.918.137.39.8פיננסים 31.527.418.136.0Financing and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 160.040.137.323.146.747.1שירותים 151.337.122.646.7Public and community services
ואחרים9 אישיים 44.211.141.325.557.79.7שירותים 31.144.824.365.2Personal and other services

יד Occupationמשלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 40.110.132.220.949.111.0נעלי 35.132.820.948.8Scientific and academic workers
חופשיים1 מקצועות 90.122.638.922549524.7בעלי 79.339.421.850.1Other professional, technical and relatec

ודומהים 0כנ"ם workersאחרים,
9.22.311.09.021.92.3מנהלים2 7.310.78.620.8Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 77.719.530.821.735.522.3עובדי 71.530.220.835.1Clerical and related workers
וזננים4 סוכנים מכירות, 31.17.825.314.946.25.5עובדי 17.727.414.546.2Sales workers
שירותים5 72.818.338.120.550.818.9עובדי 60.738.720.252.8Service workers
נחקלאות6 14.63.723.620.242.31.3עונדים 4.120.919.1(33.7)Agricultural workers
בתעשייה,78 מקצועיים 53.413.416.114.429.111.5עוברים 36.914.313.024.5Skilled workers in industry, mining,

ונתחנורה נבניה buildingבמחצנים, and transport and other
אחרים מקצועיים skilledופועלים workers

בתחנורר9 בתעשייה, אחרים 9.22.319.617.627.82.5עונדים 7.918.316.326.4Other workers in industry, transport and
מקצועיים בלתי ופועלים buildingונננ"ה and unskilled workers

I
O
Z>

1 Incl. not known. ידוע. יא כולל ו



POPULATION AGED 1534, BY WORK1 AND
STUDY, AGE, SEX AND POPULATION GROUP

ולימודים, עבודה1 לפי ,1534 בני
אוכלוסייה וקבוצת מין גיל,

1989
האוכלוסייה D'nrvN7יהודיםכל

Total populationJewsNonJews

גי* Ageקבוצת group

151718242529303415171824252930341517182425293034

כוללאלפים 259.3530.1329.7320.5197.9410.4265.6261.561.3119.764.258.9GRANDסך TOTALthousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

9.332.961.766.89.731.064.570.78.139.550.249.3Work2עונדים2
Study(0.9)(0.8)(0.3)5.73.85.82.87.44.87.03.5לומדים

לומדים 3.628.955.363.42.326.056.766.67.738.649.349.3Doלא nol study
עונדים2 90.767.138.333.290.369.035.529.391.960.549.850.730לא not work2
Study(0.3)79.514.76.52.483.015.57.62.967.912.12.3לומדים

לומדים 11.152.031.630.67.153.127.826.223.648.347.450.3Doלא not study

אלפים  132.7272.3167.9158.8101.2211.21355129531561.132.429.3Maetsthousandsגנויס
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

11.233.772.480.510.825.870.680.112.461.079.981.9Work2עונדים2
Study_(0.6)(0.8)(0.6)6.03.26.93.77.73.88.34.5לומדים

לומדים 5.130.364.776.23,121.761.474.811.760.178.981.9Doלא not study
עונדים2 88.866.327.619.589.274.229.419.987.639.020.118.1Doלא not work2
Study(0.7)79.116.59.64.080.817.011.14.774.014.93.4לומדים

לומדים 9.649.417.91558.356.818.215.113.623.916.717.4Doלא not study

אלפים  126.5257.8767.8161.796.8199.2130.0132.129.858.631.829.6Fema/esthousandsנשים
אחוזים 100.0100.0700.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

16.920.116.9Work2(3.7)7.332.150.653.48.536558.161.5עונדות2
Study(0.9)(0.7)(0.3)5.54.54.72.07.05.75.52.5לומדות

לומדות 16.219.216.9Do(34)30.751.958.5(1.4)1.927.445.550.8לא not study
עונדות' 92.767.949.446.691563.541.938596.383.179.983.1Doלא not work2
Study_(0.9)79.912.83.30.985.413.93.81.161.79.2לומדות

לומדות 12.654.845.845.55.949.237.837.034.273.778.683.1Doלא not study

3

1 Workemployed persons; do notwork unemployed and not in labour force. 2 Incl. not known. יריע. לא כילל 2 ר,עכ/7ר>. ככוח 1איגם מועסקים ניה<  0'my n7■.tvpoyiD  Q'my



EMPLOYED PERSONS
TEMPORARILY ABSENT
FROM WORK, BY CAUSE,
ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

זמנית הנעדרים מועסקים
ענף סיבה, לפי מעבודתם,

ומין יד משלח כלכלי,

1989

הכלסמל הכלנשיםגנריםסך גברים10
CodeTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

ThousandsPercentsאלפינ D<rinx
הכלי 121.463.458.2100.0סך 100.0100.0TOTAL'

ההיעדרות Causeסיבת of absence
64.526.538.042.5חופשה 53565.6Leave
18.01156.218.4מחלה 14.910.7Illness

לידה 8.58.57.114.7Maternityחופשת leave
17.217.127.4מילואים 14.3Army reserve duty
12.37.35.211.7אחרת 10.29.0Other

ענף בגל D'povmiin
Of employed in each

כלכלי branchEconomicענף branch
ודיג0 "עור 4.1(1.0)3.42.2חקלאות, 5.0(7.1)Agriculture, forestry and

fishing
1חרושת)12 (כרייה 22.617.15.47.4תעשייה 7.26.7Industry (mining and

manufacturing)
ומים3 (9.4)(1.2)(1.2)חשמל (8.3)Electricity and water
וענודות4 (בנייה 7.2(0.1)5.04.9בינוי 7.0(2.6)Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי 11.57.04.65.3מסחר, 5.45.8Commerce. restaurants and

hotelsוהארחה
.אחסנה6 8.0(1.2)6.85.7תחבורה 7.3(5.6)Transport, storage and

communicationותקשורת
עסקיים7 ושירותים 10.35.64.57.2פיננסים 7.16.8Financing and business

services
ציבוריים8 53.215538.09.1שירותים 12.414.7Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 6.83.13.55.7שירותים 6.36.6Personal and other services

"ז משלח בכל D',7ov1n,1n
Of employed in each

יד occupationOccupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 15.98.27.611.0נעלי 12.815.2Scientific and academic

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 30.48.521.89.4בעלי 13.115.5Other professional, technical

ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers
5.8(13)5.64.1לונהלים2 6.7(98)Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 17.15.711.46.6עוכרי 6.86.9Cleircal and related workers
סוכנים4 מכירות, 6.44.0244.9עוברי 5.25.9Sales workers

וזבנים
שירותים5 15.05.49.56.7עוברי 7.88.6Service workers
בחקלאות6 4.6(0.6)3.12.4עונדים 5.0(64)Agricultural workers
מקצועיים78 24.922.72.27.7עובדים 7.55.9Skilledworkers in industry, mi

במחצבים, ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה, other skilled workers

אחרים מקצועיים ופועלים
בתעשייה9 אחרים 4.5(0.8)2.51.7עובדים 5.3(8.5)Other workers in industry,

ובבנייה transpotrבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

1 Incl not known. ידוע. לא כ\לל 1
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EMPLOYED PERSONS ABSENT
FROM WORK LESS THAN ONE
WEEK AND AVERAGE WEEKLY
HOURS OF ABSENCE, BY
CAUSE, ECONOMIC BRANCH
AND SEX

nniwn D'j7oy1r<
משבוע פחות מעבודתם
היעדרות שעות וממוצע

סיבת לפי בשבוע,
ומין כלכלי ענף היעדרות,

1989

Cause of absence
and economic branch

נשים
Females

שעות ממוצע
בשבוע היעדרות
Average weekly
hours of absence

גברים
Males

הבל סך
Total

מעבודתם נעדרים
Absent from work

Females
גברים
Males

הכל סך
Total

היעדרות סיבת
כלכלי וענף

סמל
Code

TOTAL'
Cause of absence
Leave
Illness
Holidays
Army reserve duty
Other cause
Not known

Economic branch
Agriculture
Industry
Electricity and water
Construction
Commerce and hotels
Transpotr, storage and
communication

Financing and business
services

Public services
Personal and other services

10.5 13.0 11.9
Thousands
89.1 117.4

11.6
13.7
9.3

12.4
95

11.5
12.1
9.8
13.0
9.4
10.4

14.1
16.3
11.8
18.1
13.0
10.6

12.7
13.2
15.7
14.1
12.2
12.5

10.7 12.8

10.4
8.4

13.5
11.9

12.9
14.9
10.7
18.1
12.7
10.3

12.4
12.8
13.7
13.9
11.0
11.9

11.7

11.5
10.2

18.8
11.6
53.1

3.9
1.7

1.8
14.4
(0.6)
(03)
12.0
3.6

11.5

39.2
5.3

20.7
13.2
66.0
4.7
10.7
2.1

5.2
38.6
2.0
9.0
14.1
9.1

10.6

22.3
6.4

D'dVn
206.9

39.4
25.1
119.1
4.7
14.9
3.7

7.0
53.2
2.7
9.4
26.0
12.7

22.1

61.5
11.8

הכלי סך
היעדרות סיבת

חופשה
מחלה
חגים

מילואים
אחרת סיבה

ידוע לא
כלכלי ענף
חקלאות
תעש"ה

ומים חשמל
בינוי

והארחה מסתר
ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

צינוריים שירותים
ואחרים אישיים שירותים

0
12
3
4
5
6

1 Excl. Bedouins in the South living outside localities and institutions; incl.
not known. .vn■ >א כולל ומו10וח: 7ןנ/1 ליישובי מחוץ הגרים נדרום בדו'ם כו>> >א

UNEMPLOYED, BY DURATION
AND MODE OF SEEKING
WORK

משך לפי מועסקים, בלתי
ואופן עבודה חיפוש

עבודה חיפוש
1989

הכל198619871988 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

אלפים הכלי 0104.090.399.8142.575.766.8TOTAL1ך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

עבודה חיפוש Durationנזשן of seeking work
(weeks)ושבועות)
13.44.33.82.72.23.11

26.68.07.24.94.35.22
33.74.64.43.03.22.93
410.911.611.29.28.410.34
5814.312.414.112.514.011.058
91317.717.118.418.320.415.9913
142620.619.721.124.324.024.71426
275216.616.815.119.417.921.02752
53+6.35.44.75.85.56.053+

עבודה חיפוש Modeאופן of seeking work
התעסוקה עבירות 49.648.347.557.662.352.4Employmentורך service

בעיתונות ה 33.132.733.227.120.435.2Advertisementמורע in the press
אישית 10.110.910.67.810.44.8Personalפנייה application
'וידים ידי 2.1Through(17)2.52.23.12.0על friends

4.75.95.65.45.25.4Otherאחר

1 ■I'll ^*T \יו1*?* *1 Incl. not known.
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UNEMPLOYED, BY SEX,
POPULATION GROUP, AGE,
YEARS OF SCHOOLING AND
WORK DURING LAST 12
MONTHS IN ISRAEL

מין, לפי מועסקים, בלתי
גיל, אוכלוסייה, קבוצת

ב12 ועבודה לימוד שנות
האחרונים החודשים

בישראל
1989

הכי19751980198419851198619871988 נשיםגבריס10
TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
הכל2 ך 35.163.685.198.5104.090.499.9142.575.766.8TOTAL2ם

18.834.746.557.959.247.653.4Malesגברים
16.729.038.640.945.142546.5Femalesנשים

32.357.774.482.386.576.884.5122.757.765.1Jews■הורים
3.05.610.516.217.813.615.319.618.11.7NonJewsלאיהודים

גיל Ageקבוצת group
י 14173.95.35.25.96.25.25.57.34.03.314171
182413.724.432.235.937.029.633.044522.322.11824
25349.319.328531.532.327.930.444.423.620.82534
35546.411.416.321.624.523.827.039.421.018.43554
55+1.83.22.93.64.03.94.06.94.8■2.255+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.32.72.33.42.92.72.94.32.81.604
5810.314.016.119.318.015.614.022.215.96.358
91216.235.750.559.664.354.263.187.644742.9912
13+6.510.415.915.818.817.719.728.212.215.913+

החודשים Inב12 thelast 12 months
האחרונים

בישראל 52.745.453.976.647.529.0Worked'16.530.843.650.3ענדו in Israel
בישראל עבדו 18.632.841.548.251.345.046.065.928.237.8Didלא not work

in Israel
Percents3אחוזים'

הכל 03.14.85.96.77.16.16.48.97.910.3TOTALך
י 2.54.15.26.46.55.25.7Malesגברים
4.46.07.07.37.97.37.6Femalesנשיס

3.14.95.86.46.65.86.28.77.310.5Jewsיהודים
2.84.26.69.510.57.98.410.211.15.8NonJewsלאיהודים

גיל Ageקבוצת group
'141710.115.215.016.920517.916.723.221.226.214171
18247.312.916.518.018.615.015.720.319.621.11824
25343.04.56.26.87.26.36.89.68.611.02534
35541.5253.03.84.13.84.15.75.26.63554
55+1.01.61.41.82.01.92.03.43.43.555+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.33.33.75.94.74.86.09.49.39.604
583.44.96.27.87.66.76.29.79.410.558
9123.46.17.48.69.17.58.311.19.413.8912
13+2.63.03.8354.03.73.85.34.46.213+

החודשים Inב12 the last 12 months
האחרונים

ביטראל 1.62.33.03.43.63.0354.85.04.5Workedעבדו in Israel
בישראל עבדו 1.82.52.93.33.53.03.04.12.95.8Didלא not work

in Israel

1 As of 1986. age 15 and over; see note 7 to Table 12.1.
2 Incl. years of schooling not known.
3 Of civilian labour force in each cell.

.12.1 ללוח 7 הערה ראה (0עלה, 15 כני ב1986, החיל
ידועות. לא לימוד שנות כולל

תא. בכל האזרחי העבודה מנוח

LABOUR AND WAGES 358



UNEMPLOYED, BY CAUSE OF
STOPPING WORK AND DATE
OF STOPPING LAST
EMPLOYMENT

סיבה לפי מועסקים, בלתי
ומועד העבודה להפסקת

עבודתם הפסקת
האחרונה

12.27

1989

נשים
Females

גב\י0
Males

הכל 0ך
Total

1988 1987 1986י 1985

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו

TOTAL2thousands
percents

Cause of stopping work

Dismissed due to staff reduction
End of work or contract (incl.

seasonal work)

Dissmissed for other reasons

Resigned

Retired

Other

28.8 47.6 76.6
100.0 100.0 100.0

34.5 56.3 48.0

19.0 13.7 15.8

13.6 12.6 12.9

27.5 14.0 19.0

(0.8) (0.7) (0.9)

(4.7) (2.8) 3.5

53.3 45.4 52.5 49.9

100.0 100.0 100.0 100.0

40.3 38.3 46.5 51.0

20.3 15.6 18.9 18.1

10.5 9.9 8.4 8.5

245 30.9 22.2 19.7

(0.8) (1.5) (1.0) (0.5)

3.6 4.0 2.9 2.3

הכל2אימים סך
אחוזים 

עבורה להפסקת סיבה

צימצומים בגלל פוסרו
הסתיימו החווה או העבודה

עונתית) עבודה (כולל

אחרות מםיבות פוטרו
התפנורו

לגימלאות יצאו

אחר

Did not work in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו לא

TOTAL2thousands

percents
Before seeking work

Served in the army

Studied

New immigrants

Housewives

Worked

Other

37.8 28.1 65.9

100.0 100.0 100.0

13.0 25.8 185
19.7 26.2 22.4

(2.7) (2.9) 2.7

47.6  27.3

14.1 31.9 21.7

(2.9) 13.3 7.3

46.2 45.0 51.2 47.5
100.0 100.0 100.0 100.0

18.5 19.5 20.7 24.4

24.8 26.0 26.0 24.8

(2.2) (2.5) (2.5) (1.1)

29.4 25.6 28.2 26.3

16.8 20.4 19.2

8.3 6.1 5.9 235

הכל2אלפים סך
אחוזים 

תעבורה חיפוש לפני

בצהל שירתו
למדו

חדשים עולים

בית עקרות
עבד

אחר

Thereof: worked in Israel prior to the last 12 months האחרונים החודשים 12 לפני בישראל עבדו נוזה:

הכל2אלפים 26.529.3.2S626.837.614.323.4TOTAL2thousandsסך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work

שנים 2 עד ו 40.939.241.839.243554.536512לפני years ago
שנים 3 עד 2 22.720.321.123.821.619.622.323לפני years ago
שנים 4 עד 3 12.514.112.110.98.810.57.734לפני years ago

שנים 5 עד 4 45(6.0)(4.9)5.37.25.96.45.6לפני years ago
ויותר שנים 5 18.619.219.119.620.510.527.55לפני years ago and more

1 Age 15 and ewer; see noet 7 to Table 12.1.
2 Incl. not known.

.12.1 ללוח 7 הערה ראה ומעלה; 15 כני
ידוע. לא כולל
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UNEMPLOYED, BY RELA
TIONSHIP TO HOUSEHOLD
HEAD AND BY NUMBER OF
UNEMPLOYED, EMPLOYED
PERSONS AND CHILDREN
AGED 014 IN HOUSEHOLD

יחס לפי מועסקים, בלתי
הבית משק לראש קירבה

בלתי מספר ולפי
מועסקים מועסקים,
140 בני וילדים

1989 בית במשק

12.28

הכל סך
Total

ראש
בית pvm
Head of
household

בן/בת
זוג

Spouse

אחר
Other

(אלפים) כולל 142.561.033.448.1GRANDסך TOTAL (thousands)
בודד

הכל 0ך  בורר לא
8.4

134.1

8.4

52.633.448.1

Single

Nonsingletotal
עם: בית inבמשקי households with:

בית במשק מועסק בלתי 1105.643.828.033.81 unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+2858.85514.22+ unemployed in household

בית במשק מועסק 161.217.125.618.61 employed person in household

בית במשק מועסקים 2+31.44.12.125.22+ employed persons in household

ילדים 50.418.36.925.2Withבלי no children
ביח במשק ילדים עם

הכל סך
83.734.426.622.8With children in household

total

ילד 130.410.27.912.31 child

ילדים 226.210510.55.32 children

ילדים 3+27.113.78.15.33+ children

(אחוזים) כולל 0100.042.823.433.8GRANDך TOTAL (percents)
הכל נודרסך 100.039.224.925.9Nonsingletotalלא
עם: בית Inבמשקי households with:

בית במשק מועסק בלתי 1100.041.526.532.01 unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+100.030.919.349.82+ unemployed in household

בית במשק מועסק 1100.027.941.830.31 employed person in household

בית במשק מועסקים 2+100.013.16.780.22+ employed persons in household

ילדים 100.036.313.750.0Withבלי no children

ביח במשק ילדים עם
הכל סך

100.041.131.727.2With children in household
total

ילד 1100.033.626.040.51 child

ילדים 2100.039.939.920.22 children

ילדים 3+100.050.529.919.63+ children
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UNEMPLOYED WHO
WORKED IN THE LAST
TWELVE MONTHS, BY
LAST ECONOMIC BRANCH
AND OCCUPATION

שעבדו מועסקים בלתי
החודשים ב12

ענף לפי האחרונים,
יד ומשלח אחרון כלכלי

12.29

סמל
Code

כלכלי ענף
יד י19841985ומשלח 1986198719881989Economic branch

and occupation

הכל2אלפים 43.550.352.745.253.976.6TOTAL2thousandsסך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

כלכלי Economicענף branch

ודיג0 "עור ,3.23.2Agriculture(3.2)3.53.84.4חקלאות. forestry and fishing

(כרייה12 25.024.324.325.525.826.6Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים3 (0.6)(0.6)(0.7)חשמל


(0.6)(0.4)Electricity and water

עבודות4 (בנייה 14.518.515.714.013.914.9Constructionבינוי (building and
publicצינוריות) works)

אוכל5 שירותי ,16.415.917.019.421.018.4Commerceמסחר. restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה6 ,5.85.26.15.04.95.5Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

וש>81תים7 8.47.69.28.69.08.9Financingפיננסים and business
servicesעסקיים

ציבוריים8 6.614.915.915.313.313.9Public;שירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים9 אישיים 9.19.16.99.08.48.3Personalשירותים and other services

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 2.2Scientific(2.6)(2.5)(23)(1.6)(2.3)בעלי and academic

workersואקדמיים

חופשיים1 מקצועות 9.28.19.47.19.58.0Otherבעלי professional, technical
ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers

2.1Administrators(2.4)(2.9)2.5(18)(1.6)מנהלים2 and managers

ודומיהם3 פקידות 17.115.216.220.117.418.1Clericalעוברי and related workers

סוכנים4 מכירות, 8.26.76.77.49.78.3Salesעובדי workers
וזבנים

שירותים5 15.716.817.018.516.016.4Serviceעובדי workers

בחקלאות6 3.52.8Agricultural(3.1)3.64.2(3.3)עובדים workers

מקצועיים78 30.036.432.831.029.334.4Skilledעובדים workers in industry, mi.
במחצבים, ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה, other skilled workers

אחרים מקצועיים ופועלים

בתעשייה,9 אחרים 12.49.79.07.49.57.6Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transpotrבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

1 Age 15 and over; See note 7 to Table 12.1.
2 Ind. not known.

.12.1 ללוח 7 הערה ראה ומעלה; 15 נ1י 1

ידוע. יא כולל 2
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POPULATION AGED 15 AND
OVER1, BY WEEKLY AND
ANNUAL LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND
CAUSE OF PARTTIME WORK

15 בני אוכלוסיית
תכונות לפי ומעלה1,
שבועיות עבודה כוח
וסיבה מין ושנתיות,

חלקית לעבודה
1989

העבודה \ynxti<בכורו ■rmxr
In weekly civilian

forcelabour
a .*

מועסקיםאוכלוסיית
עבודה כוח +15תכונות csAnnual(£6ץ10קוח5בני labour

Populanשנתיות arz. force characteirstics
tion2הכל כללסך בדרך |עבדו Q)

aged
15+

Total2generallyWorked
Si

C <D

.r 3
aחלקימלא ■

FullPart3 3? o
Z

timetime

Thousandsאל3"ם כולל 2,992.01,590.61,096.5343.5142.21,401.4GRANDסך TOTAL
:Thereofמזה:

החורשים ב2! 1,616.21,524.71,096.5343.576.391.5Workedעכרו during last
12 monthstotal2 הכל2 האחרוניםסך

יותר או שבועות 411,303.51,287.3983.2278.319516.241 weeks or more
שבועות 1 40286.1212.396.258.855.973.8140 weeks הכל סך 1,463.8946.9763.9101.075.4516.8MALESTOTALגברים

:Thereofמזה:
החורשים ג12 1960.7918.8763.9101.047.347.9Workedב7/ duirng last

הכלי 12האחרונים0ך months  total2
יותר או שבועות 4 800.4793.9696.279.313.36.641י weeks or more

שבועות ו 40144.8110.356.219.633.534.5140 weeks

חלק"ת לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work
הכל 0ך  שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0100.0140 WEEKSTOTAL

נכות או 7.2Illness(1.8)5.34.74.510.3מחלה or disability
לפנסיה 11.6Retirement(0.5)(65)(0.4)3.91.5יצא

הסתיימה .העבודה 6.26.66.47.56.04.9End of work
מצא ולא עבורה 45.455.851.026.681.812.2Soughtרויפש work and didnot find

22.915.315.133.65.147.1Studiesלימודים
9.6Army(1.9)(5.1)8.17.712.0צהל
8.28.410.610.32.87.3Otherאוזר

Thousandsאלפים הכל סך 1,528.2643.6332.5242.566.8884.6FEMALESTOTALנ^ים
:Thereofמזה:

החורשים נ12 655.6605.93325242529.049.6Workedענד/ during last 12
הכל2 monthsהאחרונים0ך  total2
יותר או שבועות 41503.0493.4287.1199.06.29.641 weeks or more

שבועות 40141.3102.040.039.222.339.3140ו weeks

חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work הכל סך  שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0100.0140 WEEKSTOTAL
נכות או 7.0Illness(1.3)5.7(24)4.43.4מחלה or disability
לפנסיה 4.5Retirement(0.7)(1.1)(0.3)(0.7)1.7יצאה

הסתיימה 4.15.96.8End(3.3)5.04.3העבודה of work מצאה ולא עבודה 31.840.336.625.673510.0Soughtחיפשה work anddid not find
בית 20.4Housewife(5.8)18.417.715.027.1עקרת
22.918.319.422.39.135.0Studiesלימודים
7.1Army(0.8)6.76.612.24.0צהל
9.3Other(2.8)9.08.810.810.2אחר

1 Excl. institutions and Bedouins in the South. who live outside localities.
2 tncl. not known.

7,נע. ליישובי yino הגרים בררום. ונווים מוסדות כולל tvx
ידוע. לא כולל
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EMPLOYMENT AND WAGES BY REPORTS TO THE
NATIONAL INSURANCE INSTITUTE AND FROM
OTHER ADMINISTRATIVE SOURCES

EMPLOYEES' POSTS, WAGES
AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST
Monthly average

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביסוח לנווםד

אחרים מינהליים וממקורות
ושכר שכר שכיר, משרות

שכיר למשרת ממוצע
לחודש ממוצע

שו0פים במחירים ovuו שנהאחוז לעומת ./reקודמת
Wages at current pricesPercent change on a year earlier

משרות
שכירשכיר למשרת ממוצע שכר
הכל(אלפים) למשרתסך ^inrjמשרותwages perAverage
Emplo(שח (שח)(אלפי employee'sשכירשכיר post

TotalAverage perEmplo
posts(NISemployee'syees'במחיריםo'i'nm

(thousands)thousand)post(NIS)postsקבועיםשוטפים
At currentAt constant
pricesprices

עובד nII1TD,כולל D<Judea,Incl. workers from
עזה וחבל AreaSamariaשומרון and Gaza

1973930.1105.20.112.027.46.11973

1974940.1145.00.151.136.32.41974
1975976.9209.60.223.236.62.11975

19761.004.3286.30.292.833.01.41976

19771,034.1437.40.423.048.410.61977
19781,065.6693.90.653.154.01.51978

י19791,153.11,432.31.244.392.79.51979'
19801,151.03,234.62.810.2126.33.21980

19811,186.67,977.86.723.1139.210.41981

19821.212.717,851.714.72.2118.90.41982

י19831.238.146.657.537.72.2155.86.11983'
19841,233.5225.133.0182.50.4384.30.41984

19851,237.8803,346.0649.00.4255.59.01985

19861,237.31,324,873.41,070.8§0.164.97.81986

219871,285.01,777,056.01,382.92629.27.91987

19881,301.62,2)5,152.01,701.91.323.16.01988
19891 snnif2.626.879.02,019.70.118.71.31989

מיהודה, עובדים כולל .Judea,Exclלא workers from
עזה וחבל AreaSamariaשומרון and Gaza

1973886.8103.20.121.927.56.31973

1974896.7142.00.161.136.22.31974

1975929.0204.90.222.936.72.21975

1976959.7280.30.293.332.71.31976

19779885429.40.433.048.710.81977

19781,016.6680.40.672.854.11.61978

י19791,103.71,405.01.272.693.09.61979'

19801,107.33,180.92.870.4125.53.31980

19811,142.37,848.66.873.2139.110.41981

19821,169.217.565.615.02.3118.70.51982

י19831,195.245,933.138.42.3155.76.01983'

19841,192.0221.948.0186.20.3384.50.41984

19851,198.0793.164.0662.10.5255.69.01985

19861.195.51,305,202.41,091.80.264.97.81986

219871.237.81,746,145.01,410.72.329.38.019872

19881.257.22,180.840.01,734.71.623.05.91988

19891,264.32.592.455.92,050.50.618.21.71989
l New sample. see introduction.
2 Newbase on a renewed sample; comparison with data lor previous
years. can be made only through chained indices; see explanation in
introduction

מבוא. ראה מחורש; או רודש מדגם 1

רק לעש1ת יש קודמות שנים נתוני עם השוואה מחודש. מדגם 0י על חדש נסי0 2
במבוא. הסבר ראה משורשרים; מדדים באמצעות
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות
כלכלי

לחודש ממוצע

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

שכיר ממוצעמשרות
nmunEmployees' postsשכיר למשרת
הכלשכיר ממוצעסך
למשרת(אלפי(אלפים)

וענףסמל עיקרי (שה)שרו)'Employeesענף שכיר
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's:הבסיס  מדדים
thousand)post (NIS)

1986=100.0

19891988198919881989

שו0פי0 במחירים
At current prices

כולל 01,300.62,626,8792,019.7103.9103.8159.1188.8ך
וריג0 "עור 37.346,7081,251.9102.990.8158.2188.8חקלאות,

ושירותים0002 למטעים (פרט 22.327,1701,218.3111.4985163.4196.6חקלאות
לחקלאות)

ומטעים0304 הדרים 3.75,2101.426.998.584.3153.2186.1גידול
לחקלאות05 9.412,3501,309.088.674.4152.9182.2שירותים

וריג0607 1.91,9781,029.3107.9132.4170.8187.3"עור
וחרושת)12 (כרייה 292.0691.7522,368.898.292.2154.3187.3תעשייה
והציבה10 3.815,3134,037.181.977.9176.8210.7כרייה

וטבק1112 משקאות 44.475,1161,692.9102.8100.4162.4194.0מזון,
ועור1315 הלבשה 43.661,1771טקסטיל. ,402.499.485.0156.0185.2
ומוצריו16 12.720,3111,604.899.294.3155.9182.1עץ
ומוצריו17 6.815,5002,288.4111.4105.3161.2178.9נייר
לאור18 והוצאה 13.731,2062,271.4114.0112.3158.7185.1ד9ו0
סלסטיק19 ומוצרי 10.220,3881,997.291.6885155.0194.8גומי
נסט20 ומוצרי כימיים 18.760,5533,241.9101.999.7162.6199.6מוצרים
אלמתכת"ם21 מינרליים 8.619,5622,272.992.886.4155.0181.2מוצרים
מתכת22 של בסיסית 4.811,5632,389.994.685.2157.8182.1תעשייה
מתכת23 40.696,1802,368.497592.6152.8188.0מוצרי
7.519,8222,634.397.492.4148.91805מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 43.1155,5163,611.098.696.11501184.4ציוד
הובלה26 15.857,1043,616.580.472.7156.1182.9כלי
10.916,2921,490.2102.791.3155.1187.1יהלומים27
6.816,1482,367.392.385.6160.7203.3שונות28
ומים3 14.355,9793,9025115.6122.7765.9202.4חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 55.798,6031,768.796.796.3167.6196.9בינוי
כללית40 27.250,5931,860.485.777.2176.5210.6קבלנות
משנה41 20.232,2611,594.6117.6129.7152.0180.2קבלנות
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 8.315,7491,892.6105.3117.1167.61887עבודות
והארחה5 אוכל שירותי 762.7295,9251,819.1109.1108.4158.2784.9מסחר,
סיטוני50 56.0146,2982,610.3109.8107.8154.8180.2מסחר
קמעוני51 ומסחר כלבו 7.311חנויות ,2801,554.890.785 4166.5207.0
במזון52 קמעוני 18.925,9751,374.3117.1117.3176.6208.2מסחר
בטקסטיל53 קמעוני 10.312,0371,169.3110.1107.8158.2180.7מסחר

והנעלה הלבשה
אחר5455 קמעוני 25.341,2831.630.6115.1122.3158.8181.7מסחר
אוכל57 24.126,8871,115.0115.4120.3160.3187.3שירותי
הארחה58 20.732,1661,550.397.789.2156.3193.0שירותי
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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:major group

= 100.019781986 = 100.0

19831984198519862198719881989

Atconstantpricesקבועיםבמחירים

123.4122.9111.9120.6107.9114.4112.9GRAND TOTAL

117.07)6.5705.7116.2109.4114.0113.1Agirculture, forestry and fishing
116.7115.51035116.8112.2117.8117.9Agriculture (exlc. fruit growing and

agricultural services(
126.6127.9124.3130.0107.1109.9111.1Citriculture and fruit growing
111.0107.496.5106.3106.4110.2109.2Agricultural services
141.1173.1174.2156.8115.3123.2112.2Forestry and 2fishing

131.0133.6723.7132.4107.1111.0112.0Industry (mining and manufactuirng(
144.1144.5128.0134.2114.7126.8125.8Mining and quarrying
120.5124.0109.2120.2108.3116.9116.2Food. beverages and tobacco
110.9108.399.4115.2109.0112.5110.8Textiles, clothing and leather
120.2111.2101.9131.1113.5112.3109.0Wood and wood products
123.7120.0111.0121.6105.4116.0107.3Paper and paper products
125.5120.8109.1126.8109.9114.5111.0Printing and publishing
1)5.2111.3102.1110.1117.9111.9116.8Rubber and plastic products
132.7134.5118.8124.1109.8116.9119.4Chemical and petroleum products
132.9129.4118.4118.8104.0112.0108.9Nonmetallic mineral products
120.4122.5104.7109.9111.0113.5108.9Basic metal industry
132.2134.6126.1135.7108.2109.9112.3Metal products
125.8126.0116.5130.6103.6107.0107.9Machinery
136.0143.0136.8143.2104.2107.7110.0Electrical S electronic equipment
151.£157.6150.9154.2108.7112.4109.2Transpotr equipment
125.1120.9112.3117.4105.9111.4111.9Diamond industry
139.:148.5133.3142.1106.6115.6121.3Miscellaneous
122.1114.4§106.1706.4/73.3119.6121.5Electircity and water
118.113.4102.5/75.6116.3120.3117.6Construction (building and public works(
120'119.3105.2116.8121.4126.7125.8General contractors
123.>112.1113.2131.1106.9109.2107.6Special trade contractors
112.1100.186.799.4115.7120.5112.9Public works and civil engineering
121.1119.67/7.3130.8107.8113.8110.8Commerce, restaurants and hotels
127..123.9126.0142.0105.7111.3107.9Wholesale trade
113.118.5102.7105.1108.4119.9123.8Department stores and retail trade
120.120.0102.9114.8111.6127.7125.3Retail trade in food
108.'101.0114.6138.7104.9114.0108.3Retail trade in textiles.

clothing and footwear
133.131 0136.0156.5107.8114.1108.8Other retail trade
101.98.094.3117.7111.81155112.4Restaurants
105.114.7111.4113.71085112.5115.4Hotels
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות
(המשך) כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

ממוצעשכרשכירמשרוי
nniuDEmployees' postsשכיר למשרת
vje/הכי ממוצעסך
למשרת(אלפי(אלפים)

וענףסמל עיקרי (שח)שח)'Employeesענף שכיר
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's:הבסיס  מדדים
thousand)post (NIS)

1986=100.0

19891988198919881989

שוטפים במחירים
At current prices

ותקשורת6 אחסנה 71.8208,0702,897.9106.5105.5158.2183.6תחבורה,
ורכבלים60 מוניות 16.257,6533.563.4104.199.8162.4175.8אוטובוסים,
12.122.6891.879.1126.2127.6162.6182.3משאיות61
לנמא62 יבשתית והובלה 2.35,6062,417.2100.7100.0164.1200.7רכנת
נמלים63 ושירותי ימית 6.325,7864.085.894.291.0172.2206.6הובלה
תעופה64 נמלי ושירותי אוירית 8.029,9663,739.3106.9107.9146.1177.2הובלה

לנמא6566 תחבורה ושירותי 12.021,9211,819.8103.3102.6159.4183.0ארוסנה
14.944,4492,991.9105.4106.6157.8199.7תקשורת67

עסקיים7 ושירותים .157.0352,5352,245פיננסים 1107.2112.2158.3181.1
פיננסיים70 39.5133,9183,386.295.596.7176.8201.3מוסרות
14.338,1182,659.5103.2105.0158.6185.7ביטוח71
רלאנ"די72 5.713,3402,342.1110.3110.5160.0193.7נכסי
ומשפטיים73 עסקיים 97.4167,1581,715.3113.6121.3150.8174.4שירותים

וקהילתיים8 צינוריים ,457.5804שירותים 1231,757.7104.5108.2163.4197.1
ממשלתיים80 מינהל 74.3190,2162,558.497.1965163.3200.8שירותי
מקומיות82 רשויות של מינהל 51.076,2351.494.3107.9113.2169.7208.7שירותי
חינוך833 176.3256,7201,456.3103.6106.3164.6192.0שירותי
ומדע84 מחקר 6.415,7352,464.399.7106.9158.4188.0שירותי
בריאות85 90.0185,1472,057.2108.4113.7162.92065שירותי
תברואה86 9.514,7071,553.0105.2105.7165.0201.4שיר!תי
וסעד87 רווחה 18.521,2981,150.1110.8142.7170.8185.8שירותי

אחרים,81,88 וקהילתיים ציבוריים 31544,0651,400.4111.0114.3167.5204.4שירותים
89

ואחרים94 אישיים 52.273,2441.403.4115.6119.0169.4192.4שירותים
וספורט90 בירור אמנות. תרבות. 17.026,2961,549.9118.5125.3161.1183.6שירותי

רכב91 לכלי 15.326,2711,714.7119.6117.4169.3198.1מוסכים
בנתים93 10.57,825748.9107.5112.3174.7206.9שירותים

אחרים,92.94 אישיים 9.512,8501,359.2113.8118.7173.3183.6שירותים
95,98

בית. עהרות כולל לא 4 מקומיות. כרשויות חי0ך שירותי כולל 3 ומבוא. 12.31 ללוח 2 הערה רא\ז חרש: בסיס 2 עזה. וחבל שומרון מיהודה. D'my כולל
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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
major group indices  base:

1986 = 100.0

1989 1988 21987

1978  100.0

1986 1985 1984 1983

At constant prices קבועים Dvnoa

Transport, storage and communication
Buses, subways and taxis
Trucks
Rail and land transport. N.E.C.
Sea transport and potr services
Air transpotr and airport services
Storage and transpotr services, N.E.C.
Communication

Financing and business services
Financial institutions
Insurance
Real estate
Business and legal services

Public and community services
Government administration
Municipal administration
Education services3
Research and scientific institutes
Health services
Sanitary services
Welfare services
Other public and community services

Personal and other services4
Cultural and recreational services and
spotrs

Repair of motor vehicles
Domestic services
Other personal services

115.6117.2108.7118.7110.1113.9110.1
120.6124.41075124.5113.0117.1105.5

§118.8115.3101.9119.6112.5117.3109.4
100.0105.792.696.9106.0117.8119.8
134.5138.4128.7132.6113.2123.5123.4
111.6111.5108.9108.4110.7105.2106.2
116.6113.2110.5114.0109.6114.6109.4
114.7121.7125.6144.2106.9113.8119.9

125.0116.3110.7123.1105.1113.6108.2
130.7118.91115118.4110.0126.7120.0
126.4119.3117.3142.5105.8114.1111.1
99.399.097.8108.1106.9115.0115.8
120.9119.61165134.9104.0108.3104.2

121.0122.6105.4109.7107.1117.5117.9
120.8125.2109.7117.7108.4117.2119.9
119.8126.1109.7114.1107.9121.9124.7
126.2120.6102.8105.7104.9118.4114.8
135.5131.7113.2126.6103.6113.9112.4
115.8123.4104.0105.9109.8117.3123.8
112.8120.2104.0115.3104.3118.8120.7
111.7114.696.7102.9111.6122.6110.9
117.9118.9107.2113.01105120.3122.2

123.2116.6105.4123.9114.4121.9115.5
126.5121.8104.2112.0109.2115.8109.9

119.2
123.9
110.1

122.1
125.6
124.9

116.6
115.4
114.1

134.9
131.7
126.7

109.1
100.6
107.9

118.6
111.8
115.9

126.6
123.3

119.1

1 incl. workers rfom Judea. Samaria and Gaza Area. 2
services. 4 Excl. household help.

New base: see note 2 to Table 12.31 and introduclion. 3 Ind. municipal education
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ושכר שכר שכיר, משדות של שינוי ואחת מדדים
כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע 12.33

U171n7ממוצע

כלכלי ענף

משרות

שו0פי0 במחירים שכר
Wages at current prices

שכיר משרות
Employees' posts

ר,0ובר בל
שכיר

Emplo
yees1
posts

סך
הכל
Total

למשרת ממוצע
שכיר

Average
per emplo
yees' post

שוטפים) (במחירים
Total wages

)at current prices)

989198519861987198819891986198719881989

מיהודה, עובדים כולל
עזה והבל שומרון

הכל 0ך 

מדדים
הבסיס:
103.8

= 100.0
196.0

Indices
Base: 1986

188.80.40.1
שינו אחוז

1.3 2.6

לעומ
0.1

שנה ת

64.9

קודמת
32.624.618.6

ודיג "עור 90.8171.3188.80.12.63.10.211.872.835.020.55.3חקלאות,

וחרושת) (כרייה 92.2172.6187.30.91.21.83.66.265.430.616.013.9תעשייה

ומים 122.7248.3202.40.50.26.58.66.157.043.533.7295חשמל

ועבודות (ננ"ה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

96.3

108.4

105.5

189.5

200.4

193.8

196.9

184.9

183.6

9.0

7.5

2.1

13.1

5.5

0.8

3.5

5.9

4.8

0.2

3.1

1.6

0.5

0.7

0.9

50.4

78.6

64.6

34.8

36.6

38.2

20.2

 26.3

22.0

17.0

161

15.0

עסקיים ושירותים 112.2203.1181.11.40.03.53.64.667.830.530.019.7פיננסים

ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ואחרים אישיים שירותים

108.2

119.0

213.4

228.9

197.1

192.4

0.5

0.1

1.4

5.3

1.6

7.5

2.8

7.5

3.6

2.9

59.0

89.6

30.2

47.2

31.1

33.0

25.0

16.9

עובדים כולל לא
שומרון מיהודה,

עזה וחבל
הכל סך

104.4196.4188.00.50.22.31.60.664.632.224.918.9

ודיג "עור 93.5171.9183.70.60.11.10.17.469.532.321.17.3חקלאות,

וחרושת) (כרייה 92.7172.918651.10.71.33.35.464.730.116.214.4תעשייה

ומים 122.7248.3202.40.40.26.58.66.157.043.533.7295חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

101.2

108.0

106.2

193.0

199.8

194.1

190.8

184.9

182.8

8.5

6.7

2.2

11.9

5.1

1.1

2.4

5.1

4.6

1.8

3.3

1.9

1.8

0.6

0.5

51.1

78.0

64.4

35.0

36.1

38.0

21.1

26.4

22.1

18.1

16.1

15.2

עסקיים ושירותים 112.2203.1181.11.40.03.53.64.667.830.530.019.7פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

108.3

117.7

213.6

2275

197.2

193.3

0.4

0.8

1.5

4.6

1.5

5.2

2.9

7.7

3.7

3.8

58.8

88.5

30.2

44.9

31.2

34.1

25.1

17.1
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12.33
INDICES AND PERCENT CHANGE OF EMPLOYEES' POSTS,
WAGES AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST, BY
ECONOMIC BRANCH
Monthly average

ממוצע je'7למשרתשכר
Average wages per employee's post

שוטפים קבועיםבמחירים Economicבמחירים branch
At current pircesjircesAt constant ן

198719881989198119821983198419851986198719881989

Percent change on previous year
29.223.118.710.40.46.10.49.07.9 7.86.01.3INCL. WORKERS FROM

JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

31.020.819.37.62.03.20.59.39.4 9.94.10.8Agriculture, forestry and

28.320.221.411.82.15.62.07.47.1 7.03.60.9
fishing

Industry (mining and

34.823.122.020.84.6§7.86.77.313.3 §0.35.51.6
manufacturing)

Electricity and

39.620.017.58.94.80.44.79.616.3 12.83.42.3
water

Construction (building and

29.122.616.911.44.72.11.11.97.8 11.55.62.7
public works)

Commerce, restaurants

31.820.116.18.90.62.01.47.310.1 9.23.53.4
and hotels

Transpotr, storage and

26.125514.49.70.97.37.04.85.1 11.28.04.8
communication

Financing and business

28.227.520.610.24.79.51.314.17.1 4.19.70.3
services

Public and community

36.923.713.63.88.27.25.49.614.4 1756.65.3
services

Personal and other services

29.323.018.210.40.56.00.49.08.0 7.85.91.7EXCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

30.821.215.94.303.71.310.29.2 10.94.53.6Agriculture, forestry and

28.520.120.811.82.35.71.97.37.3 7.13.50.4
fishing

Industry (mining and

34.823.122.C20.84.67.£6.77.:13.3 0.35.51e
manufacturing)

Electircity and

38.419.C15.E9.44.21.£3.69.215.3 12.C23.e
water

Construction (building and

29.422.:16.E11.7) 4.£1.?< 1.21.£8.1 11.1 5.>£2
public works)

Commerce, restaurants

J 31.919.E15.9.10.2.1.1/ 7.< 10.2 9.'3.;3.
and hotels

Transpotr, storage and
< 26.11 2514>) 9.7) 7.3 0.£< 4.8 7.C4.8 8.0 5.1 11.;

communication
Financing and business

20.6 27.5 י28.3 10.20.3 9.7 7.2 4.2 14.2 1.3 9.5 4.
services

Public and communal

12.8 24.5 37.66.0 7.2 15.0 17.7 9.5 5.7 7.5 8.6 3.4
services

Personal and other services
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עבודה ותשומת הכנסה

עירוני לשכיר וממשכורת משכר ברוטו כספית הכנסה
ענפי לפי ומשכורת, שכר תמורת עבודה ותשומת

נבחרים יד ומשלחי כלכלה
1987

12.34

כלכלה ענ0י

שכירים
Employees

לחודש בממוצע עבודה 1n1

Average work days per month
(שח) ממוצעת חודשית הכנסה
Average monthly income (NIS)

נבחרים יד ומשלחי
הכל 0ך
Total
000

אחוז
גברים
Percent
men

הכל |0
Total

גברים
Men

נשים
Women

הכל io
Total

גברים
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

0ו0,ו62.377.524.424.922.61,7401,950

108.244.823.724.223.41,5002,0201,080

336.840.623.624.623.01,1601,560890

45.546.320.222.018.57401,030480

כלכלי ענף

הכלי2 סך

וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייר, בינוי

והארחה אוכל שירותי מסתר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שירותים

יד משלח

הכל2 996.457.023.524.222.51,2901,600880סך

ואקדמיים מדעיים מקצועות 91.760.623.524.222.31,8602,2601,250בעלי

אחרים. חופשיים מקצועות 154.741.423.224.422.31,3601,8601,000בעלי
ודומיהם סכנ"ם

63.685.025.425.624.42,5702,6702,030מנהלים

ודומיהם פקידות 228.933.223924.823.41.1201,550900עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 55.458.923.023.023.01,0301,290660עובדי

שירותים 125.740.822.123.221.2700970520עוברי

בתעשייה, מקצועיים 230.086.623.924.122.21,2801,380700עובדים
ובתחבורה בבניה במחצבים,
אחרים מקצועיים ופועלים

בבנייה בתעשייה אחרים 30.573.422.522.821.68901,020550עובדים
פשוטים ופועלים ובתחבורה

ידוע. ולא ומים חשסל החקלאות, ענסי כולל 1

ידוע. לא כולל 2
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INCOME AND LABOUR INPUT

12.34
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 בממוצע nrup mvu

Average weekly works hours
(n"tu) לשעה ממוצעת הכנסה

Average income per hour (NIS)
Selected economic branches

and occupations
הכל 0ך
Total

גברים
Men

נשים
Women

הכל סך
Total

גברים
Men

נשים
Women

Economic branch

TOTAL1■2

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Financing and business services

Public and community services

Personal and other services

41.245.734.97.68.46.2

44.145.938.67.88.45.8

46.246.837.76.96.95.4

40.946.234.66.37.15.1

45.947.938.49.0956.6

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

37.044.531.59.010.07.9Other professional, technical
and related workers

48.950.340.912.212.311.7Administrators and managers

39.844.137.66.88.35.8Clerical and related workers

41.046.932.86.26.84.9Saets 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

42.943.740.35.25.83.6Other workers in industry, transport, building and
unskilled workers

1 incl. Agriculture. Electirciyt and Water branches and nol known.
2 Incl. not known.
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SURVEY ON MULTIPLE JOB HOLDING

RATIO BETWEEN NUMBER OF EMPLOYEES'
POSTS IN MONTH AND AVERAGE NUMBER OF
EMPLOYEES IN WEEK AND IN MONTH, BY
ECONOMIC BRANCH

משרות ריבוי סקר
שכיר משרות מספר בין יחס

ממוצע שכירים למספר בחודש
לפי ובחודש, בשבוע

כלכלי ענף
12.35

טנה כל יוני  AprilJuneאפריל of each year

סמל
Code

כלכלי ענף

בשבוע nממוצע weekAverageממוצע
in ויחסיה

unm
Average

Economic branch 19751977§1979§19811983198919831989

הכלי 1,0961,0721,0461,0551,0421,0581,0291,043TOTAL1סן

ודיג0 "עור ,1,0471,1781,0101,063Agirculture§1,0631,1571,0431,155חקלאות. forestry and fishing

וחרושת)12 (כרייה 1,0211,0331,0161,020Industry§1,0471,0451,0381,030תעשייה (mining and manufacturing)

ומים3 1,0251,0001,0531,0001,0431,0591,0341,037Electricityחשמל and water

צינוריות)4 וענודות (ננ"ה 1,1181,1141,0791,0891,0431,1841,0281,166Constructionבינוי (building and public works)

והארחה5 אוכל ובירותי ,1,2251,1001,0291,0671,0531,0581,0191,034Commerceמסחר, restaurants and hotels

ותקשורת6 אחסנה ,1,0761,0411,0181,0231,0231,0451,0111,021Transportתחנורה. storage and communication

עסקייםך ושירותים 1,0881,0601,0441,0441,0311,0341,0181,015Financingפיננסים and business services

וקהילתיים6 ציבוריים 1,0571,0601.0461,057Public§1,0651,0821,0521,061שירותים and community services

ואחרים'9 אישיים 1,2191,1031,1041,1841,0811,0661,0531,042Personalשירותים and other services1

ט

>
0ם

1 Excl. household help. נית. עוורות כולל אינו 1



REGISTERED UNEMPLOYMENT

WORK SEEKERS AT LABOUR
EXCHANGE OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY
TYPE OF EXCHANGE

רשומה dVihk
בלשכות עבודה דורשי

שירות של עבודה
סוג לפי התעסוקה,

הלשכה
12.36

.unin vxiddMonthly average

1978198019821983198419851986198719881989

הכלי סך  O'voo19,13832,56533.70731.83437,59142,63442,26937,46548.18273,485Adults1

תובעי ללא :33.55037,77437,07135,61344.07866,222Thereofמזה: excl.
הכנסה claimantsהנ0חת

ot income support

3,8123.3592.9172,6332.5502,3252,2072,1712,2052,334Youthsנוער

לתעסוקת 3,5415,3163,5763.5934.1374,1714,2494,7916.2776,822Bureauהמוכ1 for place
אקדמאים

merit of
professionals

814923879763888764737724733739Studentsס0ודנ0ים

627396436348489526290138154274Seamenימאים

1 incl. work seekers who applied to labour exchanges (or household help. בית. במשק לעובדות ללשכות שפנו ענודה דורשות <</j \

WORK SEEKERS AT BUREAU
FOR PLACEMENT OF
PROFESSIONALS, BY PLACE
OF EXCHANGE

במרכז עבודה דורשי
לפי אקדמאים, לתעסוקת

הלשכה מקום 12.37
vnin tuinnMonthly average

19801983198419851986198719881989

כ\לל 05,3163,5934,1374,1714,2494,7916,2776,822GRANDך TOTAL

הכל קן קליטה 5271,5091,2561,0781,3051,5611,367Absorption,/03,173ונ7 centers
total

1,790790800670586685868860Professionalsאקדמאים

1,383738709586492620693507Nonprofessionalsלאאקדמאים

הכל \oonnn nimpo2,1432,0662.6282.9153.1713,4864,7165,454Otherplacestotal

1.8631,8922,4352.7263.0163,3164,4415,023Israelisישראלים

280173193189155170275431Immigrantsעולים
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REGISTERED, WORKSEEKERS
AND DAILY AVERAGE OF
UNEMPLOYED IN ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE

עבודה דורשי רשומים,
מובטלים של יומי וממוצע

העבנדה בלשכות
שירות של למבוגרים

התעסוקה
השנה במשך dtjikti;עבודהסמוצ enin'דורשי מובטלים1 ש> יומי ממוצע

Registered during the yearWorkseekersmonthly averageDaily average of unemployed

הכל הכלD'VUlגבריםסך הכלנשיםנכריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

1960134,58789,91644,67118,224 25,7927,5686,0424,2031,839
'1961124,63279,82444,80819,237 29,1599,9225.1433,1352,008
1962138,15387,41350,74019,343 29,96410,6214,6022,6601,942
1963142,79588,71354,08218,570 29,18710,6174,0322,2441,788
1964137,82984,38653,44317,617 27,90310,2863,3991,8711,528

1965142,41285,91656.49617,525 27,98010,4553,2001,7831,417
1966166,879108,01158,86826.200 37,87611 ,6757,9305,5422,388
'1967183,866126,31957,54742,133 55,78813,65513,52510,0343,491
1968174,250109,14565,10526,941 39,15912,2185,7093,8841,825
1969155,70787,85167,85616,212 27,17410,9622,3951,3761,019

1970149,94680,89469,05313,31 1 23,88710,5761,595844751
1971136,47572,13864,33710,516 19,4518,935938523415
1972133,61668.74664,8709,844 18,5308,686744414330

י 1973126,73266,78359,9499,166 16,9037,737879498381
1974128,82865,92762,9018.824 16,8758,051844463381

1975126,65965,72960,9309,056 17,1868,1301.000551449
1976134,27072,30861 ,96210,592 18,9088,3161,396855541
1977135,56573,43762,12810,610 18,7958,1851,484964550
1978138,11672,56365,55310,056 18,5208,4641,361787574
1979151,65779,50272,15510,834 20,2909.4561,477829648

1980177,226101,21076.01619,426 32,09712,6719,0776,1282,949
1981181,530103,27678,25420,934 34,56213,62811.5777,7273,850
1982179,596100,75478,84220,340 33,56713.22710,9587,4233.535
21983180,32199,43480,88718,758 31 ,83413,0769,7286.3433,385
י 1984194,453109.02585,42822,394 37,59115,19713,1288,6294,499

'1985207,319117,96889,35125,995 42,63416,63916,95111,2845,667
י 1986203,695115,44988,24625,754 42,26916,51517,57011,7695,801
'1987198,717107,57391,14421,070 37,46516,39514.0438,4415,602
י 1988232,547122,904109,64326,438 48.18221,74420.80011,9588.842
1989300,000157,329142,67140,353 73,48533,13240,82823,13817,690

הכנסה הבטחת תובעי בולל supportofלא incomeExcl. claimants
198419.565 33,55013,98510,9817,0023,979
198522.493 37,77415,28114,5999,4985,101
1986185,583102,63382,95021,808 37,07115.26314,7269,4735.253
1987188.983101,13487,84919,827 35,61315,78613.1237,8195.305
1988218,247113,793104.45423,658 44,07820.42018.52610,3908.136
1989276,369141,929134,44035,387 66.22230.83536,05319,75516.298

1 One should be cautious on comparing data lor the previous years:
see introduction. 2 As of 1983, incl. household help.

ב1983, החל מבוא. ראה קורסות; ש00 01 בהשוואה להיזהר v 1

בית. במשק "וברות כולל
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DAILY AVERAGE OF
UNEMPLOYED IN ADULT
LABOUR EXCHANGES OF
THE EMPLOYMENT SERVICE,
BY SEX, SECTION, DISTRICT,
SUBDISTRICT AND MONTHLY
UNEMPLOYMENT DAYS PER
UNEMPLOYED

מובטלים של יומי ממוצע
העבודה בלשכות

שירות של למבוגרים
מין, לפי התעסוקה,

וממוצע נפה מחוז, מדור,
בחודש אבטלה .מי

למובטל

1985198719881989י1965197019751980

averageDailyיומיממוצע
כולל 3,2001,5951,00016,951סך 9,07714,04320,80040,828GRAND TOTAL

1.78384455111.284גברים 6.1288,44111,95823,138Males
1,4177514495,667נשים 2,9495,6028.84217,690Females

Sectionמדור
חופשיים 5932411,029מקצועות 6331,0981,6952,356Liberal professions

6983511651,731פקידים 1,4182,2433,2695,035Clerks
24996561,422תעשייה 1,2341,2791,8163,443Industry

1373516276בנייה 146307199371Building
וקשר 1547651588תחבורה 712325424932Transport and

communications
754118400שירותים 2804397201,378Services

מקצועיים 1.82896465311,505בלחי 4.6548,35212,67727.313Unskilled workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

288296152718רושלי0 6779591,2632,335Jerusalem
הכל סך  8532871305,430הצפון 2,1283,2284.4419.911Northern  total

87379494צפת 342310361905Zefat
51229607כנרת 714505321,120Kinneret
445151663.044יזרעאל 1,1871,7302,4764,861Yizreel

27077461,285עכו 5267381,0723,025Akko

הכל סך  5962941103,383חיקה 1,4462,6244,0387,321Haifa  total
419200602,686חיפה 1,1551,9582,6164,903Haifa
1779450697חדרה 2916661,4222,418Hadera

הכל 0ך  5092692182,273המרכז 1,8222,4784,2888.412Central  total
1078440354השרון 1853926621,884Sharon

תקוה 1153653592פתח 5428401.3762,571Petah Tiqwa
1263547631רמלה 4864418421,424Ramla

16111478696רחובות 6098051.4082,533Rehovot

אביב 4981821801,623תל 7,6981,3172.3395,347Tel Aviv

הכל 70  4562772103,524הדרום 1,3073,4374,4317.502Southern  total
220152971,262אשקלון 4701,1431,5312,835Ashqelon

שבע 2361251132,262באר 8372,2942,9004.667Beer Sheva

■ בחודשממוצע אבטלה ל0וב0למי
unemployedAverage monthly unemployment days per

הכל 4.02.61.710.6סך 7.510.111.714.7TOTAL

3.72.61.811.6(נרים 8.310.012.315.1Males
4.42.71.69.6נשים 6.18.811.014.1Females

1 See notes to Table 12.37. .12.37 לל1ח הערות ראה 1
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WORKSEEKERS IN ADULT
AND YOUTH LABOUR
EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY
SEX, SECTION, DISTRICT
AND REGISTERED UNEMP
LOYMENT DAYS PER MONTH

בלשכות עבודה דורשי
ונוער למבוגרים עבודה

לפי התעסוקה, שירות של
וימי מחוז מדור, מין,

לחודש רשומים אבטלה

.vrun vymn

י1965197019751980 1985198719881989

לגובוג עבודה Adultיםלעוכות labour exchanges
הכל 027,98017,186ך 23,88732,09742,63437,46548,18273,485TOTAL

17,5259.056גברים 13.31119,42625,99521,07026,43840.353Males

10.4558,130נשים 10,57612,67116,63916.39521.74433,132Females

Section
לודור

חופשיים 295360מקצועות 2411,2411,7561,8772,6663,483Liberal professions

2.9712,128פקידים 2,3143,9473,4314.1245.4737,464Clerks

2,1511,025תושייה 1,5193,1903,1812,7323,4195.504Industry

1.829376בנייה 755472504519362561Building

וקשר 866676תחבורה 7421,7781,1346738221.468Transpotr and
communication

587283שירותים 5677388178141,2012.039Services

מקצועיים 19,28112,338בלתי 17,74920,73031,81126,72634,23952,966Unskilled workers

District
t 1 ni)

1,9641,988 2,6942,7773,5703,9944.6626,164Jerusalem

5,8222.293הצפון 4,0095.61110,2227,2788,92115,249Northern

4.2912,556חיפה 3,5324,3266,2725.1557.04010,948Haifa

5,1433,774המרכז 4,5557.3077,6787.65210,38615,869Central

אביב 6,2743,642חל 5,2156,6866,7376,0048,42512.831Tel Aviv

4,4862,933הדרום 3,8825,3908,1557.3828.74812,424Southern

אבטלה Registered.מ"
unemployment רשומים

daysלרוודש per month
ימים 07.7842,695 8,7821,3472,1232.0962,8862,6710 days

ימים 6 עד 116,52714,025 13,77619,90520,16619.06921,03523,3431 to 6 days

ימים 12 עד 72,183252 8313.2244.3523,1874,3767.0907 to 12 days

י0ים 18 עד 1388590 2722,2673,6572.7774,0046,87813 to 18 days
ומעלה ימים 196012261245,35412,33510,33615.88133,50319 days and over

Youth labour exchanges לנוער עבודה לשנות

הכל 7,6006,2774,5103,3582,3242,1712,2052,334TOTALסך

3,9933,4072,6982,2901,6881.5721.5821.659Boysנערים

3.6072.8701.8121.068636599623675Girlsנערות

District £חוז
711732623409281277306270Jerusalemירושלים

1,070926613499339308349342Notrhernהצפון

970843571382225259264273Haifaחיפה

1,9101,398637841549539543543Centralהמרכז

אביב 1,6781,327778549414414411533Telתל Aviv

1.2611.0511.288678517374332373Southernהדרום

t See notes to Table 12.3
12.37 ללוח הערות ראה 1
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REQUESTS, UNFULFILLED
REQUESTS, REFERRALS AND
WORKSEEKERS NOT
REFERRED BY ADULT LABOUR
EXCHANGES OF THE EMPLOY
MENT SERVICE, BY SECTION
Monthly average

שלא nnnTn ,nnnrn
ודורשי הפניות נענו,

דרך הופנו שלא עבודה
למבוגרים עבודה לשכות
התעסוקה, שירות של

מדור לפי
חודשי ממוצע

תחבורה

בלתיוקשר
הכל מקצועייםn"tuunjTransporta'nrvyiפקידיםUDin"□סך
TotalLiberalClerksIndustryBuildingand commuServicesUnskilled

professionsnicationworkers

rmmriRequests
196529,3912942,1953,2302.5074411,29419,430
197030,7194502,0823.2092,26048281922,173
197525,0833452,3742.8331,45937874916,945
198018,0162372.001.99085222264212,072
198217,2772431.837,57673521450512.167
198319,0113062,067,64855723055013,653
198416,2662831,590,74147121765211,311
198517,2783391,581.97649324872511,916
198619,2363751,670,93745328768413,830
198721,7655832,2982.50841137399514,597
'198820,3205131,9402,7125123721,01013,261
198918,1745051,6372,3605112851,05011,826

נענו שלא requestsUnfulfilledהזמנות
19653,82688348937438592541,702
19704,7622792091,4964131191272,120
19757,5541213681,9134621022384,350
19802,61859115668223221441,387
19822,54262125446119271401,623
19833,572104296550109501972,266
19842,64885218521148241901,462
19853,267102171677164281951,930
19863,864129175773142562132,376
19875,9183166041,3571501224652,904
19885,3012823731,5142841284222,298
19894,2532492901,176302643561,816

Referrals
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
197024,4121862,0991,66085962758718,394
197516,7282802.03398139656632712,145

2198019,0833842,2251.84224970241013,271
198219,4823711,7991,61017045631614,760
198321,1794191,9461,60414828532716,450
198422,3234411,9061,71422034035517,347
198523,3835782,0621,92521743040817,766
198623,6146572,3181,78223339743017,797
198724,3167312,3111,73423635741118,536
198826,5877662.6641.84819237141920.327
198927,4987002.7382.24119438754320,695

הופנ שלא עבודה Workseekersדורשי not referred
19753,80913154823977225562,533
198017,0969262.2291,8142761,22141910,211
198218,4439361.8221,96625981243012,218
198316,0207781.4221,32917441731811,582
198421,3779712.0031,56127967144515,447
198525,8701.3522.1241,88034580552018,844
198625,2281,5522,4741,79936663554717,855
198720,2031,3812,6771.57035942454813,244
198829,1762,1083,8132,17623556290419,378
198953,0112,9235,6383,9184231,1701,64037,299

1 2,025 requests filled through labour exchanges in Judea, Samaria and
the Gaza Area. 2 As of January 1976 incl. referrals to counsellors.

עזה. וחבל שומרון ביהודה, הענווה לשכות באמצעות סופקו הזמנות 2,026 1

לייעוץ. הפניות כולל 1978 בינואר ההל 2
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PERSONS REGISTERED
DURING THE YEAR AT THE
ADULT LABOUR EXCHANGES
OF THE EMPLOYMENT
SERVICE, BY AGE AND SEX

השנה במשך cpniun
העבודה בלשכות

שירות של למבוגרים
קבוצת לפי התעסוקה,

ומץ גיל
ג> Ageקנוצת group

הכל joTotal
1824253435444554556465+

אלפים
ThousandsאחוזיםPercents

etn noTOTAL
1965142,412100.039.821.616.412.61.9 7.7

1970149,947100.043.728.912.18.71.2 5.4
1975126,659100.049.922.612.28.92.1 4.3
1979151,657100.045.427.811.78.12.7 4.3
1980161,329100.044.429.411.88.11.9 4.4
1981181.530100.045.329.411.67.91.7 4.1
1982179,596100.043.129.212.58.817 4.7

1983180,321100.042.528.812.89.21.6 5.1
1984194,453100.041.929.313.19.31.2 5.2
1985207,319100.040.929.613.99.40.9 5.3
1986203,695100.038.929.615.010.11.0 5.4
1987198,717100.038.329.515.79.81.3 5.4
1988232,547100.036.729.317.010.21.2 5.6
1989300,000100.036.529.217.510.20.9 5.7

Malesגברים
196585,916100.037.622.614.612.43.0 9.8
197080,894100.040.930.111.18.62.0 7.3
197565,729100.047.823.910.98.33.5 5.6
197979,502100.043.328.310.77.84.6 5.3
198092,147100.041.630.911.18.12.9 5.4
1981103.276100.041.931.211.28.12.5 5.1

1982100,754100.039.831.012.18.82.6 5.7
198399,434100.039.430.212.59.32.5 6.1
1984109,025100.038.631.112.99.31.9 6.2
1985117,968100.037.231.713.79.51.5 6.4
1986115,449100.035.331.314.710.21.5 7.0
1987107,573100.034.630.715.010.22.0 7.5
1988122,904100.033.830.216.210.21.9 7.7
1989157,329100.033.830.116.710.21 5 7.7

Femalesנשים
196556,496100.043.320.219.012.70.4 4.4
197069,053100.046.927.613.18.90.4 3.1
197560,930100.052.221.313.59.50.5 3.0
197972,155100.047.827.112.88.50.7 3.1

198069,182100.048.227.312.68.20.6 3.1
198167.594100.049.927.112.27.60.5 2.7
198278,842100.047.427.013.08.80.5 3.3
198380,887100.046.027.213.39.20.5 3.8
198485,428100.046.027.013.59.20.4 3.9
198589,351100.045.626.814.19.20.4 3.9
198688,246100.043.627.415.410.00.4 3.2
198791,144100.042.828.016.59.40.4 2.9
1988109,643100.040.128.217.810.20.4 3.3
1989142,671100.039.528.218.410.10.4 3.4
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UNEMPLOYMENT PROOFS
ISSUED BY LABOUR
EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE
Monthly average

שהוצאו אבטלה myj'N
של העבודה בלשכות

התעסוקה שירות
12.43

חודש1 ממוצע

כולל נשיםנכדיםסן

ראשון אישור מזה:
Thereof: First time

Grand totalMalesFemalesהכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 1oTOTAL

19808,5643,2791980

198112,5948.4554.1392,275 3.3881,1131981

198211,0247.3993.6251.815 2,7429271982

19838,9785.7003,2781.481 2.2717901983

198411,9507.5114.4392,182 3,3981,2161984

198517,41111,1026.3092.675 4,1891,5141985

198618,22711,5686.6592.504 3,9561,4521986

198716,1049,6506.4542,261 3.7401,4791987

198822,27412.5929.6823.119 5,4382,3191988

198942,48223,29119,1915.235 9,5124,2771989

למבוגרים עבודה Adultלשבות labour exchanges
19807,5863,0011980

198111,5397,8973,6422,240 3,1369961981

19829,9926.8803.1121,695 2,5078121982

19838,0275,2322.7951,366 2,0446781983

198410,6066,8463.7602,030 3,0911,0611984

198515,84210,3455.4972,511 3,8521,3411985

198616,56710.7105.8572,317 3,6001,2831986

198714,3048,6665.6382.049 3,3531,3041987

198819,63911,0958,5442,795 4.8802,0851988

198939,02721.42317,6044.862 8.8113,9491989

אקדמאים לתעסוקת Bureauרמרגז for placement
of professionals

19809782781980

19811,055558497135 2521171981

19821,032519513120 2351151982

1983951468483115 2271121983

19841,344665679152 3071551984

19851,569757812164 3371731985

19861,660858802187 3561691986

19871,800984816212 3871751987

19882,6351.4971.138324 5582341988

19893,4551.8681.587373 7013281989
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STRIKES AND LOCKOUTS

STRIKES AND LOCKOUTS,
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, WORK DAYS
LOST AND SLOWDOWNS

jiimujm riijviny

ימי ומושבתים, שובתים
ועיצומים שאבדו עבודה

12.44

והשבתות1

שובתים

ומושבתים'
עבודה ימי

י עיצומיםשאבדו

משתתפים

בעיצומים

Strikes and
lockouts1

oiriKers ano

persons

locked out1

Work days
lost1

SlowdownsParticipants

in slowdowns

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
19747127.14151,3334918,3631974

1975117114,091164,5096243,6881975
1976123114,970308,21476144.5671976
1977126194,297416.5265724,6591977

197885224,3541,071,9615534,4881978
1979117250.420539,16297150,1021979
19808491,451216.5165485,4491980
198190315,346782.30559252,4631981

1982112838,7001,814,94579237.0161982
198393188,305977,69847104,5061983
1984149528,638995,4947466,4541984
1985131473,956540.23264156,2091985

1986142215.227406.2929298,6391986

1987174814.501995,5468962.7671987

1988156327.193516,0719347,3391988

1989120209,841234,0735860,0591989

1 Excluding slowdowns. 2 See introduction. עיצומים. כול> 7*א ו
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STRIKES AND LOCKOUTS',
BY DURATION, NUMBER OF
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, CAUSE AND
ECONOMIC BRANCH
Percents

מספר השביתה, משן
סיבה ומושבתים, שובתים

כלכלי וענף

19881989

/JJ/77/שביתות 'TVעבודה ■r<'

שאבדוnirnwniוהשבתות
Stirkes andWork daysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ההשבתה או השביחה Durationמשן of strike or lockout
שעות 6 עי 34.65.027512,62toמשעתיים 6 hours

אחד ענודר, 01' עד שעות 28.938.929.223.96מ6 hours to one work day
ימים 3 עד 219.211.729.223.62to 3 days
ימים 6 עד 45.14.89.127.94to 6 days
ימים 9 עד 71.92.72.55.67to 9 days

ימים 14 עד 105.85.51.75.410 to 14 days
ימים 24 עד 152.613.90.81.015 to 24 days

ימים 49 עד 251.35.70025 to 49 days
ויותר יום 500.611.80050 days ad 0ve2

ו0ושנתי0 שובתים Numberמספר of strikers and
persons lockedout

1100.6000110
11509 00.212.50.81150
5110016.71.210.00.851100
10120016.72.615.82.7101200
20150022.45.417.53.4201500
5011,00011.510.220.013.75011,000
1,0012,0007.718.011.730.91,0012,000
2,0015,0005.118.26.719.92,0015,000
ו5.00 +10344.25.828.05.001 +

0Causeיבה
ארורים 1תו^לומים עבורה 38.945.525.416.0Wageשנר rates and other payments
הסכמי אייווחימת א1 22.130.421.154.9Workהפור. agreements broken or not

signedענודה
שכר 7.41.421.119.5Withholdingהלנו! of wages

ו9י0וריהם ע1ברים .28.922.621.0קבלת 2.8Admission and dismissal of workers
והשבתות אחרות 2.70.111.46.8Otherסינות causes and lockouts

נ>נלי Economicענף branch
ודיג "עור ,002.50.2Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 34.628.630.824.2Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 0.60.41.75.2Electricityחש0ל and water

ציבוריות) וענודות וננ"ה 10.31.00.80.0Constructionנינו1 (building and public
works)

והארחה אונל שירותי ,1.90.11.70.1Commerceמסחו, restaurants and hotels
ותקשורת אחםגה ,9.60.818.324.2Transportתחבורה, storage and communica

lion
o'^ovi G'nn'eii Q'011'010.313.86.77.0Financing and business services

וקהילתיים ציבוריים 32.155.335.839.1Publicשירותים and community services
ואחרים </יש"0 0.601.70.0Personalשירותים and other services

אחד מענף ניותר 00Strikesשביתות in more than one branch

1 See introduction; excl. slowdowns. עיצומים. כולל לא 0נוא; ראה 1
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COST OF LIVING ALLOWANCE

COST OF LIVING
ALLOWANCE RATE AND
MAXIMUM ALLOWANCE

י1קר תוספת
היוקר תוספת שיעור

המירבית היוקר ותוספת

התקופה
Period

אחוז
תוספת
היוקר

הגולל מה^כר
Percent C.o.L.

שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid

יוקר תו0קת
מירביתי

Maximum C.o.L
allowance1

allowance from
total salary

לחורש
Per month

ליום
Per dayPer month

ליום
Per day

As of 1 VII 212.9לד1975

O'llii' O'*j7l£l
14.00 350.00

Old Israeli sheqels
1.8t 45.15

As of 1 IV 1976010.116.00 400.0040.401.62

As of 1 X 1976012.220.00 500.0061.002.44

As of 1 IV 1977r<11.522.44 561.0064.51258

As of 1 X 197708.828.00 700.0061.602.46

As of 1 IV 19780320.330.46 761.60154.616.18

As of 1 X 1978012.940.60 1,015.00130.935.24

As of 1 IV 19790419.358.40 1 ,460.00281.7811.27

As of 1 X 19790529.688.00 2,200.00651.2026.05

As of 1 IV 1980o646.4136.00 3,400.001,577.6063.10

As of 1 VII 1980o17.9214.04 5.351.00957.8338.31

As of 1 X 1980o16.9252.36 6,309.001,066.2242.65

As of 1 1 1981021.6318.00 7,950.001,717.2068.69

As of 1 IV 1981O19.3386.68 9,667.001 ,865.7374.63

As of 1 VII 1981r<16.248436 12109.001,961.6678.47

As of 1 X 1981011.5562.84 14,071.001,618.1764.73

Note: Figures are rounded to whole agorot. For unrounded figures see
previous Abstracts.
1 Maximum allowance is compuetd by multiplying Ihe rates inthe table
by the maximum amount on which allowance is payable. 2 Actually
enforced in November J975, the rate being 75X in July 1975. 970 in
AugustSeptember and 10^0 in October. 3 On account of the April

1978 allowance. advance payments amounting 10 12^0 were paid up to
a monthly maximum of IS 76160 or a daily IS 30.46 maximum on which
allowance is due, amounting to a monthly IS 91.39 or a daily IS
3.66. 4 On account of theApirf 1979 aflowance. amaximum affowance
of IS 50 pec month or IS 2 per day were paid. in January, February and
March according to a maximum salary of IS 6Q0 per month or IS 24 a
day, on which allowance is due. 5 On account of the October 1979
allowance. advance payments amounting to a maximum IS 130 per
month or IS 5.20 pet day were paid in Juiy. August and September, up
to a monthly maximum of IS 1 ,085 or a daily IS 4340 onwhich allowance
is due. In September, anon reccurrent remuneration of 5o/0 was paid up
10 a monthly maximum of )S 1,460 or a daily 58.40. amounting to IS 73
or 2.92 respectively. 6 On account of the April 1980 allowance, a
>£ל25.9 advance was paid in January, February and March up to a

monthly maximum of IS 1 ,350 or a daily IS 54 onwhich allowance is due
amounting to IS 349.65 per month and IS 13.98 per day, respec
lively.

בש1תו1ים ראה העע1ל שלפני גת1ני0 שלמות;1 לאנור1ת עוגלו הנתונים הערה:
קורמים.

כלוח הנקובים השיעורים הכפלת ירי על תושכר* המירכית היוקר riDoiD ו

למעשה הופעל זה שיעור 2 התוספת. ח/שנה שעליו השכר יקרת ת נגובה
באוגוסט ^\ ,1975 ביולי .z%5 היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר
מאפריל היוקר תוספח חשבון על כמקדמה 3 בא1ק10בד. >^י0ו ( 0000בר,
של השכר לתקרת ע7 אחוזים 12 של בשיעור חו0פת ביגואר שולמה ,1978
שכר למקבלי שקר 39.ל9 של כסו לי;0 שקל 30.46 או לחורש שקל ?61.60
תוספת חשב11 על כ0ד,ר0ה * יומי. שכר למקבלי שקל 3.66 ובסו חודשי
מירבית תוספת ובמרס בפברואר בינואר, ש1ל0ה ,1979 מאפריל היוקר
שקל 600 של שגר לתקרת עז ליום שקל 2 או לחודש שקל 50 של
היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 5 ליום. שקל 24 או לחודש
מירכית ח901ח וספטמבר א1גו0ט יולי, בח1דשי0 T\Wm .1979 0אוק0ובר
שקל 1,085 של שכר לתקרת עד ליום שקל 5.20 א< לח1דש שקל ו 30 של
הרפעמ1 פיצוי גם שולם סקטמבר בחורש ל'!ם. שקל 43.40 או לחודש
שקל 58.40 או לחורש שקר 1,460 של השכר לתקרת ער £59. של בשיעור
ליום שקל 2.92 1נ0ן חורשי שכר למקבלי שקל 73 של בסן ליום
1980 0א0ריל היוקר תו0פח חשבו} טל למקדמה 6 י)0'. שכר למקבלי
אחוזים. 25.9 של בשיעור תו0פח מרס פברואר, ינואר, החודשים ב3 שולמה
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COST OF LIVING
ALLOWANCE RATE AND
MAXIMUM ALLOWANCE
(cont.(

היוקר תוספת שיעור
המירבית היוקר ותוספת

(המשך)

יוקרשכרתקרתאחוז תוספת
Maximumתוספת amount'מירבית
allowanceonהיוקר whichC.o.L.Maximum

Periodהכולל isמהשכר paidallowance1
Percent C.o.L.
allowance fromליוםלחודשunm)ליום
total salaryPer monthPer dayPer monthPer day

D'JUPsheqelsOldשקלים Israeli
aAs 01 1 I 198217.815,689.00627.562,792.64111. 71
IDAs of 1 IV 198216.618,482.00739.283,068.01122.72
Asמ of 1 VII 198219.022.932.00917.284,357.08174.28
Asכו of 1 X 198220.627,562.001.102.485,677.77227.11
Asלו of 1 I 198321.733,240.001.329.607,213.0828852
Asמ of 1 IV 198313.842,500.001,700.005,865.00234.60
Asמ of 1 VII 198320.250,000.002,000.0010.100.00404.00
Asמ of 1 X 198320.564,307.002,572.2813,182.93527.32
Asמ of 1 XII 1983717.964,307.2.572.2811,510.95462.23
Asמ of 1 I 1984824.391,361.3,654.4422,200.72888.03
Asמ of 1 IV 198438.2119,562.4,782.4845,672.681,826.91
Asגו of 1 V 1984912.0165.235.6,609.4019,828.20793.13
Asמ of 1 VI 198415.9185.063.7,4025229,425.021,177.00
Asלך of 1 VII 198410.7233.792.9,351.6825.015.741,000.63
Asמ of 1 VIII 19849.9258,808.10,352.3225,621.991,024.88
Asמ of 1 IX 198413.2284.43011,377.2037,544.761,501.79
Asמ of 1 X 198417.1321.975.12,879.0055,057.732,202.31
Asמ of 1 XI 198413.0377,033.15,081.3249,014.291,960.57
Asמ of 1 XII 198410.4426,050.17,042.0044,309.201 ,772.37
Asמ of 1 III 198513.2507,391.20,295.6466.975.612,679.02
Asמ of 1 IV 19858.4576,456.23.058.2448,422.301,936.89
Asמ of 1 V 198515.5624,878.24,995.1296,856.093,874.24
Asמ of 1 VII 198514.0721,734.28,869.36101,042.764,041.71
Onב 1 VIII 1985'012.0822,777.32,911.0898,733.243,949.33
Asמ of 1 XI 19853.7822,777.32,911.0830,442.751.217.71
Asמ of 1 XII 19854.0853,220.34,128.8034,128.801,365.15

Q'KITnsheqelsNewשקלים Israeli
0As011 I 19864.0887.3535.4935.491.42
Asמ of 1 II 19863.8922.8436.9135.161.41
Asמ 01 1 VI 19865.81,200.0048.0069.602.78
Asמ of 1 XI 19865.01,506.0060.2575.303.01
Asמ of 1 III 19872.71,606.0064.2443.361.73
Asמי of 1 X 19875.51.650.0066.0090.753.63
Asמי of 1 III 19884.91.741.0069.6485.313.41
Asמ of 1 X 19884.51,830.0073.2082.353.29
nAs of 1 II 19893.02,000.0080.0060.002.40
Asמ of 1 VIII 19891.02,060.0082.4020.600.82
Asמ of 1 IX 19893.52.085.0083.4072.982.92
Asמ of 1 III 19903.92.220.0088.8086583.46

7 In the December 1983 salary, the first part of the cost of living allow
ance, amounting to 1 7.9 percent of theNovember 1983wages was paid,
up to a maximum monthly salary of IS 64,307  this amount to be
deducted from the January 1984 salary, when the full allowance would
be paid. 8 In the January 1 984 salary, the second part of the allowance
was paid, which, as awhole, amounted to 24.3 percent of theDecember
1983 salary up to a maximum of IS 91,361 per month; of this payment.
the above said first pad of the allowance, which was paid in theDecem
ber 1983 salary, was deducted. As of February 1984, the entire allow
ance has been paid amounting to 24.3 percent of the December 1983
salary or 46.5 percent of theNovember 1983 salary. 9 In theMay. 1984
salary, the first part of the allowance, amounting to 12.0 percent of the
April 1984 salarywas 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 due.

שקל 349.65 של בסר ליום שקל 54 או לחודש, שקל 1,350 של שכר לתקרת ער
יומי. שכר שקללמקבלי ו 3.98 ובסך חודש' שכר למקבלי

של בשיעור היוקר תוספת של הראשון החלק שולם ,1983 וצמבר במשכורת 7
תשלום לחודש, שקל 64,307 של תקרה עד 1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9
במשכורת 8 היוקר. תוספת מלוא תשלום עם 1984 'נואר חודש משכר שינוכה
בש'ע1ר הכל בסר שהתנ0א היוקר תוספת של השני החלק נם שולם .1984 יגואר
לחודש. שקל 91,361 של לתיקיה עד 983ו דצמבר שכר על אחוזים 2*.3 של
שולם אשר היוקר תוספת ש? הראשון החלק תשלום כאמור נוכה זה מתשלום
איפוא משולמת 984י פברואר חורש במשכורת החל ./993 דצמבר במשכ!רת
של בשיע1ר או 1983 דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של נשעור היוקר תוספת מלוא
החלק שולם 1984 מאי כמשכורת 9 .1983 נובמבר שכר על אחוזים 46.5
.1984 אפריל משכורת על אחוזים 12.0 של כשיע!ר היוקר תוספת של הראשון
ש1לם 1984 אפריל משכורת על אחתים 4.5 של בשיעור השני החלק כאשר
חלק אינו ההסכם, פי על אשר, חדפעמי, פיצוי 10 .1984 יוני כמשכורת

סוציאליים. תנאים עליו חלים ולא ר,0ש1לב השכר מן
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חקלאות

והכשרתו!, הקרקע כאן נכללים לא חקלאים). ומבנים
רשתות כבישים, מגורים, מבני מים, מפעלי יערות,
לא ואף הדיג בענף הנכסים גם נכללים לא וכדי. חשמל

ריסוס. מסוסי
ניכוי לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצםבר. פחת
הפחת בניכוי הגולמי ההון מלאי נקי: הון מלאי

שנה. אותה עד המצסבר השנתי

חישוב ושי0ות מקורות
המתמיד".לפי ה"מלא1 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 מדרי הינם השנתיות
והתשומה התפוקה מדרי מתוך נגזרים המדדים מרבית

החקלאות. ענף של
מאומת1 מתקבלות הגולמיות ההשקעות
הלאומית החשבונאות עבור הנערכים ההשקעות
 6 לפרק מבוא גם ראה ומנועים); חיים לבעלי (פר0

'הגדרות'.  לאומיים" "חשבונות
ע1 מתקבלים הקבוע הערך נתוני רויים. בעלי
משנה) יותר חייהם (שאורך חיים בעלי מצבת מכפלת
בשנת יחידה לכל המתאימים במחירים שנה כל בסוף

להלן. גם ראה ;1986
אינוונטר מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
הנזכר השנתי המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר
את משלימים המעובד. הש0ח לסדרות בהקשר לעיל
צאן. לגבי בעיקר שונים, רישומים ע"1 האלה הממצאים
עירבון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות 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  15 פרק ראה בחקלאות: מים צריכת

ומים.
הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
מכוני כל את המקיף חורשי סקר על מבוססים
סון "צורשנתישלכ10,000 (בעלי הגדולים התערובת
ק0נים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה)
תערובות של קםנה כמות גם כוללים הנתונים
(ראה עזה ולחבל ושומרון ליהודה לחוי'ל, הנשלחות
ספטמבר הי, כרך ,9 מסי חקלאית סטטיסטיקה
חלק האחרונות בשנים כי להדגיש, יש .(1974
ומכאן הבליל, בשיטת נעשית הבקר מהאבסת

החקלאות של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
בישראל.

כפי וחג, "עור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד בסיווג 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
היישובים נתוני כוללים והייצור השטח נתוני

עזה. וחבל שומרון ביהודה, היהודיים

שטח
(13.8 עד 13.1 (לוחות

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 שסח
גידלו אם הנסקרת. בשנה ירקות או שדה גידולי בהם
(אפילו חלקה אותה על גידולים שני הנסקרת בשנה

פעמיים. נרשם השטח מין), מאותו

חישוב ושיטות מקורות
הגידולים שטחי ועל חקלאיים שטחים על הנתונים
משרד עם בשיתוף הנערך שנתי מפקד ע"1 מתקבלים
הקיבוצים אל המופנים שאלונים באמצעות החקלאות
מוכתרים ואל מקומיות מועצות אל המושבים, ואל
ביישובים חקלאיים ועדים אל לאיהור"ם, ביישובים
מטעים על הנתונים את פרסיים. חקלאים ואל אחרים
אלה ממפקדים המתקבלים אחרים גידולים מספר ועל
וממקורות "צור ממועצות מידע סמך על משלימים

אחרים.
גידולי שטח על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
שסח ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שדה
רישומי סמך על בעיקר נאמד הדגים ובריכות המטעים

אחרים. מיצרפ"ם ונתונים החקלאות משרד
הקיימת הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שסח

לישראל.

ייצור אמצע1
(13.13 עד 13.9 (לוחות

הגדרות
של כולל ערך החקלאי. במשק ההון מלאי
תוצרת לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
חקלאיות מכונות מטעים, חיים, נעלי (כגון: חקלאית

385 חקלאות AGRICULTURE



לצרכן. המחירים מרד פי על השנה, לממוצע השיווק
ידי על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פרים כל של הכמות הכפלת

הנתונים מסברו"ם. בבתי חיים בעלי שרויסת
משרד של הווטרינריים השירותים מן מתקבלים
בתי כל של חודשיים דו"חות על ומבוססים החקלאות
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבח"ם,
שנשחס, החי המשקל את לאמור כדי משקל. וקבוצת
קבוצת בכל שנשחםו הראשים מספר את מכפילים
בקבוצה. החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל
בישראל שגודלו חיים בעלי כוללים אינם הדו"חות
ואף עזה וחבל שומרון ביהודה, מטבח"ם בבית ונשחסו
השירות שבפיקוח מסבח"ם לבתי שמחוץ שחיטה לא

הווטרינרי.

החקלאות ענף חשבון
(13.201 13.19 (לוחות

הגדרות
(כולל החקלאי הייצור ערך היא הכוללת התפוקה
צעירים במטעים השקעה בתוספת ביניים) תוצרת

ובייעור.
והשירותים החומרים סך היא הכוללת התשומה
בישראל אחרים מענפים החקלאות ענף ידי על שנקנו
והפחת הביניים תוצרת הקנויה), (התשומה ומיבוא

חידוש. במחירי
של הכנסתם היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
המועסקים והון) (עבודה "הראשוניים" הייצור גורמי
ערך סיכום ידי על נאמדת ההכנסה בחקלאות.
על פיצויים (בתוספת הכוללת החקלאית התפוקה
וכדי) ושרב קרה נזקי על מיוחדים ופיצויים 0בע פגעי

הכוללת. התשומה ערך פחות
לעבודה התשלומים את רק כולל עבודה שכר
בעלי לעבודת שכר זקיפת כולל אינו אך שכירה

המשקים.

חישוב ושיטות מקורות
מתקבלת ב"עור ההשקעה צעירים. ומסעים ייעור
במסעים ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממינהל
הוצאות של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים

עיבוד.
לכל כולל כאומדן 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 עי'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
הישר הקו שי0ת לפי חידוש במחירי נאמר הפחת
ע"1 הנערכת בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס

הלשכה.
כפי השכר סידרות על בעיקר מבוסס שכר
לביטוח למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות

בהכרח אינם הנמכרת התערובת בכמות שהשינויים
ההאבסה. בכמות שינויים

ה"צור /ערך "צור
(13.18 עד 13.14 (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,
לתוצרת אשר חקלאית. לשנה קודם שהיו נתונים אותם
הנתונים ותוצרתם, חיים בעלי או ירקות כגון אחרת,
אבוקדו, הדר, פרי נתוני ואילו לוח, לשנת מסוכמים
ה"צור חקלאית. שנה לפי הם פרחים וייצור בננות
שינוי במשק, עצמית צריכה משווקת, תוצרת כולל:
במטעים והשקעות ביניים תוצרת חי, באינוונטר

ובייעור. צעירים
ו13.16) 13.15 (לוחות ייעוד

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 לרבות לתעשייה,
מתייחסים זה לייעוד הנתונים כי להדגיש, יש תעשייתי.
שבו ,13.17 שבלוח מנתונים להבדיל "צור, לשנת
תוצרת גם וכוללים לוח לשנת מתיחסים הנתונים

עזה. ומחבל משומרון מיהודה,
ואינה ליצוא המיועדת טר"ה חקלאית תוצרת יצוא:
באותה למעשה המיוצאת לתוצרת בהכרח שוה
ליהודה מכירות כולל אינו ב1986 החל תקופה.

עזה. ולחבל ושומרון
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מקומי מייצור שעורה (כגון החקלאי ה"צור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת
על נתונים כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
והחל חי, באינוונטר שינוי על חקלאית, תוצרת השמדת

עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מכירות גם ב1986

חישוב ושיסות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, "צור של האומדנים
בעיקר מבוססים והגן השרה גידולי ומרבית דגים ביצים,
וממפעל' "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 ה"צור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת
אומדן הוא החקלאי הייצור של הכספי הערך
כל של הממוצעת הכללית המחירים לרמת שהותאם
מחודש הותאמה מוצר כל של הכספית התמורה שנה:
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רק מתייחסים 13.1 ובלוח 10 בפרק המחירים
מחירי מרד משקלי כך, על נוםף הנסחרת. לתוצרת
מחירי מדד שמשקל1 בעוד שונופים, הם הייצור
תשומה מחירי מדד לגבי גם הדבר כן קבועים. התפוקה

החקלאות. ענף מחשבון הנגזר בחקלאות,
לוח מתוך הנגזרים המחירים מדדי כי לב, לשים יש
הממוצעת הכללית המחירים לרמת הותאמו 13.19
תשמ"ד, משנת החל המבוא) תחילת (ראה שנה כל של
 10 בפרק המתפרסם התפוקה מחירי שמרד בעוד
יותר. מאוחר שנתיים הותאמו 13.1 ובלוח מחירים

אומדן נוסף לזה ושכר); עבודה  'ב פרק (ר לאומי
באמצעות שכרם את מקבלים שאינם העובדים שכר

התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינוי1 מדדים.
על חושבו (.13.20 (לוח התשומות ושל (13.19 (לוח
יש הקודמת. השנה במחירי הערך באומדן שימוש ידי
מן הנגזרים המחירים מדדי בין ההבדלים כי להדגיש,
התפוקה של המחירים מדד לבין החקלאי הייצור
נובעים מחירים  10 בפרק שמובא כפי החקלאית,
הייצור של המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר
מדדי ואילו החקלאי, הייצור לכל מתייחסים החקלאי

נבחרים פרסומים

תשל'א החקלאות מפקד פרסומי
פרסומים 7 הופיעו

והכפר, החקלאות מפקד פרסומי
1981 תשמ"א,

גידולים, של מפורסים נתונים החקלאות: ענפי 1

"שוב וצורת אזור לפי ואוכלוסייה, חיים בעלי
בישראל הכפר 2

0כנ"ם פרסומים
(מתודולוגיה)** בישראל חקלאית סםסיססיקה 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
תש"ך הירקות ש0חי 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 מסעי 316
סםםיסםיות סדרות בישראל, חקלאות 327 ,326

תש"סתשכ"ס

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף ... בלבד. אנגלית .* בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
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מפתח נתוני  חקלאות
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, 10נה

מועסקים

דונם) (אלפי nowArea (thousand dunams)
בחקלאות
(אלפים)

Employed in
agirculture
(thousands)

ירקות,
D'n19תפוחי

,0'Vionוצמחיאדמה
noiunנויומקשהגידולים
iwn:יערבריכותVegetFlowersגידוליG'nnהדריםבהשק"ההמעובד CultiIrrigCitrusPlantשדהables.andהכלנסועדנים שכיריםסך vatedatedplantationsFieldpotatosornaFishPlantedTotalThereof: areacropsationsexc.cropsandmentalpondsforestemployees

citrusmelonsplants

1,6503001252309551061553תשט
2,4803751322451,6401902269תש"1

3,3504701332591,95518927107תשיא 3,4755401352752,17324830133תשיב 3,5506501392942.46830835148תשינ 3,5607601643112,39527935153תשיד
3,5908901953202,37026337195102.2386חשטו תשטז
תשיז
תשיח
תשייט
תשך

3,685
3.820
3,940
4,110
4,075

956
1,100
1.185
1,240
1.305

213
246
275
300
328

323
352
370
385
394

2,143
2,161
2,160
2,710
2,451

281
279
279
282
264

40
41
43
46
49

222
231
252
279
301

100.8
104.2
115.1
110.4

'.121.1

36.7
41.6
41.3
44.8
4462 תשכא

תשכב
תשכג
חשכ''ד
תשכה

4,150
4.040
3.970
4,107
4,130

1.360
1.426
1,472
1,462
1,510

340
370
385
402
410

413
417
422
429
425

2,754
2,548
2,422
2,664
2,633

267
287
304
303
301

53
56
58
59
61

326
347
367
394
417

127.6
125.9
4112.6
109.9
114.4

53.0
465
445.4
46.8
45 6

תשכו
תשכז
תשכח
תשכיט
חשל

4,032
4,138
4,136
4,132
4,105

1,542
1,588
1,616
1,662
1,720

416
418
418
420
420

426
431
434
433
420

2,439
2,203
2,605
2,611
2,518

308
307
321
342
346

60
59
57
55
54

440
462
496
522
536

107.4
104.1
494.3
913
589.8

40.4
39.3
4325
30.9
531 3

תשלא
תשל"ב
תשלג
תשל"ד
תשלה

4,140
4,165
4,170
4,270
4.325

1,720
1,765
1,760
1,755
1,800

420
426
421
420
425

415
419
425
430
436

2.524
2,566
2,504
2,468
2,695

370
396
354
376
368

4.756
56
56
56
51

548
559
573
584
596

92.0
95.6
93.1
83.9
80.4

34.3
38.0
36.5
32.6
27.1 תשלו

תשלז
רו תשלי
חע\לט
תשם

4,205
4,278
4.278
4,402
4,386

1.835
2,034
1,998
2,069
2,003

430
420
408
410
412

392
435
447
471
464

2,595
2,662
2,549
2.536
2,593

339
367
402
357
355

9.1
12.2
17.3
19.4
17.3

51
49
44
41
39

608
630
645
658
678

82.4
82.6
85.3
83.8
87.7

26.3
29.6
30.4
29.7
29.5 תשמא

תשמב
תשמג
תשמיד

4,245
4.370
4,238
4.357

2.033
2,238
2.194
2,268

411
400
370
375

494
540
551
529

2,530
2,420
2.497
2,303

335
340
351
364

14.7
14.7
14.3
14.1

38
40
38
33

691
708
729
74g

86.7
825
84.2

315
31.8
כיכ'30.6 n

4,3362.3273665332,41739015.728759תשמה
03 ס.
89.4

oo.y
3g 2

4.3822.1933645352.38139117.42577087.035.9תשמו
לוח שנות

34.8
34.4
831.1
30.0

84.9
87.6
79.6
78.0

770
790
806

25
25
25
25

17.4
19.0
20.0
21.0

391
406
403
430

2,381
2,340
2,320
2,343

535
535
535
534

364
359
354
355

2,193
2,072
2,135
2.142

4,382
4,332
4,333
4,333

1986
1987

§1988
1989
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AGRICULTURE  KEY DATA

Agricultural year, unless otherwise stated

מחירים בחקלאומדדי הון החקלאותמלאי ענף /ae/n
כסות)בחקלאות3 כמות)(מדד (מדד

חיים' בעלי Priceאינוונסד indices instockCapitaAgircultural account O r1nventoryLivestockagriculture3in agirculture(Quantity index)
Quantity index)

IS
a. *<

? ={

.P1
<a

"tn.0n £
*I

c 0
r=.£

££_
§£§
~ >0 .p_1

nnivun.itnתפוקהנקי
e|

O> 07

" O

/*$t "*

P
e 
 <1>

a 0

OutputInputGrossNetOutputIsc c
c 

Doa <,cFiסלם£■£
22 5Qm1z

Base: 1975/76=100=i^iun n"D1un=100=1967/68הבסיס:
1.337.40.312.52.71948/49 2.647.30.417.53.01 7.525.51949/50
3.060.30.820.02.721.731.11950/51 3.164.21.520.52.624.735.124 25 241951/52 3.469.43.022.02.927.838.724 29 261952/53 3.673.95.022.03.431.242.831 33 321953/54 4.173.011.124.53.234.646.731 37 331954/55
4.876.814.826,03.737.849.738 42 391955/56 4.988.727.036.04.242.155.840 46 421956/57 5.6113.439.040.05.747.161.449 52 491 957/58
6.7129.750.041.06.716.413.652.169.360 57 581958/59 7.4127.058.441.07.816.513.153.971.759 65 611959/60 7.9135.857.441.57.817.713.957.075.568 64 661960/61 8.9143.259.440.07.618.715.060.879.974 68 711961/62 9.8121.967.926.07.121.616.463.281.580 71 751 962/63 10.8125.865.326.07.120.016.966.183.491 73 821963/64 11.1120.356.825.07.021.518.069.285.585 83 841964/65
12.1129.155.325.06.822.419,471.485.582 92 871965/66 13.2141.857.025.96.922.120.074.086.5101 97 991966/67 14.4146.659.026.86.523.321.576.887.5100 100 1001967/68 15.7152.760.427.36.524.722.179.988.5105 101 10;1968/69 16.3144.261.527.87.024.623.082.889.2109 110 1101969/70
16.8152.268.019.07.627.925.985.590.0121 122 1221970/71 17.5166.275.019.07.630.529.788.792.1136 128 1321971/72 18.6179.781.019.07.436.333.990.392.0129 136 1331972/73 419.0190.190.919.07.849.348.394.195.8143 139 1421973/74 419.3189.197.319.08.076.276.395.093.8158 144 1521974/75
"21.1189.998.319.68.5100.0100.0100.0100.0166 152 1601975/76 22.9191.497.819.79.5130.8130.4102.0101.2181 155 1681976/77 24.3185.997.119.59.2181.9193.1103.9102.6192 161 1761977/78 25.6184.998.121.29.0304.314.9105.8103.3195 163 1791978/79 26.8178.591.521.18.5675.0740.4105.6101.1205 162 1831979/80
26.5181.292.824.37.61,586.1,737.5106.9101.C230 163 191980/81 26.8184.495.625.98.63,157.3.761.5108.5101.7262 167 201981/82 27.5185.893.229.59.27,993.8.488.6110.4102.7284 175 211982/83
26.9185.2101.825.09.2631.635.E111.5104S268 176 211983/84 26.3186.7106.323.06.9164.167.4111.7105.2293 7174 211984/85

189.8113.722.57.0289.290.9112.3105.:283 175 211985/86
Calendar years

Base: 1986 = 100.0 הבסיס: "

191.5110.523.06.4) 100.0100.C100.0 100.0100.0 100.0 100.01986 199.0122.024.07.5111. 7113.J99.698y110.1 106.4 108.019875 203.5127.525.07.3 128.6134.:100.499.1006 1045 103.21988§ 28.4205.5127.525.06.8) 149.7163.J97.3 101.6103.0 101.0 101.81989
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, עונה

וז7ןל<י (אלכ"צוו עיקריים מוצרים של טונות,צור אחרת)■ צוי\ כן אם k>a
\l WIJJ 1llj)

Agricultural production
(quantity index)
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1967/68=100=n"Dian
14 131321.220.2__0.340.680.026.013.0272.7
18 181827.036.90.853.2125535.346.2270.0

18תשי"א 182013527.5_0.52.655.3142.037.013.7352.6
26תשי"כ 232130.893.20.04.53.1120.1178.746.341.0349.6
28תשייינ 252229.564.00.08.28.1110.1203.055.4595352.0

35 292534.089.90.36.715.1126.1205.079.041.6470.5
rown34 323236.042.12.221.019291.1209.082.038.0392.0

42 383674.085.03.228.014.2109.3231.092.558.0452.0
47 424083.074.24.156.017.9123.0242.093.069.0439.0
47 495362553.34.994.012.7110.8265.098.061.2435.5

54תשי"0 576273.765.07.3122.115.3123.1270.588.083.3587.6
54תשו 596641.326.610.7169.017.078.5296.281.852.0609.6

61תשכ"א 667365.962.514.5221.014.5109.4277.185.070.3515.7
64תשכיב 718151.748.216.1221.012.4103.6280.5111.088.3532.5
71תשכ"ג 758154.736.313.4249.913.0109.1296.9108.993.3736.4

82 8488126.5116.615.7256.095122.7317.3106.892.3838.9
84תשכיח 8587150.067.421.5294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3
84תשכ") 8790100.621.224.9282.013.4110.2344.0103.883.8906.5
99תשכ"ז 99100221.656.028.5289.312.9137. 1342.493.492.01,082.0
100תשכיח 100100175.024.533.0247.910.6113.1381.5109.694.11,265.4
106תשכ"0 104102155.820.539.2214.712.4139.9443.0114.6119.91,178.1
110ת^ל 109109125.013.635.3237.018.7137.3472.3137.1131.51,261.9

123ר1של"א 121120199.517.636.7258.621.2141.2490.4142.0132.91,513.5
136תשל"כ 131127301.432.840.3248.519.8132.5502.0143.1161.71,552.8
131תשל"ג 131132241.517.937.4217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6
140ו/שליד 140141274.030.249.8116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0
150תשל"ה 149148243.320.648.8259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0
155תשלו 157161205.518.253.7323.623.5140.1581.1174.7134.81,531.2
164תשל"ז 164165220.016.664.0320.022.5111.1584.1214.0130.01,528.1
176תשלח 172167167.08.079.2116.721.5118.5673.8221.1144.81,473.8
179תשל"ט 174168133.26.075.2146.720.587.0598.8211.0123.31,568.7
187תשים 177164253.228.978.119.5110.0607.0171.7117.11,542.8

201תי^מ"א 187167215.020.494.898.125.5112.0676.5218.1132.61,416.6
215תשמ"ב 200178147.013.087.7_25.9115.0756.5200.0117.21,795.9
231תשמ"ג 213187335.038.092.723.1120.0764.5199.3120.51,522.8
209תש0"ד 206197130.08.587.6_21.595.0767.2198.2130.51,523.0
223תשג'ו'ה 211192127.76.599.022.3100.0764.7204.4132.01,487.0

222תשמו 208188168.511.269.023.0100.0754.4206.8136.6§1,297.0
nniuלוח

1986
1980 = iuu.u

100.0 100.0 100n168511.269.0_23.0100.0§736.7206.5135.8§1 ,297.0
§1987108.5 108 01073298.020.559.2_21.1120.0725.0218.3156.41,496.0
§198899.5 103 2108.8211.010.062.6_19.0125.0686.3215.7160.31,108.)
198998.4 101.8107.0201.73.546.120.0133.0906.5227.8151.21,090.1
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AGRICULTURE  KEY DATA (cont.)

Agricultural year, unless otherwise stated

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(
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39.21.210.67.23.55.0 . . 10.72.00.578.824253.51948/49 34.01.6957.42.07.4 . . 3.81.90.592.2330.0661949/50
30.91.87.16.35.77.2 . . 2.72.20.6103.3391.58.91950/51 54.82.311.58.08.27.0 . . ו14.52.40.9119.3366.579 95 52/ו 57.62.012.79.510.98.1 . . 13.52.81.2128.1369.27.61952/53 79.33.017.512.611.39.3 . . 21.54.01.6146.6414.0901953/54 57.83.614.011.017.016.3 . . 2.8624.5159.0503.511.01954/55
101.94.518.514.223523.2 . . 25.07.95.3171.5510.010.91955/56 97.46.022.920.620.322.2 . . 7.09.46.3184.0630.011.41956/57 124.19.026.321.627.534.2 . . 17.910.28.3216.5886.012.41957/58 139.413.031.726.131.640.7 . . 8.018.910.5259.51,027.01321958/59 145.623.231.121.634.345.7 0.2 6.825.110.6277.31,114.013.91959/60
196.730.136.626.744.154.6 0.8 20.822.711.1283.51 290.014.71960/61 214.041.942.130.449.266.4 1.2 4.822511.7316.01,273.016.41961/62 207.643.033.625.650.667.0 1.6 13.031.111.9297.01 113.01641962/63 272.560.749.334.049.874.5 1.6 21.035.510.9304.81,278.518.91963/64 249.456.946.134.244.074.0 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 61965/66 311.871.342.239850.589.0 3.5 24.530.513.8380.21,402.022.91966/67 275.755.034.637.344.089.2 4.8 9.535.215.2393.81 224.024 51967/68 213.162.335.644.853.0935 5.2 21.134.315.2408.31,218.621.91968/69 289.061.824.736.061.1101.7 4.1 6.635.615.5440.51,320.021.81969/70
307.778.129.637.056.3124.2 7.6 12.536.515.7452.01,423.32611970/71 323.667.533.148.341.5142.1 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
374.795.831.645.957.41875 18.5 19.544.120.3655.71,676.524 21975/76 364.3101.629440.661.7192.1 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 51977/78 399.0122.933.738.560.9202.7 32.9 8.250.021.7691.41,728.624.21978/79 410.4100.839.237.275.0200.0 32.0 45.055.021.2670.31,614.924.71979/80
430.2131.943.939.865.8209.8 8.0 19.755.621.1682.01 ,530.523 11980/81 459.9117.942.044.473.2228.8 40.1 37.256.021.3720.91,740.024.31981/82 521.1132.148.045J66.5250.3 61.6 37.257.821.0753.31,777.721.51982/83 458.6118.947.544.367.7269.0 525 17.358.320.4797.42,025.925.C1983/84
495.6101.840.040581.0244.1 77.2 39.061.121.1788.12,048.627.C1984/85
522.6115.751.530.882.1228.6 68.0 38.060.921.6845.01,812.626.E1985/86

Calendar years
522.6115.751.530.895.5248.2 68.0 38.C60.9§21.6845.C1 789.126 e1986 580.5111.350.137.8101.C274.4 134.7 25.064.223.75880.C§1,783.529.21987 474.2111.748.036.469.2261.6 35.8 39.C66.426.4§9361§1 839.432 £1988 447.2111.153.739.267.6255.8 20.0 19.567.;25.1915.C1,833.229.E1989
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות
אחרת צוין נן אם אלא חקלאית. שנה

עיקריים מוצרים של Exportsיצוא of main products
י י אחרת) צוין כן אם אלא 0ון, thousand)(אלפי tons, unless otherwise stated)11
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_תשיא ___161.7___
_146.60.1__ת^ינ
0_0.10.200206.10.6תשיג
4.100.20.1304.91תשיד 10
roiyn3.00.20.3264.20.900.1
roe;n4.3 00005293.21.3_00
3.9תשיז 00.100.3307.41.000
n'nin5.6 0.22.31.31.1308.01.9_00
onyn4.8 01.81.33.337652.00.10.1
6.4ת^ך 0.34.43.73.7398.06.10.70.1

6.8ת^כא 02.74.02.9331.113.80.40
06.413.71.7349.212.30ת/^כב
4.5תו^כג 1.71.911.71.6504.814.8_0.1
3.0תו^כד 1.81.03.02.1454.317.60.10 1
4.1תשכיר, 8.01.38.20.8526.616.80.10.2
5.8תשנו 8.54.49.20.9581.921.2_0.8

5.2 10.56.34.31.3664.615.90.10.7
5.8תשכח 8.015.28.21.9737.97.9150.9
6.5תשכס 21.024.55.018.8697.513.13.40.92.1
9.8תשל 14.043.59.928.0815.716.62.51.45.2
11.6תשלא 15.048.612.337.6858.515.74.42.573
11.0תשלב 17551.813.248.2859.011.07.54.98.8
8.2תשלנ 11.460.929.3365776.93.97.84.8109
10.7ת^לד 26.651.711.242.1818.54.810.610.010.6
10.7תשלה 25.865.911.253.2926.98.713.48.515.8
12.8תשלו 32.278.523.050.5955.811.515.09.725.0
12.7תו'ולז 39.0103.719.447.4921.610.118.710.234.9
11.7תשלח 52.0(18.720.862.6898.010.019.711.075 1

10.1תשל0 60.297.222.952.4964.613.328.212.277.6
10.1תשם 59.178.77.743.3854.718.426.113.884.3

10.7תשמא 81.7106.418.754.2821.016.46.316.481 6
16.9תשמנ 67.2111.631.345.2760.716.233.019.781.1
man11.6 82.775.716.642.6700.714.049.716.173.2
rnein12.3 81.4100.037.756.0586.820.042.623.065.1 10.8תשמה 89.096.533.650.3544.316.960.415.565.4
11.6תשמו 59.0101.230.548.5537.924.953.114.795.1

שנור
198611.4 59.069.423.613.7537.910.152.6§13.7§14114.1
198710.2 53.157.830.810.1570.510.990.0§11.8§144.1
19889.2 56.5§41.629.711.6470.35.826.7§10.9§159.2
19898.5 40.340.527.411.7351.63.112.419.4136.8

תפוקה מחירי מחירים,  ו 0 לפרק מנוא ראה החקלאות, ענף מחשבונות נגזר איננו זה מדד 3 לבשר. נבקר כלולים החלב מ'^דר לפי0ום עגלים 2 .Tsvo סוף 1

תשמו עד תשמר את להשוות כדי 6 עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים כולל תשל, מאז 5 ואמידה. שי0תשקלול או הגדרה שינוי 4 בחקלאות. (תשומה
הערה ראה 8 .1120 ללוח ו הערה ראה ביניים, מתוצרת תשומה גם כולל בחשמה, החל ר מדדים.  מנוא ראה ב000,ז; להכקילם יש קודמים, למדדים

תוצרת כולל אינו היצוא ב986ו, החל ו ו וליצא. המקומי לשוק דגירה ביצי כולל 10 ובייעור. צעירים במטעים השקעה כולל בתשמו החל 9 .13.9 ללוח 2
1988 עד לותשמנ 13 .00100117 כולל לוח, שנות לפי 1986 ומאז כ1.7 המתחילות דשנים שנות לפי  תשמ*ו עד 12 עזה. וחבל (שומרון ליהודה שהועברה

.1/j צמחי כולל ב1986 החל 14 לוח. שנת  19890 תקציב, שמת 

AGRICULTURE 392



AGRICULTUREKEY DATA (cont.)

Agircultural year. unless otherwise stated
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2571948/49
3321949/50
4131950/51

123.537.24681951/52
184.036.55631952/53
150.241.866010.77.42.21953/54
215.264.17609.89.22.61954/55
232.368.183012.012.52.81955/56
297.677.783011.313.82.51956/57
238.9106.81.00014.514.72.01957/58
412.2127.499015.414.62.01958/59
473.6123.51,06016.914.62.21959/60
4978144.61,02518.112.32.21960/61
496.4157.51,12520.513.02.21961/62
492.0160.61,14018.811.92.41962/63
553.7186.81,02521.110.22.51963/64
571.2183.91,09522.811.23.01964/65
610.8192.61,26524.012.04.41965/66
660.0214.21,11527.410.64.71966/67
617.0187.21,26528.311.86.41967/68
648.0198.41,23528.012.36.81968/69
721.4212.01,34029.614.19.41969/70
8075223.6,24532.014.510.81970/71
845.3240.1,27533.216.212.21971/72
945.8259.8,29534.016.313.61972/73

1,030.6278.1,16030.515.111.51973/74
1,102.4271.0,23032.717.015.21974/75
1,122.9323.4,32536.719.417.91975/76
1,120.3321.8,30037.518.718.51976/77
1,086.3315.7,27038.819.821.91977/78
1,163.6312.3,32537.918.622.01978/79
1.197.4304.0.22036.915.121.71979/80
1.139.9324.7,21239.214.721.91980/81
1,146.2335.6.26037.714.522.91981/82
1.229.3383.4.2551344 414.719.41982/83
1,197.6357.2,35643.416.222.71983/84
1,057.0344.5,38948.415.525.31984/85
1,116.5360.51,43452.917.727.31985/86

yearsCalendar
1,121 2359.51,43455.520.628.01986
1.371.4396.71,02550.920.429.31987
1,394.3396.81,17946.518.027.11988§
1,231.4341.51,23848.417.127.61989

1 At end 01 year. 2 Bull carves for meat from dairy herd are included with beef cattle. 3 This index is not derived from agricultural branch
accounts; see introduction to Chapter 10 Prices, prices of output and input in agriculture. 4 Change of definition or weighting method. 5 Since
1969/70. includes employed persons (rom Judea and Samaria and the Gaza Area. 6 To compare indices of 1983/841985/86 with previous years.
they must be multiplied by 1.000 See introduction index. 7 As of 1984/85. incl. also input of intermediate produce: see note 1 in Table
20.19. 8SeenotetoTable 13.9. 9 As of 1985/86. incl. investment in new plantations and otrestry. 10 Incl. hatching eggs for the domestic
market and for exports. 11 As of 1986, exports do not include transfers to Judea. Samaria and the Gaza Area. 12 Till 1985/86  fertilizer years,
starting on 1 VH. and as 01 1986  calendar years; includes compost. 13 From 1982/83 till 1988  budget years; as of 1989  calendar
years. 14 as of 1986. Ind. garden plants.

393 niK^pn



AGRICULTURAL AREA, BY
NATURAL REGION

לפי חקלאיים, שטחים
סבעי אזור

Dunams 1988

גידולים 1nowCrop areas
שדהגידוליירקות,

nownתפוחימ0עיםcropsField
0בעי Naturalאדמהללאהמעובדאזור region

Cultivated0'nnומקשההדרים
areaCitrusPlantaVegetables,בעלבהשק"ה

tions,potatoesIrriUn
excl.andgatedirirgated
citrusmelons

הכל 04,332,629354,401534,979402,7071,015,8561,304,556TOTALך
וחיפה הצפון Northernמחוזות and Haifa Districts חולה 127,8943.64729,5891,62280,68917,152Hulaעמק Basin מזרחי עליון 37,13611019,6533842003,112Westernגליל Upper Galilee

הצור 28,2159408,3791,82113,6504,350Hazorאזור reoion
66,6435.93321,1692,64627,9595,485Kinerotכנרות מזרחי תחתון 140,5061,55027,92713,97914,21866,899Westernגליל Lower Galilee שאן בית 113,5675,6407,27210,51762,5893,400Betעמק Shean Basin חרוד 82,0102,9953,6954,67036,84832,889Harodעמק Vallev

כוכב 52,5351,0773,4015,8619,73031,625Kohhavרמת Plateau יזרעאל 231עמק ,2998,10214,23321,68786,11297,276Yizreel Basin מנשה 26,046124,09515,970Menasheרמת Plateau נצרתתירען 111,42138016,67818,2629,64561,297NazarethTiranהרי Mts. מערבי תחתון 149,94220040,57427,5411,49559,168Easternגליל Lower Galilee
יחיע0 58,22065420,4931,4921,64915,152Yehiamאזור Region אילון 24,80067411אזור ,3824622,2313,888Elon Region

Nahariyya Region
Akko Region

נהריה אזור
עכו אזור

48,558
47,874

2,072
1,297

22,714
7,625

3,456
4,956

11 ,564
25,680

4,180
11 ,207

הגולן 84,7001,55227,4846,81531,3966,715Golanאזור Region
Haifa Reaion חיפה 65,9431,9515,5816,78825,19615,740אזור הכרמל 31,9771,1547,0192,69410,1855,205חוף
1let' 1u 1ll^ui^r *
Carmel Coast יעקב זכרון 24,91745511,2897024,1644,831Zikhronאזור Ya'akov Region אלכםנדר 40,20318016,4605,3672,52012,441Alexanderהר Mountain

מערב חררה, 55,53524,0829,1201,0617,6518,807Hadpraאזור Reaion West מזרח חדרה, 66,2405,85418,7568,51318,91513,572Haderaאזור Region, East אביב ותל המרכז Centralמחוזות S Tel Aviv Districts צפון 102.96531,60618,4145,91422,49118,094Sharonשרון, North מרכז 109,20641,30316,53115,2587,32615,415שרון,
^JF 011 ^1 1, 11wl tl *

Sharon, Central השרון 74,39428,4827,06117.31412,7494,868Southernדרום Sharon צפון תקוה, פתח אזור
דרום תקוה, פתח אזור

לוד אזור

49,230
18,239

129.002

14,490
1,944

27,871

4,489
5,007
14,071

7,215
990

16,894

16,494
5,592
33,236

6,296
2,550
15,875

Petah Tiqwa Region, North
Petah Tiqwa Region, South
Lod Region
Rehovot Region רחובות 113,39432,85817,2208,46833,26910,095אזור

לציון ראשון אזור
אביב תל אזור

37,138
18,399

24,596
3,141

2,851
1,031

829
8,337

2,780
2.885

2,310
3,590

Rishon LeZiyyon Region
Tel Aviv Region והדרום ירושלים erusalemמחוזות £ Southern

יהודה הרי
יהודה שפלת

10,692
71,9201,564

6,606
16,638

880
4,613

7
25,942

310
15,430

Districts
Judean Mountains
Judean Foothills מערב מלאכי, 86,6429,58213,28716,24428,9867,364Malakhiאזור Region, West
Malakhi Region, East
Lakhish Region
Ashdod Region
Ashqelon Region, North

מזרח מלאכי, 148.7584,0207,8847,09063,68453,589אזור
לכיש אזור

אשרוד אזור
צפון אשקלון. אזור

171,535
1,219
98,800

8,822
1,168

20,849

7,432
51

4,645

14,486

10,135

25,363

30,810
89,673

20,766
דרום אשקלון, אזור

גרר אזור
117,738
251,163

3,582
12,116

2,161
2,999

9,852
24,894

50,166
51,607

36,610 .
84,245

Ashqelon Region, South
Gerar Region
Besor Region, West
Besor Region, East
Beer Sheva Region
Northprn Arava

מערב הבשור, 301,7306.9216,69535,10163,47584,104אזור
מזרח הבשור, 105,2004,0291,5745,91619,74833,420אזור

שבע באר אז1ר
צפונית ערבה

338,989
20.716

853
50

6,358
3,534

8.839
16,479

11,698
37

290,401
דרומית _13.1605172,8562,7741,981ערבה

11UI 11 1^*1 1 I 1 11 U V U

הנגב הר
עזה וחבל שומרון יהודה,

27,1024363,0783,75510,0367,980Negev Mountain
udea, Samaria and Gaza בלבד) יהודיים Area["שובים (Jewish localities

32,8302,3428,6386,0683,835140ירדן
only)
Yarden ורמאללה שכם אזור

לחםחברון בית אזור
עזה חבל
ידוע לא

7,203
2.217
14.623
142,244

7601,241
1.800
334

790
7

2,257

2,017

1,261

570

500
Nablus and Ramalla Region
BethlehemHebron Region
Gaza Region
ot known
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13.3
חקלאיים, AGRICULTURALשטחים AREA, BY
אזורית מועצה REGIONALלפי COUNCILS

1988Dunamsדונמים

D'}/tj ■now11Corp areas
שדהגידוליירקות.

cropsFieldתפוחימטעיםהשטח
אזוריו! rwumאדמהללאהמעובדRegional council

Cultivatedומקשההדריםהדרים
areaCitrusPlantaVegetables,/7e/njבעל

tions.potatoesIrriUn
excl.andgatedirrigated
citrusmelons

הכל 4,332,629354,401534,979402,7071,015,8561,304,556TOTALסך
וחיפו הצפון Northernמחוזות and Haifa District

7,200אלונה '_4,16942Allona 2,000
שאן בית 121.7505,6947,65510,49766.3846,879Biqatבקעת Bet She'an

70,1091,53215,8134,83531,3966,715Golanגולן
151,3987,5528,16817.90553,92962,430HaGilboaהגלבוע

העליון 127,4982,69121,5842,53790,68618,945HaGalilהגליל HaElyon
התחתון 78,9301,04911,2906,7268,71937,452HaGalilהגליל HaTahton

38,7961,9302,8664,23024,1844,986Zevulunזבולון
הכרמל 50,6441,94210,4633,400,16,6709,835Hofחוף HaKarmel

החרמון 17,1321,3529,5683621,644498Mevootמבואות HaHermon
68,0126604,85078827,17126,141Megiddoמגידו

אשר 90,4554,08729,1784,10439,72110,715Matteמטה Asher
55,3906,9328,9731,11725,41512,733Menasheמנשה

יוסף n^yrj10,0565,0985947Maale Yosef
הגליל 12,8881003752.000Merom_22,385מרום HaGalil
הגליל 3,0501003,970Merkaz_8,035מרכז HaGalil

7,6733401.6926751,594804Misgavמשנב
הירדן 62,9893,69817,1111,51329,4579,463Emeqעמק HaYarden
יזרעאל r7nu178,4624,3418.08312,84463,55084,690Emeq Yizreel

אביב1 ותל המרכז Centralמחוזות and Tel Aviv Districts1
5,2433,7151,63710,150Brener■23,447ברנר 945
10.2595,3271,255685589650Gedeartגדרות
72,72310,34313,63610,02619,44411,062Gezerגזר

רוה 16,9039,9592,004372.7801,064Ganגן Rawe
השרון 74,80824,4159,4317,61419,9257,623Deromדרום HaSharon
יבנה 22,2156,3751,58089611,675Hevelחבל Yavne
השרון 33,21810,6704,8933,1635,6767,575Hoiחוף HaSharon
השרון 39.76818,7972,4705,8741,0902,710Levלב HaSharon
46,3804,5748,6893,45911,5625,611Modiimמודיעים

שורק 18.6041,1735281.4639,9173,400Nahalנחל Soreq
חפר 87,93525,66112,2413.41922,38317,805Emeqעמק Hefer
לוד 30,07913,2931,2263,9747,3692,690Emeqעמק Lod

Jerusalem and Southern Districts
Eshkol 83.704 61,025
Beer Tuveya 7,364 27,706
Bene Shimon 85,080 26,954
HaArava HaTihona  35
Hevel Elot  1 981
Hof Ashqelon 20,692 30,810
Yoav 60,036 57,214
Lakhish 73.439 20,701
Matte Yehuda 14,990 25,942
Merhavim 50,658 31,483
Azzata 20.428 24,108
Ramat Negev 7,980 10,036
Shaar HaNegev 36,610 50,166
Shalir 9,787 12,412
Tamar  2

Judea, Samaria and Gaza Area
)Jewish localities only)
Gush Ezion
Har Hevron
Hof Azza 500 1,261
Megiilot  1,035
Matte Binyamin 570 2.017
Arevot Hayarden 140 2.800
Shomron

Notin regional councils1 471,140 24,713
Not known

34,039
16,064
7,327

13,099
2,862
10,135
4,844
9,770
5,486
11,408
15.100
3,667
9,852
7,072
3.380

1

6
2,257
950
790

5,118

125,399

6,520
13,209
2,350
2,612
3,056
4,514
2,759
6,425
22.734
2,433
1,625
2.302
2,161
5,984
957

907
893
334

1,608
912

7,030
27

199,460

6,906
9,196
3.535

602
10,776
2,416
6.251
1.564
7,503
6,165
351

3,582
4,381

50

110

2,232
6

109. 145

והדרום ירושלים nmnrj
295,478 אשכול

נווביה באר
שמעון בני

התיכונה הערבה
אילות חבל
אשקלון חוף

יואב
לכיש

יהודה מ0ה
מרחבים
עזתה

נגב רמת

83,289
167,177
15.279
14,070
88,201
135,955
130,448
81.317
179,784
90,728
25,616
117,738
51,337
5,472

938
1,279

14,623
4,313
4,986

28,517
1,161

1.009,426
142,244

הנגב שער
שסיר
תמר

עזה וחבל שומרון הודה. .

בלבד) יהודיים (..שובים
עציון גוש
חברון הר
עזה חוף
מגלות

בנימין מטה
הירדן ערבות

שומרון
אזורות' במועצות לא

.רוע לא

Efal's data are included in 'Not in regional councils*.
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AREA OF FIELD CROPS

Thousand dunams

השדה גידולי שטח
דונם אלפי

13.4

תשל
1969/70

!rein
1979/80

rrrjwn
1984/85

תשמו
985/861987

§19881989

הכל סך
Total

מזה:
בהשקיית
Thereof:
Irrigated

הכל סך
Total

מזה:
בהשק"ה
Thereof:
Irrigated

הכל 0ך

n1"N7pn rj'jiu

2,592.6 2,517.8

Agricultural
years
2,380.6 2,417.5

לוח novu

2,320.4 2,340.0

Calendar years

997.2 2,343.1 1,015.8TOTAL

חורף: Winterגידולי crops:
111.070536953635325.2השק"ה 292.0325.23755375.5Irrigated

1,716.91,579.51,118.11,214.21,216.8בעל 1.312.31,251.1Unirrigated

קיץ: Summerגידולי crops:

526.3697.18435722.6690.6השק"ה 651.1690.6621.76217Irrigated

163.6245586.480.387.8בעל 84.694.8Unirrigated

CROPגידול
1,074.2976.3822.7903.0881.6חי0ה 949.0171.0916.2194.8Wheat

174.4267.0186.1176.8139.6שעורה 151.33.1140.82.6Barley

לגרעינים 42.631.51059.60.5סורגום 2.41.10.4Sorghum lor grain

38.226.747.347.5חימצה 49.012.044.611.2Chick peas

8.428.054.266.865.9תירס 71.865.981.381.3Maize

349.3621.9646.2477.7482.6כותנה 424.2479.0354.1353.2Cotton

53.345.943547.732.0בו0נים 48.632.030.730.7Groundnuts

32.4103.049.971.469.2המניות 60.732.9106.158.2Sunflowers

028.68.88.07.04.0בק 5.73.8Tobacco

לשימורים 9.513.315.518.619.0אסונה 24.413.820.914.7Peas lor canning

סוכר 46.0Sugarbeetסלק
0.36.71.5Salflowerחריע

9.24.10.1Sesameשומשומין

חורף 169.5161.7148.0165.5שחת, 147.135.4181.243.3Hay, winter

חורף ירוק, 130.1177.9168.6190.9מספוא 183.271.8216.788.2Green fodder,winter

קיץ גס, 97.480.090.786.4מספוא 87.877.8101.292.9Roughage, summer

S135.7.50.9134.5145אחר 134.821.1144.425.7Other
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AREA OF VEGETABLES,
POTATOES AND MELONS
Thousand dunams

אדמה תפוחי הירקות, שטח
ומקשה
דונמים אלפי

13.5
תשיל

1969/70
ovun

1979/80
Tnmn
1983/84

r\"n<uT\
1984/85

תשמו
1985/861987§1988.1989

חקלאיות Agriculturalשנים yearsלוח שנות

Calendar years
כולל 0345.7355.2364.1390.6390.4406.4402.7430.3GRANDך TOTAL

הכל סל  .199.3222.8223.4244.3243.4244.9228.8249■רקות 5Vegetablestotal

43.556.455.258.653.449.747.661.1Tomatoesעגבניות
28.526.120.920.422.827.422.922.7Cucumbersמלפפונים

12.310.410.712.512.113.213.513.1Carrotsגזר
וגמבה 11.918.014513.715.215.412.513.8Peppersפלפל and gamba

יבש 20.324.220.922.121.618.317.218.2Dryבצל onions
5.98.95.87.4756.56.57.2Eggplantsחצילים
8.58.44.96.86.76.67.37.3Vegetableקישואים marrows
'6.711.513.816.216.615.312.612.4Cabbageכרובי

5.26.75.66.78.38.88.28.1Cauliflowerכרובית
5.25.45.57.18.58.48.285Lettuceחסה

וצנונית 6.06.44.26.16.76.35.95.9Radishesצנון (including

red)
(סלרי) 2.34.86.38.08.07.46.36.3Celeryכרפס

(ארסישוק) 9.72.52.72.42.73.33.84.1Artichokesקנרס
3.53.82.93.53.74.14.65.2Garlicשום

6.55.92.01.03.13.74.03.9Beansשעועית
שדה 1.43.42.33.02.62.82.62.7Strawberriesת/ח.

21.920.045.248.843.947.745.149.0Miscellaneousשונות

אדמה 48.350.257.354.154.255.860.260.3Potatoesתפוחי

הכל סל  .098.182.289.492.093.0105.7113.7120קשה 5Melons  total

אבסירוים.
בעל

54.931.226.325.625.531.735.838.1Watermelons,
unirrigated

אב0יחים.
בהשקיית

21.021.332.531.831.532.436.340.2Watermelons,
irrigated

מלונים.
בעל

15.811.212.714.914.816.116.916.7Sugarmelons,
unirrigated

מלונים.
בהשק"ר.

6.418.617.919.721.225.524.725. 5Sugarmelons.
irrigated

1 Including Chinese cabbage and Brussels sprouts. ניצנים. ונרונ סעי גרוב נולי 1
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AREA OF FIELD CROPS,
VEGETABLES AND FLOWERS,
BY TYPE OF LOCALITY

ירקות שדה, גידולי שטח
יישוב צורת לפי ופרחים,

Thousand dunams דונמים ■07k

§19881989

wpvmמשקיםמשקים
o EG"nrvלא. Ee Eלאיהודיים

r er2יהודייםאחדים2יהודייםאחרים
71 JO

a >/)
c oOtherNonc on I0 j=OtherNon

 oJewishJewishuo oJewishJewish
farms2farmsfarms2farms

הגידול ד cropsFieldט
הכל 2,320.41,167.1571.6119.3462.4,173.0סך 2,343.1588.5 1119.5462.1TOTAL

881.6360.9258.753.1208.9916.2398.9254.453.1209.8Wheatהיטר,
139.65.34.23.1127.0140.87.04.63.1126.1Barleyשעורה

לגרעינים 0.50.20.31.10.50.20.4Sorghumםורגום for grain

47.523.97.83.012.844.621.86.73.013.1Chickחימצה peas
לשימורים 19.012.66.30.120.913.97.0Peasאפונה for canning

65.952.31250.80.381.366.314.00.80.2Maizeתירס
482.6374.287.419.91.1354.1275.657.519.91.1Cottonכותנה
32.018.59.52.71.330.717.88.92.71.3Groundnutsבוטנים
69.228.42353.114.2106.144.743.33.115.0Sunflowersחמניות

חורף ,165.582.739.116.727.0181.290.048.216.726.3Hayשחת, winter
ירוק, 190.9113.969.17.70.2216.7130.878.17.60.2Greenמספוא fodder,

winterחורף
קיץ גט, ,86.456.624.53.81.5101.265.92953.82.0Roughageמספוא summer

139.737.828.85.068.1148.239.836.15.367.0Otherאחר

תפו"א.רקות melonspotatoesומקשה, andVegetables,
הכל 0402.768.5186.353.194.8430.381.4198.353.297.4TOTALך

47.64.933.53.35.961.114.836.63.36.4Tomatoesעגבניות
22.90.77.22.312.722.70.27.12.313.1Cucumbersמלפפונים

13.58.73.21.30.313.18.33.21.30.3Carrotsגזר
יבש 17.21.711.71.72.118.21.612.81.72.1Dryבצל onions
60.231.214.014תפוא 60.460.331 513.714.60.5Potatoes
113.712.645.411.144.6120.514.849.911.044.8Melonsמקשר,
127.68.771.318.828.8134.410.275.019.030.2Miscellaneousשונות

Flowersםפרחי
הכל 20.01.716.61.40.321.02.216.91.40.5TOTALסך

1.81.70.11.81.8Rosesורדים
3.02.70.10.22.62.10.10.4Carnationsצפורן

2.52.40.12.92.801Geypsophilaגיפסנית
1.11.00.11.11.00.1Ruscusרוסקוס
1.80.41.30.11.70.41.20.1Narcissusנרקיסים

שעווה 1.41.30.11.60.11.40.1Waxפרחי flowers
8.41.36.20.99.31.76.60.90.1Otherאחר

1 incl. collective moshavim.
2 1001. institutions for education, research and crop and livestock improvement.

שיתופיים. מושכים כולל
והשבחה. מחקר חינוך, מוסרות כולל

AGRICULTURE 398



AREA OF FRUIT PLANTATIONS המטעים שטח

Thousand dunams דונמים אלפי

1989

D'pKJD0'pvjn
1runתטיסO'nm.■x<

הכל1969/701979/801988 יהודייםאחרים2קיבוציםסך
TotalQibbuMoshOtherNon

zimavim1JewishJewish
farms2farms

D'lUJלווחקלאיות Calendarשנות years
Agricultural vears

כולל 840876.0889.4889.0167.5335.2237.2149.1GRANDסך TOTAL
הכל 70 420412.0354.4355.143.7153.5156.51.4Citrustotalהזי'0

158.0131.5129.84.845.179.20.7Shamouti
70.056.656.13.028.224.60.3Latesאפילים

92.076.578.619.631.627.30.1Grapefruitאשכוליות
92.089.890.616.348.625.40.3Otherאחר

 הררים ,00420464.0535.0533.9123.8181.780.7147.7Plantationsעים,ללא excl.
הכל citrusסן  total
D'niDn36.447.548.312.018.48.89.1Apples
8.110.110.62.45.72.40.1Pearsאגסים

9123.927.328.50.722.93.91.0Peachesאפרסקים
wwm8.89.69.70.22.95.51.1Apricots

.0'iu1:>n .D'3'rt'/12.217.818.01.79.14.23.0Plums, quinces, cherries
ודונרבנים
מאכל 4131.633.633.80.718.25.39.6Tableענני grapes

"ן 5234.021.621.62.87.211.20.4Wineענבי grapes
1919.421.020.313.46.70.2Bananasבננות
106115.8134.3133.72.421.98.6100.8Olivesזיתים
4039.432.33259.64.95.212.8Almondsשקדים

(פקן) 1418.514.514.02.67.83.50.1Pecanאגוזים nuts
86.4102.099.553.432.712.41.0Avocadoאבוקדו

ללא .35713.534.634.99.117.27.61.0Subtropicalסובנורופ"ם. excl.
avocadoאבוקדו
Dates_7.515.415.711.13.90.7תמרים
8.513.412.81.72.21.27.7Otherארור

נושאי מנועים :730.1803.9800.5140.8302.9216.8140.0THEREOFמזה: FRUIT BEA
סןהכל  RINGפרי PLANTA

TIONS  TOTAL
הכל 382.0335.0332.636.91465747.91.3Citrustotalהדדים0ך

156.0130.6128.94.844.878.60.7Shamouti
68.356.355.83.028.124.40.3Lates
87.070.170.416.628.725.00.1Grapefruit

70.778.077.512.544.919.90.2Otherארור
 הררים ללא ,348.1468.9467.9103.9156.468.9138.7Plantationsקטעים, excl.

הכל citrusסך  total
29.037.538.310.215.35.67.2Applesתפוחים
7.87.68.02.2421.6Pearsאנסים

16.523.424.20.619.43.21.0Peachesאפרסקים
virxm6.48.88.80.12.65.01.1Apricots

,G'tyan .G'D'riy8.615.315.21.57.63.22.9Plums, quinces. cherries
ודונרבנים
מאכל 27.830.430.60.615.45.29.4Tableענני grapes

"ן 29.020.620.52.46.611.10.4Wineענני grapes
Bananas_17.319.418.311.86.20.3בננות
95.0124.7124.02.019.17.795.2Olivesזיתים
36.629.430.07.84.64.912.7Almondsשקרים

(פקן) 16.612.612.21.57.33.30.1Pecanאגוזים Nuts
41.094.292549.631.610.40.9Avocadoאבוקדו

ללא ,07.024.925.15.312.76.20.9Subtropicalונ0רופ"ם. excl.
avocadoאבוקדו
4.09.910.58.02.00.5Datesתמרים
5.510.29.70.31.80.76.9Othersארור

1 tnd. collective moshavim 2 incl. institutions tor education.
research and crop and livestock improvement 3 Incl. about 30
thousand dunams in auxiliary (arms which are not included in data for
other years.

והשבחה. מחקר חינוך, מוסרות כולל 2 שיתופיים. מושבים כולל ו

השנים. יתר בנתוני כלול א'נו 1ה ש0ח עזר. במשקי יונס אלף כ30 כולל 3
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THE FOREST AREA, BY
SPECIES
Thousand dunams and of March

מינים לפי היער, שסח
מיס סוף דונמים אלפי

1949195019601965197019801985198719881989

כולל 04034196517678861,0281,1091,1401,1561,173GRANDך TOTAL
נע' ט 7.1'350350350350350350350350350350Natural forest

Afforested
11101 5369301417536678759790806823areaיער הכלי total1סך
0")0nr<141218321426476495506516Coniferous

93118122135145128129130Eucalyptus
1013151919232323Tamariskאשל
2351216111212Acaciaשיטה
1418182540404247Mixedמעורב
1921202020151515Carobsחרובים
2381113282930Pathsדרכים
אש 69131616363636Firebreaksקוי
1414141414141414Otherאחר

1 including roadside plantations (according to scale: 1 km plantations
= 7 dunams)

7 שוה נסיעות קמ 1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בציד1 נםיעוח כולל
דונם).

EMPLOYED PERSONS

EMPLOYED PERSONS IN
AGRICULTURE, BY
POPULATION GROUP AND
EMPLOYMENT STATUS

מועסקים
החקלאות, בענף מועסקים

אוכלוסייה קבוצת לפי
בעבודה ומעמד

שנתי ממוצע ;D'D7xThousands; annual average

יתשלתשיר יתשים 1986198719881989
י1959/601969/70 1979/80

חקלאשנ rmuniVותם
yearsAgriculturalCalendar years

כולל 0121.189.887.784.987.679.678.0GRANDך TOTAL
עצמאים מעבידים,

קואופרטיבים וחברי
32.528.526.324,525.624.022.8Employers, selfemployed

and members of

קיבוצים 21.015.519.919.320.418.019.7חברי
cooperatives
Oibbuz members

תשלום ללא משפחה 21.414.512.06.37.26.55.5Unpaidבני family members
46.231.329.534.834.431.130.0mDloveesשכירים הכל 0ך  97.864.559.857.859.154.955.4Jewstotalיהודים

עצמאים, מעבידים,
קואופרטיבים חברי

61.746.546.044.246.342.242.4Employers, selfemployed,
משפחר. ובני חשלוםוקיבוצים ללא

memucib ui
cooperatives and
qibbuzim and unpaid
family members

36.118.013.813.612.812.713.0mDloveesשכירים הכל 0ך  יהודים 23.325.327.927.128.524.722.6NonJewstotalלא
עצמאים, מעבידים,

קואופרטיבים חברי
ללא משפחה ובני

תשלום
שכירים

13.2

10.1

12.0

13.3

12.2

15.7

5.9

21.2

6.9

21.6

6.3

18.4

5.6

17.0

Employers, selfemployed,
members 01
cooperatives and unpaid
family members
Employees 10.18.35.16.56.05.66.6Fromמישראל Israel ושומרון מיהודה

עזה2 5.010.614.715.612.810.4Fromומחבל Judea and Samaria
and Gaza Area

, Population estimates are based on revised estimates, following tne
censuses o( population and housing of 1972 and 1983. respectively:
consequently, one should be cautious on comparisons wilh previous
years  see introduction to Chapter 12 lor detailed explanations.
2 Data as of 1 988 were standardized according to actual days worked
in each year as against 1987.

האוכלוסין לופקד1 בעקבות 0תו7,נים, או0ת'ם על מבוססים אוכלוסייה או0ד(י
קודמות: לשנים בהשוואה להיזהר יש ולכן בהתאמה, וב1983 נ1972 והדיור

.12 לפרק במבוא הסברים ראה
השכירים נתוני עוה. וחבל וש1מרון יהודה כאזורי המא1רעות עקב 2

.1987 שנת לעומת שנה ככל בפועל עבודה ימי לפי תוקננו 1988 כשנת החל
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MEANS OF PRODUCTION

CAPITAL STOCK1 IN
AGRICULTURE, BY TYPE OF
ASSET

"צור אמצע1
במשק הון1 מלאי

הנכס סוג לפי החקלאי,
1986מילין .!■rim ,n1"uנNIS million, at 1986 prices

הנכס 0ונ
ו/שין

1959/60
תעול

1969/70
O'ViTI

1979/80
1986198719881989Type of asset

לוח Calendarשנות years
fearsAgricultural
הו 'K'tnגולמי capitalן stockGross

הכל 02,175.53,465.24,551.94,784.24,802.3ך 4,765.44,859.2TOTAL
avon402.3654.7665.7847.0857.9 854.0858.0Fruit plantations

חיים 443.8478.1559.7582.4659.9נעלי 602.8680.4Livestock
חקלאיות ומכונות 326.1746.41.623.21,811.61,770.2ציוד 1,789.81,807.6Agricultural equipment and

machinery
חקלאיים 596.5760.0878.4834.2829.1מבנים 829.8830.8Agricultural structures
השק"ה 380.7727.3643.4595.7575.3רשח 582.3570.4Irrigation system

51.2114.859.558.4רוממות 54.361.5Greenhouses
דגים 17.222.116.013.512.6בריכות 13.012.3Fish ponds
ניקוו 8.925.450.740.339.438.938.2Drainageמפעלי systems

הון Netנקימלאי capital stock
הכל 01,622.42,076.92,460.72,566.42,526.22,543.02,496.5TOTALך

OVOO304.4381.6336.7390.2375.7358.9342.0Fruit plantations
חיים 443.8478.2559.7582.4602.8659.9680.4Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 163.1392.5804.0828.0809.6813.1784.0Agriculturalציור equipment
and machinery

חקלאיים 398.4390.7394.3454.8447.5440.1434.0Agriculturalמבנים structures
הנקייה 295.6364.1242.62625240.4223.4214.2Irrigationרשת system

mnnn46.479.826.028.827.222.6Greenhouses
דגים 9.44.25.25.25.04.94.8Fishבריכות ponds
ניקוז 7.719.038.417.316.415.5145Drainageמפעלי systems

1 See introduction.

SALES OF CONCENTRATED
FEED MIX1, BY TYPE

מספוא תערובות מכירת
חיים, לבעלי מרוכז1

סוג לפי
טונות Thousandאלפי tons

תשלה
1974/751979/80198719881989

חקלאיות לוחשנים T\\1ViyearsCalendar
Agricultural years

כולל 1,572.31,579.01,709.11,783.31,634.3GRANDסך TOTAL
541.4459.7494.4514.5419.9Forלנקרי cattle2

הכל 956.01,018.11.101לעופותסך 91,148.21,101.6For poultrytotal
364.3411.8433.2490.5460.5Broilersלפ0י0ים

מאכל ניצי 315.0310.6311.5316.2311.7Layersלר,0לת
רבייה ביצי 31.836.138.037.835.3Breedingלה0לת

הודו 195.3189.0235.6236.7231.7Turkeyלתרנגול'
49.670.683.667.062.4Otherלארור
ולאחרים 74.9101.2112.8120.6112.8Forלצאן sheep. goats and other

livestock
1 About 2'*>8'3<> is exported to Judea and Samaria, the Gaza Area and abroad. ולחר7. ע!ר, לחבל וטומרון. ייהודה מיוצאות מהתערונות נ**ג ■

2 For quantitative changes  see explanation in the iniroduction. במבוא. הסנר ראה  בכמויות לטינו"ם אשר 2
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LIVESTOCK

Units, unless otherwise stated

חיים בעלי
אחרת צוין כן אם אלא ■חידות,

13.12
niun1kunתש"ןYv>T\O"VJT\§1987§19881989
19481950196019701980*

סססמבר SeptemberEndסוף ofמדג MarchEndסוף of
piunיהודיfarmsJewish

33,58047,735185,450205,650270,000321,000331,000330,000CATTLEבקר
לחלב Dairyבקר cattle
19,06525,64563,10082.000101,500110,000112,500113,500Cowsפרות

ועגלות 14.15521,30063,70062,00076,80088,75090,75091750Heifers1מבכירות1 and calves
360380200150200250250250Bullsפרים

לנ^ור 41058.45061,50091,500122.000127,500127,500Beefבקר cattle

(אלפים) POULTRYעופות (thousands
הה0לה Layingשלוחות branch

1,4262.9127,5006,8008,5007,4807,2606,780Hensמסילות
ופרגיות 3,0102,7802,420Chickensאפרוחים

לפיטום 15,30012,25012,30011,170Broilersחרנגולים(ות)
הודו 21158001,8002,5002,6002,4502,010Turkeysתרנגולי
אחרים 200200200Otherעופות poultry

SHEEP AND
(אלפים) GOATSצאן (thousands)

22.037.0117.0113575.0142.0145.0130.0Sheepכבטים
4.915.032.022.012.031.030.030.0Goatsעיזים

(אלפים) 23.029.047.052.063.075.075.0iדבוריות 75.0BEEHIVES (thousand
לא piun"הוד■farmsNonJewish

44,00027,80021,10024.025.025.0Cattleבקר
(אלפים) 200.0250.0250.0250.0250.0250.0Poultryעופות (thousands)
(אלפים) 77.075.0160.0230.0249.0250.0Sheepכבודים (thousands)
(אלפים) CGoats.132.51115112.085.095.095עיזים (thousands)

(אלפים) 1.00.80.80.5050.5Beehivesרבוריות (thousands

1 Heiiersincalf. הרות. ntfiv 1

MAIN AGRICULTURAL
MACHINERY
Units; end of year

עיקריות חקלאיות nnnn
שנה סוף יחידות;

13.13
19481950196019701975198019851989

06802,6007,42516,36019,25026,80026,25528,400Tractorsרק0ורים
4001,1151,8251,480750500435400Crawlerזחל"ס

2801.4855,60014.88018,50026,30025,82028,000Wheel1אופניים'

לגרעיניס 260610975575520320320270Grainקומב"נים combines
כותנה 50353380430450500Cottonק100וז pickers

1 Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. חדסרנ"ם. 0רק0ורים 760 כולל 1970 y\vd iv
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13.14
החקלאי הייצור ערן
ביניים), תוצרת (כולל

סיכום

AGRICULTURAL PRODUCTION
VALUE (incl. INTERMEDIATE
PRODUCE), SUMMARY

§1987§19881989
כמות

Quantity
rno
Pirce

1988198919881989

במחירים שיח מיליוני
שנה בל של ממוצעים

NIS million, at average
prices of each year

קודמת שנה לעומת .n'Kj nnM
Percent change on previous

year

כולל 4,500.24,953.55,578.44.41.415.214.2GRANDסך TOTAL

הכל 0ך  ,2,708.62.876.53{.ר,ל<ם 182. ;8.31.115.811.9Crops total

שדה 514.5579.4727.36.21.920.123.2Fieldגידולי crops

ארמה תפוחי ירקות.
ומקשה

561.7701.8777.61.96.422.64.2Vegetables. potatoes
and melons

חור 578.1539.1569.822.110.419.718.0Citrusפרי

ארורים 701.4638.8632.611.04.52.33.7Olherפירות Iruit

שונים 352.9417.4474.80.40.717.8145Miscellaneousגידולים crops

חיים כעלי
הכל סך  ותוצרתם

1.791.62,077.0396.3£1.41.714.377.3Livestock and
livestock products  total

עופות 851.2960.01.137.23.01.116.319.8Poultryענף

נקר 654.8769.6893.95.81.811.118.3Cattleענף

צאן 123.7143.1145.70.23.615.45.7Sheepענף and goats

דיג 95.9132.9148511.20.424.711.3Fishingענף

66.071.471.03.67.64.47.6Miscellaneousטונות
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13.15
החקלאי, "עודהייצור לפי

§1988

תוצרתליצואn"wynV2לצריכה"צור
םתשלתשךתשט JVDIpDF0rמקומית'0ךתש בעיים03
1948/491959/601969/701979/80§1 ForForexports2Interהכל987

Produclocallocalmediate
tionconsumindustryproduce^
totalption1

Agricultural years חקלאיות לוחשנים שנות
אלא 0ונות, צואלפי גן אחרתאם ן

כולל סך
הכל סך  גידולים

שרה גידולי
לגרעעים וקטניות 54.997.8166.2319.4452.234/227.3252.60.660.7דגלים

ao'n21.141.3125.0253.2298.0211.03.0159.748.3
nnvn)20.026.613.628.920.510.0___10.0
0.3_3.015.610.97.20.50.3סורגום

גרגרים 0.3__55557.11.71.4תירס.
קלחים '5'55תירס, 5י 106.5105.317.687.00.60.2י

לשימורים 5.90.3_1.53.65.410.66.2אפונה
יבשים גרגרים 10.812.813.124.79.06.75.31.4קטניות.

ושמן n"vjim 3ידו>י
27.693.9207.1156.9165.946.056.663.3כותנה
6.056.6_10.735.378.159.262.6_סיבים

16.958.6129.097.7103.340.063.3גרעינים
ארמה 0.317.018.719.521.219.05.93.09.20.9אגוזי

00.61.71.60.50.50.30.3ב7,
0.50.1_0.42.63.19.87.37.26.6רומני1ת

.רפואה תנלין 1.3173.3237.92.63.84.80.90.13.9גידולי
וכוי
0.20.20.2אחר

וקש 01 מספ/א
125.0__40.678.6137.3110.0120.0125.0שרות

ותחמיצים6 ירוק 1_373.01,696.11,573.91,060.01,200.01,200.0מספוא ,200.0
748.362.0127.9191.3193.8164.9164.9,ש

תפרא ומקשהירקות,
80.6297.7474.1607.0725.0686.3412.1205.741.626.9רקות

22.2110.0157.0255.2264.0241.396.7132.34.97.4עגבניות
86.1109.096.74.97.4למאכל

_132.3_177.9132.3לתעשייה
14.227.844.850.560.769.355.012.91.4מלפפונים

6.935.558.746.780.373.431.929.29.825גזר
03.210.929.853.947.637.525.69.81.50.6לפל

יבש 1.718.947.231.442.241.431.54.51.24.2נצל
4.813.622.925.022.825.321.80.71.81.0הצילים
2.99.513.815.120.921.921.10.10.7קישואים

5.213.916.826.246.438.128.51.45.82.3כרוב
555513.114.410.53.01.0כרובית
0.3_2.46.28.48.39.29.26.72.2סלק
1.30.8_555523.423.021.0חסה

(סלרי) 0.21.25.515.228.521.75.82.811.61.4כרפס
שדר. 0.63.17.513.112.410.90.41.00.1תות

16.949.666.172.052.857.445.16.62.63.2אחר

א7סה 26.087.8137.1171.7218.3215.7127.232.129.726.7תפוחי
11.029.7102.075.1109.8116.791.02.823.0אבטיחים
01.420.827.742.046.643.628.72.68.83.5לו1ים

המסעים ענף
2.076.01,582.3412פירות 6614.2513.942.3

הררד 272.7609.61,261.91,542.81.496.01,108.1115.2522.9470.3פרי
399.7677.9608.2512.4428.230.1192.5205.7ש0ו0י

85.5207.6277.0297.1157.113.466.477.3אפילים

74.6284.3508.8390.4310.115.0176.7118.4אשכוליות
19.739.859.167.845.012.318.414.3לימונים

888142.9113.231.449.732.2קלמנסינות

ומנררינות
אוזרים הררים 30.152.389.785.454.513.019.222.4זני
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AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

1989 §1988 §1987

1989

תוצרת
ביניים3
Inter
mediate
produce3

ליצוא2
F0r 2exports^

z\"vnvhלצריכה"צור
מקומיתמקומית'ינו
ForForהכל

Produclocallocal
tionconsumndustry
totalption1

GRAND TOTAL
CROPSTOTAL
FIELD CROPS
Cerealsandpulses forgrair
Wheat
Barley
Sorghum
Maize, grain
Com on the cob
Canning peas
Other pulses
Industrial and oil crops
Cotton
lint
seed
Groundnuts
Tobacco
Sunflower
Spices, medicinal
herbs, etc.

Other
Dry fodder and straw
Hay _
Green fodder and silage6
Straw

VEGETABLES,
POTATOES and MELONS
Vegetables
Tomatoes
Edible
Industrial varieties
Cucumbers
Carrots
Peppers
Onions
Eggplants
Vegetable marrows
Cabbage
Cauliflower
Beets
Lettuce
Celery
Strawberries
Other
Potatoes
Watermelons
Melons

PLANTATIONS BRANCH
Fruit
Citrus7
Shamouti
Late
Grapefruit
Lemons
Clementines and
tangeirnes
Other

Calendar years
NIS million4 "n1o .j/>'o
5,578.4 4,953.5 4,500.2
3,182.1 2,876.5 2,708.6
727.2 579.5 514.5

Thousand tons, unless otherwise stated

169.7
95.5
1.0
0.1
2.3

52.7
5.8
12.3

308.9
199.7
169.9
29.8
39.4
1.6

37.5
30.2

0.5
248.6
34.2
199.6
14.8

777.3

534.2
152.9
102.0
50.9
63.2
37.8
31.5
37.1
16.6
17.9
18.6
11.7
4.5
19.0
15.1
42.3
66.0
154.0
40.1
49.0

1,237.1
1.202.5
569.8
169.7
84.4
166.0
29.7
80.8

39.2

T29.7
73.4
2.2
0.1
2.0

40.1
4.9
7.0

248.3
185.5
149.2
36.3
28.9
1.5

11.5
205

0.4
201.5
29.2
156.5
15.8

701.9

486.5
143.6
127.1
16.5
55.2
33.3
31. 5
26.0
15.0
17.1
17.2
9.3
3.8
19.8
15.3
41.1
58.3
122.8
49.4
43.2

1,205.3
1,177.9
539.1
195.3
60.2
132.6
29.3
83.6

38.1

154.2
96.6
3.2
0.1
1.6
33.3
7.8
11.6

224.6
163.1
137.8
25.3
33.2
3.3
8.7
15.9

0.4
135.7
23.4
97.2
15.1

561.5

371.4
93.5
.76
.17
41.2
26.3
27.8
19.1
13.6
11.0
15.6
7.5
3.0
17.0
,14
30.8
50.8
114.6
38.9
36.6

1,302.8
1.279.5
.578
.187
1O3.f
141.
33.
75.

36.

54.5
48.3
3.5
0.3
0.4
0.4
0.3
1.4

56.1

56.1
0.8

0.1

133.0
1 ,260.0
154.0

22.7
3.1
3.1

0.6
1.9
0.9
4.9
1.2
0.5
4.3
1.4
0.7
0.6
0.3

2.2
40.6
7.4
1.3

28.2

0.8

0.8

40.3
40.3

8.5

1.5
3.6

40.6
6.1
6.1

0.1
9.8
0.5
1.3
1.6

5.7

1.2
10.2
0.9
3.2
27.4
1.2

10.5

386.6
351.7
133.0
66.9
98.3
7.9
32.4

13.2

271.4
150.4

115.0
6.0

25.7
5.8
19.9
3.0
0.3

395.3
329.0

329.0
13.1
27.9
6.0
3.8
0.4
0.1
1.2
3.5
3.0

25
0.6
4.2

32.3

2.1

708.7
624.8
201.6
975
2495
21.1
51.2

3.9

31.8
3.0

2.2
19.0

7.6

7.7

15.4
0.8

0.2

448.1
99.8
99.8

58.2
35.5
29.3
41.6
21.2
20.9
31.7
13.5
7.5

21.7
6.1
11.0
50.2
127.6
95.7
33.0

413.8
113.8
31.0
9.6
13.9
12.8
34.8

11.7

358.5
201.7
3.5
0.3
2.6

135.1
6.3
9.0

122.1
46.1
76.0
20.0
0.3
17.0
4.4

0.2

133.0
1,260.0
154.0

906.5
437.9
108.9
329.0
71.9
75.1
36.7
51.7
24.3
215
42.9
18.4
11.3
23.4
19.1
12.5
59.8

227.8
104.3
46.9

1.537.3
1,090.1
365.6
173.9
361.7
41.8
118.3

28.8
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לפי החקלאי, הייצור
(המשך) ייעוד

§1988

תוצרת
בע"ם3
Inter
mediate
produce3

ליצוא2
F0r 03xports^

לתעש"ה
מקומית
For
local

industry

לצריכה
מקומית1
For
local

consum
ption1

ייצור

סר
הכל

Produc
tion
!otal

§1987 1 979/80
Ton

1969/70 1959/60 1948/4'

42.3
10.6
0.8
3.1
2.2
0.5
15

20.0

1.2
1.0
0.2
05
0.9

43.6

0.1

27

5.9
1.3
0.3
0.1
26.7
0.7
0.5
3.9
1.4

830.4
137.6
296.8
109.2
286.8

6.7

15.0 106.3
1.2 0.1

15.1
115.3 2.6
2.3

5.3
5.4
2.0
0.5

0.4 0.4

163.2

62.3
2.9
63.6

0.2

918.3
34.1

10.4

2.3

לוח שנות !Agricultural years חקלאיות qijuj
אחרת צוין כן אם אלא טונות. אלפי

91.3
20.7
1.6
2.4
0.3
2.1
9.8
35.9
0.2
17.5

0.6

0.2

297.4
80.5
18.6
21.4
33.0
7.7

34.1
0.5
43.2
20.2
2.4
1.9
74
4.9
4.6
4.4
12.6

8.9

1,464.3
1.3
4.1

4.5

12.5
9.0

4.0
3.1

29.5

474.2
111.7
21.0
26.9
35.5
10.3
48.0
36.4
69.2
39.0
2.7
2.0

35.8
6.6
5.3
8.7
15.1

178.7

1,647.8
5.4
67.7

32.6

580.5

;י.11

14.0
29.7
13.9
50.1
37.9
101.0
25.0
1.6
2.2

134.7
19.2
5.6
9.2
13.3

875.8830.4
142.0132.0137.6
288.4366.3296.8

8.3108.2109.2
269.3286.8

189.5

1,577.2
4.5
71.7

19.6 25.2
117.8 123.6

1.9 4.3 3.7

936.0 880 0
48.5 47.2
2.0 1.1
14.8 13.9
3.1 3.1

29.1

410.4
100.8
7.9

15.2
26.2
9.2
39.2
37.2
75.0
45.0
3.0
1.5

32.0

§;4
4.9
9.9

289.0
61.8
35.8
8.0
18.0
14.6
24.7
36.0
61.2
6.6
1.8
0.5
/■'
9 י

2.3
13.6

140.5

1,451.0

48.6

28.2
98.2

670.3
40.2

24.7

440.5
35.6

21.8

745.6
23.2
2.2
7.6
2.4
0.6
31.1
21.6
34.3
6.8

15.6

39.2

5.2

10.6
7.2
3.5
.10

2.0

1,193.2 1,108.1

20.1

231.6

277.3
25.1

13.9

78.8
2.0

3.5

להדרים פרט סירות,
yv תפוחי
אגסים
בזיפים

אפרסקים
משמש

מאכל ענבי
"ן ענבי
בננות
זיתים
שקרים
פקן

אבוקדו6
אפרסמון

מנגו
תמרים

אחרים פירות

צעירים מסעים גידול
אחרים גידולים
נוי וצמחי פרחים

(מיליונים)7 ליצוא פרחים
ורדים
צפורן

גפםנית
אחרים פרחים

אחרים יעדים פרחים,
שונים נוי צמחי

מטעים שתילי
('/7yn) a'Vir

"עור
אתר

ותוצרתם חיים נעלי
העופות ענף

לבשר תרנגולים/ות שלוחת
למאכל הטלה שלוחת

(מיליונים) מאכל ביצי
לשחיטה עופ/ת

הודו תרנגולי שלוחת
לבשר

רבייה שלוחות
(מיליונים) דגירה0' ביצי

(מיליונים) אפרוחים
לשחיטה עופות

ושונים אוחים
הבקר ענף
לחלב בקר

לי0ר) (מיליון חלב
לשחיטה בקר

שונות
לבשר מיוחדים גזעים בקר,

מקומי בקר
הצאן ענף
הדיג ענף

אחרים ח"ם בעלי
0נ ראה שנה, כל י
כולל לא 10

vi לממוצע הותא0ו צרים
אחרים. בפירות כלול

מחיר 4 נוללהשמרה.
שונים. חדרים ב1(י נלול !

תקופה. באותה בהכרה יוצא לא  ליצוא מיוער 2 עצמית. צריכה כולל 1

במבוא. הסבר ראה 7 זרוע. מרעה כולל 6 אחרים. בירקות כלול 5

ביניים). (תוצרת נישראל להדנרה ביצים
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AGRICULTURAL PRODUCTION,
BY DISPOSAL (cont.(

§1989 §1988 §1987

§1989

תוצרת
ביניים3
Inter
mediate.
produce3

ליצוא2
For ,

exports^

n"u1>n<
מקומית
For
local

industry

לצריכה
מקומית'
For
local

consum
ption1

"צור
סן
הכל

Produc
tion
total

Fruit, excl. cirrus
Apples
Pears
Plums
Peaches
Apricots
Table grapes
Wine grapes
Bananas
Olives
Almonds
Peqan nuts
Avocado6
Persimmons
Mango
Dates
Other
GROWING OF YOUNG
PLANTATIONS

OTHER CROPS
Flowers and garden plants
Flowers for exports (millions)7
Roses
Carnations
Gypsophilia
Others
Flowers lor other purposes
Various garden plants

Fruit saplings
Seeds (partial)
Afforestation
Other
LIVESTOCK AND PRODUCTS
POULTRY
For meat
Layers and for meat
Table eggs (millions)
Hens for meat

Turkeys,
for meat

Breeding section
Hatching eggs10 (millions)
Chicks (millions)
Hens for meat

Geese and other
CATTLE BRANCH
Cattle to! milk

Milk (million litres)
Cattle for slaughter
Other

Cattle to! meat bereds
Local cattle
SHEEP and GOATS BRANCH
FISH BRANCH
MISCELLANEOUS

Calendar years
NIS million4 .n~1o מילונ

632.7
122.0
25.1
25.4
51.2
10.4
65.0
28.2
73.1
28.7
9.8
6.4
54.3
18.9
23.7
57.1
33.4

34.6
440.1
330.4
198.8
60.2
42.6
40.8
55.2
39.0
92.6
9.7
34.7
61.2
4.1

130.6
11.9
113.1
5.6
47.5

894.0
831.4
673.9
154.0
3.5

50.1
12.5

145.7
148.5
71.0

638.8
136.4
26.3
25.9
50.5
11.9
53.0
18.9
80.7
43.3
9.3
6.6
80.3
10.6
15.8
39.7
29.6

27.4
390.0
289.0
189.1
47.3
51.0
39.0
51.8
29.9
70.0
12.1
27.8
57.9
3.2

960.1
436.6
227.5
224.9
2.6

150.0

111.7
10.5
97.3
3.9
34.3

769.6
710.7
561.0
144.9
4.8
47.8
11.1

143.1
132.9
71.4

701.4
142.9
25.3
25.3
49.2
12.5
53.5
17.8
82.7
24.8
9.0
8.1

148.8
18.9
17.6
40.6
24.4

23.3
329.6
247.3
163.5
41.2
50.7
30.8
40.8
25.8
58.0
5.8
25.6
48.0
2.9

2,396.3 2,077.0 1,791.6
1,137.2
510.1
272.4
269.8
2.6

176.6

851.1
397.6
185.7
183.3
2.4

140.3

98.0
10.1
84.8
3.1

29.5
654.9
589.1
422.7
1645

1.9
53.6
122

123.7
96.0
66.0

Thousand tons, unless otherwise stated
28.2
4.4
0.4
1.4
1.3
0.4
15

16.8

0.1
1.1
0.1
0.1
0.8

2.1

6.3

116.7
3.0

5.3
1.5
1.0
0.2

0.1

34.9

0.1

5.4

3.1
1.5

12.4
3.3
2.6
5.3
1.2

795.8
161.3
232.7
113.0
288.8

84.0
22.4

2.0
0.1
1.0

13.8
38.7
0.5
5.0

0.5

0.2

137.2
0.1

10.2
2.1

0.7

0.2

156.1

107.5
4.4
62.6

0.7

897.2
35.8

10.8

2.6

300.1
84.3
11.5
20.0
33.2
8.2
33.0
0.5

47.5
13.0
2.8
1.4
7.1
11.9
6.3
6.8
12.8

13.4

7.1

1.1

12.6
12.3

3.8
3.1

27.0

447.2
111.1
11.9
23.5
34.5
9.5
53.7
39.2
67.8
19.5
2.8
1.4
20.0
16.2
9.0
12.1
15.0

795.8
161.3
232.7
113.0
288.8

171.6

1 ,403. 1 1,654.0
1.1 5.5
4.8 67.3

17.2
118.9
4.8

915.0
49.6
1.7
14.7
3.1

29.8

1 Incl. home consumption 2 Destined for expotrs  not necessarily exported int the surveyed period. 3 Incl. disposal of surplus 4 p"ces
were adjusted to the average of each year, see introduction. 5 Incl.inother vegetables. 6 Incl. sown pasture. 7 see introduction. 8 1nd

10 Excl. eggs for local hatching (intermediate produce).in other citrus. 9 Incl. in others fruit.
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מוצר לפי ותוצרתם, חיים בעלי

1988

 תוצרתליצואa"v)vir72לצריכה"צור
הכל1987 בינייםFor3מקומית1סך

ProducFor localForexports2Inter
tion consumlocalmediate
totalption1industryproduce3

אחרת צוין כן אם אלא טונות, אלפי
הכל םך

לבשר חיים 362.442.2בו\לי 354.4292.60.679.3
274.416.6 261.623450.610.1

(פטמים) לבשר 189.58.9חרנגולים/ות 178.7163.2_6.7
לבשר תוהו 71.74.1תרנגולי 67.763.6_

אוו! _0.5_0.50.5כבד
ואחרים mV'or)12.73.6 14.77.70.13.5

64.216.1בקר 66.4445_5.8
ה"חלב מעדר 20.25.2עגלים 21.915.2_1.5

היבטו מעדר 9.64.0עגלים/וח 10.25.7_0.5
וארורים 34.46.9סרות 34.323.63.9

9.14.6כבשים 11.03.03.4

2.82.4עיזים 2.90.6

11.92.5אחרים 12.510.0

ליטר) (מיליוני 918.126.4חלב 971.1939.65.3
880.012.5בקר 936.0918.3_5.3

16.33.6כבשים 16.012.4_

21.810.3עיוים 19.18.9

(מיליונים) ואפרוחים 1,726.01.468.8בי^ים 1,785.262.3124.0130.3
מאכל 1,577.21,464.3ביצי 1,647.862.3106.315.0
דגירה5 25.24.5ביצי 19.6_15.1

123.6117.82.6115.3אפרוחים

29.229.5רגים 32.52.30.40.4
בריכות 15.814.8דגי 16.3110.4

ואגמים חופים 6.95.1דגי 5.80.40.4
במרחקים ים 6.59.6דגי 10.40.8

שונות
החי באינו!0ר 'ii'w__

וצאן בקר _'__"צ1א

אורגני 410.0__400.0410.0זבל
2.42.1דבש 2.4_0.30.1
0.70.2צמר 0.90.7

ביצים כולל לא 5 מבוא. ראה שנה, שלכל לממוצע הותאמו המוצרים מחירי השמדה. כולל 3 ו.13. 5 ללוח 2 הערה ראה 7 עצמית. צריכה כולל ו

ביניים). (תוצרת בישראל להרגרה
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LIVESTOCK AND PRODUCTS, BY PRODUCT

1989

 תוצרתליצוא2לצריכה"צוו
הפל בינייםrvniprjFor3מקומית'0ך
ProducFor localForexports2Inter198719881989
tion consumplocalmediate
totaltion1industryproduce.'

statedunless otherwise ■Thousand tons,ש NISמיליוני million4 <n

1,791.62,077.02,396.3TOTAL
348.352.428751.07.6919.2976.81.093.3Livestock for meat
255.822.0228.10.75.1572.96273742.5Poultry
171.613.4156.12.1397.6436.6510.1Broilers section
67.34.862.6140.3150.0176.6Turkey
0.60.620.923.530.6Goose liver
16.33.89.40.13.014.117.225.2Layers and other

67.319.146.6_1.7230.2203.72165Cattle
21.76.015.10.688.881.887.5Calves from milking herds
9.83.85.90.244.640.241.9Calves/heifers of meat breeds

35.89.325.61.096.881.787.1Cows and other

10.86.63.10.30.962.083.775.7Sheep

2.92.40.616.920.319.0Goats

11.52.39.137.241.839.6Other

948.626.6916.85.3455.0598.8723.3Milk (million litres(
915.012.6897.25.3422.7561.0673.9Cows
16.03.612.414.817.925.6Sheep
17.610.47.217.519.923.8Goats

1,790.11,410.2107.5149.5123.0278.2332.7394.8Eggs and chicks (million(
1,654.01,403.1107.5137.26.3183.3224.9269.8Table eggs

17.27.110.210.110.511.9Hatching eggs5
118.92.1116.784.897.3113.1Chicks

29.826.92.60.20.195.9132.9148.6Fish
15.913.91.90.258.969.6■ 86.5Pond culture
5.34.70.4_0.121.935.136.2Shore and lake fisheries
8.68.30.315.128.225.9Offshore fisheries

43.135.636.5Miscellaneous
12.94.82.9Changes in livestock inventory
0.30.6Exports of cattle

410.0410.018.017.921.5Organic manure
2.02.010.811.69.9Honey
0.90.20.71.11.31.6Wool

1 Incl. home consumption. 2 See note 2 to Tabte 13.15. 3 Incl. disposal of surplus.
see introduction. 5 Excl. eggs for local hatching (intermediate produce).

4 Priceswere adujsted to the average of each year,
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SUPPLY OF VEGETABLES
AND FRUIT TO LOCAL
FACTORIES1
Tons

וסירות ירקות אספקת
התעשייה למפעלי

מקומית

1989

ל מתוכננת תוצרת
ix7banned/תשילתשכא forProduce
1960/611969/701 הכל979/801988 סך

Totalמקומי pwviיצוא
localexports

marketing

רוקלא119 □mCalendar years לווו
yearsAgricultural

הכל סך  23,60385,173220,075205,376395,148131,073264,075VEGETABLESרקות  TOTAL

13,89649,078166,224132.297328,96796,185232,782Tomatoesעגבניות
3,7703,74110,18712,87613,05111,7201,331Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,74728,87127,8858,93818,947Carrotsגזר
וגמנה 4534,24413,6179,8336,0324,2651,767Peppersפלפל and gamba

יבש 1,1204,7553,6064,4843,7491303,619Dryנצל onions
1,5622,2601,3041,4251,1121.112Cabbageכרוב

1101211.2812,9123,5372,3081.229Cauliflowerכרונית

898451,7682,1662,972182,954Beetsסלק

171,1712,492539539Turnipsלפת

(סלרי) 002,7872,8132,5031,685818Celeryכרפס

5441,7852,7703,2303,0893,089שעועית
Beans

4681,5671,6131,9771,7121,62389Miscellaneousשונות
בתרמילים 3,9708,28212,50015,37515,90015,900PEASאפונה IN POD

קלחים 3274,91331,46687,447117,86228,89888,964MAIZEתירס

אדמה 32,12532,25031,710540POTATOES§2,2578,45120,602תפוחי

2,6252,1001,893207SUGAR§9901,2793,132מלונים MELONS

הכל סך  הדר 83,390324,966558,135565,674745,92061,217684,703CITRUSפרי  TOTAL
64,114148.862182,312210,791216,09017,405198,685Shamoutiשמו0י

1,14377,88392,32382.412130,8768,635122,241Latesאפילים
12,98883.564252,271197,968291,21928,976262,243Grapefruitאשכוליות

5,0577.50916,15521,03328,6781.39327,285Lemonsלימונים
ומנררינות 3389511.57446,28157.9813,62154,360Clementinesקלמנטינות and

mandarins

אחרים 556,2533,5007,18921,0761,18719,889Otherןנים varieties

הדרים ללא ,39,68852,11956,44973,93877,095FRUITפירות, EXCL. CITRUS

זיתים ANDוללא OLIVES

הכל סך  TOTAL

עץ' 1,6463,84911תפוחי ,78222,24321,19311,8779,316Apples'
9260122498אגסים

Pears

65,1398011,922950440510Apricotsמשמש

1,1037811,2112,8871,9781,978שויפים
Plums

35,10040,40040.72145,33652,400Grapes2עננים2
1,8241,6901,8121.052574Otherאחר

1 Incl. produce from Judea. Samaria and Gaza Area  see
introduction. 2 Includes grapes (or wine, alcohol and raisins.

ליין. ענבים כולל 0בוא. ראה  rwv וחבל שומרון 0יהודה, תוצרת 0לל 1

1לצ'מו7,'ם. למהל
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SLAUGHTERING OF
LIVESTOCK IN
SLAUGHTERHOUSES

חיים בעלי jiotiuj
מטבחיים בבתי 13.18

nHun
1957/58

ר/שך
1959/60

תשיל
1969/70

תשם
1979/801987§19881989

Agricultural years חקלאיות שנים
O'WNl

לוח nniuCalendar years
Heads

כולל 90,722144,809185,878176,910192,827197,131199,635GRANDסך TOTAL

הכל םך  28,04073,70879,74070,48661,25465,59570,244CATTLEבקר  TOTAL

ומעורב גזעי מזה:
הכל 0ך 

21,56457,49974.54570,07560,47565,04869,479Thereof: purebred
and mixedtotal

ומנכירוח nno3,16514,23819,24731,57329.32930,79629,533Cows and heifers

וסרים 8,85619,59642,23531,85428,57931,69224,012Calvesעגלים and bulls

זכרים נקר, גני

נקנות נקר, בני
9,543

14,919

8.746

3,193

9,870

4,432

2,216

1,203

1.364

981

1,579

11,101

4,833

Young stock, male

Young stock, female

הכל 0ך  41,14835,46463,33821,83553,06452,71557,045SHEEPצאן 6 GOATS
TOTAL

21,53435,63742,80084,58978,50978,82172,346OTHERאחר

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער חי משקל

כולל 012,97126,97037,89442,82039,94942,30740,882GRANDTOTALך

הכל 0ך  8,52421,84131,05333,32629,79731,92530,931CATTLEנקר  TOTAL

ומעורב גזעי מזה:
הכל 0ך 

7,00519.02830,22633,20429,55131,74830,774Thereof: purebred
and mixed total

ומנכירות 1,3806,0858.30017,36516,13116,93816,365Cowsפר/ת and heifers

ופרים 3,6408,24120,11614,33512,86114,26110,804Calvesעגלים and bulls

זכרים נקר. 3,2627021,0612862332,637Youngנ0 stock, male

1,985

נקנות נקר. 1,4401,108443273316968Youngמי stock. female

הכל 1,3211,0972,5321,0342,4772,5002,715SHEEPצאןםך S GOATS
TOTAL

3,1264,0324,3098,4607,6757,8827,236OTHERארור
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AGRICULTURAL BRANCH ACCOUNT

NET DOMESTIC PRODUCT
(VALUE ADDED), OUTPUT
AND INPUT IN AGRICULTURE

החקלאות ענף \\1\an
נקי מקומי תוצר

תפוקה מוסף), (ערך
בחקלאות ותשומת

Valueעיר
כמות

Quantity
vr1n
Price

תשל
1969/70

תשם
1979/80§1987§198819891988198919881989

חקלאיות1 שנים
Agricultural

years1
NIS 1.000
ש"ח אלפי

לוח שנות

NIS million שיח מיליוני

Calendar years

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent change on
previous year

חקלאית תפוקה .1204.19,384.84,500.24,953.55,578.415.2 1.4 4.414.21 . GENERAL

AGRICULTURALכוללת2

OUTPUT2

גידולים3 1.1118.56,258.12,708.62,876.53,182.115.8 1.1 8.311.91.1 Crop products3
חיים בעלי 1.285.63,126.71,791.62,077.02,396.314.3 1.7 1.417.31 .2 Livestock and

livestockותוצרתם products

כוללת תשומה .2110.55,284.12,783.33,244.13,746.318.7 3.3 1.819.52. GENERAL INPUT

(קנויה תשומה 2.195.34,634.22,378.72,770.83,194.2190 4.1 2.120.22.1 Input (purchased S

ביניים)4 Iromומתוצרת intermediate

produce)4

בלאי 2.215.2649.9404.6473.3552.117.1 1.3 0.115.22.2 Depreciation

נקי5 מקומי תוצר .393.64,100.71,716.91,709.41,832.19.0 2.4 8.64.73. NET DOMESTIC

(12)PRODUCT5 (12)

פגעי על פיצויים .42.424.218.189.4135.84. COMPENSATION

FORנובע DAMAGE BY

NATURE

נובעת הכנסה .596.04,124.9) 1,735.0! 1,798.{1,967.55. INCOME

ORIGINATINGמחקלאות IN

6(3+4)AGRICULTURE (3+4)

עבודר. שכר :24.0898.8546.0591.4623.2Thereofמזה: Wages

1 Till 1979/80  at current prices; as of 1 982/83  at prices of average
of each year (see introduction). 2 Details are given in Table 13.15. (see
introduction). 3 Incl. investment in new plantations and forestry (see
introduction). 4 Details of general input are given in Table
13.20. 5 At factor cost. 6 The estimates of income originating
appearing here differ from those given in Table 6.7. This is due to the fact
that the figures in the latter table include also the incomes originaitng in
nonprofit institutions serving agriculture.

(ראה שנה כל של ממוצע במחירי  מתשמג שוספים, ב0חירים  תש"ם ע7 1

כולל 3 מבוא). (ראה ,13.15 כלוח נמצא זה נתון של פירו0 2 מנואץ
הכוללת התשומה 0ירו0 4 מבוא). (ראה ובייעור. צעירים במטעים השקעות
ההכנסה אומתי 6 "צור. גורמי במחירי 5 13.20 בלורו נמצא
שבלוח היא לכך הסינה .6.7 בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת
ענף את המשרתים רווח. למטרות שלא ממוסרות הנובעות ההכנסות נוםפות הנזכר

החקלאות.
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GENERAL INPUT IN
AGRICULTURE

בחקלאות כוללת nniwn 13.20
vnoכמות

1987§19881989
QuantitjPirce

1988989119881989

11O"n.vnni ,n~e/ ■D'DOHU Oש1ה לעומת .!!no "riKnmip
MS million, at current pricesPercent change on previous year

הכל 02,783.33,244.13,746.31.83.318.719.5TOTALך
797.31,064.51,297.91.82.431.124.9Feedingstulisמספוא

180.9220.0259.34.53.216.414.2Waterמים
אריזה 178.9170.6185.812.55.78.915.5PacKingחומרי materials
וזבלים 0'1t!n94.9103.2133.64.01.313.327.8Fetrilizer and

manure
שכורה 175.6181.3197.77.53.411.612.9Transpotrהובלה (hired)

ותיקונים חלפים
ולכלים ל0ר0,7ורים

117.8119.8117.08.612.411.211.4Spare patrs and
אוזרים repairsחקלאיים of tractors

and other
agricultural
implements

סיכה שמני ולק,
וחשמל

149.9153.5195.81.100.726.2Fuel, lubricants
and electricity

להגנת חומרים
והחי הצומח

172.7180.4178.8310,88.711.1Plant and animal
protection
materials

זרעים אפרוחים.
(חומרי ושתילים

149.4177.6212.113.720.224.0Chicks, seeds and

seedlingsרנ"ה)
(breeding
materials)

ושונות 361.3399.9416.2410.416.316.2Administrationנוינהל and
miscellaneous

e473.3552.101.317.115,2Depreciation.404בלאי
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תעשייה

הכנסה במס החייבים הסכומים כל עבודה. שכר
התשלום בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני
מקצועית, יוקר, תוספות: יסוד, שכר כולל: לשכירים,
נסיעה, ודמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק
ימי נוספות, שעות עבור: ותשלומים בונוסים פרמיות,
הבראה, דמי וחג), מחלה חופשה, (כגון: היעדרות
(לרבות רכב החזקת ,"13" ומשכורת מקצועית ספרות
העובד), ברשות שנמצא המעביד רכב עבור זקיפה
בלבד) הכנסה במס (החייב ואש"ל כלכלה ביגוד, סלפון,

וכרי). דיור שי, ארוחה, (כגון. בעין ותשלומים
שלום "מלוה כלול 1983 אפריל ועד 1982 מיולי

הגליל".
המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן השכירים, בהעסקת הקשורות
לביסוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות
ופיצויים), פנסיה (השוואה, לקרנות למבסחים, לאומי,
אם ופנסיה פיצויים תשלומי מעסיקים, מס מקביל, מס
הסעת לשירות הוצאות חשבונו, על המעביד ע"1 שולמו

וכדי. המסעדה ולהחזקת עובדים
את כוללת שוספים, במחירים חומרים, צריכת
מים, עזר, חומרי אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות
קבלנית עבודה של עלות וחשמל), (דלק אנרגיה
וכן אחרים עי'1 הוא בחומריו המפעל בעבור שנעשתה
ומבני ציור של ותיקונים אחזקה עבודות על הוצאות
כהפרש חושבו הנתונים אחרים. ע"1 שבוצעו המפעל,
בערך השינוי לבין האמורים הסעיפים על ההוצאות בין

השנה. במשך החומרים מלאי .

הסחורות וערך שנמכרה התוצרת ערך כולל: פדיון
מעבודות הכנסות המפעל; מתוצרת לעובדים שניתנו
אנשים או מפעלים בעבור שבוצעו תיקונים) (כולל
החומרים ערך את כולל (לא בחומריהם אחרים
ערך העבודות); את שהזמינו למפעלים השייכים
ובלו קנייה מס הואי, לצרכיו "צר שהמפעל המוצרים
ותמריצ1 סובסידיות כולל: אינו המפעל. ע"1 ששולמו
לשנים הפריון נתוני 14.51 14.4 ,14.1 בלוחות יצוא.

מוסף. ערך מס כוללים ואילך 1976
של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת המפעלים
דהיינו שוק, במחירי גמורים, בלתי ומוצרים הגמורים
ותמריצ' סובסידיות כולל ולא עקיפים מסים כולל

יצוא.
כהפרש מוגדר מפקדי מוסף) (ערך מקומי תוצר
הגדרה לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה בין
עבודה, לשכר הוצאות המפקד1 המקומי התוצר כולל זו
כגון כלליות הוצאות פחת, נסו, עקיפים מסים
ואת אחרים עסקיים ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת,

המפעלים. של הרווח

הגדרות
14.7 עד 14.1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
בלוחות המופיעים והמלאכה, התעשייה סקר נתוני
5 המעסיקים למפעלים מתייחסים 14.13 14.8עד

ויותר. מועסקים
(14.14 (לוח תעשייה מוצרי "צור על הנתונים
עצמאים לרבות התעשייה, מפעלי לכל מתייחסים

שכירים. מעסיקים שאינם
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
בהתאם ענפים לפי סווגו להלן) (ראה התעשייה מדדי
של הבסיס בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות
הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג לפי ,(1983) המדדים

.'(1970)
החקירה) יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
הנמצאת כלכלית כיחידה המוגדר "המפעל" היא
ומנהלת אחת תעשייתית פעולה מבצעת אחד, במקום
יחידה שהיא פירמה, של מחלקה נפרדים. חשבונות

נפרד. כמפעל נחשבת עצמה, בפני יצרנית
לשש מסווגים המפעלים המשפטי. הארגון צורת
מפעלים המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם קבוצות
משפטית כיחידה רשומים שאינם קיבוצים בבעלות
הקיבוץ של הבעלות לצורת בהתאם סווגו נפרדת

שיתופית. אגודה  דהיינו עצמו,
נעשה (14.2 (לוח סקטורים לפי הסיווג סקטור.
הכלכליות. היחידות על העיקרית לבעלות בהתאם

בגיליונות המופיעים העובדים כל הם שכירים
כולל שיתופיות אגודות חברי וכן לשכירים התשלום
קיבוצים חברי עזה. וחבל שומרון מיהודה, שכירים
שכר, מקבלים אינם אך קיבוצי, במפעל העובדים
המבצעים עצמאים נכללים לא כבעלים. נחשבים
והמלאכה התעשייה בסקרי למפעל. בקבלנות עבודות
השכירים מספר חושב ,(14.12 עד 14.8 (לוחות
השנה במשך נבחרים חודשים בארבעה כממוצע

הנחקרת.
המשפחה ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים
ומוצרי התעשייה מדדי נתוני הנחקרת. התקופה
נתוני דצמבר). עד (ינואר לוח לשנת מתייחסים תעשייה
מתייחסים 1987 בשנת החל והמלאכה התעשייה סקר
והמלאכה התעשייה סקרי בעבר, לוח. לשנת הם אף

מרס). ער (אפריל תקציב שנת על מבוססים היו
השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים ואינם הנוספות
ובני בעלים של עבודה ימי לא ואף וכדי) מחלה חופשה,

משפחותיהם.

תעשייה

.1986 ,46 מסי סכני פרסום ראה 1
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במחירים פדיון מוצרים, "צור כגון: שונים, אינדיקטורים
את משקפים בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים
בהירי/// ראה נוספים פרטים המוסף. בערך השינויים
121 עמי ,1985,1 מ/90,מס  לישראל ה0ט0ו00י

ואילך.
משנה ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
הענף. בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים
משוקללים התעשייה הכל ולסך ראשי ענף לפי המרדים
ראשי ענף בת1ך משנה ענפי של המ01ף לערך בהתאם
וענפים משנה ענפי עבור למשקלים כמקור הכל. ו0ך
גורמי במחירי הגולמי, המוסף הערך משמש ראשיים
התעשייה סקר של מסיכומים שנתקבל כפי הייצור,
המדדים, בסיס לשנת מותאמים 1981 והמלאכה

.1983
לשכיר עבודה לשעת בתשלום עבודה שכר מדד
תשלומים (למע0 עבודה שכר מדד מחלוקת מתקבל
של קודמות) תקופות בעבור שכר והפרשי רודפעמ"ם
השכירים של בתשלום עבודה שעות במדד השכירים
היעדרות ושעות למעשה עבודה שעות הן (אלה

בתשלום).
לשעת "שכר מדד מחושב ,1989 בשנת החל
"שכר מדר של רציף כהמשך לשכיר" בתשלום עבורה
הירחון ראה. (הסברים לשכיר". נקוב יומי עבורה
י~ג פרק  1990 ינואר 1 '00 לישראל, הסטטיסטי

תעשייה). 
הנקוב היומי העבודה ושכר השכר הפדיון, נתוני
לשעת ושכר 1988 ער 1983 לשנים בתעשייה לשכיר
במחירים הוצגו 1989 לשנת לשכיר בתשלום עבודה
לצרכן, המחירים מדד פי על שנה, כל של ממוצעים

בהתאמה.
עד 14.8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(14.13
על מבוסס והוא מפעלים כ2,000 במדגם מדגמ"ם.
המפעלים כל כלולים בסקר התעשייה. מדדי מדגם
בממוצע ויותר מועסקים 5 שהעסיקו המדדים, במדגם
(פברואר, הסקר שנת של מייצגים חודשים בארבעה

ונובמבר). אוגוסס מאי,
בסקר התעשייה מפעלי של הכספיים הנתונים
מתייחסים שמאזניהם וכוי), מלאי הוצאות שכר, (פדיון,
התעשייה בסקר הקובעת התקופה מן שונה לתקופה
הסקר לתקופת הותאמו אלה נתונים  והמלאכה

הבא: המקדם באמצעות
בתקופה משנה בענף הפדיון מדד
הסקר שנת של דצמבר ער ינואר

המפעל של הדיווח בתקופת משנה בענף הפריון מדד

גמורים, (מוצרים בסקר לסוגיו המלאי ערך נתוני
המאזן שנת בתחילת גלם) וחומרי בתהליך מוצרים
בכל הותאמו הנל) התקופה התאמת (לאחר ובסופה
השנה של המחירים לממוצע הסקר ממפעלי אחד
של האינפלציוני הרווח ניכוי לצורך זאת התקציבית;
מדד באמצעות נעשתה ההתאמה המלאי. נתוני
במבוא מובאים מלאים פרסים לצרכן. המחירים
סדרת ,1987 והמלאכה התעשייה סקר לפרסום

להלן). רשימה (ר 870 מסי מיוחדים פרסומים

.(14.13 (לוח התעשייה של הכלכלי החשבון
מסים ללא  "צור גורמי במחירי חושבו הנתונים

ליצוא. והסבות סובסידיות וכולל
ערך, מניירות רווחים כוללות אתרות הכנסות
במספר וכוי. וציוד מבנים מהשכרת רכוש, ממכירת
מהשכרת הכנסות זה סעיף כולל יותר קטן מקרים
עמלות, מבנייה, הכנסות וציוד, מכונות מבנים.

הנהלה. ורמי ירע מכירת תמלוגים,
פרסומת, כוללות (לאע'קר'ות) כלליות הוצאות
וכוי. משפטיות הוצאות טלפון, דואר, שירותי בינ1וח,
מקומי תוצר גולמי: מוסף) (ערך מקומי תוצר
פרסומת, (כגון כלליות הוצאות ניכוי לאחר מפקדי

וכוי). ביטוח
בין כהפרש והפסד רווח מדו"ח מתקבל נקי רווח

ההוצאות. לכלל ההכנסות כלל
התיישנות על חשבונאי פחת כוללת: להון תמורה

נ0ו. מימון והוצאות ההון
כתוצר מוגדר התעשייה במדדי התעשייתי הייצור

כתעשייה. המיוצר קבועים, במחירים המקומי,

ואומדן חישוב שיטות
מדדי .(14.7 עד 14.1 (לוחות התעשייה מדדי
כייצור חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה
בתעסוקה שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי,

הבסיס. לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר
חדשה סידרה מתפרסמת ב1979 החל המדגם.
ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
בלוח החרשה. בסיררה נכלל לא היהלומים תעשיית
על 1983 ער קודם שח!שבו המרדים, מוצגים 14.5
ממוצע החרש: הבסיס לפי ,100= 1978 ממוצע בסיס

.100.0=1983
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
שכבות ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 50
משנה, ענף בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל
של לשכבות כאשר ,1/32 עד מי/' דגימה מנות עם
דגימה מנות כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים
700/0 העסיקו במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל
מפעלים הוספת ידי על חורש מדי מעודכן המדגם
הוצא בה שיטה, כאותה נערכת ההוספה חדשים.

המקורי. המדגם
כלהלן: התעשייה. מפעלי מדגם עודכן ב1987

בענפים בעבר שסווגו למפעלים הסיווג. תיקון א.
המעורבת פעילותם בגלל לאתעש"ת"ם
הסתברות ניתנה אחרים), משק וענפי (תעשייה
הסיווג. עידכון לאחר התעשייה במדגם להיכלל
של הדגימה הסתברות הוגדלה הדגימה. שיפור ב.
למסגרת כניסתם מאז מאד שגדלו מפעלים
מפעלים של לוודאות העברה (כולל הדגימה

שכירים). מ90 ליותר שגדלו
המדגם על מבוססים ל1987 התעשייה סקרי נתוני

המעודכן.
אין שלמעשה מאחר התעשייתי. הייצור מדד
השינויים על חודשי דיווח המפעלים מן לקבל אפשרות
הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף בערך
באמצעות השינויים את מורדים התעשייתי,
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נתקבלו 14.13 עד 14.8 נכוחות המובאים הנתונים
דו"רוות על מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת
סקרי במדגם שנכללו מהמפעלים ונתקבלו שנתיים
המוצרים של הייצור כמויות על הנתונים התעשייה.
המתקבלים חודשיים דו"חות על מבוססים (14.14 (לוח
התעשייה ממשרד  מזון הבאים: מהמקורות
לגבי הריחות הדלק. מינהל  גולמי נפ0 והמסחר;
מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים יתר כ>

מהמפעלים. ישירות

חשמל
מופיעים תעשייה במפעלי חשמל צריכת על נתונים

.15.5 בלוח

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 ומרד בתעשייה

הנייל). בפרסום הובאו מפורטים

מקורות
נתקבלו 14.7 עד 14.1 בלוחות המובאים הנתונים
ח"חוח על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
כמדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
חלק ואומדן"). חישוב "שיטות לעיל; (ראה המדדים
הייצור מדר חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים
להלן). (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי

נבחרים פרסומים

בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799
1980/81  1984/85

1987 והמלאכה התעשייה סקר 870

(1965) והמלאכה התעשייה מפקד
פרסומים 13 הופיעו

סכניים פרסומים
(1960) בתעשייה והתעסוקה הייצור מרדי 10

מיוחדים פרסומים

א' חלק ,1952 החרושת מפקד 26
ב' חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41

196 ו היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119
התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

1963/64 המקומית
1966 העבודה עלות סקר 280

1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448
ב חלק  1982 והמלאכה התעשייה סקר 784
1.1.1982 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 785
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PHYSICAL AND FINANCIAL DATA

EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES,
TOTAL WAGES OF EMPLOYEES AND
REVENUE (Establishments engaging
employees(

וכספיים פיסיים נתונים

שכירים, מועסקים,
של עבודה שכר ס"ה

ופדיון השכירים,
המעסיקים (מפעלים

שכירים)
O'i7OVID
Employed
persons

שכירים
Employees

עבודה שכר סה
השכירים של
Total wages
of employees

פדיון' ,
Revenue1

(אלפים) חודשיים שחממוצעים NISאלפי thousand
Monthly averages (thousands)

שוטפים במחירים
At current pirces

1968 קודמת 203190131780Formerסידרה series 1968
19692232101519231969
19702352231781.0661970
19712472312111.3141971
19722582442551.6811972
19732622473152,1421973
19742682544463,2491974
19752692556674,7101975
19762782639316,4181976
19772842701,3639,5731977
19782902752,25716,7931978
^1978 רודשה 2772632,20015,123Newסידרה series 1978^
19792872724,29927,3341979
19802782639,70861,6011980
198128626923,964151,4431981
198229527955,004345,5111982
1983300284143,743868,8551983

ש''ח NISמיליוני million
שנה כל של ממוצעים בנוחיוים

At average pirces 01 each year
19831458451983
19843032857274,5361984
19852982832,63817,4521985
19863012854,16125.3641986
*1986 מעודכנת 3132974,43726,829Updatedסידרה series 19863
1987319§3035,87133,5131987
§19883072906,76338,618§1988
19892892727,66346,5351989

1 Incl. VAT. since 1976. 2 Excl. the diamond industry  see
introduction. 3 Data since 1986 are based on an updated sample; see
Methods of Computation and Estimation in the introduction.

(ראה יהלומים תעשיית כולל לא 2 .1976 מאז לווסף ערך מס כולל 1

;(1987) מעודכן מדגם על מבוססים ואילך 1986 נתוני 3 מבוא}.
בסנוא. ואומדן חישוב שיטות ראה

ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED
PERSONS, BY SIZE GROUP AND
SECTOR (Establishments engaging
employees)
Monthly averages 1 989

ומועסקים, מפעלים
גודל קבוצת לפי
(מפעלים וסקטור

שכירים) המעסיקים
חודשיים ממוצעים

D'pDVID

Establish
(אלפים)

EmployedEstablish
oyoviD
Employed

mentspersonsmentspersons
(thousands)

מוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercents

הכל 10,277289.1100.0100.0TOTALסך
גודל Sizeקבוצת group

במפעל) המועםקים number)(מספר of employed persons in
establishment)

143,4909.534.03.314
592.71117.626.46.159
10191,87025.118.28.71019
202970016.76.85.82029
304957621.65.67.53049
509950235.44.912.25099
10029929548.42.816.7100299
300+133114.81.339.7300+

Sectorםקנוור
9.726201.894.669.8Privateפרסי

52250.65.117.5Histadrutהסתדרותי
2936.70.312.7Publicציבורי
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של עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים,
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי שכירים, 14.3

jid) .tuiin v^tmn(עבודה לשגר

ראשי0מל ענף

מפעלים
Establishments

(אלפים) O'poviD
Employed persons (thousands)

שכירים
(אלפים)

1989198019851987§1988198919801985

קודמתי סידרה
Previous series1

סידרה
seires1

קודמתי
Previous

הכל12 10,277298סך 278319307289263283

והצינה10 264כרייה 544354

ו0בק1112 משקאות 1.27244מזון, 395354513843

36015נוקסנויל13 161613131615

1,34231הלבשה14 303532292930

ומוצריו15 2224עור 443334

ומוצריו16 1,36814עץ 151414121212

ומוצריו17 2177נייר 677756

לאור18 והוצאה 1,02013רפוס 111516151012

ופלסנויק19 גומי 47813מוצרי 121413131010

נפ200 ומוצרי כימיים 21619מוצרים 171919191718

אלמתכתיים21 מינרלים 3999מוצרי 119109109

בסיסית22 1256מתכת 666566

מתכת23 2,01745מוצרי 424240393942

22510מכונות24 81098810

ואלקטרוני25 חשמלי 53037ציוד 294443412836

הובלה26 8120כלי 211815142119

3787שונות28 699857

מבוא. ראה .1
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14.3 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

1987§198819891987§19881989

שנה בל של ממוצעים מחירים
Average prices o( each year

3032902725,871.36,763.37,662.8TOTAL12

433112.1125.7153.0Mining and quarrying10

515250714.2875.81 ,000.9Food, beverages and tobacco1112

151412215.4224.1234.6Textiles13

343128342.2384.8391.6Clothing and madeup textiles14

43355.658.7575Leather and its products15

121211190.4219.32297Wood and its products16

66126.1155.2162.9Paperך and its products17

141514251.23224361.7Printing and publishing18

111010186.3196.1221.8Rubber and plastic products19

192019454.7558.16775Chemical and oil products20

998159.6193.6212.2Nonmetallic mineral products21

654117.0126.8130.1Basic metal22

393836788.2905.01,059.6metal products23

987193.5223.6224.2Machinery24

4442401 .253.91,474.81.719.5Electrical and electronic equipment25

171514554.8537.3618.8Transport equipment26

877156.1182.0207.2Miscellaneous28

1 See Introduction.
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REVENUE, BY MAJOR BRANCH
(Establishments engaging
employees)
NIS million, at average prices of each year

ראשי ענף לפי פדיון,
המעסיקים (מפעלים

שכירים)
שנה כל עול ממוצעים במחירים ,n"v< מיליוני

14.4

ראשיסמל r\1v1987§19881989Major branchCode

הכל12 33,513.438,617.846,534.5TOTAL12סך

והציבה10 648.3811.61כרייה ,0444Mining and quarrying10

ו0בק1112 משקאות ,7,020.08,593.010,361.0Foodכוזון, beverages and tobacco1112

701,438.91,490.01,592.3Textiles13ן00יל13

1,801.21,815.31,8745Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 321.7336.4333.2Leatherעור and its products15

ומוצריו16 1,052,81,149.11,294.7Woodעץ and its products16

ומוצריו17 1,088.21,223.21,441.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 1,282.01,517.01,785.0Printingדפוס and publishing18

ופל00יק19 גומי 1,851.51,980.82,360.6Rubberמוצרי and plastic products19

נפ200 ומוצרי כימיים 3,477.64,455.85,831.7Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 1,189.31,349.51,574.4Nonmetallicמוצרי mineral21

productsמתכתיים

ב0י0ית22 784.0898.51,112.2Basicמתכת metal22

מתכת23 3,363.24,022.64,894.5Metalמוצרי products23

1,067.71,113.31,203.1Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 4,650.35,503.56,608.3Electricalציור and electronic25

equipment

הובלה26 1,652.61,457.52,059.3Transportכלי equipment26

824.1900.71,163.6Miscellaneous28שונות28
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INDICES OF INDUSTRY
(Establishments engaging employees)
INDUSTRIAL PRODUCTION,
REVENUE, EMPLOYMENT
AND WAGES (Indices(

התעשייה .!ot
שבירים) המעסיקים (מפעלים

פדיון, תעשייתי, "צור
עבודה ושכר תעסוקה

(מדדים)
עבודה שכר

תעש"ת" עבורה"צור נקובשכר ■1מי

IndustrialD'I'DW'שכיריםפדיון לשכירשל
productionEmployeesRevenue'Wages ofDaily nominal

employeeswage per
employee

ממוצע :Baseהבסיס: Average 1978=100.0=1978
At current prices שוטפים במחירים

195815.739.51.5 1.04.01958
195918.042.71.7421959
196020.345.41.9441960
196123.551.22.34.71961
196226.656.52.8 2.05.21962
196330.461.33.5 2.55.81963
196434.664.44.1 3.06.41964
196538.165.44.7 3.47.31965
196638.764.15.3 3.58.51966
196737.460.75.1 3.69.01967
196848.169.86.2 4.79.31968
196955.877.07.2 5.59.61969
197061.081.98.4 6.410.81970
197167.585.010.0 7.812.01971
197275589.712.0 10.013.61972
197379.690.614.9 12.816.81973
197483.193.221.1 19.423.01974
197585.293.9296 28.332.51975
197688.996.341.4 38.642.91976
197794.698.161.1 57.363.01977
1978100.0100.0100.0 100.0100.01978
1979105.2103.3195.3 180.9186.51979
1980102.099.4440.2 405.2430.01980
1981108.4101.91.090.6 996.41,055.31981

1982109.4103.92,476.3 2,253.72,381.31982
1983113.2105.76,450.5 5,666.16,083.71983

ממוצעים בלשנהמחירים של
Average prices of each year

/o'oj7.0=1983 :Baseממוצע Average 1983=100

1983101.0 98.0101.31983
1984104.9100.9462.2 520.2490.11984
1985107.9100.61,845.5 2,032.71,807,81985
19861118101.52,922.0 2,947.62,821.11986
1987117.2103.63.873.0 3,704.53,717.01987
§1988113.899.94,485.6 4,271.54,517.51988§
1989112.093.75,084.0 5,145.125,474.41989

1 Incl. VAT. as of 1976
2 As pf 1989  index of paid hourly wages per employee"  see introduction

מוסף ערך 0ס כ1לל 19763 Vnn
לשכיר בתשלום עבודה לשעת שכר 0דדי 19893 החל

מבוא. ראה 
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(מדדים) ראשי ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור

100.0=1983 ממוצע הבסיס:
14.6

ראשיסמל ענף

תעשייתי "צור
Industrial production

Weight119801985198719881989

1 הכל2 100.090.1107.9117.2113.8112.0סך

וחציבה10 117120§3.74101109128כרייה

וסבק1112 משקאות 11.3682102131132128מזון,

8689§704.46979693ן00יל13

3.789997126114103הלבשה14

ומוצריו15 0.8099122162150134ע/ד

ומוצריו16 3.2088100116115עץ

ומוצריו17 2.0393110136133133נייר

לאור18 והוצאה 2.9891107138137134ר9ו0

ו9ל00יק19 גומי 5.7683114132120123מוצרי

נ9ט20 ומוצרי כימיים 126132§9.8785109124מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 3.431049010310198מוצרי

בסיסית22 1.83115989910498מתכת

מתכת23 18.8589106111109105מוצרי

3.6281105130129119מכונות24

ואלק0ר1ני25 חשמלי 13.6284120112113108צי1ר

הובלה26 8.41105108947580כלי

129141§2.2685138128שונות28

.14.5 ללוח 2 הערה ראה 2 מבוא. ראה  1983 משקלי נדבר 1
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WCHPRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BFM

Base: Average 1983=100.0

INDUSTRIAL
)Indices)14.6

שכירים של עבודה שכר
Wages of employees

לשכיר נקוב יומי עבודה ve/
Daily nominal wage per employee

Major branchCode
1987§198819891987§198821989

3,873.0

ממוצו. במחירים
es of each year

5,084.0 4,485.6

שנה בל של וים
At average pric

4,517.5 3,717.05,474.4TOTAL12

2,864.93,254.33.952.13,638.24.293.95.235.6Mining and quarrying10

4,468.35.497.96.265.03.785.24,686.65.555.4Food, beverages and tobacco1112

3,437.83,601.23.760.93.945.54.769.25.527.4Textiles13

4,813.25,588.75,674.64,39355,502.66.255.8Clothing and madeup textiles14

5,357.65,664.35,540.74,153.85.011.05,690.2Leather and its products15

3,886.94.458.94.661.74,074.14,944.45.804.8Wood and its products16

4,605.85,688.95.957.13,678.74.606.85.230.8Paper and its products17

4,643.05,944.26.651.13.961.14,869.25,708.9Printing and publishing18

4.013.54,243.44,784.53,861.44.635.55.435.4Rubber and plastic products19

3,762.24,542.95,501.73.493.04.196.15.169.9Chemical and oil products20

3.425.84,175.44.564.93.864.14,750.75.688.1Nonmetallic mineral products21

3,217.13.642.03.728.13.359.03.949.44.632.6Basic metal22

3,575.54.112.74.805.63.555.34.330.65.464.0Metal products23

3.656.94,252.94.652.53,627.04.414.75.390.6Machinery24

3.94554.681.85.443.63.760.34,547.95.706.2Electrical S electronic equipment25

3.50453,401.53,907.93.806.34.615.05.452.9Transport equipment26

4.480.25.311.26.031.54.071.15.006.35.932.2Miscellaneous28

1 For 1983 weights  see introduction. 2 See note 2 lo table 145.
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industrial production and ושכירים, תעשייתי .יצור
employees, by aggregated מקובץ משנה ענף לפי
MINOR BRANCH (Indices) (מדדים)

Base. Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס:

14.7

"צור
שכיריםתעשיית

מכול
CodeענףIndustrial

production
EmployeesBranch

1987§198819891987§19881989

כולל12 117.2113.8112.0103.699.993.7GRANDםך TOTAL

הכל10 סך והציבה 128.0116.6119.774.270.166.3Miningכרייה and quarrying  total
אבן101,102 טחינת גריסה, ,m'*n85,588.386.075.274.972.5Quarrying, crushing, grinding

חול ofוכריית stone and sand pits
נפט100,103 מלחים, מתכ1ת, 141.7125.6130.573.567.763.2Saltהפקת pan operation, crude oil

ומחצבים104,108 טבעי ג! andגולמי, natural gas wells, mining
ofאחרים metals and other

minerals
1112 וטבק mxpuin ,11m131.4131.5127.5121.0121.3115.7Food, beverages and tobacco

ה3ל סו total
ועופות110 בשר 118.4115.9112.0119.6120.31עיבור ל 6.8Preparation and preserving

מטבח"ם ofובתי meat and poultry
and slaughterhouses

וגלירר,112 חלב 113.3116.3112.3115.6115.2100.4Dairyמוצרי products and ice cream

ופירות111,113 ירקות דגים. 134.6136.4137.3102.987.183.1Canningשימורי and preserving fish,
vegetables and fruit

ומרגרינה114,115 שמן מוצרי .97.691.489.6שמן, 96.898.695.7Oil, oil products and
margarine

וגרי0תה116 תבואה 99.8102.295.998.298.493.6Grainmillטחינת products
ובצק117120 מאפה 172.31765155.6160.9182.6176.0Bakeryמוצרי and noodle products

וממתקים122 117.6112.5109.6Chocolate?169.8149.0141שוקולד and sweets
ל.נ.מ.א.121,128 מזון 102.6109.2118.0100.6102.0101.7Foodתעשיית industry, n.e.s.

ס1כר) .incl)(כולל sugar)
חריפים123,124 1משקאות ,99.8101.690.470.687.282.8Beerבירה wine and spiirts

קלים125 225.3242.0263.3129.2134.5124.9Softמשקאות drinks

0נק126 108.190.882.392788.773.3Tobaccoמוצרי products
הכל13 0ך  92.785.688.889.179.570.0Textilesטקסטיל  total

של130,131 ושזירה סלילה ,74.588.288.681.658.950.0Spinningנוו"ה, winding and inter
כותנה) ניפו0 (כולל weavingחו0ים (incl. cotton gins)

חוטים132.133 וייצור בדים 94.680.978.485.173.964.4Weavingאריגת of fabrics and
סינתטיים manufactureובדים of synthetic

yarn and fabrics
הדפסה134 ליבון, ,112.6107.6110.9106.3106.9105.6Dyeingצביעה, bleaching, printing

ובדים חוסים של andואופרה finishing of yarns
and fabrics

בדים135 105.4115.3134.8102.8106.181.6Knittingסריגת mills

ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 72.886.583.396.2102.3112.7Textileתעשיית industry, n.e.s.
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.(

ושכירים, תעשייתי ייצור
מקובץ משנה ענף לפי

(המשך) (מדדים)
14.7

:Baseממוצעהבסיס Average 1983=100.0=1983

"צור
תעשייתי

IndustrialEmployeesBranchסמל
Code

productionענף

1987§19881989§1988 | 19871989

הכל14 סל  126.3113.8/02.5103.8הלבשה 110.092.3Clothing and madeup textiles 

total

ולותפרות140 עליונה 127.6119.5105.9101.3הלבשה 107.988.3Outerwear, incl. tailors and
dressmakersנגדים

תחתונה141 113.897.395.0111.9הלבשה 117.41024Underwear

ומוצרי142,148 טקסנויל 151.6125.4103.397.3מוצרי 99.390.6Finished textile goods and
ל.נ.מ.א. wearingהלבשה apparel, n.e.s.

הכל15 סל  ומוצריו 161.7150.3133.7114.5עור 127.0100.4Leatheranditsproducts total

99.475.867.676.3בורסקאות150 87.967.0Tanneries

נעליים151 159.9150.2137.1114.8"צור 126.3106.5Manufacture of footwear

ל.נ.0.א.158 ותהליפיו, עור 335.3337.3265.5144.8מוצרי 162.199.8Leather products, n.e.s.

הכל16 סל  ומוצריו YSJ116.1115.3111.193.2 95. /82.2Wood and its products  total

עץ160 של בסיסית 123.6121.6116.9104.2תעשייה 104594.5Basic manufacture of wood

ושעם161 עץ 104.994.096.368.2מוצרי 80.072.1Wood and cork products

162165 ובניין (רהיכוים 114.6115.0110.492.2ננרות 93.879.7Carpentries for furniture and
מרפדיות) buildingכולל (incl. upholstery)

הכל17 סל  ומוצריו 136.4132.8133.3122.4נייר 122.7113.6Paper and its products  total

נייר170 של בסיסית 116.0110.0116.0108.7תעשייה 111.195.6Basic manufacture of paper
andוקרסון cardboard

וקרנוון171 נייר מוצרי 143.0140.2139.0128.7תעשיית 128.0121.9Paper and cardboard products

הכל18 סל  לאור והוצאה 137.7137.2134.41255דפוס 121.0120.8Printing and publishing  total

ספרים,180,181 של לאור 131.6126.0122.3139.9הוצאה 133.0134.4Publishing of books,
עת וכתבי newspapersעיתונים and

periodicals

ליתוגרפיה182 דפוס, 142.0146.3145.6117.7בתי 113.3114.3Printing, lithography and
zincographyוצינקונרפיה

149.9132.1101.6103.9כריכיות183 123.590.2Bookbinding
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ושכירים, תעשייתי INDUSTRIALייצור PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
minor branch (indices) (cont.) (המשך) (מדדים)

Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס:

מקובץ משנה ענף 1dV 14.7

"צור
onouתעשייתי

סמל
CodeענףIndustrial

production
Employees

Branch

1987§198819891987§19881989

/9 ופל00יק גומי 119.5מוצרי 132.2122.6106.4101.296.2Rubber and plastic products 
הכל totalסך

לצמיגים190 (פרס גומי 117.8מוצרי 113.599295.487.666.1Rubber products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 וחידוש 61.5"צור 77.088.077.150.951.7Manufacture and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פל00"ם193 143.4מוצרים 156.4138.9119.4121.7119.0Plastic products

20 נפט ומוצרי כימיים 125.9מוצרים 123.5131.7110.0110.3107.2Chemical and oil products 
הכל 0totalך

בסיסית200 כימית 147.1תעשייה 144.9155.7103.3104.0102.6Basic chemical industry
תרופות201 143.3תעשיית 138.4158.8135.0135.5141.5Pharmaceutical industry

סינת0"ם202,203 ניקוי חומרי 150.3סבון, 153.9150.0111.0113.998.3Soaps, synthetic detergents
andותמרוקים cosmetics

ולכות204 109.1צבעים 119.3116.0103.797.885.9Varnishes and lacquers
הדברה205 חומרי 112.6תעשיית 105.0123.4112.0112.5105.0Insecticides, fungicides and

disinfectantsוחיטוי
ל.נ.מ.א.206.208 כימיים 105.3מוצרים 103.0103.9101.9101.7100.2Chemical products, n.es.

נפ0) 1יקוק .incl)(כולל oil refining)

21 אלמתכת"ם מינרלים 100.5מוצרי 102.698.285.786.379.6Nonmetallic mineral products 
הכל 0totalך

וסיד210,214 חימר מל0, 101.9מ1צרי 97.299.680.884.980.2Cement, clay and lime
products

זכוכית211 ומוצרי 90.5זכוכית 119.491.9114.496.3845Glass and glass products
קרמיקה212 128.3מוצרי 137.8125.492.891.278.0j Ceramic products

מתכתיים213,218 אל מינרלים .מוצרי 92.8 95389.682.983.478.4\Nonmetallic mineral
מל0) "צור (כולל 1ל.נ.מ.א. products, n.e.s. (incl.

manufacture of cement)

הכל22 סך  בסיסית 103.5מתכת 98.798.392.887.775.7Basic metal  total

ברזל220 של בסיסית 96.9תעשייה 100.4106.289.881.673.8Iron and steel basic industries
ופלדה

ולפלדה221 לברזל יציקה 72.9בתי 72.560.482.074.355.7Iron and steel foundries
אלברזיליות222 מתכות 144.4תעשיית 124.8133.2124.4130 2112.9Nonferrous metal industry
מתכת223 89.9צינורות 87.176.665.753.048.0Metal pipes
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.(

ושכירים, תעשיית* .יצור
מקובץ משנה ענף לפי

(המשך) (מדדים)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס:

"צור

שכיריםתעשיית"
IndustiralEmployeesענףסמל
CodeproductionBranch

1987§19889891987§1988989

הכל23 0ן  מ1/נת 109.1מוצרי 110.505.796.191.888.1Metalproducts  total ארמטורה230 1135מוצרי 114.817.7110.3106.097.4Plumbing fixtures 231no 106.4מוצרי 120.004.8107.6107.706.3Tinware products ומוצריו232 99.3תיל 95512.4112.9110.005.1Wire and wire products
לביטול233 ומכשירים 158.1כלים 147.0178.1110.698.4117.6Heating and cooking
234

235

לרושמל"ם) (0ר0 ולחימום
עבודה כלי סכרם.

ואביזריהם
מכניים מתכת מוצרי

123.7 122.0

100.0 110.7

107.9

93.7

114.0

95.3

111.4

86.1

1125

74.3

equipment (nonelectrical)
Cutlery, tools and
accessories
Structural metal products 126.9מסגריות236 129.1108.199.696.392.0Metal workshops אמרים237 וציסו"ם 121.7גילוון 134.6101.4109.996.583.1Galvanizing and other

238
למתכת

מתכת 118.0רהי0י 122.3119484.985.686.1
metal coating
Metal furniture ל.(.מ.א.239 מתכת 98.4מוצרי 96.396287.784.582.2Metal products n.e.s

הכל24 0ל  128.8מכונות 130.1119.297.892.983.8Machinery  total
חקלאיות240 nnnn65.1 77.754580.968.555.3Agricultural machinery
ולבניין.241 לתעשייה 95.2מכובות 105.1895109.496.886.3Industrial and building

למסרור242 לשירותים, 178.8מכונות 155.6160.1100.5103995.7
machinery
Commercial and domestic

243
בית ולמשק

ציוד מיחסים, 117.3משאבות, 151.3123.285.580.576.4
machinery
Pumps, compressors, התפלה ומיתקנ1 pumpingשאיבה equipment and
water desalination

25 ואלק0רונ< חשמל 112.8ציור 112.0107.5103.0100.996.7Electrical and electronic
250

הכל סך
o"Me/n 0'uno199.3 171.0223.6103.9111.2113.6

equipment  total
Electrical motors and

251 חשמלית252, להתקנה ציוו
סוללות (כולל ולמאור

135.2 128.1124.8106.6101.392.3
transformers
Electrical supplies (incl.
batteries and

253
ומצברים)

בישול וכלי בית 154.0כלי 131.2135.589.984.976.8
accumulators)
Domestic electrical

254256
חשמליים

מכשירי רדיו, 1045מכשירי 106.498.9102.9100.897.1
appliances
Radios. gramohones,

ומכשירים communicationקשר and
(כולל אלקטרוניים

electronicנולויויה) equipment (incl.
television)

הכל26 סך  הובלה !כלי 75.4 94.280.;85.872.:69.6Transport equipment  total
אופנועים,260 מכוניות. 99.2"צור 92.0107.281.78.871.5Manufacture of cars,

וחלקיהם .motorcyclesקסנועים motor scooters
שינ262.2631 כלי של ותיקון 72.1"צור 93.877.'!86.470.668.S

and their parts
Manufacture and repair of

seacraftואוירונים and aircraft לנמא.268 הובלה (כלי 132.4 125.091.C105.99.£89STransport equipment. n.e.s.
הכל28 0ך  141.0שונות 129.1 127.99.3 105.3 110.Miscellaneous  total

ומכשירי280,281 מדויקים 136.3מכשירים 124.0 121.0< 104.) 104.£100 CPrecision. optical and photo

282.283
וצילום אופסיקר.
חן וחפצי 1185צורפות 107.2 114.< 106.9 117.99.:

graphic instruments
Manufacture ol jewellery

ל.נ.מ.א.284,288 שונות תעשיות
ומוצרי משרד כלי (כולל

177.9 167.0 162992 106.6 115.
and objects d'art
Miscellaneous manufacturing
n.e.s. (incl. office equipment

ודומיהם) מקש basketקליעה work, straw plaiting
and the like)
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SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS

ESTABLISHMENTS AND
EMPLOYED PERSONS, BY SIZE
GROUP AND TYPE OF LEGAL
ORGANISATION (Establishments
with 5 and more employed persons(

והמלאכה התעשייה סקרי
לפי ומועסקים, מפעלים

וצורת גודל קבוצת
(מפעלים המשפט1 הארגון

מועסקים 5 המעסיקים
ויותר)

מועסקים
Employed
persons

Establish
ments

Q'povin
(אלפים)

Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish
ments

1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1975/76
1975/76'
1976/77
1977/78
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1985/86

1987TOTAL
Size group
)number of employed
persons in establishment)
59
1014
1519
2024
2529
3049
5099
100299
300+

Type of legal organization
Single owner
Partnership
Private limited company
Public limited company
Cooperative society2
Other (incl. not known)

Budget years
אחוזים

Percentages

Calendar year
100.0 100.0

6.3
5.1

3.3
2.7
2.9
7.2
12.2
18.1
42.1

4.5
2.3
53.8
27.3
6.2
5.9

תקציב rmtu
מוחלטים מספרים

Absolute numbers

194.5
205.9
216.4
229.7
243.0
258.5
250.8
259.4
262.3
280.9
267.4
275.2
283.8
290.7
299.8

309.2

5,994
5,733
5,926
6,165
6.600
6,278
5,857
6,457
6,433
6,480
6,079
6,392
6,463
6,499
6,799

לוח שנת
7,302

2,98719.640.9
1,33115.918.2
62710.38.6
3798.35.2
3359.04.6
60422.38.3
55237.87.6
33555.94.6
152130.22.1

1,48214.020.3
7007.19.6

4,565166.462.5
21384.22.9
32819.24.5
1418.30.2

1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1975/76
'1975/76
1976/77
1977/78
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1985/86

הכל םך 1987
גודל קבוצת

במפעל) מועסקים (מספר

59
1014
1519
2024
2529
3049
5999
100299
+300

המשפטי הארגון צורת
אחר ארם בבעלות

שותפים מספר בבעלות
פרנויה מניות חברת
ציבורית מניות הברת

שיתופית2 אגורה
ידוע) לא (כולל אחר

1 Excl. diamonds industry as ol 1975/76. ב975/76ו. החל יהלומים נוללת"ט"ת לא 1

2 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not registered as נפרדות. משס0יות כיחירות רשומים artvui קיבוצים נבעלות מפעלים נולי 2

separate legal units.
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GROSS DOMESTIC PRODUCT,
BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more
employed persons)
NIS million, at factor prices

גולמי, מקומי תוצר
ראשי ענף לפי

המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5
"צור גורמי במחירי שח, מיליוני

14.9

Code Major branch 1987 §1985/86 ראשי ענף 00ל

12

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

לוח שנת
Calendar year

תקציב niBj
Budget year

0ונה נל ו!>ל ממוצעים במחירים
At average prices 0( each year

TOTAL1

Mining and quarrying

Food, beverages <S tobacco

Textiles

Clothing and madeup textiles

Leather and its products

Wood and its products

Paper and its products

Printing and publishing

Rubber and plastic products

Chemical and oil products

Nonmetallic mineral products

Basic metal

Metal products

Machinery

Electrical and electronic
equipment

Transport equipment

Miscellaneous

6,960.010,589.8

289.8285.4

796.31.315.7

214.0456.5

251.9531.4

54.0100.6

151.4289.0

136.1301.8

232.7465.1

361.5519.1

753.21,125.6

181.0321.0

158.7177.6

993.01,243.1

222.3324.0

1.420.52,100.6

762.3

271.0

560.2

183.4

הכל1 סך

והציבה נר"ה

וטבק משקאות מזון,

0ק00יל

הלנטה

ומוצריו עור

ומוצריו עץ

ומוצריו נייר

לאור והוצאה ד0וס

ופלסטיק גומי מוצרי

נפט 1מוצרי כימיים מוצרים

אלמתכת"ם מינרלים מוצרי

בסיסית מתכת

מתכת מוצרי

מכונות

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

12

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

1 Excl. diamond industry.
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ESTABLISHMENTS AND
EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND
NATURAL REGION
(Establishments with 5 and
more employed persons(

לפי ,o'povmi מפעלים
טבעי ואזור נפה מחוז,
המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

1987

14.10

0בעי ואזור נסה ,!moEstablish
ments

(אלפים)
Employed
persons

Establish
ments

O'pOVID
Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

(thousands)

onoooאחוזים

numbersAbsolutePercents

כוללי 7,302309.2100.0100.0GRANDסך TOTAL'

ירושלים 50017.76.85.7JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 48316.06.652Judeanהרי Mountains

יהודה 171.70.20.5Judeanשפלת Foothills

הצפון 82545.211.314.6NORTHERNמחוז DISTRICT

צ0ת 824.51.115Zefatנפת SubDistrict

חולה (!nv442.40.60.8Hula Basin

מורחי עליון 10060.10.2Easternגליל upper Galilee

חצור 281.50.40.5Hazorאזור Region

כנרת 312.10.40.7Kinneretנסת SubDistrict

Kinerot
כנרות

Eastern Lower Galilee
מזרחי תחתון גליל

יזרעאל 37917.95.25.8Yizreelנסת SubDistrict

שאן נית 75251.00.8Betעמק Shean Basin

חרוד 17140.20.5Herodעמל) Valley

כוכב 50.30.10.1Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 805.41.11.7Yizreelעמק Basin

מנ^ה 100.50.10.2Menasheרמת Plateau

נצרחיתירען 1927.82.62.5NazarethTirenהרי Mountains

עט 32020.24.465Akkoנפת SubDistirct

מערבי תחתון 1116.5152.1Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 412.60.60.8Yehiamאזור Region

אילון 190.90.30.3Eotnאזור Region

בהריה 705.51.01.8Nahariyyaאזור Region

עכו 794.81.11.6Akkoאזור Region

Golan SubDistrict
גולן נפת
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ESTABLISHMENTS AND
EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND
NATURAL REGION (cont.)
(Establishments with 5 and
more employed persons(

לפי ומועסקים, מפעלים
טבעי ואזור נפה מחת,

(מפעלים (המשך)
מועסקים 5 המעסיקים

ויותר)

1987

14.10

טבעי ואזור נפה ,Tinn
dOwdb
Establish
ments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

Establish
ments

uj//0
Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

DnDODאחוזיםמוחלטים

numbersAbsolutePercents

חיפה 92848.312.715.6HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 71836.89.811.9Haifaנפת SubDistrict

חררה 2101152.93.7Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 81.30.10.4Karmelחוף Coast
יעקב !כרון Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain

חררה 1579.32.23.0Haderaאזור Region

המרכז 1,42983.719.627.1CENTRALמחה DISTRICT

\nrun noi31511.44.33.7Sharon SubDistirct

תקוה פתח 58231.08.010.0Petahנםת Tiqwa SubDistirct

השרון 14012.41.94.0Southernדרום Sharon

תקוה פתח 44218.76.16.0Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 8323.91.17.7Ramlaנ0ת SubDistrict

רחובות 77oj44917.46.15.6Rehovot SubDistirct

רחובות 1769.82.43.2Rehovotאזור Region

לציון ראשון 2737.63.725Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,00378.141.125.3TELמחוז AVIV DISTRICT

הדרום 55235.07.611.3SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 3242154.47.0Ashqelonנפת SubDistirct

מלאכי 483.00.71.0Malakhiאזור Region

לכיש 145.70.21.8Lakhishאזור Region

אשרור 1407.61.925Ashdodאזור Region

אשקלון 1225.2171.7Ashqelonאזור Region

שבע באר 22813.53.14.4Beerנפת Sheva SubDistirct

גרר Gerarאזור Region

בשור 231.10.30.4Besorאזור Region

שבע באר 1175.31.61.7Beerאזור Sheva Region

צפונית Northernערבה Arava

ורומית Southernערבה Region

הנגב 394.60.51.5Negevהר Mountains

ושומרוף JUDEAיהודה AND SAMARIA2

I Excl. diamond industry.
2 Israeli establishments.

יהלומים. תעשיית כולל לא ו

'שרא>ים. ססעלים ל
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שבירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי 14.11

ראשיסמל ענף

מועסקים

Establishments(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1980/811983/841985/8619871980/811983/841985/861987

לוח לוחשנת mv<
Budget years תקציב rimyCalendarfears תקציב BudgetCalendarשנות

yearyear

הכלי12 6,0796,4996,7997,302267.4290.7299.8309.2סך

והציבה10 535349435.54.84.23.7כר"ה

ונונק1112 משקאות 71469181196138.644.045.452.9מזון,

026126626529019.116.714.414.8קס0יל13

6608178051.05524.929.629.6345הלבשה14

ומוצריו15 1401552052063.13.43.74.2עור

ומוצריו16 60253056757012.512.011.311.5עץ

ומוצריו17 1181361391535.66.06.67.4נייר

לאור18 והוצאה 5035915956349.611.411.813.6דפוס

ו9לס0יק19 גומי 31337044143811.111.412.713.9מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 18323823623116.817.518.619.1מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 28635830730610.410.88.68.7מוצרי

בסיסית22 981151031175.95.05.15.4מתכת

מתכת23 .1.1651,1841,2171,19439.140.741מוצרי 539.1

2252502542329.310.410.59.7מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 42443445550129.340.547.144.1ציוד

הובלה26 10095938920.819.920.217.7כלי

2342162572825.86.78.58.9שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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14.11 ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS
WORKED, BY MAJOR BRANCH (Establishments with 5 and
more employed persons)

personsEmployee1O'שכירים של למעשה /trap
(מיליונים)

Major branchCode
(אלפים) o'vje/ :run

Thereof: employees (thousands)
Man days worked by employees

)millions)

1980/811983/841985/8619871980/811983/841985/861987

years תקציב Budgetשנות
לוח m<o

Calenda
year

years J'y/7/1 tuiviBudget
לוח Tn<o

Calenda
year

263.6287.3296.6306.166.771.874.475.7TOTAL112

5.44.84.23.71.61.21.01.0Mining and quarrying10

38.143.644.952.39.410811.112.7Food, beverages and tobacco1112

19.016.614.414.75.04.33.73.7Textiles13

24.429.029.233.86.37.17.28.2Clothing and madeup textiles14

3.03.33.64.10.80.90.91.0Leather and its products15

11.811.610.911.12.92.92.82.8Wood and its products16

5.65.96.67.41.41.61.82.0Paper and its products17

9.211.011.413.42.53.03.13.5Printing and publishing18

11.011.212.613.82.82.93.23.5Rubber and plastic products19

16.817.518.619.14.64.64.84.9Chemical and oil products20

10.210.6858.62.72.72.12.2Nonmetallic mineral products21

5.84.95.15.41.51.21.21.3Basic metal22

38.540.040.838.69.5"~10.09.99.5Metal products23

9.210.310.49.62.42.52.62.4Machinery24

29.140.547.144.17.29.811.910.8Electrical andelectronic equipment25

20.819.920.217.74.94.65.04.3Transport equipment26

5.76.68.58.91.41.72.12.1Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.
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חומרים, צריכת נוספות, עבודה והוצאות עבודה שכר
לפי קבועים, בנכסים גולמית והשקעה גולמית תפוקה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים ראשי ענף
14.12

ש"וו, שלמליונ" ממוצעים שנהבמחירים בל

ראשיסמל ענף

מטכורת עבודה, שכר
נוספות עבודה והוצאות

Wages, salary and other
labour expenses

דלק, חומרים, צריכת
וכוי חשמל

Consumption of material,
fuel, electricity etc

1985/861987§1985/861987

תקצ> שנת
Budget
year

לוחב miu
Calendar
year

Budget
year

Calendar
year

הכלי12 04,710.97,862.511,758.517,093.3ך

והציבה10 102.1167.73234384.4כרייה

01נק1112 משקאות 478.1952.22,903.14,194.2מזון,

164.42925614.3887.8נוקסטיל13

203.9426.75165865.9הלבשה14

ומוצריו15 37.169.687.6168.7עור

ומוצריו16 124.12205278.8460.7עץ

ומוצריו17 102.8189.7390.9630.9נייר

לאור18 והוצאה 155.1320.62675550.0דפוס

ופלסטיק19 גומי 161.6284.4500.4886.8מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 362.1651.11,458.31,958.6מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 133.5223.7364.5530.4מ1צרי

בסיסית22 94.8145.8302.7412.5מתכת

מתכת23 679.91.101.21,189.71.644.8מוצרי

178.9240.3242.0392.5מכונות24

ואלקטרוני25 השמל1 1,034.41,65551,400.92,043.8ציור

הובלה26 568.8717.1528.9559.0כלי

129.3203.9389.2522.3שונות28

יהלומים. n"e>yn כולל לא ו

INDUSTRY 434



14.12
WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES, MATERIALS
CONSUMED, GROSS OUTPUT AND GROSS CAPITAL
FORMATION IN FIXED ASSETS, BY MAJOR BRANCH
)Establishments with 5 and more employed persons)

NIS million at uniiorm pirces of each year

"צור גורמי במחירי נולסית npian
Gross output at factor prices

בנכסים n'rVm nyf7<un
קבועים

Gross capital formation
in fixed assetsMajor branchCode

§1985/8619871985/861987

3'Xj7n nitu
Budget
year

לוח שנת
Calendar
year

1't\1r\ iuiu
Budget
year

לוח nito
Calendar

year

19,901.429,579.51,348.41,760.3TOTAL112

6355707.379.840.0Mining and quarrying10

3,855.95,836.0193.1291.7Food, beverages and tobacco1112

866.41,404.972.7121.2Textiles13

820.91,491.833.4601Clothing and madeup textiles14

152.2289.06.410.3Leather and its products15

466.6813.613.543.6Wood and its products16

549.6971.926.376.7Paper and its porducts17

535.11,085.823543.2Pirnting and publishing18

915.51.498.485.4139.8Rubber and plastic products19

2,365.63,295.2166.1172.0Chemical and oil products20

588.0928.051.581.3Nonmetallic mineral products21

483.9629.016.739.5Basic metal22

2,328.83,094.6166.3219.7Metal products23

505.8777.426.8285Machinery24

3.067.64,496.3294.9294.7Electrical and electronic equipment25

1,144.11.399.260.657.9Transpotr equipment26

619.8861.231.340.0Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.
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ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more employed
persons(

של הכלכלי IQUinn
המעסיקים (מפעלים התעשייה

ויותר) מועסקים 5
במחירי ש"ח, 1987מיליוני vsvim1987MIS million, at average prices of 1987

מזון.
עורמשקאותכרייה
ומוצריוהלבשהט7ן00ילוטבקוחציבה

הכלי 10MiningFoodTextilesClothingLeather
Total1andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

012101112131415Codeמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .119,571.1266.45,056.0869.6860.9262.31 . Sales to local market

ליצוא מכירות .28,809.4414.5705.3458.2513.87.82. Sales to expotrs
ותיקונים ענודות .3638.812028.739.668.410.33. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .493.0.01.51.2.0'.04. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .529,112.4693.05,791. 51 ,368.61,443 1280.35. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .6384.832.446.015.010.21.36. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותסך .729,497.2725.45,837.51,383.61,453,2281.77. Incometotal (5+6)

.H*tnInventories
גמורים מוצרים במלאי גידול .88. Increase in stock 01 finished

גמורים 82.318.11.521,438.67.3andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .9.no530.451.58.411.78.19. Increase in stock ot materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת) עיקריות חשומות .1017.203.7414.84,245.7896.2877.6176.810. Main inputoutlay

(109) צריכה (חרושת) עיקריות תשומות .1117,093.3384.44,194.2887.8865.9168.711. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .121,896.437.5326.160.794.619.712. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקר, .329,579.5707.35,836.01,404.91,491.8289.013ו. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .1412,486.2322.91,641.8517.1625.9120.314. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .1510,589.8285.41,315.7456.5531.4100.615. Garss domestic product (1412)
ומשכ1רת עבורה שכר .15.17,862.5167.7952.2292.5426.769.615.1 Wages and salaries
ודיור מכנים שכירת .15.2277.67.244.211.821.44.315.2 Building and equipment rentals
להן) ותמורה רווח .15.32,449.6110.5319.3152.183.326.615.3 Profit and return to capital

Net financing, including interest and linkage
ר.צ0דר< והפרשי ריבית גולל נ0ו, 1,613.415.8316.8100.094.423.8differentialsמימון

<

(/)



ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more employed
persons) (cont.(

של הכלכלי |1:n!jrm
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
במחירי ו!וח, 1987מיליוני 1987NISנזמוצע million, at average prices of 1987

מוצרי
מינרליםany0/מוצרידפוס

אלכימייםגומיוהוצאהניירעץ
מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPrintingRubberנפטNon
and itsand itsandandChemicalmetalic
productsproductspublishplasticand oilmineral

ingproductsproductsproducts

161718192021Codeםמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .1724.0873.71,009.11,007.51,750.8904.61 . Sales to local market

ליצוא מכירות .263573.531.1458.01,239.710.72. Sales to exports
ותיקונים עכורות .39.3.119.93.3244.0.33. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .4.0.0.0.811.33.54. Fixed assets produced lor own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .5796.8947.21,060.11,469.73,245.8919.15. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .66.916.914.714.048.412.06. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותסך .7803.7964.21.074.81.483.73,294.2931.17. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי ניוול .88. Increase in stock 01 linished

גמורים 9.97.711.014.61.03.1andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .94.323.57.618.46.714.49. Increase in stock 01 materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .10465.0654.4557.7905.31,951.9544.710. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריות(חרושת) תשומות .11460.7630.9550.0886.81.958.6530.41 1. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .12■ 63.939.170.792.4211.076.612. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .3813.6971.91,085.81.498.43.295.2928.013י. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14352.9340.9535.8611.51,336.6397.614. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15289.0301.8465.1519.11,125.6321.015. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבורה שכר .15.1220.5189.7320.6284.4651.1223.715.1 Wages and salaries
וציוד מכנים שכירת .15.215.69.018.313.62158.315.2 Building and equipment rentals
להון וחמורה רווח ,15.352.9103.1126.2221.0453.089.015.3 Prolit and return to capital

Net linancing, including inlerest and linkag(
הצמדה והפרשי ריבית כולל נ0ו. 35.540.534.3157.5126.253.3dillerentialsמימון

ג:
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ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more employed
persons) (cont.(

של הכלכלי |1n1£jnn
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
במחירי ,n1B 1987מיליוני vsxim1987NIS million, at average prices of 1987

ציוד
חשמלי

כי1ואלקטרונימוצרימתכת
שונותהונלהniionElectriמתכתבסיסית
BasicMetalMachinerycal andTranspotrMiscella
metalproductsproductselectroequipmentneous

nic equip
merit

222324252628Codeסמל

incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .1535.11,823.1513.72,186.2584.9343.31 . Sales to local market

ליצוא מכירות .282.61,154.1228.92,062.1845.0460.62. Sales to exports
ותיקונים עבודות .36.091.012.976.16.610.33. Work and repairs

עצמי לחימוש קבועים נכסים "צור .4.431.02.840.1.2.14. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל 0ך .5624.23,099.3758.34,364.51,436.7814.25. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .68.020.816.889.34.727.46. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסות0ך ,7632.13,120.1775.14.453.71,441.4841.77. Incomeottal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .88. increase in stock of finished

גמורים 3.225.52.342.642.219.5andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .94.820.92.516.629.07.79. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת) עיקריות תשומות .10407.71,623.9395.02,027.2530.0530.010. Main inputoutlay

(109) צרינה עיקריות(חרושת) תשומות .11412.51,644.839252,043.8559.0522.311. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .1238.9206.760.8■ 351.978.067.912. General input

Grossתפוקה output
(7+8) גולמית תפוקה .13629.03,094.6777.44,496.31.399.2861.213. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14216.51 ,449.8384.82.452.6840.3338.914. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15177.61,243.1324.02,100.6762.3271.015. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.181,101.2240.31.6555717.1203.915.1 Wages and salaries
וציור מבנים שכירת .15.24.328.210.837.910.810.415.2 Building and equipment rentals
להון וחמורה רווח .15.327.5113.772.9407.234.356.815.3 Profit and return to capita)

Net financing. including interest and linkag!

הצמדה והפרשי ריבית כולל נטו, 32.1180.141.4204.3125.332.0differentialsמימון

נ0
0

Excl. diamond industry



INDUSTRIAL PRODUCTS

PRODUCTION OF INDUSTRIAL
PRODUCTS (Quantities(

rv'vuyn 1lain

תעשייה מוצרי ייצור
(כמויות) 14.14

19701980198719881989Unit1Product■חידה'מוצר

והציבה MININGכרייה AND

QUARRYING

גולמי לינפ0 .8823172119Milמיליון LCrude oil

0בעי מ3גז .134142454138Milמיליון m3Natural gas

(ושיווק) קוורץ 0יחול 63.787.066569.71.000אלף tQuatrzsand (marketing

(שיווק) 85.0130.690596.4Ball.חרסית and fire clay

(marketing)

8691,3432,0572.0412.115Potashאשלג

O'ODDID■2,3072,731§2,6482,761Phosphate rock

FOODמזון

Flourקמח

אחיד 9597727376Standardקמח

אחר2 234358457455445קמח


Other2

חלב Milkמוצרי products

מפוס0ר לחלנ .132.2187.3211.1208.4205.8Milמיליון LPasteurized milk

מעוקר ליחלב 11,30317.30556,53563.12452,666L000LSterilizedאלף milk

מקומית 2.6722,7472,7932.607tDomestic§02,956יחמאה butter

10,71610.20818,27918,71916,634Creamשמנת

רכה Soft"21,99439,44755,67158,64960,174גבינה cheese

מלורוה Salt"905644§1,4041,179981גבינה cheese

קשה Hard"6.8309.74714,46314,44413,359גבינה cheese

מותכת Boiled"1,1639671,073978781גבינה cheese

לבן ,Yoghurt"30,72657,41181,74183.77483,902יוגור0, sour and

skimmedואשל milk

Oilsשמנים

Margarine"25,28433.62232,63530.98830,779מרגרינה

מזוככים 41,19467.66576,87669,59776,027Refinedשמנים oils

Coconutי55742576קוקוס

כותנה Cotton"3.25612.33712.1918,6409.099זרעוני seed

332555,9366,340Sunflowerחמניות seed

155340371390370Safflowerחריע seed

36.85254,59562.97453,42248.497Soyaסויה

Maize■1671948428891.409תירס

5105752Palmרקליס

Olive.207162213215207וית

9.297Rape_■לפחית oil

0יכוםפה 2683453753673161.000אלף tOil cake

לאפ" ק0ח כולל 2 0=מ0ר. ל'ליטר: :.nm=n 1.TWiTi 7/1.Including flour used for baking matzo1 lton; mitre; mmetre. t'
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PRODUCTION OF INDUSTRIAL
PRODUCTS (Quantities) (cont.(

תעשייה מוצרי ייצור
(המשך) (כמויות) 14.14

m'rv19701980198719881989Unit1Product'מוצר

מאכרים ALCOHOLICמשקאות

BEVERAGES
(שיווק) לי"ן 13,23418,89616,99515,67014,9441,000אלף LWine (marketing)

למאל0) (פרט 32,39739,43753,63855,57251.092Beerבירה (except malt beer)
ברנדי ,10,5385,7494,1694,0883,855Arrackעראק, brandy and

אחרים otherוספירסים spirits
(marketing)(שיווק)

0בק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
3,8685.3376,8885,8825,245tCigarettesטיסיגריות
760,44741,28528,53526,58424,989kgTombac,גטומבק

הרחה 038,75927,34919,32219X3617,817"Snuffבק

0TEXTILESק00יל
כותנה 22,84220,01316,13213,54314,687tCottonטיחו0י yarn

סרוק צמר 3,8015,3543,291Combedחוטי wool yarn
מנופץ צמר 3,0732,251623484Cardedחוסי wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

WOOD
לבוד 95,58496,885103,292102,680102,160m3Plywoodמ3עץ

וקר0ון PAPERנייר AND

CARDBOARD
עיתון 9,3324,5482,0281,940817tNewsprintנוינייר

והדפסה כתיבה 31,83259,89465,11960,25763,560Writingנייר and printing
paper

אחר 23,52923,54136,73744,95046,016Otherנייר paper
14,37836,02361,63671,08786,224Cardboard*קרסון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
1,3921,2429205737511,000Tyresאלףצמיגים

025,15832,14128,71918,80729,613tי
558455203114741,000Innerאלףאבובים tubes

01,5461,209558307229tי

CHEMICALSכימיקלים
037,74566,70297,05689,22393,101fAmmoniaיאמוניה

גופרתי .אמון 67,82438,23140,84340,85544,530Ammonium sulphate
גופרתי 5,01612,00115,14113.10912,366Potassiumאשלגן sulphate
זרחת' Dicalcium■■13,51616,46622,12419,54115,335■דוסידן phosphate

גופרתית 0יחומצה 2032091431641611,000א7ף tSulphuric acid (100"/<)

(100 0)

1 t=ton; LHitre;mmetre, ממטר. ל=7יי0ר; 0י=0ונה; 1
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PRODUCTION OF INDUSTRIAL
PRODUCTS (Quantities) (cont.(

תעש"ה מוצרי "צור
(המשך) (כמויות) 14.14

vpn■19701980198719881989Unit1Product,'מוצר

014,83335,31032.90133,80435.914tChlorineכלור

(סודר. מאכל 15,92335.26829.71729.71730.897Causticנתר soda

קאו00ית)

היפוכלוריס 7,86514,34810.38910.69412,122Sodiumסודיום hypochlorite

17,76560.99790.32394.30589.164Polyethyleneפוליאתילן

קרבונס Potassium■1,6894,6756,5176,3727,020פו00יום carbonate

3,0025,7186,3066,9767,315Paraffinפרפין

מעובה נפנו 123,261164,778191,867197,517198.845Liquefiedגו petroleum

gas(שיווק) (marketing)

41.62243,307Paints§19,48826.95343,391צבעים

וד0רננ0ים Soapסבון and detergents

כביסה 6.0793,6442,3902,0811,313Laundry.סבון soap

תמרוקים 3,2282,6953,2203.2543,136Toilet■סבון soap

מינרלים NONMETALLICמוצרי

MINERALאלמתכת"ם PRODUCTS

אי0ונג 3n168,272209.768318,455339,230340,390m3Ytongחומרי

00וחר, מ2ונוכית 3.2913,7784.2254,3754,1691,000m2Plateאלף glass

91,411126,011130,830124,914109,768no.Toilet■חיאסלות bowls

רחצה Wash■92,610107,258107,830106,092107,581קערות basins

מ0בח 49,82860,43563,08061,56065.294Kitchen.קערות sinks

מזוגגים קיר 34.77944,09473,83572,92488.7191.000Glazedאלףאריחי tiles

0'מלט 1.3842,0922.2262.3262.2891אלף ,000 tCement

חשמלי ELECTRICALציוד

EQUIPMENT

חשמל 68,26816,77425,10030.70034.050no.Electricityירוימוני meters

184.4321.6347.9391.9355.21,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי

EQUIPMENT

מסחריות 5.3782.3299716151,174no.Commercialיחימכוניות vehicles

l 1ton;L litre;no. number; mmetre.
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ומים אנרגיה

נקבעה הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
נפט ל0ון ערך ש/ר, ומכונה קילוקלוריות ל'10
התרגום ;ton oil equivalent  T.O.E.  (/"OP&J
המוצרים של נ0ו ההיסק ערך פי על נעשה זאת ליחידה

השונים. האנרגט"ם
לאנרגיה בהתאם מוצגים בחשמל השימוש נתוני
ע1 ומצלה הכוח תחנות עי' שהופקה החשמלית
הכוח תחנות תפוקת תרגום כלומר, המפעלים,

לשעטן.

מקורות
בתי הדלק, מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
צרכנים ל000יס0יקה, המרכזית הלשכה הזיקוק,

הדלק. וחברות הנפט מוצרי של גדולים
בישראל. החשמל חברות  חשמל על הנתונים
הספק בעלות כוח תחנות להם שיש תעשייה ומפעלי

קוט"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 אידיוקים יש הכלכלה, ענפי
הדלק מצריכת שחלק "תכן, כך הסופיים. לשימושים
כצריכה סווג בקיבוצים תעשייתיים מפעלים של

חקלאית.

מים
משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מדוח"ות סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות,

מגישים. שהצרכנים חורש"ם
המים נציבות של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג

בלשכה. המקובל מזה שונה והוא
נציבות של המים כמות סיכומי ,1989 בינואר החל
לכן (ינוארדצמבר). קלנדרית שנה לפי הם המים
בלבד חלקיים הינם 1988 לשנת הנתונים

בלוח. פורסמו ולא (אפרילרצמבר)

האנרגיה מאזן
והסברים הגדרות

נתונים מערכת הינו טו/1) (לוח האנרגיה מא7ן
במשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות את המציגה

האנרגיה. משק בתוך הגומלין קשרי ואת המדינה
מאזני של הכללית המתכונת לפי מוצגים הנתונים
פעולה לשיתוף הארגון ידי על המתפרסמים האנרגיה,
התאמות בתוספת ,(O.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 הסטטיסטיים). ההפרשים
כי לציין שלילי, בסימן הנתון נרשם אוניות, תדלוק או
המשק. לרשות שעמדה האנרגיה מסך נגרעה זו כמות
ישראליות אוניות על נתונים כלולים אוניות" בתדלוק
חיובי בסימן מלאי שינוי נרשם 6 בשורה כאחת. וזרות
מקור היא זו שירידה מאחר במלאי, ירידה יש כאשר

הש1נים. לשימושים
שאבדה האנרגיה על גם מלמדות 10 עד 7 שורות
לחשמל, פחם או מזוט הפיכת כגון מהחמרה, כתוצאה
כסולר. או כבנזין 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 נתון מאירך, בפחם. שימוש פירושו שלילי
החשמל "צור ערך פירושו חשמל")  7 בשורה

בשעט"/.
באנרגיה שנעשה השימוש את מייצגת 10 שורה
(כמו האנרגיה יצרני ידי על שימוש למעט המשק, בתוך
הבאות השורות החשמל). חברת או הזיקוק בתי
במשק הכלכליים הענפים על מלמדות אחריה

סוגיה. לפי באנרגיה, שהשתמשו

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1970  1979 בישראל אנרגיה 660
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ISRAEL'S ENERGY BALANCE,
BY TYPES OF ENERGY
Thousand T.O.E. (tons oil equivalent), unless
otherwise stated

ישראל, של האנרגיה \jnn
האנרגיה סוגי לפי

צוין כן א0 אלא נפט), לטון yy niVJ) \"0vv1 אלפי
אחרת

15.1

כולל גולמיסך mvin"אנרגיתגזדלק
השמשטבעיומוצריו

Crude oil
Grandand oilNaturalSolarElectir■

totalproductsgasCoalenergycity

§1988

לרוחות n'jij1A .110,144.77J43.22,092.9 32.0326.449.81. ENERGY

הכל םך  REQUIREMENTSהמשק 

(6 ער 2)
TOTAL (2 through 6)

מקומית הפקה .2376.618.332.0326.42. Indigenous production

יבוא .312,224.210,02212,202.03. Imports

יצוא .41, 176.91,130,846.04. Exports

אוניות תדלוק .5111.6111.65. Marine bunkers

והפרשים מלאי שינוי .61,167.61,054.7109.13.86. Stock changes and
statistical 000יסנ1"ם
discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10)

אנוג"ה יצור

(10 עד 7) נזותגורת

צינוריות נחנרות חשמל ר.

עצמי מייצור חשמל .8

 2,306.1 2,7005
24.3 4. 1

1,613.3  2,007.8
20.3

7. Public electricity

8. Autoproducers of
electricity

נפנו זיקוק .9

ואובדן עצמי שימוש .10

6042 604.2
157.4157.4

9. Petroleum refineries

10. Own use and losses

 סופיים ומימושים 1

הכל סך
1(10 ע7 7) פרוות 1]

הכל 0ך  תעשייה
פנורונימיה מזה:

32.0 4,808.7 6,678.6

31.8

29.5

1,426.4 326.4 85.2

426.6  85.2

11 . FINAL USE 
TOTAL

]1 less (7 through 10))
Industry  total

Thereof:
petrochemistry

כולל ושירותים, מסחר
צינוריים שירותים

'נשתית תחבורה מזח:

420.6Commerce and services,
incl. public services

Thereof: land
transpotration

חקלאות
נית משקי עי שימוש

לנמ"א אחרים שימושים

אנרגטי לא שימוש

0.2

104.7 104.7

78.7

405.6 326.4
94.9

Agriculture

Households use
Other n.es.
Nonenergy use

ר.פקת תזכורת. סעיף
(מיליוני חשמל

קונוש)

19,213.619,213.6Memo item: electricity
generated (million

kwh)
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ISRAEL'S ENERGY BALANCE,
BY TYPE OF ENERGY (cont.)
Thousand T.O.E. (tons oil equivalent), ""'ess
otherwise stated

ישראל, של האנרגיה מאזן
(המשן) האנרגיה סוגי לפי

צוין כן אם אלא נפט), ל0ןן ערן niKi) row אלפי
אחרת

15.1

חשמל

Electri■
city

אנרגית
/atun

Solar
energy Coal

גז

0כעי

Natural
gas

גולמי דלק
ומוצריו
Crude oil
and oil
products

כולל 10

Grand
total

1. ENERGY

REQUIREMENTS 
TOTAL (2 through 6)

2. indigenous production

3. Imports

4. Exports
5. Marine bunkers
6. stock changes and

statistical
discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10)

1989

35.6 341.0 2,260.6 31.8 8,032.9 10,630.8

341.0 31.8

35.6

2,291.3

30.7

16.3 389.

9,375.5 11,666.8

1,074.3 1,109.9
125.3 125.3

159.3 190.

1 .706.27. public electricity
17.38. Autoproducers of

electricity
g Petorleum tetineries

159.810. Own use and losses

1,528.2 341.011. FINAL USE 
TOTAL

[1 less (7 through 10)]
442.4Industry  total

Thereof:
petrochemistry

466.0Commerce and services,
incl. public services

Thereof: land
transpotration

81. 5Agriculture
445.7 341.0Households use
925Other n.e.s.

Nonenergy use

20.297.2Memo item: electricity

generated (million.
kwh)

2.161.5 2,418.4 2,873.8
19.1 1.7

99.1

99.1

648.3 648.3
159.8

31.8 4,947.2 6,947.2

31.6

29.3

0.2

108.4 108.

20,297.

לרשות אנרגיה .1

הכל סך  המשק
(6 עד 2)

מקומית הפקר, .2

יבוא .3

יצוא .4

אוניות תדלוק .5

ור,9רשים מלאי שינ1י .6

000יס0"ם

אנרגיה "צור

0ו) עד 7) נוותגורת

ציבוריות בחברות חע*מל .7

עצמי "צור  חשמל .8

נפט !יקוק .9

ואובדן עצמי שימוש .10

 סופיים שימושים ח.
הכל סך

1(10 עד (ר פחות 11

הכל 0ך  תע^"ה
פטרוכימיה מזה:

כולל ושירותים, מסחר
ציבוריים שירותים

יבשתית תחבורה 0ו1ר.:

חקלאות
rv3 ■j7wo 'V enO'ia

לנמא a'1nN 0'tyiO'Ki

אנרגטי לא kyiO'Ki

תזכורת: סעיף

(מיליוני חשמל הפקת
/(e/V7
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ENERGY REQUIREMENTS AND
GROSS DOMESTIC PRODUCT

המשק לרשות האנרגיה
הגולמי המקומי והתוצר

גולמ מקומי 1986)תוצר n>nm) ■

הכל סך  המשק לרשות Grossאנרגיה domestic productהאנרגיה on1
Energy requirements  total(at 1986 prices)Energy ratio

שח למיליון \~\1vv1

שעטן גולמי>nrמדדאלפי מקומי מדדתוצר
ThousandIndexשח .IndexK.O.Eמיליוני per NIS millionIndex
T.O.E.1986=100.0NIS 100.0gross=1986ח0ש1וח domestic1986=100.0

product

12345=1 : 36

19756.617.675.432,072.2206.8104.4
19766.715.976532.573.4206.6104.3
19776,955.879333.174.7210.1106.1
19787,392.484.334.477.6214.9108.5
19797,787.188.836.081.3216.3109.2
19807,889.089.937.183.7212.6107.4
19818,044.591.738.8876207.3104.7
19828,315.794.839.2885212.1107.1
19838,457.896.440.391.0209.9106.0
19848,591.497.941.29302085105.3
19858.477.096.642.796.4198.5100.3
19868.773.3100.044.3100.0198.0100.0
19879.666.6110.246.7105.4207.0104.5
198810.144.7115.647.8107.92122107.2
198910,631.0121.248.4109.3219.6110.9

T.O.E.  tons oil equivalent.
K.O.E.  kg. oil equivalent.

ENERGY REQUIREMENTS, FINAL
CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS DOMESTIC
PRODUCT PER CAPITA

גפ0. ל10ן ערן \\va  Ioyt1
נפ0. לקג עדך ש/ח  שע7/'/

המשק, לרשות אנרגיה
והתוצר הסופיים1 שימושיה

לנפש הגולמי המקומי

1did es/r<'>!/לנפש גולמיבאנרגיה' מקומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumption of energy1 per capita(1986 (במחירי לנפש

הכללנפש סך Gross domestic
Energy requirementsנפט nxinproduct per capita
per capitatotalTotal הכל ElectricityPetroleumסך products(at 1 986 prices)

Indexשעטן loyiuIndexמדד rouuIndexמדד l01nuIndexמדד שחמדד Indexאלפי nrj
T.O.E1986=100.0TOE.1986=100.0TOE.1986=100.0T.O.E.1986=100.0NISthousanc

§
1986=100.0

§

19751.91495.2.31898.20.20977.71,010101.39.493.1
19761.89194.0.29396.30.21579.90.98398.69.089.1
19771.91295.1.30597.20.22382.90.98198.49291.1
19781.98798.8.363101.60.23587.41.026102.99.392.1
19792.038101.3.4031045023988.81.060106.39594.0
19802.020100.4.385103.20.23788.11.058106.19594.0
19812.032101 0.395103.90.2429001.059106.29.796.0
19822.0661027.403104.50.25092.91077108.09.897.0
19832.059102.4.399104.20.25996.31.064106.79.897.0
19842.045101.7.356101.00.26197.01.021102.49.897.0 .

19851.96997.9.30096.90.26698.90.95896.19.998.0
19862.011100.0.342100.00.269100.00.997100.010.1100.0
19872.178108.3446107.70.292108.61.053105.6105104.0
19882.249111 8481110.40.317117.81.066106.910.6105.0
19892.312115.0.511112.60.332123.41.076107.9105104.0

.O.E.  tons oil equivalent.
Does not include consumption by the energy sector, such

is electricity generators and refineries.

נפט. לטון ערך שור.  שעטז
החשמל יצרני כנ1ן האנרגיה, יצרני ע1 צריכה כולל לא 1

הזיקוק. ובתי
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ELECTRICITY

PRODUCTION AND SUPPLY OF
ELECTRICITY BY THE ISRAEL
ELECTRIC CORPORATION

חשמל
ואספקתו חשמל ייצור
החשמל חברת ידי על

לישראל
15.4

19881989Unit§195019601970198019861987.תירה

Productionהפקה
"צור נושר
מותקן1

1004101,2322.7374.0624,0624.0624.295MWInstalledמגוס generating

מיליו!"צור
קו0('1

5432,2056.61012.09715.50317.10218,76019.839million
capacity1

Production

עומ0 מסגת
KWH

Annualשנתית: peak

1104201.0862.0152,7103.0703.2403.600MWמגוטנוקר
load:
Morning ערב

1.1151.9302,8203.2403.5103,720Eveningי mirar
נדלק

0 1936361.6502,9311,5871,9372,3892.5011.000אלף tFuel consumption

נפחם
3.2163,2653,2273,471■Coal consumption

Mainsרשת
מסירה קוי
וחלוקה

70.3141.4265.1431.5342.1333.9335.3km.HVקמ transmission S
distribution lines2 נמתח

גנוה2
חלוקה 7ןוי

במתח
203.5212.4124.4161.1141.2268.0139.6km.LVקמ distribution

lines2נמוך2

סרנססור
מסורים

1,6134,8319,13015,59817,87118,20518,580No.Distributionמספר power
transofrmers1>חלוקר\

הספק
הטרנססו

2149922,5585.2216.1006,2456,449MVACapacityמרא ot distri.
רמ0ורים
לחלוקה1

butotn trans■
ofrmers'

01חשמל*0פקתו electricitySuppl<
הכל 13,95815,42916,94417,982millionTOTAL§10,794§4641,8575,697מיליון0ך lU'Olpתעויף

KWATariff צוינה
ניתית

446 2061,4482,9053.6144,0504,8395,190Household

1967821,9813,3843,7814,1034,477Tradeמסחר חקלאות
669■תעשייה3 14

195
1,878

455
§3.775

658
4.581

765
4,939

864
5,095

906
5,296

Agriculture
Industry^ מים 546טאינת 111,3941,678§1,7211,8942,0432,113Water pumping

Consumers1צוננים1
551אלףצוננים 2038881,2711.4191.4461,4991,5211.000Consumers

1 Al the end 01 each year. 2 Annual increase. 3 Incl. sales
to nonindustrial consumers who pay according to the industrial 'aril.

לא לצרכנים 0ביר1ח נולן 3 .rvmiu noocn 2 .man ב10ף
תעשייתי. תעריף לפי D'o>vyon rrJV'wv
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SUPPLY OF ELECTRICITY, BY
ECONOMIC BRANCH
Million KWH

לפי חשמל, אספקת
כלכלי ענף

קוט"ש מיליוני
15.5

ראשיסמל 19881989Major§197019801987ענף branchCode

כולל 5,992.211,278.517,874.516,317.818,853.2GRANDסך TOTAL

שומרון יהודה, מזה:
עזה ורונל

27.2221.8517.6535.3413.7Thereof: Judea, Samaria
and Gaza area

706.4835.1915.0948.2Agirculture0חקלאות0

הכל12 סך  2,119.83,584.85,019.55,220.75,443.2Industryתעשייה  total12

והצינה10 334.9321.3486.7521.2565.8Miningכרייה and quarrying10

וטבק'1112 משקאות ,249.1433.66735698.2712.7Foodמזון, beverages and
tobacco'

1112

0256.13535355.6333.6338.3Textiles13ק00יל13

5.119.443.350.849.4Clothingהלב^ה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.68.812.912.212.3Leatherעור and its products15

ומוצריו16 44.175.999.4102.4100.9Woodעץ and its products16

ומוצריו17 146.2131.0168.2175.3184.0Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.027.545.449.850.5Printingרפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1168.7246.9238.7244.3Rubberמוצרי and plastic products19

נ2009 ומוצרי כימיים 504.1942.91,249.71מוצרים ,294.21,367.4Chemical and oil products20

אלמתכת"ם21 מינרלים 185.9268.8319.6312.4316.3Nonmetallicמוצרי mineral
products

21

בסיסית22 60.9190.0200.8198.4202.0Basicמתכת metal22

מתכת23 .100.3294.1מוצרי 441.64805489.2Metal products23

23.044.572.778.784.0Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.7103.9244.1259.2273.8Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 51.4126.1188.3196.6210.9Transportכלי equipment26

8.027532.339.139.0Diamonds27יהלומים27

177.62005Miscellaneous2829§136.8§9.141.8שונות2829

ומים3 1,967.22,642.02,629.62,715.6Electricityחשמל and water3

ושירותים49 מסחר ,727.71,020.11,218.51,541.3Constructionבימי, commerce
and services

49

פרטית צריכה
וציבורית

3,782.55,691.86,587.57,242.8Pirvate and public
consumption

ממו"ן ובלתי 769.5550.3Other§593.4§293.6§אחר and not classified

Ind cold storage. קירור. כתי כולל 1

Source. data 01 Israel Electric Corporation and of industrial establishments תחנות שברשותם תעש"ח"ם מפעלים ונתוני לישראל החשמל רונרת נתוני המקור;
owning power stations with a registered capacity of 300 kw. or more; נמורח החשמל חנרח כולל אינו ומעלה; קו0 300 של רשום הספק נעלות no
excluding the Electric Corporation in East Jerusalem. ,O'?e//1'
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WATER

GENERAL WATER
CONSUMPTION, BY SOURCE,
USE AND TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters

D>n

כללית, מים תצרוכת
שימוש מקור, לפי

יישוב וצורת
מעוקבים מנורים מיליוני

15.6

1989 1987/88 1986/87 1984/85 1979/80 1974/75 1969/70 1964/65

TOTAL

Source

"Mekorot"1

Self supply

Wells

Surface water

Other suppliers1

Use

Domestic

Industrial

1,840

1,160

Budget years 1^j7n nnui
1,749 1,560 1,920 1,700 1,596 1,564 1,329

996 932 1,114 985 892 853

495

107

639

377413423445430392377

170143138135149160143

14315514313522776233

199240295375422424447

55759490109111123

Agricultural2 total 1,238 1,179 1,025 1.389 1,235 1,207 1.249 7,075

Type of locality3

הכל סך

הספקה מקור

מקורות1 חברת
עצמית הספקה

מבארות

עיליים ממים
אחריםי ספקים

ביתי

תעשייתי

הכל 0ך  חקלאי2

"שובי' צורת

עירוניים Urban"שובים localities

78827375757559citiesערים

וארורים 55626362594858moshavotמושכות and others

308377373417490376392Moshavimמואבים

507564540523606389484Qibbuzimקיבוצים

וחוות 42482831332224Institutionsמוסדות and farms

מיעו0ים 11182431292527NonJewishכפרי villages

7498106969790135Otherאחרים

1 The data include water from wells and surface water. 2 See
introduction. 3 The classification by type of locality is according to
the definition of the Water Commission.

ס'וונ 3 מבוא. ראה 2 עיליים. ומים מנארות מים כוללים ומתונים ו

המים. (צינות הגדרת פי על הוא "ש/כ צורות
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בינוי

להארחה, בנייה למגורים, בנ"ה בנייה: ■■עודי

מבני ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ומשרדים, עסקים
חקלאי. למשק ובנייה ציבור

מת"חםים בנ"ה סוג על הנתונים הבנייה: סוג
בלבד. למגורים ציבורית לבנייה

נעשות העבודות רוב שבה בנ"ה רגילה: בנ"ה
יצוק מזוין מנסון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
קירות עם חבנ"ה, באתרי מיוצרות בתבניות במקום,

שונים. מסוגים מבלוקים מילוי
מוכ הבניין חלקי רוב שבה בנ"ה מתועשת: בנ"ה
כך אחר ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש נים
אך מתועשת, בנ"ה של שונים סוגים יש הבנייה. באתרי

הם: העיקריים 0וגיה שני
שבה בנ"ה סגורה: טרומית או טרומית בנ"ה .1
במפע מיוצרים ליסודות, פרם הבנייה, חלקי רוב
הבנייה באתרי נעשית והרכבתם מיוחדים לים
אלה. מפעלים ידי על מראש קבועה תוכנית לפי
ופני חיצוניים קירות שמרכיבים: םרומ"ם חלקים

ועוד. מדרגות תקרות, מיים,
כוללת: אחרת מתועשת בנ"ה .2

רוב שבה בנ"ה בעיקר  עירוניים באזורים א.
יצוקים משאים קירות בשיטת נבנה הכנ"ן שלד
כלל (בדרך ס0נדר0יות בתבניות בנ"ה באתרי
0רומ"ם חלקים גם בה ומשולבים מפלדה)

בנ"ה. באתרי או במפעלים מראש שמכינים
הבניין שבה בנ"ה בעיקר  כפריים באזורים ב.
מוכנים תלתמימד"ם מחדרים כלל בדרך נבנה
וכוי) נגרות אינסטלציה, (כולל במפעלים מראש
"מרח (בנייה הבנייה באתרי אותם ומרכיבים

בית").
במבוא הגדרות ראה וכפריים: עירוניים "שובים

אוכלוסייה.  בי בפרק

מקורות
מדווחים. בנייה וגמר הבנייה התחלת על

בני שבע, באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
השרון, הוד רימונה, גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק,
חיפה קריות חיסה, חולון, חררה, יעקב, זכרון הרצליה,
לוד, סבא, כפר ירושלים, סבריה, וים), ביאליק (מוצקין,
פרדס עפולה, עכו, נתניה, נצרת, ציונה, נס נחריה,
אתא, קרית אונו, קרית צפת, תקוה, פתח חנהכרכור,
רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון, ראשון גת, קרית

אכיכיפו, ותל שפרעם רעננה, השרון,
והשיכון הבינוי משרד גדולות; בנייה חברות
אחרים; ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת
עיתו ק0עי גבוה, לחינוך מוסרות היהודית; הסוכנות
שבאמצ  שונים ופרסומים בעיתונות מודעות נות,
הנבנים הארחה ובתי תעשייה מפעלי מאתרים עותם

להיבנות. עומדים או

בינוי

הציבוריות והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
קו' הקמת וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף
על מפורטים הסברים נפ0. וקידוח חשמל קוי קשר,
המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים
הנ'^'  864 המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק

.1986 1988 בישראל

בנייה
פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בנייה: התחלת

ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבניין בנייה: גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקירו את למלא

שנוחו. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל שטוו:

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חרר דירה:
אליה ויש שירות חדרי כוללת היא לדיור. המיועד ארעי
דירות עם משותף משטח או מהרחוב נפרדת גישה

הבניין. בתוך אחרות
אוכל, חדר אורחים, חדר שינה, חדר דיור: חדרי
אינו ויותר. מי'ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר
רחצה, חרר שימוש, בית שירותמטבח, חדרי כולל

מייר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים הול
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון יוזמה:

עליה. ופיקוח ושטח)
המוס הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, דות

הנייל. המוסדות של המלאה בשליטתם
הציבורית. לבנ"ה מחוץ הבנ"ה כל פרטית. בנייה
ההסתד הסקטור של הבנ"ה את גם כוללת היא

רותי.
המיועד השטח שבו בכיין, למגורים: חדש בניין
והנבנה הבניין משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים
הרוס בניין של יסוד גבי על או בניין, עליו שאין מגרש על
בבניין לשמש היכולים קירות כלל נשארו לא שממנו

החדש.
כחודשים הבנ"ה משך הבנ"ה: זמן משך
זמן משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנ"ה, גמר עד מהתחלה
בחישוב לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנ"ה
בגודל בניין לכל ניתן לבניין הממוצע הבנ"ה זמן משך
הבנ"ה זמן משך שבחישוב בעוד שור, משקל כלשהו
הדי מספר לפי הבניינים משוקללים לדירה, הממוצע

שבהם. רות

בינוי
CONSTRUCTION 450



את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
ושומרון ביהודה בגולן, היהודיים ביישובים הבנייה
הבנייה סיני. בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל
החל בלבד. הכל ב"סך בלוחות כלולה אלה באזורים

הצפון. במחוז כלולה בגולן הבנייה 1982 בשנת
באומד נכללו בעבר תוקנו. הבנייה אומדני ב1970
חלק נכללו ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה נים
ביוזמת שנבנו החקלאי המשק של המבנים משטחי
הוונו מבני של המיוחד האופי בגלל הציבורי. הסקטור
האחרונות, בשנים בנייתם בהיקף הרב והגידול מות
זאת לעומת הכלליים. הבנייה מאומדנ1 החממות הוצאו
המבנים שסח הציבורי בסקטור הבנייה לאומת1 נוסף
בניית על שנתיים נתונים שח0ר. החקלאי המשק של
לישראלמוסף, סטטיסטי בירחון הופיעו חממות

.1989 ,6 מסי
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 הביסחון

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 מחצית
מהנתו חלק מוסיף הדיווח, ביקורת שיטת למרות
הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של בפיגור להגיע נים
כל שלאחר הראשונה השנה במשך מתרכזת

מחצית.
התקופ הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הפיגור על בהסתמך בנייה, "עוד לכל בנפרד ת"ם
הרעה או שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע
השסחים גודל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח
אומדן הנדונה. לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים
מתבסס, ולתעשייה להארחה הבנייה על בדיווח הפיגור
אינפורמציה על גם לעיל, הנזכרים הגורמים על נוסף
המתקבלת האפשרי הפיגור על בלשכה המתרכזת
וסרם למדווחים שנשלחו שאלונים שונים: ממקורות

וכד'. בעיתונות מודעות עיתונות, ק0עי חזרו,
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחוזים ב10 הסתכם ,1989 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב7 הבנייה
בווע הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
על והמבוססים וגמר, התחלה על מדווחות שאינן רות
בהתאם חושבו ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי

הבאות: להנחות
הוא ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר, קטן
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
לאחר וחצי שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה השנה
ואילך 1982 ומשנת 1978 עד 1968 משנת

ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על
שח/:

הירקון, אפיקי אילת, יהודה, אור מקומיות: ועדות
עציון, גוש שאן, בית בקעת אשרי, אריאל, אפרת,
גליל תחתון, גליל מרכזי, גליל מזרחי, גליל גלבוע,
הדרומי, השרון חברון, הר המרכז, הררים, עליון,
השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון, זמורה,
'זרעאלים, יהוד, טירה, (בשרון), טיבה טובים, עזה, חוף
בנימין, מסה הכרמל, מורדות העמקים, מבוא לודים,
אפרים, מעלה אדומים, מעלה מנשה, יהודה, מטה
משגב, החרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, מעלה
צפון חפר, עמק הירדן, עמק עירון, עומרמיתר,
רכס שמונה, קרית ארבע, קרית קצרין, השרון,
שרונים, שקמים, שמעונים, שורקות, שומרון, הכרמל,

נגב. רמת תמר,
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
ערד, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה כרמיאל,

טבעון. וקרית שררות

ואומדן חישוב שי0ות

הנתונים סיכום
וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי לאחר דלעיל, השונים מהמקורות

הבנייה וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
המתקב הנתונים לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור, קיים
בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן מהן לים

להלן). ראה  הפיגור אומדן חישוב (דרך
על חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
תחת זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה

כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1
הפר הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
ליי הפרסית הבנייה עיקר את כללה לא היא טית.
ולבנייה לתכנון הוועדות בתחומי השונים עודיה

בנייה. וגמר התחלות על דיווחו שלא
ציבור מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
הצי העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות בוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
השונים, לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל
הרשויות מספר כי יצוין, בנייה. וגמר בנייה התחלת
מ17 בהתמדה גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות
רשויות ול41 ב1958 רשויות ל33 ב1949 ראויות

ב1968. הרול
על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה, וגמר בנייה התחלת
אומד חושבו אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות
הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור נים
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 ודירות 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. נחשבת מושכרת דירה או
בנייה, בתהליך שנמצאת דירה בנייה: בשלבי דירה

אוכלסה. לא ושעדיין הסתיימה טרם שבנייתה

מקורות
הדירות כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
מיוחד שאלון באמצעות בסקר, שנכללו החדשות
עובדי ע"1 הבניינים פקידת ע"1 וגם לקבלנים שהופנה
של וההגדרות התוצאות של מפורט תיאור הלשכה.
הס00יסנ1"ם לירחונים במוספים הופיע הסקר
מסי מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (החל לישראל

.864

דירות במלאי שינויים סקר
לס0 המרכזית הלשכה עורכת 1970 בשנת החל
על שנתיים סקרים גדולות, ערים במספר 0יס0יקה
חדשה. מבנייה נובעים שאינם הדירות במלאי שינויים
ליה1 מגורים דירות הפיכת הריסה, הם: אלה שינויים
המק0י תופעות  דירות ואיחוד למגורים שאינן דות
יחידות והפיכת דירות פיצול הדירות; מלאי את נות
את המגדילות מגוריםתופעות לדירות למגורים שאינן

הדירות. מלאי
ב16 נערך והוא הורחב הסקר 1981 בשנת החל
חיפה, אביביפו, תל ירושלים, הן: ואלו גדולות ערים
חולון, גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר 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
שנאטמו 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: שהפכו עסקים

מגורים. לדירות והפכו "עודן את לשמש שהדלו
דיור יחידות לשתי שחולקו דירות דירות: פיצול

הדירות. מלאי גדל כך ידי ועל נפרדות
התקצ1 השנה בסוף הדירות מצבת הדירות: מלאי
בכרטסת רישומים לפי העיריות שדיווחו כפי בית,

ארנונה. משלמי
שבנייתן הדירות מספר שנבנו: חדשות דירות

הנסקרת. התקציב בשנת נסתיימה

בנייה התחלות על נתונים אלו ועדות מרוב התקבלו
250 על עולה ששטחם הבניינים בעבור בנייה וגמר
רק אלה נתונים התקבלו 1981 עד 1979 בשנים מ"ר.
מ"ר. 500 על עולה ששטחם הגדולים הבניינים בעבור

חוקית הבלתי הבנייה אומדן
ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית, הבלתי הבנייה
באומדני ב1974 החל ונכללת נאמדת הלאיהור"ם,

הארץ. בכל הבנייה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
נמצ שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
התקבל אלו מוועדות הלאיהוד"ם. היישובים רוב אים
היתר בלי שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח
הוגשו בוניהם שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה,
היתר יקבלו דבר של בסופו אך משפטיות תביעות

בנייה.
ע"1 מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת
אלה). ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל
שהת הבניינים של המשוער השטח הופחת זה משטח
שיקבלו משערים אך בנייה אישור בלי בבנייתם חילו
הארצי, האומדן את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד
של אומדן 19891974 בשנים הנ"ל לנתונים הוסף
עליהם). דיווחו שלא היישובים (עבור אחוזים כ10

אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר כאומדן
שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות

בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרטית

לסנוטיס המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
בעריכת והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על טיקה,
חצישנת"ם וסקרים ערים ב12 תלתחודש"ם סקרים
לא חדשות דירות על נוספים עירוניים "שובים ב21

שיפוטם. שבתחום מכורות
תלתחודש"ם סקרים נערכו ו1975 1974 בשנים
החצי הסקרים עריכת והופסקה גדולות ערים ב17

העירוניים. היישובים ביתר שנתיים
ערים ל21 הסקר הורחב 1981 עד 1976 בשנים
ערים ל3 הסקר הורחב ,1982 בשנת החל גדולות.
הערים ומספר  ורעננה חדרה אשקלון,  נוספות
אשקלון, אשדוד, ירושלים, הן: ואלו ל24 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,
אביב תל רעננה, השרון, רמת גן, רמת רחובות, לציון,

יפו.

הגדרות
החוד ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני שים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
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הבינוי משרד ידי על סופקו הנל הנתונים רוב כלליות).
והשיכון.

הציבורית בבנייה בהשקעות נכללו 1977 בשנת הרול
מגר בתי בשיפוץ הקשורות השקעות גם (16.14 (לוח
ידי על שכונות לשיקום תוכנית במסגרת שנעשו רים,
ההשקעות היהודית. והסוכנות והשיכון הבינוי משרד
בתוספת כלל בדרך כרוכות אינן אלו שיפוץ בעבודות

בנייה. ש0ח
למגו שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
של זה בסוג האומדן שי0ת אחרות: בינוי ועבודות רים
הפר בבנייה הנהוגה לשיטה בעיקרה רומה השקעות
על האומדן מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, כוית
ירי על המתבצעות ההשקעות ערך של כספיים נתונים
עבודות מהלקח ממשלה, משרדי כמו: ציבוריים גופים
ומוסדות מפעלים של הדיווח על וכן עיריות ציבוריות,
הבנ"ה בענף פעילותם על המרווחים אחרים ציבור

הציבוריות. והעבודות

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

ושכירים מועסקים
ארם כוח סקרי הוא 16.15 שבלוח הנתונים מקור
על הסברים עזה. וחבל שומרון יהודה וכשכורו1 כישראל
ושכר עבורה  12 לפרקים במבוא ראה אלה סקרים

/1זה. וחבל שומרון יהודה,  ר27

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בשנים ושעודכנה 1968 מאז שהתפרסמה הסידרה
החל חדשה במתכונת מתפרסמת ו1980 1971
שכירים של שכיר משרות על. נתונים וכוללת 1981 כ
ימי ממוצע באחוזים,  יומיים ושכירים חודשיים
והוצ שכר ממוצע יומיים; שכירים של בחודש עבודה
שוט במחירים יומיים שכירים של נוספות עבודה אות

וקבועים. פים
יהודה תושבי השכירים את גם כוללת הסידרה
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
הנתו שכירים. המעסיקים קבלנים של מייצג ממידגם
מתקב עזה וחבל ושומרון מיהודה העובדים עבור נים
העבודה במשרד התעסוקה משירות במרוכז לים
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר והרווחה.
שוספים במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושכו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים
שכיר, משרות על מוחלטים במספרים נתונים
בשנ למצוא הקורא יכול בינוי,  40 ושכרבענף42
הדיוו פי (על 12.32 לוח ושכר "עבודה בפרק זה תון

לאומי). לביטוח למוסד חים

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבר אשר איש שכיר.

מקורות
נאספים הדירות במלאי הייעור שינוי על הנתונים
של רישום ספרי העיריות: של מינהל"ם ממקורות
ודוחות שומה) (ספרי הבניינים על כללית ארנונה חייבי
החלים השינויים נרשמים שבהם העיריות של פנימיים
הסקר ערים ב15 למגורים. ושלא למגורים ביחידות
אביביפו, תל בעיר ואילו הלשכה עובדי ידי על נערך
למחקר מהמרכז ישירות מתקבלים הסקר נתוני

העירייה. של וחברתי כלכלי

כספיים נתונים ב.

בבינוי גולמית מקומית השקעה
מ"צגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
בינוי ועבודות המבנים מלאי לערך ברוסו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות,
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה
שלא ובנייה למגורים בנ"ה ההשקעות: "עודי
לעס להארחה, בנ"ה כגון: אחרות ועבודות למגורים
מים מפעלי ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ולמשרדים, קים
למבני בנ"ה ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל,
וביי במטעים השקעות כולל (לא ולחקלאות ציבור

עור).
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
למגו הדירות מלאי לערך ברוכת התוספת את מ"צגת
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה רים.
יתר כל את כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו ^עליה
כן וכמו למגורים הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות

וכוי. רווחים מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את

חישוב ודרכי מקורות
למגו הפרסית כבנייה הגולמית ההשקעה ערך
סוימת בשנה השכוח של הפיסית התוספת רים.
וגמר התחלות שטח של כממוצע 1962 עד חושבה
שיסה הופעלה 1963 משנת נסקרת. בשנה בנ"ה
וגמר התחלה לשטחי נפרד משקל מתן ע"1 משופרת
הערכת פי על נקבע זה משקל שנה. רבע בכל בנ"ה
של הממוצע הזמן למשך (בהתאם שבוצעו העבודות
או החלה שבנייתם במבנים נדונה בשנה הבנ"ה)
הממוצע המחיר שנה. אותה של רבע בכל נגמרה
מבוסס ההשקעה חישוב לצ1רך למגורים בנ"ה לסייר
תקופ מסקרים שהתקבלו תוצאות על ב1965 החל
הפר בבנייה הבונים של ההוצאות בהם שנחקרו תיים
רווח הוסף אלו לתוצאות הקרקע). ערך (ללא טית

הבונה.
במחי למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
במחירים האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים רים

מתאימים. מחירים במרדי שוטפים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
ניתוח באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
תרגום הבנ"ה. עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי
ההוצאה בעזרת נעשה כספיים למונחים אלה שלבים
והוצאות פיתוח הוצאות בנ"ה, (הוצאות בנ"ה למ'ר
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מים צינורות הנחת כוללת מים צינורות הנחת
או לבניינים, לחיבור (ער והסתעפויותיהם ראשיים
הקבועים המים צינורות הנחת כן וכמו למתקנים).

השק"ה. למ0רת
צינורות הנחת כולל ותיעול ביוב צינורות הנחת
או לבניינים לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
או (ביוב) שפכים מי והוצאת ריכוז לצורך למתקנים)

(תיעול). גשמים מי והוצאת ריכוז לצורך
היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
הנחת כביש, סלילת של למנורות החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות
הבינוי משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
ידי על העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון,
הסר המדידה עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין

עצמי). (בביצוע פית
העבודה גמר והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
נתוני בסיכום הקבלן. עמ הסופי החשבון גמר עם נקבע
ולא העבודה של חלקי ביצוע גם בחשבו! מובא הגמר

הנדונה. העבודה כל גמר רק
שעד כביש של חרשה 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 או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום

מחדש. וסלילתו ממנו
הכביש סוג

בין או ארצית לתנועה המשמש עורק1). (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:
ועוד).

הכביש מבנה
הוא הכביש של העליון הציפוי באספלס: ציפוי

מאספלט.
הכביש וחלק המ0עה 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,
הסוכ אחרים; ממשלה משרדי והשיכון; הבינוי ומשרר
חברות שלוש לישראל; הקיימת הקרן היהודית; נות

מים. מפעלי מקורות; חברת בנייה;
מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
שנתקבלו וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב

הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות
נתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות
ממשלה. ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות
המרוו המקומיות לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום
ידי על שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום כולל חות,

בלבד. ממשלה ומשרדי חברות

כשהתמורה (שכר) כסף בשוה או בכסף תמורה
חודשי. או יומי בסיס על מחושבת

וחודשיים. יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
שכיר שאותו היות קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא
עשוי בענף) הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר
היא המדידה קבלנים, מםפר אצל חודש באותו לעבוד
יום לפחות מאוישות שהיו משרות מספר של למעשה

שכר. עבורן שולם ואשר בחודש אחד
ביצע שהשכיר עבורה ימי למעשה: עבודה ימי
ימי מספר שכר. עבורם וקיבל עבודתו 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 975ו
הכנסה במס החייבים ניכויים לפני ברו0ו 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) ערכה שדה, (תוספת מיוחדים
חופשה, מילואים, (ימי היעדרות ימי עבור תשלומים
תשלו מקצועית, ספרות הבראה, דמי וכוי), מחלה חג,
של רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת עבור מים
כלכלה סלפון, העובד), ברשות הנמצא המעסיקים
נסיעה רמי בלבד), הכנסה במס (החייבים ואש"ל
וכרי), דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה, לעבודה

וכר. עוברים לילדי לימור בשכר השתתפות
ציבורי ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו ענודה שכר
פיצו תשלומי ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא

ופנסיה. "ם
ואת ברוסו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לא1מי, לבי0וח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים, פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכוי חולים לקופת

המעסיק. חשבון על 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
מוע מזנון, מסבח, החזקת על עבודה, בגדי על הוצאות
עוברים, והכשרת גיוס ספורס, מתקני ספרייה, דון,

וכוי. לעובדים דיור
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
שוספים, במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושכו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים
והוצ שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרסים
ראה (1981 (עד הקודמת במתכונת בבינוי" עבודה אות
מ/90,מ0'1980,8.  לישראל הסטטיסטי בירחון

ציבוריות עבודות
הגדרות

למיניהן דרכים סלילת כולל כבישים סלילת
הסוגים. מכל רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשות
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בגולן, שבוצעו העבודות 1976 שנת ער כלולות לא עול את גם ,1967 ביולי החל כולל. הנתונים סיכום
בסי כלולות 1976 משנת עזה. וחבל ובשומרון ביהודה אינו הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות
באזר היהודיים היישובים עבור שבוצעו העב1דות כומים וצהל. הביסחון משרד של עבודות כולל
במחוז 1982 משנת כלולות בגולן העבודות אלה. רים כלולות לא סלילה עבודות על הנתונים בסיכום
כלולות עזה וחבל ושומרון ביהודה והעבודות הצפון עזה. וחבל ושומרון ביהודה בגולן, שבוצעו העבודות

הכל. בסך הצפון. במחוז גולן בנפת העבודות כלולות 1982 משנת
ותי ביוב מים, צינורות הנחת על הנתונים בסיכום

נבחרים פרסומים

י0'7"0 יע> י0'7"0 ™J^ZZ0 766
19861988 בישראל הבינוי 864

952ו בבנייה התעסוקה מרדי 13
1969 בקיבוצים מגורים סקר 356

0כנ"ם פרסומים חוק פי על מוגנים בבתים וד"רים כעלים סקר 485
1973 הדייר הגנת

דו"ח למגורים בבנייה תשומה מחירי מדר 17 ודרכים ככישיח בסלילת תשומה מחירי מרד 688
(1964) המייעצת הציבורית הוועדה 1980/81
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BUILDING

AREA OF BUILDING, BY
PURPOSE
Thousand sq. m.

"עוד לסי הבנייה, nout
בנייה

ס"ר אלפי

משק סבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

ציבור מבני
Public buildings

ivvyyn
Industry

עסקים הארחה,
ומשרדיכ
Hotels,

commercial and
office buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series1
Building completed

28
91

257 325
Building begun2

143
148 282

40
104
347

95
404

26
104
109

89
224

749
1,846
1,947

קודסתי סידרה
בני גמר

843
2,145
2,985

1,789
1,777

בנ"ה2 התחלת
2,116
2,835

1949
1955
1960

1955
1960

' series(whole country)3
Building completed
358 424
191 547
139 504
5178 512
351 549

374
587
288
501
562

הארץ)3 (כל חדשה סידרה
בנ"ה גמר

134 2,195 3,485
274 3,125 4,724
206 2,381 3,518
153 3,134 4,478
211 4,760 6,433

1960
1965

41967
51970
1974

312
346
247
297
155
175
295
327
322
159
147
186
137
Building

268
108
196
5130
425

549
665
582
705
625
500
442
494
427
382
378
382
335
398

begun
365
768
561
552
594

573
609
486
529
434
364
335
400
450
445
390
465
346
308

464
437
233
481
764

215
186
231
419
214
191
203
166
316
221
298
291
213
217

259
330
176
234
324

4,910
5,380
3,605
3,450
3,570
3,680
3,750
3,690
3,490
3,130
2,915
2,835
2,900
3,290

■ה
2,077
3,089
1,651
4,513
5,340

6,598
7,152
5,250
5,350
5,140
4,890
4,905
5,045
5,010
4,500
4,140
4,120
3,980
4,350

בנ התחלת
3,433
4,732
2,817
5,910
7,447

61974
1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

§1 986
§1987
§1988
1989

1960
1965

1967י
51970
1974

326
226
305
201
192
257
386
309
142
145
176
191
87

528
695
481
361
475
431
455
438
327
313
360
428
308

110
561
579
477
406
421
337
340
508
414
417
326
424
419

328
181
310
327
212
372
170
299
190
207
120
263
332
166

5,490
4,700
3,550
4,340
3,750
4,320
3,535
3,390
3,015
2,780
2.730
3,235
3,385
2,980

7,612
6,296
5,360
5,930
4,930
5,780
4,730
4,870
4,460
3,870
3,725
4,360
4,760
3,960

61974
1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
§1986
§1987
§1988
1989

Data do not include ail building in Israel; see introduction. 2 Annual
data "ere compiled as of 1955 only. 3 Incl. building all over the
country;see introduction, . As of 1967, the total includes also building
in Jewish localities in the Golan, Judea and Samaria, the Gaza Area arid
Notrh Snai; as of 1982, the Golan SubDistirct is included in the Northenr
D1slncl■ 5 As of 1970, excl. construction of greenhouses■ see
introduction. 6 As of 1974 a new series, including also estimates of
illegal building; see introduction

שנתיים נתונים 2 מבוא. ראה בארץ: הבנ"ה נל את כוללים א.נם rj.]m]n ,
ראה הארץ: נכי הבנ"ה את כוללת 3 .1955 בשנת החל רק סוכמו
היהודיים נ"שובים הבנ"ה גם הבנ"ה הכל סך כולי 1967 בשנת התל 4 מבוא
במתו! כלולה גולן נפת מי1982 סיני: וצפון ו>1רי חבל ושומרון, יהודה בגולן
מנו*. ראה חממות; בניית כולל לא נ970! ייחל 5 הצפון
חוקית: הבלתי הבנ"ה ב'1נור אומדן גם הכוללת חדשה, סידרה ב1974 החל 6

מבוא. ראה
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DWELLINGS, BY SIZE, AND
ROOMS

דירה, גודל לפי דירות,
וחדרים

לפי בדירהרירות, חדרים D'YTnRoomsמספר
Dwellings. by number of rooms in dwelling

נוספים
לדירות

הכל הכלסך קיימותבדירותסן
Total123456+TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי Formerסידרה series1
Buildingבנ"הגמר completed

195531,6702,12020,7908,22054071,0203.670 67,350
196028,7401,12010,07016.3401,21079,6404,320 75.320

Buildingננ"ההתחלת begun
195530,5702,12019,3308.72040073,5002,280 71,220
196024,8101,0809,66012.8701.20068,7104,640 64,070

חדשה2 Newסידרה seires2
בנ"ה Buildingגמר completed

196030,9901,50011,14016,8601.49086,0905,550 80,540
196538,4207808,55024,8704,220117,6906,750 110,940

3196727,9006306,53017,4103,33085,0505,450 79,600
197031,3804503,7107,210 19,130880104,5505,910 98,640
197450,3107205,06014,780 27,1102,640172,8207,400 165,420

4197451,7107405,15015,410 27,7002,710177,7107,400 170,310
197555,6108205,57016,540 30.0202,660187,2106,840 180,370
197835,4501,0803,33012,480 15,500880 2,180124,6804,350 120,330
197930,5005502,02012,960 11.0601,050 2,860115,8005,600 110,200
198030,7608902,40012,560 10,1701,110 3,630118,2506,710 111 ,540
198133,4405601,64015,090 11.8101,070 3,270128,4405,550 122,890
198233,3307901,78014,370 12,0401,550 3,800128,5506,080 122,470
198330,4605601,36012,470 9,4101,990 4,670122,5105,630 116,880
198427,4105201,32011,180 7,9001,910 4,580113,8207,650 106,170
198524,7906601,3709,260 7,0701,930 4,50099,7803,870 95,910
§198621,7106609307,670 6,0802,020 4,35090,1103,940 86,170
§198719,9503507106,920 4,8402,300 4,83086,3503,820 82,530
§198819,7003504106,420 4.3302,990 5,20088,2203,790 84,430
198921,8801904807,150 4,1003,440 6,52099,6003,260 96,340

Buildingבנ"ההתחלת begun
196026,9201,42010,67013,2401,59075,7206,510 69,210
196537,88059010,26022,7504,280113,1905,960 107,230

3196718,9803704,20012,0402,37059,5605,230 54,330
197046,7003903,83011,520 29,4901,470157,8107.450 150,360
197457,2309806,33016,850 30,9802,090193,3208.450 184,870

4197458,6301,0006,44017,430 31,5902,170198,1408,450 189,690
197551,6201,4608,20014,760 25,3801,820166,6708,360 158,310
197830,7707401,94013,160 10,2801,100 3,550117,4104,990 112,420
197938,2308502,32017,560 11,4201,280 4,800148,0906,370 141,720
198032,6905601,73013,270 11,8001.390 3,940127,3506,220 121,130
198137,4005501,95015,040 13,2801,690 4,890146,1106,950 139,160
198228,5204401,32011,900 8,1702,130 4,560117,4406,430 111,010
198326,2107201,3909,700 7,6502,060 4,690109,2107,980 101,230
198423,2606401,5807,480 7,0601,950 4,55094,9305,410 89,520
198520,8805801,0406,990 6.1901,970 4,11086,0504,160 81,890

§198618,8104606306,610 3,9502,500 4,66082,7203,810 78,910
§198721,7104505009,910 4.1903.400 6.26097,9703.690 94,280

§198821,8301904906.940 3,8103.660 6.740101,2003,960 97,240
198919,2601004006,920 2.7702.720 6,35088,9703,360 85,610

1See note 1to Table 16.1 2Seenote3to Table 16.1
note 4 to Table 16.1 4Seenote6to Table 16.1.

3 See niV; 4 minr run 3 .16.1 ללוח 3 הערה ראה 2 .16.1 ללוח 1 הערה ראה ו

.16.1 ללוח 6 הערה ראה 4 .16.1
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ומחוז יישוב צורת יחם, לפי הבנייה, שטח
גו"ר אלפי

16.3

צורת יוזם,
ומחוז "שוב

בנייה Buildingגמר completed

הכל Residential1למגוריםTotal1סך

§1987§1988.1989§1987§1988.1989

כולל2 4,1203,9804,3502,8352,9003,290סך
עירוניים 3,2763,1773,5402,3802.4232.765"טובים
כפריים 844803810455477525"שובים

ruin

520279517328208350ירושלים

9661.024918633734718הצפון
379443543297324409חיפה

1,0049931.031760754810המרכז
אביב 705643661520478542תל
454440429245287271הדרום

*ינ/ו'ת ננ"ה

הכל2 0ל
570575620315300365

12183112825176ירושלים
124108102372933הצפון
494345362329חיפה

957691504854המרכז
אביב 455868363653תל
6610157333226הררום

פרטית ננ"ה
הכל סך

3,5503,4053,7302,5202,6002,925

399196405246157274ירושלים
842916816596705685הצפון
330400498261301380חיפה

909917940710706756המרכז
אביב 606585593484442489תל
388339372212255245הררום

.16.1 ללוח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תוססת חדשות, רירות כולל ו
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16.3
AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF
LOCALITY AND DISTRICT
Thousand sq.m.

בנייה Buildingהתחלת begun

הכל TotalResidential1Initiatingסך sector, type
of locality and distirct

ו§ 987§1988M989§1987§1988.1989

4,3604,7603,9603,2352,980 3,385GRAND TOTAL2

3.4853,8903,3482,7002.522 2,828Urban localities

875870612535458 557Rural localities

District

442483336339220 307Jerusalem

1,0531,005703777572 740Northern

439528346343283 372Haifa

1,0191,1571,242727902 858Central

760768707581509 550Tel Aviv

440538419305329 344Southern

505650540285355 335Public building 
total2

66144815944 68Jerusalem

96113552012 29Northern

2941371329 20Haifa

738313232106 41Central

4650352521 23Tel Aviv

7280923765 43Southern

3,8554,1103,4202,9502,625 3,050Public building 
total

376339255280176 239Jerusalem

957892648757560 711Notrhenr

410487309330254 352Haifa

9461,0741J10695796 817Central

714718672556488 527Tel Aviv

368458327268264 301Southern

Includes new dwellings, addition of rooms and services. 2 See note 4 to Table 16.1.
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16.4
. לפי ושטהן, nn'7צורח ומחתחם, "שוב

"שוב צורת
ומחוז

בנ"ה Buildingגמר completed

Dwellingsדירות
(vo (אלפ1 הדירות nov!>

Area of dwellings
)thousand sq.m.)

§1987§1988.1989§1987§1988.1989

כוללי 19,700סך 19,95021,8802,608 2,5343,029
עירוניים 16,180"שובים 16,47018,4002,191 2,1412,561

כפריים 3.520"שובים 3,4803,480417 393468

מחו?

1,350ירושלים 2,3902,370182 302331

5,340הצפון 4,8004,990657 558644

1,950חיפה 1,9902,470284 259371

4,800המרכז 4,8505,170681 681749

אביב 3,390תל 3,7103,870452 487522

1,930הדרום 1,7201,720242 195229

 ציבורית בנייח
הכלי סד

3,220 3,5503,690300 315365

550ירושלים 96079051 8276

330הצפון 39032029 3733

230חיפה 40029023 3629

570המרכז 58063048 5054

אביב 360תל 38058036 3653

410הדרום 40028032 3326

 פרטית כנ"ה
הכל סן

16,480 16,40018, 1902,308 2,2192,664

800ירושלים 1,4301,580131 220255
5,010הצפון 4,4104,670628 521611

1.720דויפה 1,5902,180261 223342

4,230המרכז 4,2704,540633 631695

אביב 3,030חל 3.3303,290416 451469

1,520הדרום 1,3201.440210 162203

16, ו ללוח 4 הערה ראה 1
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16.4 DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR, TYPE
OF LOCALITY AND DISTRICT

ננ"ה Buildingהתחלת begun

Initiating sector,
type of locality
and distirct

Dwellingsדירות
מר (אלפי הדירות noiu
Area of dwellings
)thousand sq.m.)

§1 987§1988.1989§1987§1988.1989

21,71021,83019,2602,9343,0982,727GRAND TOTAL1

17,65018,03516,2702,4632,5992,315Urban localities

4,0603,7952,990471499412Rural localities

District

2,1901,9101,260313279199Jerusalem

5,6404,8503,770697664518Notrhern

2,0402,1701,630303332250Haifa

4,3405,2805,740655783834Central

4.0303,8103,210550528478Tel Aviv

2.2002,2502,330259304289Southern

3,0303,2703,580285335355Public building 
total'

580660390596844Jerusalem

230280120302912Northern

140200280132029Haifa

3704601,1103241106Central

320240200252321Tel Aviv

460400640374365Southern

18,68018.56015,6802.6492,7632,372Private building 
total

1.6101,250870254211)55Jerusalem
5,4104,5703,650677635506Northern

1,9001,9701,350290312221Haifa

3,9704,8204,630623743728Centarl

3.7103.5703,010525505457Tel Aviv

1,7401.8501,690222261224Southern

1 See note 4 to Table 16.1.
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NONRESIDENTIAL BUILDING
AREA, BY PURPOSE AND
DISTRICT

למגורים, שלא הבנייה ש0ח
ומחוז "עוד לפי 16.5

מ"ר Thousandאלפי sq.m.

בנייה בנייהגמר nVnnn
Building completedBuilding begun

Districtמחוז

§1987§1988.1989§1987§1988.1989

כוללי 1,2851,0801,060980סך 1,375 1,125GRAND TOTAL1

עסקים הארחה, ,Hotelsבתי commerical
andומשרדים office buildings

הכל 291213217166סל 332 263Total
103133213ירושלים 47 12Jerusalem
38354322הצפון 41 41Northern
1029426חיפה 56 20Haifa

47373675ר.0רכז 32 68Central

אכינ 78761120חל 88 87Tel Aviv
14235024הררום 64 33Southern

Industryתעשייה
הכל 46534630S419סל 424 326Total

31233135רושלים 75 9Jerusalem
142994223הצפון 76 86Northern

31404739חיפה 53 40Haifa

618061188המרכז 91 100Central
אביב 544461101תל 62 40Tei Aviv

117413227הדרום 38 30Southern
ציבור Publicמננ buildings

הכל 382335398308'סל 428 360Total
573510168רושליס 54 79Jerusalem
118847443הצפון 89 86Notrhern
32413317רויסה 32 24Haifa

71698152המרכז 115 70Central
אביב 53454777חל 68 52Tel Aviv

41524126הדרום 44 38Southern
משק Nonresidentialחקלאי2מב1 farm buildings2

הכל 4713613787?0ל 191 176Total
133Jerusalemרושלים

35724143 59 63Notrhern
99121חיפה 15 12Haifa

65534325המרכז 61 54Central
אביב Telתל Aviv

37373513הדרום 48 34Southern

1 See note 4 to Table 16.1.
2 Excl. greenhouses  see introduciton.

.16.1 ללורו 4 ר,/1רר, ראה
מבוא. ראה  רוממות גולל לא
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DWELLINGS, BY SIZE AND
INITIATING SECTOR, AND
ROOMS, BY INITIATING
SECTOR

ויחם, גודל לפי דירות,
יוזם לפי וחדרים

בנ"ה בנ"הגמר התחלת
Building completedBuilding begunInitiating sector.

וחדרים דירות dwellings■חם and rooms

§1987§1988.1989§1987§19881989

כוללי סך  19,95019,70021,88021,71019,260דירות 21,830DWELLINGS 
GRAND TOTAL1

דירה Sizeנודל of dwelling
אחו 350350190450100חדר 1901 room
הורים 2710410480500400 4902 rooms
חורים 34,8404.3304,1004,1902,770 3,8103 rooms
חורים 46.9206,4207,1506.9106,920 6,9404 rooms
חורים 54,8305.2006.5206,2606,350 6,7405 rooms

חורים 6 +2,3002.9903.4403,4002,720 3,6606+ rooms

י הכל סך ציבורית 3.5503.2203.6903,0303,580בנ"ה 3,270Public building1
total

אחו 4010חוו 101 room
חורים 21306012040120 1002 rooms
חורים 31.6601,4401,2701,210990 1,1203 rooms
חדרים 41.3901.2301,4001,2101,720 1,1904 rooms
חורים 5340370610420650 5805 rooms

חורים 6 +3012025015090 2706+ rooms

הכל סך  פרטית 16.40016.48018.19018.68015,680בנ"ה 18,560Private building
total

אחו 35035015045090חור 1801 room
חורים 2580350360460280 3902 rooms
חורים 33,1802.8902,8302,9801.780 2,6903 rooms
חורים 45,5305.1905,7505,7005,200 5,7504 rooms
חורים 54.4904.8305.9105,8405,700 6,1605 rooms

חורים 6 +2,2702.8703.1903,2502,630 3.3906+ rooms

לדירה חדרים .4ממוצע 14.34.44.34.4 4.5Average rooms per
dwelling

צינורית 3.63.73.93.83.9בנ"ה 4.0Public building
פרםית 4.34.4454.44.6בנ"ה 4.5Private building

(מיר) ממוצעלדירה 127.0132.4138.4135.1141.5שטח 141.9Average area
per dwelling (sq.m.)

צינורית 88.793.298.994.199.2בנייה 102.4Public building
פרםית 135.3140.0146.5141.8151.1בנייר, 148.9Private building

כולל סך 86,35088,22099,60097,97088,970חדרים 101,200ROOMSGRAND
TOTAL

הכל 82.53084.43096.34094,28085.610בדירותסך 97.240In dwellingstotal
צינורית 12,68011.95014.31011.59013,930ננ"ה 12.920Public building
פר0ית 69.85072.48082.03082,69071,680ננ"ה 84,320Private building

נוספים 3.8203.7903.2603,6903.360הדוים 3.960Additional rooms
הכל 0totalך

:Thereofמזה:
סר0ית 3.8203,7803,2603.6803,360נננ"ר, 3,950In private building

1 See note 4 to Table 16.1 .16.1 ללוח 4 הערר. ראה ו
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מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות
הבנייה וסוג

(מח הרירה Areaשטח of dwelling (sq. m.)

nnn

הכל סך
Total

59 עד
Up to 596069707980899099100

119120+

§1987 הכלי סך
§1988
*1989

גווחלנוים Dnoon

50 3,550
40 3,220
130 3,690

190
100
40

1 גמר
1,350
1,100
760

בנ"ה
520
690
710

Absolute numbers

310 380 750
360 320 610
590 840 620

1987 ירושלים
1988
1989

20 960
550

20 790

40
10
10

370
120
100

160
100
130

260
190
160

50
70

180

60
60
190

1987 הצפון
1988
1989

390
330
320

30
100
80
90

40
90

50
30
70

50
60
80

150
40
80

1987 חיפה
1988
1989

400
230
290

140
50
60

20ו
60
80

40
50

80
40
110

20
30
40

1987 המרכז
1988
1989

580
570

10 630

10
10
10

310
330
220

90
120
150

130
90
140

10
10
80

30
10
20

1987 אנינ תל
1988
1989

380
360

100 580

90140
90
90

60
60
130

60
70
40

30
50

120
90
100

1987 הדרום
1988
1989

30 400
10 410

280

30
20
20

160
130
80

20
70
10

70
110
120

80
40
20

10
30
30

§1987 הכל 0ך
§1988
1989

70 3,030
40 3,270
100 3,580

150
150
20

התחלת
930

1,200
420

בנ"ה
470
400
840

540
480
710

480
410
900

390
590
590

1987 ירושלים
1988
1989

580
10 660

390

10
10

160
460
50

90
30
40

120
30
40

100
70
too

100
50
160

1987 הצפון
1988
1989

230
280

10 120

20
40

90
30
10

20
10

70
10
10

30
80
60

20
100
20

1987 היפר,
1988
1989

140
200
28010

20
40
40

40
50
90

30
30
10

20
40
60

30
40
70

1987 ר,מר0
1988
1989

370
20 460
80 1,110

20
10

190
130
140

100
140
290

40
90

190

40
60
260140

1987 אביב תל
1988
1989

10 320
240
200



70
20
80

60
50
60

90
80

70

40

20
90
20

1987 הדרום
1988
1989

10 460
400

10 640

40
20

140
70
40

30
70
110

110
90
270

120
40
130

10
110
80

.16.1 ללוח 4 הערה ראה 1

,1989 ?987 נשגים כפריים. כיישובים ש1בנו הדירות כולל לא 2

1התחלות נמר כל 0סך אחה'ם 85 כיסו הנתונים
הציבורית. בבנ"ה דירות בניית ש?
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DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT AND
TYPE OF BUILDING

הבנייה* 3uilding2Typeסוג of

הכל סך
Total

רגילה
Regular

TKUWTItiIndustrialized
Distirct

הכל סך
Total

jvuno
Prefabricated

mrm
Other

אחוזים

100.0
100.0
100.0

Building completed
43.6 47.4 52.6
24.1 29.1 70.9
26.8 32.6 67.4

Percent

3.8
5.0
5.8

§1987
§1988
.1989

TOTAL1

100.0
100.0
100.0

48.1
67.7
68.2

51.9
32.3
31.8

51.9
32.3
31.8



1987
1988
1989

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

71.3
73.4
78.3

28.7
26.6
21.7

28.7
26.6
21.7


1987
1988
1989

Notrhern

100.0
100.0
100.0

60.6
635
91.9

39.4
36.5
8.1

25.9
26.8
1.5

13.5
9.7
6.6

1987
1988
1989

Haifa

100.0
100.0
100.0

44.1
565
58.8

55.9
43.5
41.2

55.9
43.5
33.775

1987
1988
1989

Central

100.0
100.0
100.0

58.9
100.0
54.3

41.4

45.7

25.9

40.6

15.2

5.1

1987
1988
1989

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

42.0
74.9
50.0

58.0
25.1
50.1

58.0
25.1
20.629.5

1987
1988
1989

Southern

100.0
100.0
100.0

63.5
80.5
81.9

Building bequn
31.3 36.5
12.3 19.5
14.9 18.1

5.2
7.2
3.2

§1987
§1988
.1989

TOTAL

100.0
100.0
100.0

67.1
72.6
100.0

32.9
27.4

32.9
21.36.1

1987
1988
1989

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

97.9
78.9
100.0

2.1
21.1

2.1
21.1

1987
1988
1989

Northern

100.0
100.0
100.0

51.9
87.1
100.0

48.1
12.9

20.6
12.9

2751987
1988
1989

Haifa

100.0
100.0
100.0

722
95.6
82.8

27.3
4.4
17.2

27.3
4.4

11.65.6

1987
1988
1989

Central

100.0
100.0
100.0

49.2
100.0
79.6

50.8

20.4

50.8

20.4

1987
1988
1989

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

38.0
865
96.4

62.0
13.5
20.4

45.5
3.6

16.5
9.9

20.4

1987
1988
1989

Southern

2 Excl. dwellings built in rural localities. In 19871989. data covered
about 85X 01 total building begun and completed 01 dwellings in
public building.
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למגורים בבניינים ולבניין לדירה ממוצע בנייה משן
הבניין שסח ולפי יוזם לפי נסתיימה1'2, שבנייתם

הבל ציבוריתTotalסך בנ"ה

now"בנ \vmממוצע שטחה
הבניינים(חודרים)3הבניינים

גודל מר)קבוצת Average(אלפי building(מר (אלפי
בסיר) הבניין novi)בנייניםArea ofnnnmonths)3durationבנייניםArea of

Buildingsbuildings
)thousand

DwellingsBuildingsbuildings
thousand)לבנייןלדירה

sq.m.)PerPersq.m.)
dwellingbuilding

19782,6422,35424,19825.520.8593849

19792.6492,24820,73624.419.4335572

19802,9032,31920,66021.317.7569571

19812,4572,49424,05622.219.18161,071

19822,4922,37122,46022.421.0711818

19832,9572,53522,65523.921.2725714

19843,0212,24119,99924.021.6747554

19852,5291,84616,38724.722.3599490

§19862,4871,65214,15224.621.9458332

§19872,8331,82314,60825.620.6502296

הכל סך  §19883,1551,71512,92522.319.3446259
11493844742022.922.016619

1502991,2462741,57618.218.49219

3004996452451,52018.018.16123

5006992581531,07018518.92213

7009992291891,39516.716.62319

1.0001,4991591941,70121.921.43139

1,5001,999921611,43521.620.91831

2,0002,499581291,07426.725.21329

2,5002,999308175531.530.21129

3,0004,999401451,22329.8295727

5,000+149775629.629.6211

הכל סך  *19893,1971,99714,53723.319.5669330

11493474038220.419.821520

1502991,1692531,39318.417.921244

3004996192381,45119.31857129

5006992661561.14821.320.24828

7009992692241,69122.121.14335

1.0001,4992232682,04822521.23340

1.5001,999951651,36319.719.61323

2,0002,4995311789623523.4613

2,5002,999359678227.526.01130

3,0004,999682481,98429.127.21554

5.000+261921,39930.029.2214

שנבנו כפריים. ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק נ1לל אינו 1

מסן אחוז כ77 כיסו הנתונים .19891987 בשנים הפרסית. הבנייה במסגרת
אינם הנתונים 2 שנבנו. החדשים הבניינים של הבג"ה נמר ש0ח כל
פיגורים עגור ואומדנים קיימים לבניינים כנייר. תוספות כוללים
לדירה הממוצו! הבנייה yon 3 חוקית. בלתי ובנייר, בדיווח

מבוא. ראה לבניין; הממוצע הבנייה ממשר ש1נה
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AVERAGE BUILDING DURATION PER DWEELLING AND PER
BUILDING IN COMPLETED RESIDENTIALBUILDINGS1 2, BY
INITIATING SECTOR AND AREA OF BUILDING

DuildingPublicפר0ית buildingPrivateבנייה

בנ" ■vimממוצע בנ"nowה ממוצעמשן ה
(חודשים)3הבניינים(חודשים)3

buildinaAverage(סר Average(אלפי buildingSize group
mnduration (months)3דירותבנייניםduration (months)'')area of buildings in

DwellingsBuildingsArea ofDwellingssqm.(
לבנייןלדירהbuildingsלבנייןלדירה
PerPer(thousandPerPer

dwellingbuildingsqm.)dwellingbuilding

11,10331.231.22.0491.50513,09520.117.71978

7.22634.132.72.3141,67613,51019.317.51979

6,83525.721.82.3341,74813,82519.116.71980

12,62922.720.91,6411.42311,42721.618.31981

9,70624.724.41,7811.55312,75420.719.71982

8,32924.823.12,2321.82114,32623.32051983

6,42526.225.62,2741,68713,57423.020.31984

5,77326.826.71,9301,35610,61423.520.91985

3,89126.924.22.0291,32010,26123.721.4§1986
3,35729525.12.3311,52711,25124.419.7§1987

2,79329.225.92,7091,45610,13220.418.3§1988TOTAL

19827.626.52182822218.718.61149

13922.024.51,1542551,43717.817.9150299

27922.622.45842221,24117.017.7300499

13722.822523614093317.918.6500699

21419.720.82061701,18116.216.1700999

44031.131. t1281551,26118.719.01,0001,499

35226.225.2741301,08320.019.81,5001,999

32235.734.54510075222.822.52,0002,499

33638.237.4195241926.226.02,5002,999

26431.031.03311895929.429.23,0004.999
11235.937.0128664428.628.45,000+

3,33630.724.22,5281,66711,20121.118.2*1989TOTAL

22323.422.51592015916.116.11149

32121.920.49572091,07217.417.4150299

28726.425.15482091,16417.617.6300499

28330.628.921812886518.318.3500699

34327.325.12261891,34820.720.4700999

46538.140.31902281.58318.017.81,0001,499

24325.024.6821421,12018.518.81,5001,999

11831.229.54710477822.422.62.0002,499
34232.430.8246644023.723.82.5002,999

55739.336.3531941.42725.124.63.0004,999
15426.826.0241781,24530.429.55.000+

1 Excl. part 01 the residential buddings  most privately built in rural
localities. In 19871989. coverage amounted to about 77 percent 01 total
area 01 new buildings completed. 2 Additions in existing buildings.
estimates of lag in reporting and 01 illegal building are not
included. 3 Average building duration per dwelling dilfers Irom
average duration per building; see introduction.
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מספר לפי מ"ר), (אלפי ושטחם מגורים בנייני
בבניין1 קומות

יוזם
הכל Totalסך

בבנ"ן קומות

123

בנ"נים
Buildings

nom
Area

בנ"נים
Buildings

now
Area

בנ"נים
Buildings

novu
Area

בנ"נים
Buildings

שטח
Area

מוחלטים מספרים
בנייה גמר הגל סך

§19875,8622,2554.0856841,090440250193
§19887,0912,2964,9988401,500559205178
19897,3502,6504,6537751,963670242219

ציבורית בנ"ה
§198750329721841108285534
§198844625923451101332625
198967133124844266683323

פרסית בנייה
§19875,3591,9583,867643982412195159
§19886,6452,0374,7647891,399526179153
19896,6792,3194,4057311,697602209196

בנייה התחלת
הכל סן

§19877,7932,6405,4319211,670613251221
§19887,7252,7424,5117392,502832232197
19896,0352,2463,6085471,806576192185

ציבורית בנייה
§198754327423549184553226
§198877131338061237624630
198952833714719166496961

3ר0ית בנייה
§19877,2502,3665,1968721.486558219195
9886,9542,4294,1316782,265770186167ו§
19895,5071,9093,4615281,640527123124

אחוזים

בנייהנמו

§1987100.0100.069.730.318.619.54.38.6
§1988100.0100.070.536.621.224.32.97.8
1989100.0100.063.329226.725.33.38.3

בנייההתחלת
§1987100.0100.069.734.921.423.23.28.4
§1988100.0100.058.427.032.430.33.07.2
1989100.0100.059.824.429.925.63.28.2

.16.8 ללוח 2 הערה ראה ו
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RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand sqm.)■
BY NUMBER OF STOREYS IN BUILDING1

Initiating sector

ממוצע noa
(מר) יבנ"ן
Average
area per
building
)sqm.)

Storeys in building

8+

noiu
Area

בנ"נים
Buildings

57

novi
Area

בנ"נים
Buildings

שטח
Area

ננ"ני0
Buildings

Absolute numbers

TOTAL

384§1987
324§1988
360.1989

Public building
589§1987
579§1988
493■1989

Private building
365§1987
307§1988
347.1989

TOTAL

339§1987
355§1988
372.1989

Public building
505§1987
406§1988
638■1989

Private building
326§1987
349§1988
347.1989

Building completed

23131314633260293
20226213627350184
26635416636560267

717330492172
425525421853
798625432067

16024011628339221
16020711123132131
18726814132240200

begunBuilding

23332015433654229
23729319244651235
24229612231165331

515627481440
626333521345
948931482171

18226412728840189
17523015939438190
1482079126344260

Percents
Building completed

3.913.92.514.71.013.0§1987
2.811.41.911.90.78.0§1988
3.613.42.3 13.8 0.810.1.1989

begunBuilding
3.012.12.012.70.78.7§1987
3.110.72.516.30.78.6§1988
4.013.22.013.81.114.7.1989

1 Seenote 2ot TaBle 16.8.
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מ"ר) (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני
בבניין1 הדירות מספר לפי

Total הכל בבנייןסך דירות

§1987§19881989

12

§1987§19881989§1987§19881989

מוחלט D'idodo1
בנייה גמר

הכל סך
5,8627,0917,3504,1345,2395,310649840894בניינים
17,90717,24319,0834,1345,2395,3101,2981,6801,788דירות
2,2552,2962,650646860886206257273שטח

ציבורית בנייה
503446671197195336506285בניינים
3,3582,7933,339197195336100124170דירות
297259331202744101320שטר/

פרסית בנייה
5,3596,6456,6793,9375,0444,974599778809בניינים
14,54914,45015,7443,9375,0444,9741,1981,5561,618דירות
1,9582,0372,319626833842196244253שטח

בנייה התחלת
הכל 0ך
7,7937,7256,0355,7435,5844,4778821,002680בניינים
19,43219,28116,0315,7435,5844,4771,7642,0041,360דירות
now2,6402,7422,246942957737273303208

ציבורית בנייה
5437715282254271738512177בניינים
2,8323,0343,404225427173170242154דירות
274313337305618182816שטח

פרטית בנייה
7,2506,9545,5075,5185,1574,304797881603בניינים
16,60016,24712,6275,5185,1574,3041,5941,7621,206דירות
2,3662,4291,909912901719255275192שטר/

בנייהאחוזים נמר הכל סך
100.0100.0100.070.573.972.211.111.812.2בניינים
100.0100.0100.023.130.427.87.29.79.4דירות
100.0100.0100.028.737.433.49.111.210.3שטת

ציבורית בנייה
100.0100.0100.039.243.750.19.913.912.7בניינים
100.0100.0100.05.97.010.13.04.45.1דירות
100.0100.0100.06.810.513.33.45.06.0שטח

פרטית בנייה
100.0100.0100.073.575.974.511.211.712.1בניינים
100.0100.0100.027.134.931.68.210.810.3דירות
100.0100.0100.032.040.936.310.012.010.9שטח

בנייה התחלת הכל סך
100.0100.0100.073.772.374.211.313.011.3בניינים
100.0100.0100.029.629.027.99.110.48.5דירות
100.0100.0100.035.734.932.810.311.09.3שטח

ציבורית בנייה
100.0100.0100.041.455.432.815.715.714.6בניינים
100.0100.0100.07.914.15.16.08.04.5דירות
100.0100.0100.010.917.85.36.68.94.7שטר/

פרטית בנייה
100.0100.0100.076.174.278.211.012.710.9בניינים
100.0100.0100.033.231.734.19.610.89.6דירות
100.0100.0100.038.537.137.610.811.310.0שטח

.16.8 ללוח 2 הערה ראה 1
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RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF
BUILDINGS (thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS
IN BUILDING1

Dwellings in building

319204950+

§1987§19881989§1987§19881989§1987§19881989

Absolute numbers
Building completed

TOTAL

9308891,008125110123241315Buildings
7,0246,4507,4273,7173.0803,5381,7347941,020Dwellings
80580095741030241018877124Area

Public building
213149212393935413Buildings

1,6671,2511.5421,1461,1591,05224864239Dwellings
1441131501011019922518Area

Private building
717740796867188201212Buildings

5,3575,1995,8862,5711,9212,4861,486730781Dwellings
66168780730920131116672106Area

Building begun
TOTAL

1,0371,009746111112112201820Buildings
7.5837,3955,6613,0713,2063,2271,2711.0921,306Dwellings
954950720341393397130139184Area

Public building
203198244282131243Buildings

1,5171,5071,972800626904120232201Dwellings
146147193706194102116Area

Private building
834811502839181181417Buildings

6,0665,8883,6892,2712,5802,3231,1518601,105Dwellings
808803527271332303120118168Area

Percents
Building completed

TOTAL

15.912513.72.11.6170.40.20.2Buildings
39.237.438.920.817.918.59.74.65.3Dwellings
35.734.836.118.113.215.58.33.44.7Area

Public building
42.333.431.67.88.75.20.80.20.4Buildings
49.644.846.234.141.53157.42.37.2Dwellings
48.643.445.333.839.129.97.41.95.4Area

Private building
13.411.111.91.61.11.30.40.20.2Buildings
36.836.037.417.713.315.810.25.15.0Dwellings
33.833.734.815.79.913.48.53.54.6Area

Building begun
TOTAL

13.313.112.41.41.41.90.30.20.3Buildings
39.038.435.315.816.620.16.55.78.1Dwellings
36.134.732.112.914.317.74.95.18.2Area

Public building
37.425.746.25.22.75.90.40.50.6Buildings
53.649.757.928.220.626.64.27.65.9Dwellings
53.347.157.325.519.427.93.66.74.7Area

Private building
11511.79.11.11.31.50.20.20.3Buildings
36.536.229.213.715.918.46.95.38.8Dwellings
34.233.127.611.513.715.95.14.98.8Area

1Seenote2to Table 16.8.
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CONTRACTORS, RESIDENTIAL
BUILDINGS AND THEIR AREA
AND DWELLINGS IN PUBLIC
BUILDING IN URBAN LOCAL
ITIES, BY NUMBER OF DWELL
INGS THE CONTRACTOR BUILT1

מגורים בנ"ני קבלנים,
בבנייה ודירות ושטחם,

ביישובים ציבורית
מספר לפי עירוניים,
הקבלן1 שבנה דירות

16.11

Number of dwellings
the contractor built

דירות
Dwellings

1989 §1988

הבניינים noty
מר) (אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

1989 §1988

בניינים
Buildings

1989 §1988

קבלנים
Contractors

1989 §1988

הדירות מספר
הקבלן שבנה

Building completed בנ"ה גמר

מוחלטים הכלמסי 35443033902102732,3442,880TOTALabsoluteסך nos.

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0percents

11417.122.73.63.61.92.21.82.1114

152917.115.9234.65.25.15.34.51529

304925.718.223.16.415.28.415.19.63049

50745.715.94.016.94.31254.813.45074

759914.34.65.62.115.25.516.35.47599

1001498.66.812.55.616.79.915.610.1100149

1502498.69.120.823.122.926.024726.3150249

2504992.96.85.02053.817.63.816.7250499
500+

500+~

י7/ע 23.117.214.812.812.611.9AA?fלא known

בנ"ה jiVnnnBuilding begun

מוחלטים הכלמסי 025393963582402822,3812,802TOTALabsoluteך nos.

אחוזי0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

11412.025.61.55.60.83.10.82.8114

152932.015.410.47.86.54.77.04.81529

30498.0.31.54.22.97.53.36.63049

50748.018.03.311.24.914.85.314.65074

75998.07.79.17.35.79.56.79.47599

1001494.010.33.313.15.014.65.616.0100149

15024916.05.11928.424.311.623.912.8150249

25049912.07.714.615.426.521.126.919.7250499
_500+

500+~

ירוע לא
37.127.023.413.120513.4Not known

מב ר  חרשים ננניעים א.1
roduction.1 In new buildings  see in
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SURVEYS OF UNSOLD DWELLINGS

SUPPLY OF NEW
DWELLINGS, SOLD AND
UNSOLD, IN PRIVATE
BUILDING IN 24 LARGE
TOWNS1, BY STAGE OF
CONSTRUCTION

מכורות לא דירות סקרי
חדשות, דירות של היצע

ושלא שנמכרו דירות
ב24 פרסית בבנייה נמכרו
שלב לפי גדולות1, ערים

בנייה

דירווו שנמכרוהיצע נמכרו2דירות שלא זיתת
Supply of dwellingsSold dwellingsUnsold dwellings2

בשלביבשלבי
הכל הכלבנייהגמורותסך הכלבנייה0ך בנייהגמורותסך
TotalCompleUnderTotalCompleUnderTotalCompleUnder

tedDonstruted;onstrutedonstru
ctionctionction

D<1sonנווחלנויוcAbsolute numbers
XXII 19838,5794168,1631,8421271.7156,7372896,448XXU 1983
XXII 19846,9005976,3031,7132421,4715,1873554.832XXII 1984
XXII 19856,0905445,5461,7022521,4504,3882924,096XXH י 985
XXII 19865,1792974,8821,6501501,5003,5291473,382^<01 1986
XXII 1 01>א9875,7661605,6062.560842.4763,206763,130 1987
XXII 19885,469685,4012,043531,9903,426153,411XXW 1988
דירה Sizeגודל

חדרים 1 23423224222101012 rooms
33719362144613822732243 
42,275282,247795187771,480101,4704
52,280252,255781237581,49921,4975 
6 +509450529942952102106+ 

XXII 19895,5852245,3612,2431652,0783,342593,283XXII 1989
דירה Sizeגודל

חדרים 1  21171174141767612 rooms
34236417158515326512643 "
42,279862,193848637851,431231,4084
52,2641092,155887848031,377251,3525 "
6 +5022347930913296193101836+ 

Percentsאחוזים ^^1 1988100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0XXII 1988 דירה Sizeגודל
חדרים ו 20.62.90.61.23.81.10.30.31 2 room

36.813.26.77.111.36.96.620.0653 
441.641.241.638.934.039.143.266.743.14
541.736.841.838.243.438.143.813.343.95 

6 +9.35.99.314.67.514.86.16.26+ 

^^1 1989100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0XXII 1989
דירה Sizeגודל

חדרים 1  22.12.21.82.02.32.312 room
37.62.77.87.03.07.47.91.78.03 
440.838.440.937.838.237.842.839.042.94
540.548.640.239.650.938.641.242.441.25 
6 +9.010.38.913.87.914.25.816.95.66+ 

2 נמנו*. ס'רו0 ראה התקופה.ו Atנ0וף end 01 period.1 See list in introduction, 2

473 בינוי



survey on changes in the stock of dwellings דירות במלאי שינויים סקר
dwellings and other אחרות ויחידות דירות

ערים ב16 שונה שייעודן
גדולות1

UNITS OF WHICH THE
PURPOSE WAS CHANGED IN
16 LARGE TOWNS1

16.13

שונר שייעודן nrprvi nnn
niTn1Dwellings and other units whose
|71y"(upurpose was changed
שונה

Units1985198619871988
השינוי whoseTypeסוג of change

purposensoonnnrm 1Stמהדירותמספרים ■)4

was changedD'OVniDשנבנומוחלטיםשנבנו

1985Absolute0/o OfAbsolute"/of
1988numbersdwellingsnumbersdwellings

builtbuilt

הדירות ממלאי 9,8565,19332.24,66331.5Withdrawalsהפחתות from stock
הכל סך  total

ונהרסו 4,0232,10313.11,92013.0Dwellingsדירות demolished
לעסקים שהפכו 3,8891,77511.02.11414.3Dwellingsדירות turned into

businesses
שאוחדו 1,9441,3158.26294.2Dwellingsדירות merged

הדירות למלאי 33,34217,26116,081Additionsתוספות to stock
הכל סך  total

שנבנו חדשות 30,91616,112100.014,804100.0Dwellingsדירות newly built

הכל סך  אחרות 2,4261,1497.11,2778.6Otherתוספות additionstotal
לדירות שהפכו 2,2391,0926.81,1477.7Businessesעסקים turned into

dwellings
דירות 187570.41300.9Subdivisionפיצול of

dwellings

הדירות במלאי Changesשינויים in stock of
dwellings

שנבנו חדשות דירות .23,48612,06874.911,41877.1Inclכולל dwellings newly
built(תוספת) (addition)

שנבנו חדשות דירות כולל .7,4304,04425.13,38622.9Exclלא dwellings newly
built(הפחתה) (deduction)

הדירות במלאי השינוי 198631אחוז III198831 IIIPercent change in stock
of dwellings

חדשות 12.9New.דירות dwellings
נטו2 אחרים 050.4Otherשינוים changes, net2

נ0ו3 הדירות למלאי 61.4Additions.תוספת to stock, net3

1 See list in introduction. 2 Dwellings demolished, merged or
turned into business premises, less dwellings subdivided or premises
turned formbusinesses into dwellings. 3 Additions of new dwellings
less other changes, net.

לעסקים שונה שייעודן in אוחדו שנהרסו, דירות 2 נ0נ1א. סירוס ראה ו

דירות של תוססת 3 למגורים. 0עס7ןים שהסכו ודירות שסוצלו דירות פחות
.10) אחרים, שינויים פח1ח חדשות
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FINANCIAL DATA

GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION IN CONSTRUC
TION, BY DISTRICT, INITIATING
SECTOR AND PURPOSE
NIS million

כספיים נתונים

מקומית גולמית השקעה
יוזם מחוז, לפי בבינוי,

וייעוד

שח מיליוני

16.14

וייעוד unn§1987§19881989§1987§19881989District and purpose

ooiiy a.1986במחירים במחירי
current pricesAt1986 pricesAt

כוללי3.2 4,836.65,940.97,291.13,820.33,927.94,080.8GRANDסך TOTAL1■2■3

למגורים'' 2,925.63,502.44,393.02,290.32,288.02,430.4INבבנ"ה RESIDENTIAL
הכל BUILDING1.2סך  TOTAL

314.0403.4555.5246.6264.5308.1Jerusalemירושלים

753.0820.3954.6589.0534.6527.4Northernהצפון

353.1465.7523.4276.2303.6289.2Haifaוזיפה

633.0726.2979.9495.3473.6542.0המרכז 1Central

אביב Tel/464.6540.1674.1363.5352.2372.5תל Aviv

359.0461.9629.4280.9301.9348.3Southernהדרום

הכל ציבוריתי0ך '281.8327.3423.1223.9222.6238.3Publicbuildingבנייר, total
84.970.0118.067.547.6665Jerusalemירושלים

30.831.125.024.521.214.1Northernהצפון

19.821.820.515.714.811.5Haifaחיפה

38.141.978.130.328.544.0Centralהמרכז

אביב 29.729529.923.620.116.8Telתל Aviv

29.648.275.523.532.8425Southernהדרום

הכל פרטית2סל 2,643.83,175.13.969.92,066.42,065.42,192.1Privatebuildingtotalבנייה
229.1333.4437.5179.1216.9241.6Jerusalemירושלים

722.2789.2929.6564.5513.4513.3Northernהצפון

333.3443.9502.92605288.8277.7Haifaחיפה

594.9684.3901.8465.0445.1498.0Centralה0רכז

0ביב 434.9510.6644.2339.9332.1355.7Telתל Aviv

329.4413.7553.9257.4269.1305.8Southernהדרום

ובעבו למגורים שלא 1,911.02,438.52,898.11,530.01,639.91,650.4INבבנ"ה NONRESIDENTIAL
הכל סך ציבוריות BUILDINGדות AND

PUBLIC WORKSTOTAL

34.247.245.327.331.325.7Hotelsהארחה

ומשרדים 49.463.179.139.141.543.9Businessעסקים and offices

ומלאכה 185.2156.9230.1148.8104.2128.2Industryתעשייה and crafts

ו0ים חשמל 198.3244.3285.0158.7160.8158.3Electricityמפעלי and water
enterprises

ותקשורת 452.5583.0690.8362.0399.7405.9Transportתחבורה and
communication

צינור 925.11,247.51,481.4739.7835.4836.9Publicמננ1 buildings

66.396.586.454.467.051.5Agriculture3חקלאות3

1 Inci. neighbourhood rehabilitation. 2 Incl. an estimate for illegal building.
3 Excl. fruit ptantations. forestry and greenhouses.

חוקית. בלתי בנייה 7/jj/ אומרן כולל 2 שכונות. שיקום כולל
ות00ות. "עור 00עים. כולל לא
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employment, wages and labour expenses עבודה והוצאות שכר ו1ע0.קה,
employed persons, ושעות Dnouj ,D'povin

בענף בשבוע עבודה
קבוצת לפי הבינוי1

אוכלוסייה

EMPLOYEES AND HOURS
WORKED PER WEEK IN THE
CONSTRUCTION BRANCH1,
BY POPULATION GROUP

עזה וחבל \nnt\a ,miri'D
בישראל העובדים

From Judea, Samaria
and Gaza Area
working in Israel

עזר מחבל
From Gaza

Area

ושומרון מיהודה
From Judea
<S Samaria

הכל 0ן

Total

מישראל
From Israel

D'nivNV

NonJews
יהודים

Jews
הכל סך
Total

כולל סך

Grand
total

Employed persons
1975 13.8
1980 152
1985 177
1986 194
1987 193
1988 21.6
1989 21.0

Employees
1975 13.7
1980 152
1985 174
1986 19 1

1987 18.8
198820 6
1989 20.6

Total weekly work hours
1980 684
1985 759
1986 841
1987 801
1988 625
1989 649

Thousands

22.2
20.3
24.7
26.0
30.4
32.4
35.0

21.5
19.9
23.9
25.3
29.6
31.4
34.1

of employees
923

1,073
1,155
1,339
1,091
1,289

Employed persons Percents
1975 109
1980 13 3
1985 15.4
1986 18 1

1987 164
1988 169
1989 16.4

Employees
1975 130
1980 159
1985 17.8
1986 20.8
1987 190
1988 192
1989 18.8

Total weekly work hours
1980 172
1985 185
1986 219198719 3
1988 160
1989 15.5

17.6
17.7
§21.6
24.3
25.9
25.4
27.4

20.4
20.9
24.5
27.6
29.9
29.2
31.2

of employees
23.2
26.2
30.0
32.2
28.0
30.7

36,0
35.5
42.4
45.4
349.7
54.0
56.0

35.2
35.1
41.3
44.4
348.4
§52.0
54.7

1,607
1,832

§1,996
y2, 140
1,716
1,938

28.5
31.0
37.0
42.4
342.3
42.3
43.8

33.5
36.8
§42.4
48.4
348.9
48.4
50.0

40.4
44.7
51.9
351.5
44.0
46.2

24.8
24.2
29.7
23.2
26.1
29.1
29.9

21.2
19.6
24.9
20.1
21.9
26.2
27.1

816
1,076
808
891

1,078
1,156

19.7
21.1
§25.9
21.6
§22.2
§22.8
23.4

20.2
20.6
§25.5
21.9
22.1
24.4
24.8

20.5
26.2
21.0
21.4
27.7
27.5

65.3
55.0
42.5
38.6
41.6
44.7
41.9

48.8
40.6
31.3
27.3
28.7
29.3
27.5
דים

1,550
1,192
1,040
1,123
1,103
1,104

אחוזים

51.8
§48.0
§37.1
36.0
35.4
35.0
32.8

46.4
42.6

§32.1
29.7
29.0
§27.3
25.2
ר"ם

39.0
29.1
27.1
27.0
28.3
26.3

90.1
79.2
272.2
61.8
67.7
73.8
71.8

126.1
114.7
114.6
107.2
117.4
127.8
127.8

70.0 105.2
60.2 95.3
256.2 97.5
47.4 91.8
50.6 99 0
55.5 §107.5
54.6 109.3

שבי של בשבוע nrup
.2.366 3,973

4,100
§3,844
4,154
3,897

22,268
1,848
2,014
2,181
2,260 4,198

מועסקים
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

TJty
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

שעות הבל 1o
1980
1985
1986
1987
1988
1989

100.071.5
100.069.0
100.0263.0
100.057.6
100.057.7
100.057.7
100.056.2

100.066.5
100.063.2
100.0257.7
100.051.6
100.051.1
100.051.6
100.050.0

שבי של בשבוע עבודה
59.6 100.0
255.3
48.1
48.5
56.0
53.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

מועסקים
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

שבירים
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989

שעות הבל 0ן
1980
1985
1986
1987
1988
1989

1 Data from labour force surveys in Israel, and in Judea, Samaria and
GazaArea; see explanations in !he Introductions toChapters 12 and 27.
2 Based on revised population estimates according to findings of the
Census of Population and Housing 1983 and refers to trie persons aqecj
15 and over.
3 Refers to Persons aged 15 and over and includes coveraqe
adaptment.

הסברים ראה עזה, וחבל שומרון וביהודה. בישראל אדם כוח סקרי נתוני 0ת,ך ,

ר27. 12 לפרקים במבואות
ומתייחס 1983 מפקד בעקבות מתוקנים אוכלוסייה אומדני '1י מבוסס 2

ומעלה. טנה 15 לבני
כיסוי. תוססת וכולל ומעלה שנה 15 לבני מתייחס 3
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EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN
CONSTRUCTION1
Monthly averages, unless otherwise stated

והוצאות שכר ,npioyn
בבינוי1 עבודה

אחרת צוין בן אם אלא חודש1, ממוצע

בסיס  2d'tto
Indices2  base

1987198819891978יחידה = 100.0
Unit

198719881989

 1oiu nntyioJo100.0100.0100.0EMPLOYEES' POSTS
הכל TOTALסך

43.244.951.9157.5"חודשיים 131.5 131.9Monthly
56.855.148.156.4"יומיים 62.2 67.2Daily

של למעשה עבודה 18.618.118.6103.6ימי 100.7 103.1MANDAYS
 יומיים WORKEDשכירים BY DAILY
חודשי EMPLOYEESממוצע

MONTLHY AVERAGE

שוטפיםבמח ריס .At current prices
ממוצע עבודה Averageשבר salaries

חודשי n1y1,656.92,001.72,083.52,619.5לשכיר 2,516.9 2,083.3Per monthly employee
NISperלחות!1 month

יומי 39.648.056.82,430.4ל^כיר 2,052.0 1,694.9Per daily employee
perליום day

עבודה Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
חודשי 1,941.52,293.02,340.52,249.1לשכיר 2,203.5 1,865.6Per monthly employee

perלחודש month
יומי 50.259.569.72,065.9לשכיר 1 ,764.6 1 ,488.5Per daily employee

perליום day
31985 "נואר במחיר"

1985 prices3At January
ממוצע עבודה Averageשבר salaries

חודשי n'y467.6488.04225Perלשכיר monthly employee
NISperלחודש month

יומי 11.211.711.5Per.לשכיר daily employee
perליום day

עבודה Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
חודשי 548.3559.1474.8Per.לשכיר monthly employee

perלחודש month
יומי 14.214.514.1Perלשכיר daily employee

perליום day
ר שינוי קודמתהאליגלאחוז לעומת njiu

Percent real change on previous year
ממוצע עבודה Averageשנר salaries

חודשי 18.74.413.4Perלשכיר monthly employee
perלחודש month

יומי 12.04.51.7Perלשכיר daily employee
perליום day

עבודה Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
חודשי 12.32.015.1Perלשכיר monthly employee

perלחודע1 month
יומי 6.02.12.8Per■לשכיר daily employee

perליום day

1 Excl. employees who are residents of Judea, Samaria and theGaza
area working in Israel and who do not receive their salaries through the
Employment Service; see introduction. Absolute numbers on
employees' posts are given in Table 12.32. 2 For comparison with
previous years indices must be multiplied by 100. 3 Wages and
labour expenses at current pirces are deflated by the changes in the
Consumer Price Index.

שאינם בישראל העובדים עזה וחבל ושומרון יהודה ת1שני שניוים כולל kI 1

0ותל0י0 נתונים מבוא. ראה התעסוקה, שירות באמצעות 0שכורתם מקביים
את להשוות נדי 2 .12.32 בל1ח ראה הבינוי בענף ושכר שניר משרות עי
העבודה והוצאות השנר 3 ב100. להנפילם יש קודמות, לשנים ה0ודים

לצרנן. המחירים מדד בשינוי מנונים שוטפים במחירים
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PUBLIC WORKS

CONSTRUCTION, WIDENING
AND REPAIRS OF ROADS,
INSTALLATION OF WATER
AND DRAINAGE PIPES AND
CANALIZATION

ציבוריות nrnry

ושיקום הרחבה סלילה,
הנחת כבישים, של

ותיעול ביוב מים, צינורות

הנחתושיקום'הרחבה
כבישיםכבישים'סלילת צינורותשל

Construction of roads1and repairWidening3ותיעול ביוב
of roads1>7ןמ<

(ק"מ) Installationמים
nownotuInstallationof drainage

(קמ) מר)אורך (קמ)(אלפי מו)אורך ofwater(אלפי pipes2pipes and
LengthAreaLengthArea(km.)canalization2
(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sq.m.)sqm.)

Completion3גמר3
קודמת Formerסידרה series

195624051,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסידרה series
1963407.6108.8793.01963
1965489.22,537.5187.09865602.3228.51965
1967182.11,112.8287.71,401.6483.0134.11967
1970257.61,486.990.8532.6637.7133.51970
1974207.91,243.1112.2727.7797.5173.31974
1975254.41,498.680.4376.8640.0177.41975
1978240.71,751.193.2487.5876.2116.91978
1979250.71,879.8118.8620.3722.393.41979
1980312.82,465.778.0459.3970.165.01980
1981141.1984.370.4479.21,321.16951981
1982114.2611.541.6261.61,077.654.41982
1983122.0884.6150.61,124.1972.072.41983
1984166.31,630.265.1488.31 ,422.971.81984
1985107.3785.568.7458.31,130.643.41985
198677.1514.21095875.3824.165.71986
198794.4730.4117.4671.3518.870.81987

§198878.2602.9137.4921.7502.178.4§1988
.198981.3618.7161.41,018.9343.1112.01989

nVnnnBeginning
1956231.41,825.7153.51956
1960501.4843.8220.71960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
196725951,693.1317.01,660.5584.4137.51967
1970318.41 ,937.094.8604.9591.1163.61970
1974246.51 ,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.41 ,396.270.1315.6815.3185.71975
197827622,064.193.5531.0938.3121.41978
1979188.11 ,459.0135.2737.8871.351.81979
1980165.91 ,060.270.3416.81,149.784.01980
198187.7646.051.3303.01,213.479.81981
1982133.3896.495.2762.91,100.367.81982
1983137.61,138.8128.01,088.31,212.666.71983
1984116.9840.369.4457.71,253.86251984
1985142.2856.1119.7837.51,176.666.91985
198673.7534.0115.5707.4824.689.21986
1987102.2794.6115.5721.7538.778.21987

§1988104.0843.1187.81,326.1496.8133.5§1988
.1989122.9948.2149.8953.9378.5107.1.1989

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
Northern District  see introduction. 2 As of 1976, incl. work done
for Jewish localities in the Golan, Judea and Samaria and GazaArea;
see also introduction. 3 Data on completion of road construction
and water pipe installation in the former series did not include partial
completion of some works. e.g., completion of a road segment or a
water pipeline, which are included in the new series.

נולן נ9ת מ982ו וסיני; עזה נחבל ושומרון, ביהודה בגולן, עבודות כולל לא 1

"שובים עבור שבוצעו עבודות כולל מ1976 2 מבוא. ראה הצפון; במחוז כלולה
קודמת בסיירה 3 במבוא. נם ראה עזה, ובחבל ושומרון ביהודה בנולן. יהודיים
עבודות של חלקי ביצוע כוללים אעם מ'ם צינורות והנחת דרכים 0לילת נ0ר נתוני

החדשה. בסיירה הכלולים צ'נור) או דרך ק0ע סיום (כגון
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CONSTRUCTION OF ROADS,
BY DISTRICT, TYPE,
COATING AND WIDTH1

לפי כבישים, סלילת
ציפוי , סוג מחת,

ורוחב1
Roads begun סלילה התחלת

1989 §1988 1987 1986

Roads completed סלילה גמר

1989 §1988 1987 1986

lnp<)Lengthאורן (km.

הכל 77.194.478.281.373.7102.2104.0122.9TOTALסך
Districtמחו!

19.812.410.911.716.413.716.611.5Jerusalemירושלים
5.710.712.021.18.612.227.131.3Northernהצפון
.12.75.83.22.0חיפה 6.55.76.83.7Haifa

19.622.628.225.812.716.138.720.1Centralהמרכז
אביב 12.46.27.59.512.96.86.511.6Telתל Aviv
6.936.716.411.216.647.78.344.7Southernהררום

]IDType
4.730510.21854.227.222.532.9Mainראו^ן
20.817.616510.79.030.216.635.4Regionalאזורי
19.712.017.74.811.314.311.95.9Accessנישה
31.934.333.847.349.230.553.048.7Innerפנימי

Coatingציפוי
א0פל0 5.116.85.14.710.52655.313.9Withoutבלי asphalt
אספל0 72.077.673.176.663.275.798.7109.0Withעם asphalt

(מטרים) Widthרורוב (meters)
2.9 0.81.30.40.90.91.30.11.0Upעד to 2.9
34.910.17.613.74.85.58.213.25.534.9
55.93.66.01.52.78.37.62.57.755.9
66.936.414.412.214.722511.313522.766.9
79.919.648.736546.530.054.358.371.379.9
10+6.616.413.911.76.519.516.414.710 +

מ"רןשנוח m.)(thousand(א7סי sq.Area
הכל 514.2730.4602.9618.7534.0794.6843.2948.2TOTALסך

Districtמחוז
115.1108.153.691.0123.890.6111.2101.8Jerusalemירושלים
23.463.281.2139.845.273.2198.7222.6Northernהצפון
92.439.421.811.652.238.749.620.2Haifaחיפר,

135.8180.0252.9214.0101.6136.9355.1175.6Centralהמרכז
אביב !100.447.858.280.7100.058.955.396.5Teתל Aviv
47.1291.9135.281.6111.2396.373.2331.5Southernהדרום

Coatingציפוי
אססל0 33.4120.533.236.369.0196.739.4109.2Withoutבלי asphalt
א0פל0 480.8609.9569.7582.4465.0597.9803.7839.0Withעם asphalt

1 See note I to Table 16.17. .16.17 ללוח ] n1vn fi/o 1
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WIDENING1 AND REPAIR OF
ROADS, BY DISTRICT AND
TYPE OF ROAD2

כבישים הרחבתי
מחת לפי ושיקומם,

הכביש2 וסוג
Roads begun סלילה התחלת

1989 §1988 1987 1986

Roads completed סלילה גמר

1989 §1988 1987 1986

1)Length(n"p)אורך (kn
הכל 109.5117.4137.4161.4115.5115.5187.8149.8TOTALםך

Districtמחוז
6.38.712.715.811.318.929515.6Jerusalemירושלים
49.354.976.150.256.045.072.848.3Northernהצפון
6.18.47.84.111.47.57.713.9Haifaחיפה

9.017.124.745.116.623.148511.6Centralהמרכז
אביב 5.515.19.17.45.117.614.714.0Telתל Aviv
33.313.27.038.815.1.3.414.646.4Southernהדרום

Typeסוג
77.758.362.757.363.937.586.431.1Mainראשי
11.619.534.051.519528.744.573.1Regionalאזורי
6.820.014.916.015.018.214.114.5Accessגישר,
13.519.625.836.617.131.142.831.1Innerפנימי

now(1"n .d>mj■m.)(thousand sqArea

הכל 875.3671.3921.71,018.9707.4721.71,326.1953.9TOTALםך
districtמחוז

40.370866.9104.969.0129.6279.398.0Jerusalemירושלים
303.2320.1483.1326.3338.2279.3449.2326.8Northernהצפון
29.621.741.817.364.317.629.2116.4Haifaחיפה
44.1109.2212.2261.786.1165.0364.263.9Centralהמרכז

אביב 29.166.668.843.6230104.4106.030.4Telתל Aviv
429.082.948.9265.1126.825.898.2318.4Southernהדרום

1 All widenings are with asphalt coating.
2 See note 1 to Table 16.17.

א0פל0. ציפוי ע0 הן ההרחבות כל 1

.16.17 ללוח ו הערר. ראה 2

INSTALLATION OF WATER
PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER
AND MATERIAL OF PIPE1
Km.

מים, nnn^ nmn
קוסר מחוז, לפי
הצינור1 וחומר

הנחה nmnגמר nVnnn
Installation completedInstallation begun

1987§1988.19891987§1988.1989

הכל2 518.8502.1343.4538.7378.5סך 496.8TOTAL2
Districtמחוז

90.668.629.749.029.0ירושלים 67.9Jerusalem
58.951.044.665.367.8הצפון 59.2Northern
20.228.823.630.532.5חיפה 26.8Haifa

64.868.897.954.476.3המרכז 81.2Central
אביב 52.047.850.249.466.3תל 56.1Tel Aviv
100.1127.582.287591.1הדרום 125.9Southern

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)
2 187.4160.743.1224.153.7ער 132.8Up to 2
34106.190.49351095108.4 101.934
675.098.664.068.367.7 102.76

81041.270.575.048.189.3 75.8810
12+109.181.967.888.759.4 83.612+

Materialהומו
319.2303.6272.3289.3309.3פלרה 317.2Steel

17.830.531.026.327.7אסב00 28.9Asbestos
181.8168.040.1223.141.5סל00י 150.7Plastic

1 See note 1 10 Table 16.17.
2 Seenote 2to Table 16.17.

.16.17 ללוח ו הערה ראה 1

.16.17 ללוח 2 הטרה ראה 2
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INSTALLATION OF
DRAINAGE PIPES AND
CANALIZATION, BY
DISTRICT, DIAMETER AND
MATERIAL OF PIPE1

ביוב n/7/j'y nmn
קוטר מחוז, לפי ותיעול,

הצינור1 וחומר
16.21

גו .Kmק

הנחה הנחוסו n>nnn
Installation completedinstallation begun

1987§1988.19891987§1988.1989

כולל2 070.878.4112.078.2133.5107.1GRANDך TOTAL2
Districtמחוז

10.312.411.215.519.918.4Jerusalemירושלים
16.87.114.03.09.111.3Northernהצפון
4.710.714.09.014.313.4Haifaוהיפה

16.022.429.219.133.527.1Centralהמרכז
אביב 10.424.032.619.946.722.8Telתל Aviv
12.31.310.57.49.013.3Southernהדרום

הכל 0ך  ביוב 58.052.780.259.190.380.8Drainageצינורות pipes  total

(אינציםן Diameterקוטן (inches)
4 3.41.87.13.62.67.8Uptoע1 4
4'A621.018.231.322.941.728.44'/4 6
4821.122.123.718.630.922.36V48/י6

4124.64.95.45.96.011.18V412/י8
+4/'4+7.95.712.78.19.111.212/י12

Materialחומו
53.050.666.353.485.462.0Asbestosא0בס0
1.81.51.34.01.22.2Steelפלדה
3.20.612.61.73.716.6Plasticפלסטי

הכל 0ך תיעול nnirx12.825.731.819.143.226.3Canalization pipestotal

(סמ) Diameterקוטר (cm.)
20 0.91.51.60.62.11.7Upעד to 20
21402.27.27.53.714.16.52140
41504.04.54.64.46.94.54150
51803.35.78.15.08.46.45180
81+2.46.810.05.411.77.281 +

Materialחומו
12.823.229.217.531.023.1Concreteבטון

צ0נ0 2.52.61.69.23.2Cementא0נ00 asbestos

1 See note 1 10 Table 16.17.
2 See note 2 10 Table 16.17.

.16.17 ל>1ח 1 הערה ראה 1

.16.17 ללוח 2 הערה ראה 2
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הארחה ושירותי מסחר

צריכה מוצרי אספקת
בניקיימא

והסברים הגדרות
יציאת של לשלב מתייחסים המקומי הייצור נתוני
שחרור של לשלב  היבוא ולגבי מהמפעל, המוצרים

מהמכס. המ0ען
הפטורים מוצרים גם כוללים היבוא על הנתונים
יבוא על (הנתונים מכס מתשלום מלא או חלקית
אינם 1969 יולי עד כביסה ומכונות טלויזיה מקלטי
או מלא הפטורות, המכירות את במלואן כוללים

קנייה). וממס ממכס חלקית,
ולא לשוק מוצרים לאספקת מתייחסים הנתונים
מהאספקה, שונה להיות היכולה לצרכנים, למכירתן
אצל הנמצא המוצרים במלאי שינויים עקב

הסוחרים.
פרסיות, מכוניות כוללות חדשות פרסיות מכוניות

וג'יפים. 0{11>ות

כביסה מכונות כוללות ביתיות כביסה מכונות
לי0ר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל שנפח

כס 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 פרט נופש) וכפרי דירות
מלון ולבתי קמפינג נוצריות63^1103לחניוני

קליטה. למרכזי שהפכו
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על הדושנת"ם

הארחה. ולשירותי לתיירות סטטיסטי וברבע;/
משרד ע1 מדורגים לתיירים 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
בתי של החדש הדירוג לתוקף נכנס ,1988 במרס
חדשה: דרגה נוספה כאשר לתיירים, המומלצים המלון
גדול, שלמספר מאחר .5DL  לוקס דה כוכבים 5

סופית, חדשה דרגה נקבעה טרם מלון בתי של יחסית,
לדרגה בהתאם 1988 נתוני עובדו הנל, במועד

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,
בברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית הקואופרציה
הקואופרציה של פיקוח ב'ברית פיתוח), ובאזורי
קניות ובארגוני בעמ 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
שהעסק הסחורות כל ערך את כולל המכירות ערך
של בבעלותם וסחורות העסק בבעלות (סחורות מכר
הדרח, בתקופת עמילות) דמי תמורת שנמכרו אחרים
לפי והחזרות, הנחות בניכוי באשראי, והן במזומנים הן
מס עקיפים, מסים (כולל שילמו שהקונים המחיר
נכללו לא סובסידיות). כולל לא אך וכד', מעימ קנייה,
הדדח תקופת לפני שנמכרו סחורות בעבור תקבולים
תקופת אחרי שנמכרו סחורות חשבון על מקדמות או

הדדח.
הסברים קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסטטיסטי בירח// פורסמו המדד עריכת שיסת על

.1968 ,4 'on לישראלמוסף.
.100= 1985 בסיס על המדדים מחושבים ב1986 החל
ממוצע על מבוססים שהיו הקודמים המדדים

ל1985=100. שרשור ע1 הוצגו 100=1980

מקורות
סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

הסיטוני, במסחר המכירות ערר
סחורות קבוצת לפי

הופיעו הסיטוני במסחר המכירות ערך על נתונים
 36 מס' לישראל סטטיסטי בשנתון לאחרונה

.488 עמי .1985
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הועבר! שלא או המעסיק ע"1 שולמו שלא שירות
ואש"ל ציבורי ברכב נסיעות משותפת, לחלוקה

הכנסה). במס חייבים (שאינם וארוחות
מלינות מוסף) ערך מס (לרבות ברוטו פדיון פדיון:
ופדיון פרסיים, בבתים שכורים ובחדרים במלון
ביום משהות כגון: לינות, שאינם אחרים משירותים
מארוחות, שבוטלו, להזמנות מפיקדונות לינה, ללא
וימי מכינוסים ממועדונילילה, מברים, ממשקאות,

וכדו'. מבריכות עיון,
לחלוקה הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
תשלומים וכן עקיפים, מסים העובדים), בין ישירה
לא וכדו'). דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו

ותמריצים. סובסידיות כולל
של סיכום הוא בדולרים המוצג השנתי הפדיון
ארה"ב, של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
מבוא ראה  חודש 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 להתאחדות
אחת בלשכה מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה,
בתי כ180 של מייצג ממדגם ישירות חודשים לשלושה
אלה נתונים מתקבלים שבאמצעותו המדגם מלון.
החדש, במדגם חדש''. ''מדגם  1989 בינואר הוחלף
ו4 כוכבים 5 לוקס, דה כוכבים 5 בדרגה המלון בתי כל
חדרים 100 עם אחרת בדרגה מלון בתי וכן כוכבים,
המדגם הוא קודם מדגם בוודאות. נכללים ויותר,

.1988 דצמבר עד הנתונים לקבלת ששימש
מדי בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי

מלון. בתי כ40 של מייצג ממדגם ישירות חודש,
המלון, מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
דיווח על המתבססות זקיפות בעבורם נערכות

המלון. בתי משאר שהתקבל

 4 בפרק מופיעים תיירים תנועת על נתונים
האויר בדרך נוסעים על נתונים ותיירות; הגירה תנועות

ותקשורת. תחבורה  18 בפרק מופיעים ובים

הוצאות הכנסות ,nn"n nmVn
ותוצר

הגדרות
בתי  הארחה "שירותי לעיל ראה אוכלוסייה:
במזרח מלון בתי למעכו 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 דהיינו

.(40 בשנתון התפרסמו (נתונים המלון של הקודמת
הדירוג לפי 1988 נתוני שנית עובדו 1989 בינואר

החדש.
אחת מיסה לפחות בהם שיש חדרים חדרים:
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
אם (אף אורחים אכסנת לשם פרסיים בבתים המלון
חדרי צוות, חדרי כולל: לא עונתית). סגור המלון בית

וכירב. מחסנים אולמות, אוכל, חררי משרד,
המיטות וכן המלון בבתי הקבועות המיסות מיסות:
(לפחות פרטיים בבתים המלון בית ידי על השכורות
כשתי נחשבת כפולה מיטה בחודש). שבועיים במשך

מיטות.
לעיל) (כמוגדר המיסות מספר הן אפשריות לינות
בתקופה פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול

הנידונה.
המלון בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
מיטה עם או מיטות, שתי בן כחדר אחד אורח של
(כולל אחת בלינה 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'יל. 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 שאוכסנו אורחים

פרטיים. בבתים
שעבדו משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
כולל בקיבוצים הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית
הקיבוץ חברי ירי על המאוישות המשרות מספר את גם
כ"בעלים (המסווגים שכר מקבלים שאינם ומתנדבים

משפחה"). ובני
יום לפחות המלון בבית שעבדו 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 ע"1 שנגבו שירות דמי שי), (כגון: בעין ותשלומים
לחלוקה הועברו אם ובין העסק ידי על שולמו אם (בין
וארוחות אש"ל משותפת), מקופה העובדים בין

וכירב. הכנסה במס החייבים
נלוות הוצאות ופנסיה, פיצויים כולל:תשלומי לא
דמי סוציאליות), (הוצאות עבורה 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 .198839 מסי לישראל

1982/83 ושירותים מסחר סקר
הופיעו 1982/83 ושירותים מסחר מסקר נתונים
עמי ,1987  38 מ0י לישראל 000י00י בשנתון

.466  462

ושכירים מועסקים
אדם כוח סקר הוא 17.8 שבלורו הנתונים מקור
על הסברים עזה. ובחבל ושומרון ביהודה בישראל,

.27 ולפרק 12 לפרק במבואות ראה זה סקר

כגון: שנה, באותה המלון להפעלת ישיר באופן קשורות
קודמות, שנים עח תקבולים רכוש, ממכירת רווח

וכד. סחירים ערך ניירות ממכירת רווחים
קנויות תשומות כולל קנויות תשומות
כגון: ושירותים, מוצרים קנ"ת עלות  תפעוליות
מים, חשמל, עובדים, מדי מסבח, כלי מיטה, כלי מזון,
וכן  וכוי תקשורת שירותי ותיקונים, אחזקה דלק,
ביקורת  המלון בניהול הקשורות הוצאות
אגרות עירוניים, מיסים מקצועיים, שירותים חשבונות,

וכוי. ואבודים מסופקים חובות וביסוח,
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 "דרחות על מתבססים הכספיים הנתונים כל
המלון בתי ע1 שהוגשו כפי החקירה, לשנת והפסד"
על מתבססים הנתונים ההכנסה. מס לשלסונות
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
1987  1988 תיירות 863

ותוצר הוצאות הכנסות,  תיירות מלונות 874
1985 ו 986

מיוחדים פרסומים

האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164
1962

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות 0קר 198
1963/64 המקומית

1963/64 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298
1969 המכולת חנויות סקר 331
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

INDICES OF SALES BY LARGE
המאורנן הקמעוני המסחר

במסחר המכירות מדדי
scale retail trade1, by קבוצת לפי מאורגן1, קמעוני
commodity group nmno

17.1
Base: 1985 = 100.0 הבסי0:

קבועים Atבמחירים fixed prices

סחורות 19881989Commodity§197519801983198519861987קבוצת group

כולל 66.975.098.7100.0114.0GRANDסך TOTAL

 אישית לצריכה 57571.197.7100.0122.6135.11385135.1Commoditiesמוצרים for personal use
ד.נ> סל total

53.369.494.0100.0118.2131.8141.5140.7Foodמזון

והלבשה 058.665.486.2100.0120.0125.1115.0116.4Textileק00יל and clothing

51.069.4101.3100.0113.8126.3144.4136.9Footwearהנעלה

(רהיטים, בניק"מא 58.477.8129.3100.0150.3159.2151.2129.2Durableמוצרים goods (furniture,

וכוי) חשמליים electricalמכשירים appliances etc.)

ומטבח בית 76.391.2109.1100.0126.9143.8130.5118.3Householdכלי and kitchen

utensils

ביתי לשימוש 78.280.796.7100.0107.0115.6115.4112.9Gasגז for domestic use

57.164.991.6100.0146.3158.3162.8158.4Miscellaneousשונות

ארורים Otherמוצרים commodities

ומוצריו 76.073.094.2100.0108.7119.8128.1128.7Petroleumדלק and its products

וכוי דשנים ,139.7132.3145.0100.069.7Feedמספוא, fertilizers. etc.

1 Cooperatives, chain stores and department stores. וכליבו. שרשרת חנויות צרכניות. 1
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DURABLE GOODS

SUPPLY OF DURABLE GOODS TO THE LOCAL
MARKET AND TO JUDEA AND SAMARIA AND
THE GAZA AREA
Units

המקומי, לשוק בניקיימא מוצרים אספקת
עזה ולחבל ושומרון ליהודה

בניק"מא מוצרים

17.2

ביתיות כביסה nuon
טלויזיה Televisionסקל0י setsDomestic washing machines

ביתיים אויר מזגני
פרטיות הכלמכוניות כסnm:מכשיריTotalסך 3 עד

ר7*רדוידאר0"פמזה:חדשות רוו ו ;7 לו לויתור
New pirvateומיבוא מקומי בלבדמייצור מקומי הכלVideotapeבצבעמייצור 01j7rjDomestic'סך air conditioners

carsOf localOf localThereof:recordersTotalThereof:up to 3 h.p.
productionproductioncolourOf localof local production only
and importsonlyproduction

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
198269,886174,83925,666167,56172,29212,52330,938
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
198951,536114,348109,22848,90180,5397,63586,639

co
r
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HOTELS

HOTELS1  SUMMARY TABLE

הארחה שירותי

סיכום לוח  מלון1 בתי

1989 §21988 1985 1980 1970

All hotels
Hotels3
Rooms3
Beds3
Guests (thousands)
Personnights (thousands)  total
Tourists
Israelis

Percent bed occupancy

Tourist hotels
Hotels3
Rooms3
Beds3
Guests (thousands)
Personnights (thousands) 
grand total
Tourists  total
American
European
Other
Israelis
Average personnights: Per tourist

Per Israeli
Percent bed occupancy

room occupancy
Employed persons (monthly
average)  total
Thereof: Employees

Rest homes
Rest homes3
Rooms3
Beds3
Guests (thousands)
Personnights (thousands)  total
Thereof: Israelis

other hotels4
Hotels3
Rooms3
Beds3
Guests (thousands)
Personnights (thousands) total

Tourists
Israelis

481 492
35,043 36,323
73,350 75,083

4,446 4,453
12,517 12,974
6,796 6,895

6,0795,721
50.0

295
31 ,432
65,031
4,139
11,728

6,565
1,807
4,110
648

5,163
3.5
2.3
505
56.0

21,958

481 492
34,100 28,716
68,890 57,468
4,398 3,398
12,514 10,395

52.0

302
32,440
66,390
4,103
12,018

6,633
1,752
4,392
490

5.385
3.5
2.4

52.6
57.6

22,355

7,858
4,656
53.7

298
30,280
60,442
4,045
11,432

7,461
2,818
4,177
466

3,971
3.2
2.3
53.9
58.9

21,394

7,428
2,967
53.8

302
25,014
49,490
3,162
9,577

7,232
1,946
4,646
639

2,345
3.3
2.4
54.4
59.1

17,101

21,308 21 ,870 20,885 16,528

14

1,317
2,698
143
381

378

14

1,341
2,734
128
443
439

172 176
2,294 2,542
5,621 5,959
164 222
409 513
229 258
180 254

14
1,293
2,634
140
519
516

169
2,527
5,814
213
563
394
169

17

1,561
3,016
110

526
520

173
2,141
4,962
126

292
190
102

611
19,654
39,057
1,764
6,100
3,622
2,478
48.1

291
15,100
30,280
1,474
5,087

3,432
1,862
1,240
330

1,655
3.5
,3

50.1

9,247

8,673

המלון בתי בל
מלון3 בתי
חדרים3
מיסות3

(אלפים) אורחים
הכל סך  (אלפים) לינות

תיירים
ישראלים

מי0ות תפוסת אחוז

לתיירים מומלצים מלון בת
מלון3 בתי
חדרים3
מיטות3

(אלפים) אורחים
 (אלפים) לינות

כולל סך
הכל סך  תיירים

מאמריקה
מאירופה

אחר
ישראלים

לתייר לינות: ממוצע
לישראלי
מיסות תפוסת אחוז
חדרים

לחודש) (ממוצע מועסקים
הכל סך 
שכירים מזר,:

הבראה בתי
הבראה3 בתי

חדרים3
מיסות3

(אלפים) אורחים
הכל סך  (אלפים) לינות

ישראלים מזה:

אחרים4 מלון בתי
מלון3 בתי
חדרים3
מיטות3

(אלפים) אורחים
הכל 0ך  (אלפים) לינות

תיירים
ישראלים

1 see definition in introduction. 2 According to the new grading,
3 End of year. 4 In the stage of running in and not approved 1or tounsts■

המלון. בתי של החזש הדירוג לפי 2 במבוא. הגדרה ראר, 1

לתיירים. רשומים ושאינם בהרצה > שנה. סוף 3
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TOURIST HOTELS, BY GRADE לת"רים, מומלצים מלון בתי
דרגה לפי

'1988
17.4

therאחר

כולל 5DL543:iUOסר
Grandנופ0ךהכלכוכביםכוכביםנוכביםכוכבים כפרי
totalstarsstarsstarsstarsTotalhereof:

oliday
llages

מלון2 302526691039913Hotels2בתי
הכל2 סך  32,4401,9696,7559.9398,3445,4331.702Roomsחדרים  total2
מלון2 לבית 1073942601448155131Averageממוצע per hotel2

66.3903.80213,40820,26017,10111,8193,727Beds2מיטות2
(אלפים) 4,103.4197.1840.61,420.51,017.3627.9225.2Guestsאורחים (thousands)
(אלפים) 12,018.4620.62,737.24,021.82,649.61,989.2783.1Personnightsלינות (thousands)
כ1לל 0ן~ grand total

הכל סך 6,633.4513.21,670.62,162.21,480.0807.3277.0Touristsתיירים  total
1,751.7267.1736.4408.8210.3129.132.0Americanמאמריקה
4.391.7219.1794.61,578.11,168.9631.1236.7Europeanמאירופה

490.027.1139.6175.3100.847.18.3Otherאחר
5,384.9107.31.066.61,859.61.169.51,181.9506.1Israelisישראלים
לינות Averageממוצע personnights

3.53.74.13.33.04.14.4perלתייר touirst
2.41.82.42.42.22.83.1perלישראלי Israeli
0י0ות תפוסת 52.647.256.155.048.551.463.1Percentאחוז bed occupancy
57.656.662.059.652.655.768.0roomהדרים occupancy

קודם3 Previousמדגם sample3
(ממוצע מועסקים
הכל לחודש)סך

22,3552,5147,2746,8163,7561,995637Employed persons
)monthly average)  tot

שכירים :21,8702,5147,2746,6773,5161.888566Thereofמזה: employees
מועסקים ממוצע

לחדר
0.691.281.080.690.450.370.37Average employed

persons per room
רולרים1 (מליונ1 629.985.3221.3180.384.458.527.9Revenueפריון ($ million)

הכל סך total

למועסק 28.233.930.426.522.529.343.7Averageממוצע per employed
דולרים) person(אלפי ($ thousand)

ברו0ו4 עבודה 32.632.433.933.234.224.016.4Grossשכר wages4 as perce
מהפדיון ofכאחוז revenue

1 Fetdassified according to the new grading 01 hotels
 see DEFINITIONS AND EXPLANATIONS in me introduction 10 this chapter,
2 At end of year.
3 see introduction to this chapter  S0£//cf£.S
4 Excl. other labour expenses.

המלון בתי <a החדו'1 הדירוג לפי <!nnn |'1o 1

נ0נוא. והסברים הגדרות ראה 
השנה. בסוף 2

מקורות.  וה לפרק 0בוא ראה 3
נוספות. עב1ור. הוצאות כולל לא >
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TOURIST HOTELS, BY GRADE1
(cont.(

לתיירים, מומלצים מלון בתי
(המשך) דרגה1 לפי

1989
17.4

Otherאחר

כולל מזה:5DL543סך
GrandO'JJ/Jהכלגונביםכוכביםכוכבים נופשסך כפרי
totalstarsstarsstarsstarsTotalThereof:

holiday
villages

מלון2 5בתי 29525681029512Hotels2

הכל2 סך  1,968חדרים 31,4326,4149,5818,1865,2831,636Rooms  total2

מלון2 לבית 394ממוצע 1072571418057136Average per hotel2

3,591מי0ות2 65,03112,91320,00316,90411,6203.634Beds2

(אלפים) 194.9אורחים 4,138.7810.81,397.11,135.0600.9191.3Guests (thousands)

(אלפים) 655.7לינות 11,727.62,531.73,887.72,819.71 ,832.8631.4Personnights (thousands)
כולל סך  grand total

הכל סך 548.1תיירים 6,564.81,654.92,051.51 ,556.0754.2254.5Touriststotal
296.2מאמריקה 1,806.9717.9422.1248.7122.025.7American

217.8מאירופה 4,109.6744.61,436.11,132.4578.6221.5European

34.0אחר 648.3192.4193.3174.953.77.3Other
107.6■אראלים 5,162.7876.71 ,836.21,263.61,078.6376.9Israelis

לינות Averageממוצע personnights

4.1לתייר 3.54.13.32.94.24.7per tourist
ליבראלי 1.8 2.32.12.42.12.62.7per Israeli
מיסות תפוסת 47.4אחוז 50.554.054.546.247.057.9Percent bed occupancy
56.7חורים 56.060.559.850.951.1615room occupancy

3101n olioNew sample3
(ממוצע 2,383מועסקים 21 .9586,3746,5444,5412,1176\31Employed persons
הכל סך monthly)לחודש) average)total

שכירים 2,383מזה: 21,3086,3716,3504,2191,985583Thereof: employees
מועסקים 1.21ממוצע 0.700.990.680550.400.40Average employed

personsלחדר per room

דולרים) (מליוני 92.6פדיון 659.4207.1182.0109.967.828.1Revenue ($ million)
הכל סך total

למועסק 38.9ממוצע 30.032.527.824.232.0425Average per employed
דולרים) person(אלפי ($ thousand)

ברוסו" ענודה 29.9שכר 31.133.332.230524.318.2Gross wages4 as percent
מהפדיון ofכאחוז revenue

1 See DEFINITIONS AND EXPLANATIONS in introduction.
2 At end 01 year.
3 See introduction to this chapter  SOURCES.
4 Excl. other labour expenses.

נמנוא. והסגרים הגדרות ראה
השנה. נסוף

מקורות.  זה לסרק במבוא ראה
(ו0פות. ענורה הוצאות כולל n<
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ROOMS, OCCUPANCY AND
PERSONNIGHTS IN TOURIST
HOTELS IN SELECTED
LOCALITIES

בבת1 ולינות תפוסה ,D'Tin
לתיירים מומלצים מלון

נבחרים ביישובים

1989

17.5

'D'rtn
Rooms1

תפ1סת
Personnightsלימת

Locality מיסות

Occupan
cy ofbeds

הכל סך

Total

Thereof: Tourists תיירים נזזה:

הכל סך
Total

הגל ססך iinx
Percent of tota

מלון בתי
הכל סך 

מזה:

31,432
Percents

50.5

אלפים

11,727.6

Thousands

6,564.856.0TOURISTS HOTELS
 TOTAL

Thereof:

7,32444.32,310.01,825.979.0Jerusalemירושלים

אביביפו 5,53851.11,953.91,499.976.8Telתל Aviv  Yafo

; ;911חיפה 46.2299.8139.646.6Haifa

4,03670.92,389.11,017.442.6Elatאילת

שנע 23055.892.529.932.3BeerShevaבאר

37043.194.826.227.6Ashqelonאשקלון

ים ■12343.439.312.9בת ' 32.8Bat Yam

:82041.9246.6151.7הרצליה 61.5Herzeliyya

:0נריר, 3,35747.9'1,280.7401.7' 31.4Tiberias

;;53736.4156.249:6נהריה 31.8Nahariyya

:נתניה 1,86646.7696.0423.360.8Netanya

:עכו 24830.965.621 5: 32.8Akko

42552.6173.770.340.5Aradערר

30830.254.815.528.3Zefatצפת

המלח ים 1,63457.8621.5283.245.6Deadשפת Sea shore

והגולן הגליל2 17934.445.712.427.1Upperאצבע Galilee2 and the
Golan

הארחה בתי מזה;
'ובמושבים בקיבוצים

2,39851.6959.0477.149.7Thereof: guest houses
in qibbuzim and moshavim

1 At end of year.
2 Exd. guest houses in qibbuzim and moshavim:

השנה. בסוף 1

ובנ"טביט. בקיבוצים הארחה לבתי 0רט 2
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ותוצר הוצאות הכנסות, תיירות מלונות
דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון

נבחרים ויישובים
1987 יוני של "צור גורמי במחירי שח, מיליוני

17.6

הכל סך
Total

Gradeדרגה

5
כוכבים

5
stars

4
כוכבים
4

stars

3
כוכבים

3
stars

אחר

Other

1984
הכל סך הכנסות .1717.3349.2198.0121.348.7

מחדרים 369.6170.995.774.029.1מזה:
270.3127.490.441.311.1ממזון

קנויות תשומות .2336.0166.492553.523.6

(12) גולמי מקומי תוצר .3381.3182.9105.567.725.2
עבודה עלות 276.0131.185143.416.4מזה:

1985
הכל סך הכנסות .1843.5382.7269.4141.250.1

מחדרים 447.9199.3131.782.734.2מזה:
325.7144.2118.349.214.0ממזון

קנויות תשומות .2414.5191.6130.865.426.6
(12) גולמי מקומי תוצר .3429.0191.1138.675.823.5

עבודה עלות 304.9139.0102.046.917.0מזה:

1986

הכל סך הכנסות .1763.2313.7247.9137.364.3
מחדרים 389.2152.4117.679.639.6מזה:
306.7128.7110.846.720.4ממזון

קנויות תשומות .2393.1168.3122.968.433.6
(12) גולמי מקומי תוצר .3370.1145.4125.168.930.8

עבורה עלות 279.4118.394.644.921.7מזה:

1987
הכל סך הכנסות .19395364.3308.0180586.6

מחדרים 496.4186.9152.2107.150.1מזה:
356.8142.3130.357.626.6ממזון

קנויות תשומות .2446.1175.3144.782.543.6
(12) גולמי מקומי תוצר .3493.4189.0163.498.043.0

עבודה עלות 343.9138.7114.863.427.0מזה:
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TOURIST HOTELS  INCOME, EXPENDITURE AND PRODUCT
3, 01mm nu 1 cl;NT OP TOUTHE ECONOMIC ACCOU

LOCALITIES  AT FACTOR COSTGRADE AND SELECTED17.6
NIS millions, at Factor cost of June 1987

ocality."שוב

אביביפוירושלים אחרתל
JerusalemTel AvivYafoOther

1984
186.9340.8 189.6

1. Incometotal
98.3173.8 975Thereof: From rooms
69.2134.3 66.8From food
80.6166.9 8852. Purchased inputs
106.3173.9 101.03. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(
71.2135.8 69.0Thereof: Cost of labour

1985

211.9422.7 208.81. Incometotal
111.1224.2 112.6Thereof: From rooms
80.5170.1 75.1From food
975214.7 102.32. Purchased inputs

114.4208.0 106.63. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(
75.4154.3 75.1Thereof: Cost of labour

1986
145.3439.0 178.91. Incometotal
72.4227.3 89.6Thereof: From rooms
59.0176.8 70.8From food
72.8225.7 94.72. Purchased inputs
72.5213.3 84.23. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(
ן57.4 56.3 65.7Thereof: Cost of labour

1987

190.9545.7 202.91. Incometotal
99.4288.4 108.5Thereof: From rooms
74.1207.4 75.3From food
85.8262.9 97.42. Purchased inputs
105.1282.8 105.53. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(
73.8194.9 752Thereof: Cost of labour
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ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון
ללינה ממוצע  נבחרים

1987 יוני של "צור גורמי במחירי שיח,
17.7

חני 0ך
Total

Gradeדרגה

5
גונבים
5

stars

4
כונבי0
4

stars

3
כוכבים

3
stars

אחר
Other

1984

//7/OJJ1 .185.8152.665.657.651.0

קנויות mown .240.272.730.725.424.7

(12) גולמי מקומי תוצר .345.679.935.032.226.3

ענודה עלות 33.057.328.220.617.1מזה;

(נ0ו) מימון והוצאות סחת ניכוי לפני 11.321.55.410.08.4רווח

1985

הכנסות .181.6142.165.856.946.7

קנויות תשולווח .240.171.131.926.424.8

(12) גולמי מקומי תוצר .341.571.033.930.521.9

עבודה עלות :mo29.551.624.918.915.8

(נטו) מימון והוצאות פהת ניכוי לפני 9.814.08.210.24.1רווח

1986

הכנסות .175.5135.363.551.352.9

. קנויות תאומות .238.972.631.525.6'27.6

(12) גולמי מקומי תוצר .336.662.732.025.825.3

עבודה nfrv :11rr<27.651.024.2'16.817.8

(נ0ו) מימון והוצאות ל!חת ניכוי ל0ני 7.27.67.17.65.8רווח

1987

הכנסות .177.1132.165.056. 1158.7

קנויות תשומות .2■ 36.663,530.525.729.5

(12) גולמי מקומי תוצר .3; 40.568.534.530.529,1

, עבורה עלות 28.250.324.219.716.3מזה:

(נטו) מימון והוצאות פיות ניכו1 לפני O.10.514.19.69.88רווח
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17.7 THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY GRADE
AND SELECTED LOCALITIES  AVERAGE PER PERSONNIGHT
NIS, at Factor cost of June 1987

Locality"שוב

ירושלים
Jerusalem

יפו  אביב ■7n
Tel AvivYafo

אחר
Other

1984

105.0106.071.11. 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

1985

104.199.768.11. Income

47.948.834.62. Purchased inputs

56.250.933.53. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

37.135.924.8Thereof: Cost of labour

18.07.67.8Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure

1986

84.693.167.81. Income

42.449.334.92. Purchased inputs

42.243.833.03. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

33.434.224.2Thereof: Cost of labour

7.74.18.0Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure

1987

82.690.871.31. Income

37.143.634.42. Purchased inputs

45.547.237.03. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

32.033.7255Thereof: Cost of labour

12.28.210.6Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure
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EMPLOYED PERSONS

EMPLOYED PERSONS, EMPLOY
EES AND HOURS WORKED, BY
SEX AND MAJOR GROUP1

□1pDVID
ושעות שכירים מועסקים,

וענף מין לפי עבודה,
ראשיי

1 nousanas אלפ.ם

סך
Fromמישראל Israe,שומרון מיהודה,

עזה וחבל
כולל
Grand
total

הכל סך
Total

מסחר
0'0ונ'

Wholesale
trade

מסחר
קמעוני
Retail
trade

'nii'iu
אוכל

Restau
rants

.T\n'<0
הארחה
Hotels

בישראל העובדים
From Judea, Samaria
fk Gaza Area working

in Israel

550515557585Codeסמל

0'pov<nהבל 1oEmployed personstotal
1985175.6167.744.185523.215.17.91985
1986186.4178.144.690.926.216.18.31986
1987204.4193.451.798.226.017.111.01987
1988216.9206.853.5102.730.220.310.11988
1989221.3211.155.0105.030.420.310.21989

Malesגברים
1985116.4108.631.552.214.810.37.81985
1986123.5115.332.056.116.111.08.21986
1987133.2122.336.258.317.110.810.91987
1988140.5130.538.859.418.913.410.01988
1989142.3132.239.161.119.412.310.11989

Femalesנשים

198559.259.112.633.38.44.8(0.1)1985
198662.962.812.634.810.15.1(0.1)1986
198771.271.115.539.98.96.3(0.1)1987
198876.476.314.743.311.36.9(0.1)1988
198979.078.915.943.911.08.0(0.1)1989

הבל Employeestotalשניויםסך
1985110.2103.536.242.710.514.26.71985
1986119.7112.636.249.012.215.17.11986
1987137.1127.942.955.013.916.19.21987
1988147.8139.445.457.917.119.38.41988
1989151.1142.544.961.117.818.48.61989

Malesגברים

198569.562.924.321.07.610,06.61985
198674.767.724.124.98.310.47.01986
198784.675.428.126.810.310.29.21987
198892.384.031.528.011.612.98.31988
198992.183.530.430.111.611.38.61989

Femalesנשים

198540.740.611.921.72.94.2(0.1)1985
198645.044.912.124.13.94.7(01)1986
198752.552.514.828.23.65.91987
198855.555.413.929.95.56.4(0.1)1988
198959.059.014.531.06.27.11989

בשבוע ו1בודה myiuHours worked per
מועסק weekemployedם persons

19856.551.31,732.33,248.0961.9609.11985
19866.959.91,797.13,484.71,020.0658.11986
19877,912.57.404.32,010.63,702.01,003.6688.1508.21987
19888,360.77.994.72,135.53,898.21,118.4842.6366.01988
19898,762.88.374.72,262.64,077.81,171.0845.7388.11989

שני :Thereofריםמהם: employees
19854,209.63,902.71,396.31,486.1416.4579.6306.91985
19864,545.34.215.41,412.91.734.5443.7615.2329.91986
19875,114.64.691.11.628.11,884.4507.9647.6423.51987
19885,545.95.237.11,787.62.024.5592.8798.7308.81988
19895,823.65.486.41,828.22,214.5655.2777.1337.21989

1 From the data of the LFS in Isiael, Judea. Samaria £ Gaza area. See
introduction to Chapters 12 and 27.

עזה. וחב? 1שו0ר1) יהודה כישראל, ארט כוח סקר נתוני מתוך 1

ו27. 12 לפרקים נמנו* הסברים ראה
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ותקשורת תחבורה

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Registered ברו0ו (תפוסה כוללת תפוסה
של ביחידות המבוטא האונייה נפרו :(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 0ון 1

אשר בסונות משקל :(Deadweight) מעמס
היא כאשר מלוחים, במים לשאת יכולה האונייה
מוריד ואשר הסטנדרטי, ציודה על נוסף עמוסה,

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונייה את
להולכת ישראליים מפעלים כולל תעופה: הברות
פנימיים בנתיבים באויר מסענים והובלת נוסעים

ובינ"ל.

מקורות
האוניות ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
הנערכים יומיים רישום רו"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 ותיירותי. הגירה "תנועות  4 בפרק
,4 בפרק שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך
אנשי כוללים הגבולות, מש0רת 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 18.17 לוח
לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"1 בעבר

ב1983. נערך האחרון הסקר לשנתיים. אחת

מנועיים רכב 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
חור משלושה פחות השוהים תיירים של רכב זמניים,
הנתונים וכדומה. ארם רכב דיפלומטי, רכב בארץ, שים
ואילו שנה בכל במרס 31 ל מתייחסים 1965 שנת עד
שנה. בכל בדצמבר 31 ל מתייחסים הם מ1965

הנחקרת האוכלוסייה
התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי

פדיון
התקבו כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בעבור בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של לים
להתחשב מבלי הדרה בתקופת שבוצעו שירותים
שוטפים, שוק במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך
כולל ואינו מעימ) גם (מ1.7.1976 מסים כולל דהיינו
מעסקאות התקבולים את גם כולל הפדיון סובסידיות.
משקל משנה. ענף באותו שונות פירמות בין שנעשו
כ800/0 מהוה זה פרק במסגרת המכוסים הענפים
ותקשורת. אחסנה תחבורה, ענף כל של מהפדיון

הבסיס) שנת (במחירי קבועים במחירים פדיון
ריא במונחים הענף של התפוקה ערך כסיכום מוגדר

ליים.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
ותע שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
עיבוד על מבוססת 18.2 בלוח אחת, סידרה סוקר.:
לבי המוסד של המעבידים מכרטסת מדגם של חודשי
מדגם על מבוססים הנתונים ב1987 החל nioלאומי,

.100.0=1986 חדש בסיס ועל מחודש
באמצעות אפשריות קודמות תקופות עם השוואות
הכפלת ידי על נעשרה השרשור משורשרים. מדדים
של המתאים השנתי במדד הנקובה התקופה של המדד

ב100. וחלוקתו 1986
ושכר. עבודה  12 בפרק ראה נוסף פירוט

של האחרים בלוחות המופיעה שנייה, סידרה
העיק המפעלים של ישיר דיווח על מבוססת הפרק,
בתחבורה אוטובוסים הבאים: מהענפים אחד בכל ריים
נמלים, שירותי ימית, הובלה רכבת, שירותי ציבורית,
יולי מאז ותקשורת. דואר תעופה, ונמלי תעופה רוברות

הגליל. שלום מלוה כולל ,1983 אפריל עד 1982
גם עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עבודה הוצאות
למוסד ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביד תשלומי את
והחל מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לביטוח
המוכ מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי

כמלכר. רים

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

והגדרות מקור
עיבוד ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
במשרד הרישוי אגף של הנהגים קובץ מתוך שנערך

התחבורה.
את כוללת הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
הוצאו אשר אזרחיים נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל
הדיווח. שנת בסוף בתוקף היו ואשר ישראל במדינת
צבאיים נהיגה רישיונות בעלי כוללת אינה האוכלוסייה
בלבד, ביןלאומ"ם נהיגה רישיונות בעלי לא ואף בלבד,
בסוף בלבד, זמניים רישיונות החזיקו אשר נהגים או

הדיווח. שנת
ישראלי אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם כל הוא נהג

הנסקרת. השנה בסוף בתוקף היה אשר
סוגי את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. דרגת
שקיי מאחר בהם. לנהוג מורשה הרישיון שבעל הרכב
רכב, סוגי במספר נהיגה המתירות רישיון דרגות מות
הנהגים מן חלק הרישיון, דרגת לפי בלוחות, נכללים
הרכב כלי של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר

בהם. לנהוג מורשים שהם
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.882 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 הסט0יס0י בשנתון הופיעו המפקד

.525527 עמי

1984 נסיעה הרגלי סקר
בשנתון הופיעו 1984 נסיעה הרגלי מסקר נתונים
עמי ,1986 37 מסי לישראל הסטטיסטי

.485  480
.811 מסי בפרסום התפרסמו מפורסים נתונים

רכב כלי כלולים לא ואילך 1960 לשנים בנתונים
משנה. למעלה פג רישיונם שתוקף

מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף סירוס
.882 מסי

לאעירוניות בדרכים תנועה
הרכב כלי כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח

יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים
שני ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך ק0ע
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 קסע. באותו העוברת
ימים שבעה במשך לשנה, אחת נעשית הספירה

לפחות.
הכפלת ידי על מחושב לאעירוני ק"לומטראז'

הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח

הארצי הקילומטראז'
שהלשכה שוטף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לסטטיסטיקה המרכזית
חקי של האמידה שיטת שונתה ,1980 בשנת בישראל.
לרבעון בנספח ניתן מפורט הסבר הארצי. לומטראד

.1989 ,1  2 מסי תחבורה, של לסטטיסטיקה

דרכים nnmn
עקב שארעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה
אשר נפגעים עם דרכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משטרת ידי על נרשמו
רגל הולך או משטרתי) (כולל אחד אזרחי רכב לפחות

אזרחי. נוסע או
.879 מסי מיוחד בפרסום ראה נוספים פרטים

נבחרים פרסומים

1977 משאיות 0קר 601
1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668
1984 נסיעה הרגלי סקר 811

אי חלק 1989 נפגעים עם דרכים תאונות 879
בי חלק 1989 נפגעים עם דרכים תאונות 881

31.12.1989 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 882

מיוחדים פרסומים
1958 בדרכים מטענים הובלת סקר 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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DEVELOPMENT OF
TRANSPORT AND
COMMUNICATION  PHYSICAL
DATA

minnnn ninnDnn
נתונים  miujpjim

פיסיים

תקופה) (סוף מנועיים רכב נפגעיםכלי עם דרכים תאונות

Motor vehicles (end of period)Road accidents involving casualties

:runThereof:בתאונות נפגעים
accidentsCasualtiesדרכים in

ורכבסלולות1 tu'hvjd
Length

of roads1
הכל סן
Totalפרסיות jwinn

סגור מסדור1
Trucks and

/7

Accidentsהכל </jn'0סך .am
Private carsclosedTotalThereof:

commercialfatally injured
vehicles

Km. ThousandsmooNumberאלפיםקמ

19503,1323,875228

19513410143.7324,751212

19523811153,8885,036228

19534212164,0355,056174

19544413164,6915,912184

19554714175,1926,432134

19565116186,2497,843155

19575618207,0678,873219

195320208,09710,269207

19596320208.25510,738200

19607024228,35610,542176

19616,5728029238,79011,162244

19626,6759438259,23912,123250

19637,150111472810,65614.113289

19647,443134613211,86916.025325

19657,673171814211.35615,474336

19667,879181894511,23415,545297

19678,518193974710,82615,039376

19688,6972101085011,19715,784407

19698,9612401315812,24317,459439

19709,2902661486613,35519.526529

19719,7092961717314,75721,006623

197210,0303281978015.30322,01 1651

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

1980
:1981

11,810
11,950

539
593

410
454

§89
96

12,716
13,174

17,881
18,528

434
436

198212,36066251310412,72718,489385

198312,48273057211113,78519,867436

198412,64876059911313,15219,116399

198512,76077661411512,76118,709387

198612.83081964912114,56821.206415

198712,91188269713214,95522,173493

1988§12,91895375314415,49723,088511

198912,99698477814916,21324,062475

Golan subdistrict 2 Since 1978 the dual purpose vehicle group has
been transferred Irom the "trucks" to "private cars".

ננפת דר0י0 כולי 1982d
.nmviryn הדוטיסוש1 ררכב

החל פרטית. באחזקה דרגים כולל אינו 1

קבוצת הועברה ,1978 בטנת החל 2 1וין.
פרסיות*. לגזכוניות
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DEVELOPMENT OF
TRANSPORT AND
COMMUNICATION  PHYSICAL
DATA (cont.(

munnn ninnDnn
נתונים  jnuupnni

(המשך) פיסיים

ציבורית בתחבורה רכבתאוטובוסים
Buses in public transportRailwaysהאוניות תפוסת

7nnyj*1נהגים ]t|1]1M|]|17_)<|]
DriversShipsTonnage of

שנתי שהובלנוסעיםקילומטראזממוצע 0departingshipsונאזי
AnnualKilometragePassengersTonnagedeparting
averageransported

אלפים
ThousandsN0. 'DO

מיליונים
Millions

Thousands .Noאלפים 'on.0ר"ן אלף
Thousand n.r.t.

1950779 1.5571,5483,088
195188 1 ,422917 1,7771,4332,844
195279 1,573888 2,2651,1662,336
195379 1 ,6701 ,080 2,5361,2532,420
195481 1,6621 .299 3,0601.3992,554
195582 1 ,6941,377 3,3911,4882,051
195682 1,7011,534 4,5651,3562,611
195793 1,7901 ,838 4,6571,5583,000
1958110 1,9241,681 4,7061,5143,067
1959123 2,0111,944 4,8371,6323,031
1960129 2,0971 ,949 4,3861,7883,187
1961155 2,1991,963 4,5461,9443,540
1962168 2,3032,762 5,0152,0213,958
1963179 2,4153,338 5,0582,0204,241
1964208 2,6052,280 4,9622,0694,320
1965230 2,7802,639 4,9212,1904,589
1966285241 2,9352.424 4,5342,3104,838
1967312243 3,0042,292 4,0702,3724,528
1968346262 3,1202,984 4,1482,9205,064
1969388293 3,2883,201 3,8193,1065,164
1970439314 3,6543,419 4.1172,9515,174
1971493355 4,0083,200 4.2323,0045,280
1972543388 4,1803,136 4,4303,1445,488
1973593364 4,3303,475 4,0593,1026,287
1974347 4,5783.666 3,7222,9916,559
1975713328 4,7433,331 3,5812,8346,665
1976322 4.9533,559 3,4852,5956,801
1977817335 5,2264.105 2,9582,6797,609
1978349 5,4384,559 2,7203.0248,869
1979927362 5,5654,935 2,9593,2659,974
1980353 5,6225,326 3,3002,9049,521
19811,049354 5,4225,342 3,1732.98410.009
19821,112369 5,5125,338 2,9113,12511 ,855
19831.189362 5,5975,822 2,8093,27414,205
19841,257364 5,5995.663 2,9603.390
19851,316371 5.523§6,066 2,8753,176
19861,367388 5,4336,244 2,5473,054
19871,423389 5.4136,827 2,5493,243
19881,491368 5,348§6,634 2,5383,285
19891,569356 5,3306.520 2,2963.270
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DEVELOPMENT OF
TRANSPORT AND
COMMUNICATION  PHYSICAL
DATA (cont.(

התחבורה ninnonn
נתונים  והתקשורת

(המשך) פיסיים

Telephone services1 טלפון' שירותי

0לפון nin'Ki
Telephone calls

 בינלאומיות
בלבד יוצאות
International
outgoing

only

דקות אלפי
Thousand
minutes

בפנים
הארץ
Inland

פמ3 מיליוני
.Millionm.p3

ג/כשירי
נולסון

Telephones

בינלאומית אוירית הובלה
International air transport

נוסעים
שהניעו
ושיצאו2

Passengers
arriving
and

departing2

Thousands אלפים

נחיתות
Landings

נוסעים
נכנסים
ויוצאים
בדרך
הים

Passengers
arriving
and

departing
by sea

בנמלים המטענים תנועת
Freight handled in ports

נפרקו
Unloaded

_, אלפים
No 'oo Thousands

נסענו
Loaded

סונות אלפי
Thousand tons

97

230

2.468

4.126
5,040
6.839
7.414
9,177
12.192
16.350
20.566
23.490
30.000
34,500
35.700
36.560
39.900
47.765
73.575
91.366
106.677

89

110

305

539
629
675
751
885

1,059
1,200
1,441
1,643
1,817
1,919
2,088
2.377
2,493
2,600
2,692
2,800
3,000
3,400
4,200
5,910
6,310
6,570
5,740
§6,121
7,006

11731
16635
6140
6345
6957
7766
8772
10180
14390
168102
223123
292134
321156
409
429227
486270
580317
621359
970419
986475

1,051526
1,498587
1,713643
1,622699
1,573752
1.533796
1,881869
2,275967
2.5611,035
2,8021,100
2,8471,250
2,9451,320
2,7481,400
3,1001,527
3,1871.625
3,1441,740
3,0981,890
3,7192,065
3,4312,190
3.6712.285

2.272
2.955
1,663
1,590
1,349
1,373
1,592
1,517
2,229
2,458
2.926
3,351
3,461
3.883
4,401
4,765
4,904
5,738
7,370
8,844
9.079
10.055
11,141
10,757
9,182
8,188
9,431
10,227
11,385
11,586
10,933
10,825
9,789
9,567
10,208
10,157
9,957
11,001
10.757
12.190

115

59
62
92
104

91
99
142
201
247
242
257
238
143
169
144
125
164
174
173
133
146
156
212
261
338
282
276
259
345
347
334
234
296
272
356

1,435
1,590
1,122
1.230
1.402
1,538
1,473
1.562
1,641
1,881
2,035
2,154
2,401
2,296
2,479
2.473
2.578
2,417
3.425
3.560
4,273
4,668
4,926
5,632
6,250
5,360
5,123
5,014
5,663
6,786
5,496
6,008
7,332
8,475
9,283
9,205
9,491
11,324
11,702
11,518

213
209
230
367

627
717
842
779

1,091
1,179
1,061
1.106
1,319
1.408
1,836
2,031
2,311
2,901
3,067
3,345
3,363
3,464
3,234
3,720
3,485
3,668
4,684
5,201
5,658
6,257
6,021
6,217
6,456
7.085
7,088
7.336
8,052
7.737
7.896

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1 Through 1984  budget years;
3 m.p.  moniiw pulses.

2 Exd. passengers in tarnsit. נמעני. נו0עים נןל> לא 2 j'i?/} mo  >9s4 1v 1

סונה, פעימות = 9ימ 3
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EMPLOYEES' POSTS AND
WAGES, BY MAJOR BRANCH
Monthly average; wages at current prices

/שכד low jinum
ראשי ענף לפי עבודה,
שו0פים במחירים שבר לחודש; ממוצע

ממוצעממוצע
חודש רוודששכר שכר
למשרתלמשרת

nnvunב0ישכירשכר tooשכירשכרנושרות
AverageBranchעבודהשכירAverageBaseעבודהlowענףסמל
CodeYearEmployees'WagesmonthlyyearEmployees'Wagesmonthly

postswages
per

mployees'

=100.0postsyearwages
per

mployees1
postpost

אלפים
Thousands

ne/ 103
NIS 103NIS nwIndices מדדים

הכל6 019856864,697948197810098,32198,535TOTALך
198668106,4631,573"99161,790163,510
198771148,3232,08011986105138132
198872180,9192,497"107168158
198972208,0702,898"106194184

,19851618,6251,157197810097,45197,083Busesאוטובוסים,60 subways,
19861632,4432.04799169,750171,770taxisרכבות and

מוניות 19871746,2042,7391966104141135cablecarsתחתיות,
19881755,5563,292104169162ורכבלים

19891657,6533,563100175176

משאיות61 1985105,4565651978141128,01190,991Truckשירותי services
19861010,2481,026146240,456165,320
19871115,0091,3851986114154134
19881220,0221,677126205162
19891222,6891,879"128232182

רכבת62 198521,86574519789175,54582,635Railwayשירותי services
יבשתית 84111*198622,7501,202והובלה ,400133,260and land

198723,5411,5291986100127127transportל.נ.מ.א. n.e.c.
198824,6151,976101165164
198925.6062,417100201201

ימית63 198588,9231,20719787283,6811הובלה 15,692Sea transport
נמלים 1986713.5161,89969126,050182,050portושירותי services

1987718,1042,685198697132136
1988722.2683,405"94162172
1989625,7864.08691188207

אוירית64 1985710,5171,42419788685,91899,693Airהובלה transport and
נמלי 85126,300149,210airport**11986715,4612,131שירותי

1987821,6592,7971986104138132servicesתעופה
1988824,4893.084"107156146
1989829,9663,739108191. 177

ואחר65 1985116,9806271978132130,51298,999Storageאחסנה and
6619861111,164994132208,740156,990other

19871216,2701,3081986106139132
19881219,2431,586103165159
19891221,9211,820103188183

19851412,280876197891105,441116.197Postדואר67 and
19861420,8811.498197890179,280198,690communicationותקשורת

19871427,5361,9161986103132128
19881534,7242,364"105166158
19891544,4492,992107213200

(1) As of 1987 data are based on an updated sample. As for comparisons
with previous peirods, see explanations in the introduction.

הבסיס שנת כאשר מעודכן מדנם ע? מבוססים חנחונים ב987ו החל (ו)
במבוא. הסכר ראה .n1D11|7 0'jvu by להשוואה אשר 986ו, ה'א
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REVENUE AND LABOUR INPUT
IN SELECTED BRANCHES

עבודה ותשומת פדיון
נבחרים בענפים

תקשורת
Communi
cation

תעופה narn
תעופה ונמל1
Aviation
companies
and airpotrs

Potrs
ימית הובלה

Sea transpotr
רבבת

Railways

אוטובוסים
בתחבורה
ציבורית'
Buses in
public

transpotr1

הבז1 סר
Total

Revenue at current prices (NIS thousand) (n1u (אל3י o'DOie/ o'Tnaj //'to
1984734,49569,9016,883277,94848,183174,379157,201 19853,104,855351,39730,3601,072,103186,981706,679757,335 19864,529,692570,23345,8371,337,616312,971994,3771 ,268,658 19875,578,754723.23851,5531,488,183372,2511.173,8661 769 663 19886,418,716§776,18356,515§1,656,256§412,6861 ,308,8472,208,229 19897,929,790893,47560,3302,049,613504.6881,707,5632,714,121

במחירי שפדיון 1978in(NIS(אלפי thousand)1978 pricesRevenue at
1984
1985
1986

4,216
4,216
4,466

304
301
278

32
35
37

1,392
1,339
1,329

282
257
291

955
978

1.026

1,251
1,306
1 507

19874,886279371,4393181.1611,652 1988
1989

5,114
5,336

§259
223

37
33

§1,589
1,587

§335
334

1.119
1,221

1.775
1,968

עבודה תשומת
(מספר) (number)שכירים

Input of work
Employees

1984
1985
1986
1987
1988
1989

14.555
14,043
13,585
13,532
12,875
12.025

1,860
1,715
1,615
1,560
1.485
1.439

2,865
2,729
2,637
2,617
2,536
2,456

6.474
6.353
6,483
6,553
7.046
7,230

13.611
14,287
14.272
14,780
15,682
15,860

שוטפים במחירים
/n"e/ (אלפי עבודה (thousandהוצאות

At current prices
Labour expenses (NIS

1984110.5925,68017,92833.77052,167 1985
1986

307,116
450,668

17,544
25.048

55,053
88,358

115.841
168.289

199.843
321,493 1987

1988
1OQQ

623,249
§770,107

29,962
35,154

117,730
153,231

234.647
272.198

413,036
518,345 lyoy730,86241,783191,310347,630670,206

הוצאות לשנירממוצע ntny(n"1u) 1ut1n*Average monthly labour expenses
per employee (NIS)

1984
1985
1986
1987
1988
1989

633
1.822
2,764
3,838
§4,984
5,065

254
853

1,293
1,601
1,972
2,420

523
1,682
2.792
3,749
5,034
6,490

435
1,520
2,163
2,984
3.219
4,007

319
1,166
1,877
2,329
2.754
3.522

Average monthly wages
per employee (NIS)

(שח) לחודש לשניר עבודה שכר v*1on

233
876

1,486
1,867
2,219
2.831

368
1.301
1,831
2,603
2,787
3,447

387
1.219
2.092
2,850
3,925
4,853

390190
1,133644
1,7941,104
2,3601,258

§3,2031,534
3,2501.875

1984
1985
1986
1987
1988
1989

1 Data On employees, wages and labouf expenses include members
ol cooperatives.

7,ואו0ר0ינים. רוני' כוילים ו1נוור, והוצאות שכר שניריס. נתוני
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RAILWAY

ISRAEL RAILWAY SERVICES

Budget year, unless otherwise stated

רכבת

ישראל רכבת שירותי

אחרת צוין כן אם אלא תקציב, שנת
18.4

m'rvn

Unit1970198019851986198719881989

הררובה המסילה אורן
הסטנדרדית

m. 470516528528529575573Lengthקמ of railway line,
standard gauge

השלוחות 290314330337337350359Lengthאורך of sidings
בתשלום נסו 003,3555,3926,0166,4066.8516,5896,651Netנוון revenue ton

בתשלום נטו 6462.78285931.7983.61,067.61טוןאקמ ,034.71,033.4Net revenue tonxkm.
הנוסעים 1,0004,1133,4282,8142,5162,5442,4952,312Numberמספר of passengers

ni?xvou106355.9263.6203.6173.4172.7161.2152.0Passengerxkm.
IO] O|7x|IO

בשימוש קו לקמ
1,0009931,6181,7601,8632,0181,806Net tonxkm. per

km. line in use
ל0ון ממוצע מרחק

מסען
km. r<j7138154155154156157155Average distance per

1 ton freight
נוס^קמ

בשימוש קו לקמ
1,000757511385329326281Passengerxkm. per

km. line in use
km.87777269686466Average distance per

לנוסע ממוצע קממרחק
passenger

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון

הכל 103סך n1u

NIS 103

3.416836,549.443,122.252,011.751,562260.330TOTAL

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
מטענים 70.678.580.380575.877.979.1Fromמהובלת freight
נוסעים 23516.712.912.814.815.313.2Fromמהולכת passengers

אחרים1 5.94.86.86.79.46.87.7Fromממקורות other sources1
ממוצע פדיון

נטו לטו^קמ
NIS 0.480.153.13.53.73.94.7Averageשיח revenue per

net tonxkm.
ממוצע פדיון
לנוסעxק.מ

0.220.112.33.24.44.95.3Average revenue per
passengerxkm.

Operationalהוצאווז expenses2

הכל 103סך שח

NIS 103

3.9180.236,55747,22658,52071,404TOTAL

עבודה 3.5100.517,54425.04829,96235,15441,783Labourהוצאות expenses
שכירים .noמספר 2.3301,9941,7151,6151,5601,4851,439Numberמסי of employees
שכר NISממוצע nm0.13.1643.81,103.51,257.61 ,533.71 ,874.5Average monthly wages

לחודש perלשכיר employee

1 Eg. payments for delay. storage, lease 01 wagons, etc.
2 Calendar years.

אח0נה, ר0י ,nmno n"rnyn .run הכנסות כנון ו
לוח. שנות 2 וכוי. קרונות השכרת
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BUSES

BUSES IN PUBLIC TRANSPORT1
אוםובוסים

בתחבורה אוטובוסים
ציבורית1 18.5

1989 §1988 1987 1986 1985 1980 1970 היהירה
Unit

Buses
)annual average)
Seating capacity
)annual average)
Kilometrage

TOTAL

From trips on regular
lines

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous
Revenue per km.

TOTAL

From trips on regular
lines

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

EMPLOYED
PERSONSTOTAL
Cooperative members
Employees

5,330 5,348 5,413 5,433 5,523 5,622 3,654

261.7 266.0 269.4 2705 275.1 274.3 162.7

356 368 389 388 371 353 314

1,000

106
,km.rr7

Revenue, at current prices
893,475 766,183 723,238 570,233 351,397

100.0
82.4

16.5

1.1

248.2

100.0
78.9

20.3

0.8

205.7

100.0 100.0
78.2 76.9

20.8

1.0

184.2

22.2

0.9

145.5

At 1978 prices
223.4 259.0 278.8 277.9

149.3 165.8 173.5 170.5

72.191. 5 102.9 105.4

2.0 1.6 2.4 2.0

Labour input

12,025 12,875 13,532 13,585

100.0
74.1

25.3

0.6

94.2

301.3

192.7

107.0

1.6

שוטפים במחירים פדיון.

1,462

100.0
70.5

28.6

0.9

103 nw31.1
NIS 103

100.0
"82.0

16.7

1.3

אגח
New
agorot

1978 במחירי

264.1

179.3

82.3

2.5

103 שח
NIS 103

215.3

172.5

40.0

2.8

n11ny nniiun

14,043 14,849 9,300

6.562
5,463

6.968
5,907

7,077
6,455

7,193
6.393

7,481
6.562

7.786
7,063

5.624
3,676

אוטובוסים
שנתי) (ממוצע
ישיבה מקומות
שנתי) (ממוצע

קילומטראד

הכל סך

נקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מוובילות

לקמ פריון

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוהדות מנסיעות
ונויולים

ושונות מחבילות

מועסקים
הכל סך

קואופרטיב חברי

DUIKIבמחידינ 1D■pricesAt current

הוצאות
עבודה

103 שרו
NIS 103

20.71,475307,116450,668623,249770,107730,862LABOUR
EXPENSES

שכר ממוצע
למועסק
לרווד^

NIS nvi5.81,1331,7942,3603,2033,250AVERAGE
MONTHLY WAGES
PER EMPLOYED
PERSON

קואופרטיב 8.11.5092,3363.2524,3284.172Perלחבר cooperative
member

3.27041.1831,3841.8902.144Perלשביר employee

1 Excl. establishments who provide excursion and touring services. ותיור. 0יול שירותי 0תן הוא העיקר1 שעיסוקם מפעלים כולל אינו 1
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SEA TRANSPORT

SHIPS, TONNAGE AND
DEADWEIGHT OF THE
MERCHANT FLEET, BY TYPE
OF SHIP AND AGE1
End of year

של ומעמס תפוסה אוניות,
סוג לפי הסוחר, צי

וגילה1 האונייה

ימית הובלה

18.6
שנה סוף

Type of ship and age 1989 1988 1987 1986 1985 1980 1970 1960 1956 וגילה אונייה סוג

אוניותמספר

הכל 30501101007673717268TOTALסך

Type of ship

כללי משא אוניות

צובר אוניות
224179

ף5
21 )

47

17

46

14

43

16

40

20

38

20

Cargo ships

Bulk ships

8931231213121210Otherארור

Age of ship
האונייה גיל
שנים 2 102061343Upעד to 2 years

342161311445234

5956413423221712959

101422362328322623231014

15193114159 '41530321519

ומעלה שנה 208548885420 years and over

Gross tonnage (thousand tons) טון) (אלפי נוללת תפוסה

הכל 1362881,4382,4631,6761,5711,5341,5731,462TOTALסך

Type of ship
אונייה סוג

כללי משא 532אוניות ,579574573563559Cargo ships

צובר אוניות
67205793

576 J457380457509557Bulk ships

69836451,355640617504501346Otherאחר

Age of ship
האונייה גיל
שנים 2 53118292114222157Upע7 to 2 years

341011427023810014626212834

591)174471,24135634430131235959

10141093726326887516125643161014

1519127571962461183135397461519

ומעלה שנה 20402342645546304120 years and over

Deadweight(אלפימעמס (thousand tons)

הכל 1753742,4124,3462,8052,5602,5402,6092,426TOTALסך

כללי nvm 675אוניות 1

1,021 f

2,650

723707714707695Cargo ships

צובר אוניות

אחר

102

73

292

82

1,276

1,136

832

1,250

676

1,197

853

973

940

962

1,061

670

Bulk ships
Other

זו. נדגל ישראליות אוניות .jv נתונים נו>> נ1965 ר,ו* 1
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SEA TRANSPORT AND PORTS

REVENUE AND LABOUR INPUT
IN SEA TRANSPORT AND PORTS

ונמלים ימית הובלה
עבודה ותשומת פדיון
ובנמלים ימית בהובלה 18.7

1989 1988 1987 1986 1985 1980 1970

Revenue, at current prices שו0פי0 במחירים מדיון,

 rvrv n7j/n
SEA TRANSPORT 

הכלי 0ך
TOTAL1

שח 744,748,488,183אלפי 1,337,616 1,072,1032,049,613 §1,656,2561NIS thousand
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחוזים

מנוענים 78.476.984.385.889.488.585.7rromמהובלת freight
אוניות 20.321.014.312.79.210.412.0Fromמהחכרת chatrering of ships

1.32.11.41.51.41.12.3Fromמשונות miscellaneous

הכל נמליםסך
PORTSTOTAL

שרו 20747186,981312,971372,251408,284504,688NISאלפי thousand
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחוזים

למטענים 90.088.987.590.789.987.588.4Fromמשירותים freight services
85.080.383.286.183.579.581.8Fromמשינוע marine services

רציף מדמי :40.050.944.651.657.951.251.8Thereofמזה: From wharfage
5.08.54.34.66.48.16.5Fromמארזסנה storage

בסיסיים נמל 5.04.86.94.74.95.14.6Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 01.11.31.00.90.80.8Fromמשירותים services to passengers

5.05.24.33.64.36.66.2Fromמשונות miscellaneous

At 1978 prices (NIS thousand) (n"u/ (אלפי 1978 nnoj

FREIGHT

PORTSTOTAL

From freight services

Thereof: From marine services

From storage

From basic potr services

From services to passengers
From miscellaneous

1,587
334

292

281

11

17

4

21

§1,589

345

301

287

14

18

3

23

1,439
319
284

271

13

18

3

14

1,329

292

260

248

12

18

2

12

1,339 1,090

257 242

226 213

213

13

16

3
12

195

18

16

3

10

185

166

153

14

10

1

8

כוסענים הובלת
הכל נמלים0ך

למסענים משירותים
משינוע

מאחסנת

בסיסיים נמל משירותי

לנוסעים משירותים

משונות

בנמלים עבודה nnnunLabour input in ports
(מספר) 2,728שכירים 3,926 6,5522,6372,6172,5362,456Employees (no.)

שונופים \בגזחיו"ם pricesAt curren
לשכיר שכר ממוצע

(n1y) לחודש
1,2192,0922,8503,9254,853Average monthly wages

per employee (NIS)
עבודה הוצאות מנווצע
(שיח) לחורש לשכיר

1,6822,7923,7495,0346,490Average monthly labour
expenses per employee (NIS)

פדיו נם נולל 1976 עד (ו0עי1.0 מהולכת
1 Up to 1975 includes also passenger revenue.
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MOVEMENT OF SHIPS,
FREIGHT AND PASSENGERS IN
ISRAEL PORTS1

אוניות, nynn
בנמלי ונוסעים מטענים

הארץ1
18.8

1989 1988 1987 1986 1985 1980 1970 1965 1951

SHIPS DEPARTING

 TOTAL3

Haifa potr

Ashdod potr

Elat potr

Movement of ships2 אוניות2 jijinn

3,270 §3,285 3,243 3,054 3,176 2,904 2,951 2,190 1,433

1,617 1,629 1,578 1,390 1,392 1,488 1,736 1,725 1,168

1,531 1,513 1,512 1,488 1,601 1,313 1,127 7

98 109 100 98 105 103 88 54

והפליגו אוניות
הכל3 סך 

וזיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

Freight traffic (thousand tons) טונות) (אלפי מטענים תנועת

UNLOADING AND
LOADINGGRAND

Transpotred by
Israeli ships (percent)

Unloadingtotal2■3

Haifa potr

Ashdod potr

Elat potr

Loadingtotal

Haifa potr

Ashdod potr

Elat potr

19,414 19,439 19,376 17,048 16,294 11,753 7,618 4,309 1,798

59.5 64.0 61.3

11,518 11J02 11,324

3,915 4,059 3,970

3,663 3,787 3,449

379 379 386

59.3

9,491

3,718

2,987

367

61.1

9,206

3,379

2,403

362

57.2

5,496

3,579

1,534

383

58.1 50.3 485

4.273 2,473 1,589

3,140 2,173 1,320

933 19

200 54

 וסעינה פריקה
כולל םך

בספנות הובלו
(אחוז) ישראלית

הכל32 פריקהסך
חיפה נמל

תשדוד נמל

אילת נמל

הכ> 0ל 2091,8363,3456,2577,0887,3368.0527.7377,896טעינה
חיפה 1931,5671,1061,8191,6051,7641,8991,9141,920נמל

אשדוד 41,9013,7934,8495,0195,2755,0085,196נמל

אילת 232338645634553878815780נמל

Passenger traffic (thousand) (אלפים) o'uoii nimn

סך 115257125282329234296272356PASSENGERSTOTALהכלנוסעים

מבקרים :280272178230215268Thereofמזר.: cruise
passengersבשיוט

1 Excluding fuel.
2 Including traffic between Israel potrs.
3 As of 1982, incl. unloading of coal at the Hadera potr.

דלק. כולל אינו ו
הארץ. נמלי נין א1ניוח מעבר כולל 2

חדרה. בנמל פחם פריקת כולל ני982ו החל 3
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AVIATION

ISRAEL AVIATION SERVICES
ON INTERNATIONAL LINES

של noiyn ■nn'iy
בינלאומיים בקוים ישראל

תעופה

m'tv
1950197019801986198719881989

Unit

בודדות1 .noטיסות 4756,0248.39311,09112,21111,56512,200Singleמסי flights'
הסיסות קלומרחק 1,77130,82131,70742,58145,18444,40747.395Flightאלפי distance

1000 km.
נ1י0ה .noשעות 6,56043,42243,65559,09162,58862,17167,171Hoursמסי flown

1,000165461,2991,5851,7891,6411,779Passengersנוסעים
בתשלום2 :155021,1991.5071,7071,5541,733Thereof"מוה: revenue

passengers2
בתשלום 502,5315,2976.9317,5586,9537,719Revenueמיליוניםנוסע*קמ

millionspassengerxkm.
בתשלום שהובלו דואר tonsדברי /1/j/o507457901,0831,2471,2221,229Revenue mail
בתשלום3 שהובלו 152,766165,238Revenue§145,900§135,440§27820.39899,319מטענים freight3

1 Flight in one direction.
2 I.e., a passenger paying more than 2594) ot the tare.
3 Incl. excess freight of passengers.

ארור. בכיוון טיסה 1

מהמחיר. מ6ל25 למעלה המשלם נוסע 2

נוסעים. ש? עודף מ0ען כולל 3

REVENUE AND LABOUR
INPUT IN AIRLINE AND
AIRPORT SERVICES

עבודה ותשומת פדיון
תעופה חברות בשירותי

תעופה ונמלי
1989 1988 1987 1986 1980 1970

שוטפים במחירים פדיון,
Revenue, at current prices

שיח הכלאלפי 352,767994,3771,173,8661,308,8471,707,563TOTALNISסך thousand
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
נוסעים 77.269566.970.066.265.9Fromמהולכת passengers

ודואר מנוענים 17.120.222.020.122.721.7Fromמהובלת freight and mail
אחרים 5.710.311.19.911.112.4Fromמשירותים other services

1978pricesAtבמחירי 1978
שוז) הכל(אלפי 0260.0696.81,025.91,161.51,117.21,221.0TOTALך (NIS thousand)
נוסעים מהולכת :225.0496.9667.9786.9693.8770.1Thereofמור.: From passengers
מ0עניס 33.7130.7255.6285.7316.3331.7Fromמהובלת freight

andודואר mail
Labourעבודהתשומוז input

הכל 4,1886,8906,4836,5537,0467,230EMPLOYEESTOTALשכיריםסך
תעופה 3,4944,8274,3344,3624.3654,471Inבחברות airlines
תעופה 6942,0632,1492,1912,6812,759Atממל' airpotrs

שוטפיםבמתיו 0At current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

שידו אלפי 7.1661168,289234,647272,198347,630NIS thousand
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

תעופה 90.183.572.975.771.170.8Inבדוברות airlines
תעופה 9.916.527.124.328.929.2Atבנמלי airports

לשכיר שכר 0.126.71,8312,6032,7873,447AVERAGEממוצע MONTHLY
(שיח) WAGESלחודש PER EMP

LOYEE (NIS)
תעופה 8.11,9992,9353,1833.960Inבחברות airlines
תעופה 3.61,4911,9402,1432,616Atבנמלי airports
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INTERNATIONAL AIR TRAFFIC
OF PASSENGERS, FREIGHT
AND MAIL (incl. charter flights(

אוירית תנועה
נוסעים, של בינלאומית
(כולל ודואר מטענים

שכר) סיסות
18.11

19491960197019801986198719881989

שנחתו 2,2052,9269,07910,9339,95711,00110,75712,190AIRCRAFTמסוסים LANDING

הכל סך נוסעים
(אלפים)

922231,0512,8473,0983,7193,4313,671PASSENGERSTOTAL
)thousands)

701115341,4171,5421,8581,7051,832Arrivingנכנסו

221125171,4301,5561,8611,7261,839Departingיצאו

הכל מטענים'סך
(טונות)

4593,51630,710105,802162,335177,358173,729178,978FREIGHT1 TOTAL
)tons)

2931,48613,52846,39778,60382,07882,45881,980Unloadedנפרקו

1662,03017,18259,40583,73295,28091,27196,998Loadedנסענו

הכל סך דואר
(0ונות)

1305221,7632,8723,6333,9104,1574,318MAILTOTAL
)tons)

713219141,8512,4012,4562,6292,730Arrivedהגיע

nVty]592018491,0211,2321,4541,5281,588Dispatched

1 Excluding mail. דואר. כולל לא 1

CHARTER FLIGHTS TO
ISRAEL

לישראל שכר mo'O
18.12

1975198019851986198719881989

 mmtu d'oidd2141,9591,5441,5271,9372,0591,905AIRCRAFT LANDING
הכל TOTALסך

נןגוריון תעופה 2061,7061,2441,1271,4471,4601,405Atבנמל BenGurion Airport

אילת תעופה 8253300400490599500Atבנמל Elat Airport

הכל 43,775587,853435,404453,919565,871554,721540,608PASSENGERSTOTALנוסעיםסך

בןגוריון תעופה 42.834531.283356,945343,248426,791399,716402,296Atבנמל BenGuiron Airport
הכל 0totalך

21,599265,963178,478170,575214,922198,338200,916Arrivingנכנסו

21,235265,320178,467172,673211,869201,378201יצאו ,380Departing

אילת תעופה 94156,57078,459110,671139,080155,005138.312Atבנמל Elat Airporttotal
הכל 0ך

55428,50140,55552,24369,82477,35068,775Arrivingנכנסו

38728,06937,90458,42869,25677,65569,537Depatringיצאו
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POSTS AND COMMUNICATION

REVENUE AND LABOUR
INPUT IN POSTAL AND
COMMUNICATION SERVICES

ותקשורת דואו
עבודה ותשומת פדיון

ותקשורת דואר בשירותי 18.13
1989 1988 1987 1986 1985 1980 1970

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,

nw הכלאלפי 2,208,2292,714,121TOTALNIS§513,185757,3351,268,6581,769,663סך thousand

G'linx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

דואר y?/7'ty :,irr)11.87.44.95.87.5§8.58.8Thereof: Postal services

מברקיו 5.96.13.93.63.02.31.7Telegraphובירותי services

0לפונים 66.780586.984.685.786.286.0Telephoneשירותי services

1978Atבמחירי 1978 prices

>nu (אלפי הכל 1,7751,968TOTAL§3068431,3061,5071,652סך (NIS thousand)

דואר 1nn'tu 48543547637478Thereof:Postalמזה: services

מברקיו 25625055574944Telegraphשירותי services

טלפונים 1,5981,782Telephone§1906771,1641,3171,469טירות1 services

Labourעבודהתשומת input

 14,11114,35614,28714,27214,78015,68215,860EMPLOYEESשכירים

(מספר) הכל TOTALסך (no.)

10,19412.81712,32812,00612,21912,40012,802Permanentקבועים workers

3,9171,5391,9592,2662,5613,2823,058Temporaryאח1"ם workers

שוטפיבמחירי cDpricesAt current

עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

שח הכלאלפי 16746199,843321,493413,036518,345670,206TOTALNISסך thousand

Q'Tinx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

87.596.593.494.693.392.093.0Permanentקבועים workers

1253.55.46.66.78.07.0Temporaryארעיים workers

לשכיר 4.31,1661,8772,3292,7543,522Monthlyממוצע average
(nej) per>ח/7ש employee (NIS)

 עבורה 13550150,198254,551331,163417,560538,848WAGESTOTALשכר (NIS

שח) (אלפי הכל (0thousandך

11529141,521237,865308,195382,671499,888Permanentקבועים workers

2218,67816,68622,96834,88938,960Temporaryארעיים workers

לשכיר 3.28761,4861,8672.2192,831Monthlyממוצע average
(שוה) perלחודש employee (NIS)
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POSTAL SERVICES

Budget years

דואר שירותי

תקציב שנת

Unit nTrv19501960197019801986198719881989

דואר יחידות Postalרשת Units
וסניפים דואר .noבתי ■0064114181213219225225225Post offices and branches

דואר 77218345388371356343363Postal"סוכנויות agencies
נע דואר 529364350505454Mobileקו1 Post Routes

נע לדואר nmeip nni17]95550592730913915999934Localities served by
Mobile Post Office

בכורים דואר 1,000164287103105123103Rentedתאי post office boxes

דואר Mailדברי
הכל 1סך ,000,000165360425414428430440Total

בארץ 116263314332344346356Inlandנשלחו
לחול 23525538403838Dispatchedנשלחו abroad

מחויל 26455644444646Receivedהתקבלו from abroad
לחול שנשלחו דואר Ionsדברי 2897161,6571,5201,2781,3101,2901,337Mailכוונות dispatched abroad

אויר בדואר :65169518544700760760823Thereofמזה: by air mail

Averagesממוצעים
דואר דבר להעברת daysזמן 3.22.51.91.6Deliveryימים time of mail

לתושב דואר .noדברי on12011095959797No of mail per resident

Parcelsחבילות
הכל 1,0007301,4612,4452,0291.5301,5101,3951,365Totalסך

הארץ 1391,0051,7371,5001,1001,080970930Inlandבפנים
לחול 17131263182140160160170Dispatchedנשלחו abroad

מחויל 574325445347290270265265Receivedהתקבלו from abroad
בדואר tonsבילות ni]io845275317360455460479Air mail parcels
לחול outgoingאויר

Telegrams:רקים
הכל 1,0001,5702,2081,112727737665740Totalך

הארץ 524671805427380411410471Inlandבפנים
לחול 471450678259143127110101Dispatchedנשלחו abroad

מחול 429431689388178172145167Receivedהתקבלו from abroad
ים בלב אוניות 18363825272020Withעם ships at sea

FAX services and
מהירים "Speedpost"רותים

Facsimile!קסימיליה
71527Devicesמכשירים

נתונים Transmissionהעברת of data
מסמכים  62379130Inlandבארץ  documents
1458175269pagesעמודים

הכל סך י 5598189239Internationalבינלאומי  Total
שנשלחו 213681105Sheetsגליונות dispatched
שנתקבלו גליונות


3462108134Sheets received

(אישי) מהיר Expressדואר mail (personal)
"בארץ'

20227801,312inland^
הכל סך  557398132internationalבינלאומי  total
"נשלחו

17243248Dispatched
נתקבלו


38496184Received

1 As of 1988 additional service  speedpost מהיראקססרס דואר  חרש שירות ב1988 החל 1
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COMMUNICATION miwpn
18.15

Unit ■vpn11950196019701980198719881989

Telephoneטיפון

.noמרכזות '00527889143239247254Exchanges

ספרתיות מהן:
92119135Thereof: digital

המרכזות קויםקיבול 804419791,6651,7961,882Capacityאלפי of exchange

סיפרתי ציוד 1,000מזה: lines
401581694Thereof: digital capacity

מחוברים ישירים ■■קוים ..17683698601,3931,4721,534Direct subscribers' lines

תושבים ל100 קוים 1.23.012.021.531.632.933.7Rateשיעור of lines per 100
residents

ממתינות' 1,000Applicationsנק^ות outstanding1

חרשים ים 1320702081199241For■■לקו new lines

0לפון 24209For■.להעתקת transfer of lines

0לפון 311235261,2502,0652,1902,285Telephonesמכשירי

ציבוריים .noטלפונים 'on5403,7407,540§13,600§14,900145401Public telephones

בינלאומיים 1407951,6262,0512,324Internationalאפיקים channels

נתונים להעברת 12,36514,290Data§461,3509,900קוים transmission lines

הארז בפנים m.p.106שיחות o1893051,2002,800§5,940§6,3607,006Inland calls

בינל דקותשיחות 0.2664207241283Internationalמיליוני calls

הכל 106סך minut.total

0.12237391107Outgoingיוצאות

ישיר בחיוג :196484100Thereofמזה: by direct
dialling

0.1441134150176Incoming.■נכנסות

קויםנולקס Telexאלפי

המירכזות 1קיבול ,000 lines
4501,9605,0909,4608,3508,350Capacity of exchange

מחוברים .noקוים '002801,3503,6406,4206,3005,790Subscribers' lines

הארץ בפנים דקותשיחות אלפי


2.5139,65910,50017,50018,00014,100Inland calls

ביןלאומיות 1,000שיחות minut.1161,84313,43016.606§12,5419.492International calls

יוצאות מזה:
5,6306,2494,5383.342Thereof: outgoing

m.p.  monitor pulses.
1 Incl. notifications on execution.

מונה. יהירות  פמ
ניצוע. הודעות כולל ו
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ROADS

ROADS1 BY LENGTH, AND
AREA
Budget year

דרכים

לפי סלולות1 דרכים
ושטח אורך

תקציב שנת

1989 §1988 §1987 1986 21985 1980 1970 1961

Length(.km)(ק"מ)אורן
הכל 6,5729,29011,81012,76012,83012,91812,99613,074TOTALסך

לאעירוניות 3,0733,2393,3823,9103,9343,9764,0034,020slonurbanדרכים roads
גישה 7448881,0201,2561,2601,2631,2891,305Accessררכ1 roads

עירוניות 2,7555,1177,4087,5947,6367,6797,7047,749Urbanדרכים roads

מי)ש0ח d((אלפי sa.m.houtflfnAroa /1

TOTAL
Thereof: nonurban
roads

87,777 86,903
28,378 27,334

86,068
26,971

85,263
26,523

84,530
26,160

77,028
22,921

54,671
19,406 15,270

הכל סך
דרכים מזה:
לאעירוניות

1 Excl. roads under private mainetnance.
2 As of 1982, incl. roads in the Golan subdistrict.

פרטית. באחזקה דרכים כולל אינו 1

גולן. בנפת דרכים כולל ני1982 החל 2

LENGTH OF NONURBAN
ROADS1, BY TYPE AND
EIDTH OF ROAD
Km.

הלא הדרכים אורך
סוג לפי עירוניות1,

המסעה ורוחב הדרך
ק""

(מסרים) המסעה Widthרוחב of road (m.)

00 +7

הדרך הכלםוג ViVornn.ViV0DnDual.3.004.005.006.00סך carriagewayType of road
Total3.994.995.996.997.00Undivided

carriagewayהכל מהירהסך דרך :run
TotalThereof: Highway

1965
הכל TOTAL_3,0764698665484796005460סך
1,556672602253385674059Trunkראשית
Regional_1,15529544726112516101אזורית

Local 3651071596216174מקומית

1970 הכל TOTAL_3,23929169942572491244145סך
Trunk_1,6494818814028781634137ראשית Regional_1,2011743522273547897אזורית

Local 3896915958831811מקומית

1980
הכל 03,382993341941,0871,3752327054TOTALך 1,84522119172761,1411325754Trunkראשית 1,0484692105589199611Regionalאזורית

Local 48931123722223542מקומית

21983 הכל 03,715793172431,2321,5362428454TOTALך
2,0091499403181,2551127254Trunkראשית
1,15037106120635233910Regionalאזורית 55628112832794842מקומית

Local

1 Maintained by government only.
2 Including roads in the Golan subdistirct.

בלבד. n'ltmnn npmra
נולן. בנפת דרכים כולל
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MOTOR VEHICLES

MOTOR VEHICLES, BY TYPE
OF VEHICLE
End of year, unless otherwise stated

מנועיים רבב גלי
מנועיים, רכב כל*

הרכב סוג לפי
אחרת צוין בן אם אלא שנה, סוף

הרכב 31סוג III

1951
31 III

1960197019801986198719881989Type of vehicle

הכל 34,10369,580266,233539,525819,102881,999952,786983,774TOTALסך

פרסיות1 9,57823,980147,785409,518648,847696,712753,450777,898Privateמכוניות cars1

13,58221,45366,01389,043120,842131,996143,805149,173Trucks1.2משאיות1'2

1,4192,3944,6557,2988,1918,3568,6938,713Busesאוטובוסים

1,2392,4773,4205,0856,9807,6527,9568,368Taxisמוניות

מיוחד3 3948152,3253,2343,4103,4693,7493,208Specialרננ service
vehicles■3

אופנועים
וקטנועים

7,89118,46142,03525,34730.83233,81435,13336,414Motorcycles and
motor scooters

t From 1978 on dual purpose vehicles (most having a load capacity up
to 0.9 tons)were transferred form trucks to private cars". 2 Including
semitrailer combinations. 3 Such as ambulances. sanitary vehicles, etc.

ב978ו, החל הועבר, (110 0.9 עד מורשה מטעו בעל (בעיקרו דושימושי רכב ו

כגון 3 ותומך. גורר רכב כולל 2 0ר0יות. למכוניות 'nvHtiwn
וכר. סניסר'ות מכוניות אמבולנסים,

AVERAGE AGE AND YEAR
OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF
VEHICLE

ושנת הממוצע *'an
הרכב כלי של ה"צור

הרכב סוג לפי המנועיים,
שנהסוף

הכל סך
Total

מכוניות
פרטיותי
Private
cars1

משאיות'
Trucks1

אוטובוסים
Buses

11'Mr>

Taxis

מיוחדי רכב
Special
service
vehicles1

אופנועים
Mootrcycles

(ש הממוצע ,f'j7(D.Average age (years)
7.6
8.4
11.2
9.5
8.8
8.0
7.6
7.0

Number of vehicles in 1989

2.27.6
2.97.8
4.09.5
4.09.2
3.29.3
3.09.4
3.29.4
3.59.2

19705.75.16.17.1
19755.75.46.08.4
19807.47.46.98.9
19856.96.87.17.2
19866.96.87.07.2
19876.86.86.87.7

19886.86.86.78.0
19897.17.16.97.8

במצבת הרבב 1989נ7"
"צור שנת

Year of production

total2 הכל 983,774777,898149,1738,7138,3683,20836,414סך
Up to 1980 317,861252,26350,7613,5156801,5659,510עד
19811985324,426267,81941,3913,3412,4347558,686

198668,92751,91910,4723338661285,209
198783,32562,82214,6735061,5382313,555
1988102,86878,00718,0344891,3222794,737
198968,90452,05610,9665091,0331794,161

199017,00313,0042,8581949571556

1 See notes to Table18. t8
2 Incl. vehicles of year of production not known

.18.18 נלורו הערות ראה
ידועה. אינה "צורם ששנת רכב כלי כולל
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TRUCKS, BY GROSS WEIGHT,
LOAD CAPACITY, TYPE OF
FUEL AND YEAR OF
PRODUCTION

משקל לפי משאיות,
מורשה, מטען כולל,
"צור ושנת דלק סוג

31X111989

Year of production

1990 1989 1988 1987
1980
1986

1970
1979

עד
Up to
1969

הכלי 10
Total1

דלק וסוג (טונות) גולל ofמו!וקל fuelGross weight (tons) and type
כו77י 149,173703243,87256,06714,67318,03496610,2,858GRANDסך TOTAL1 117,891225237,52343,8889,80113,09793482,423Gasolineבנזין 31,2824786,34912,1794,8724,9370322435Dieselסולר oil הכל סך  3.9 124,457759135,90847,50612,07975,06652992,610Upto3.9עד  Total ,115,541751135,82943,7189בנזין 79613,09293282,423Gasoline 8,9168793,7882,2831,974597187Dieselסולר oil

הכל סך  4.0+24,7169447,9648,5612,5942,96843712484.0 +  Total Gasoline_2,3504741,694170552בנזין 22,3664706,2708,3912,5892,9634351248Dieselסולר oil

הכל סך  3.9 124,457,75935,90847,50612,07915,06652992,610Upto3.9ער  Total
1.9 31,1931983,22213,9083,8795,330,51831,138Upעד to 1.9 2.03.993,264,561132,68633,5988,2009,736,01161,4722.03.9

הכל 70  4.09.98,1684712,0172,8621,0871,0295821204.09.9  Total 4.05.93,231262891578516575329804.05.9 6.07.92,602902011,553367240140116.07.9 8.09.92,335119925731204214113298.09.9
הכל סך  10.015.93,7522259667,3634484272705310.015.9  Tofa 10.012.91,68467811505111104652110.012.9 13.015.92,0681581558583373232053213.015.9

הכל סך  16.0+12,7962484,9814,3361,0591,5125857516.0+  Total 16.018.92,8651291,77880965453916.018.9 19.021.92,462256261,1162113161571119.021.9 22.024.970541469174191122.024.9 25.034.94,280361,3601,3534617752484725.034.9 35.044.95541228715937372235.044.9 45.0+5 ,9304617252663381181745.0+
(טונות) nunin \von(tons)Load capacity הכל סך  5.9 133,5932,29338,21650,61313,30016,21610,2042,751Upער to 5.9Total

0.4 4,0721241,2742,326971508615Upע7 to 0.4 0.50.964,49782914,03023,8897,7709,4126,7571,8100.50.9
1.01.451 ,70974719,06819,8553,8415,0412,4067511.01.4 1.53.910,5134172,7033,8001,3301,3337951351.53.9
4.05.92,8021761,141743262280160404.05.9

הכל סך  6.08.95,2272547,9927,747431493280366.08.9  Total 6.06.92,097100795714174186106226.06.9 7.08.93,1301541,1971,027257307174147.08.9
הכל סך  9.0+10,0961453,5493,5879471,322482709.0+  Total 9.09.91,821437427351081266259.09.9
10.011.91,31931571539637140410.011.9
12.014.92,18543992745129178861212.014.9
15.019.92,151144856423135281412815.019.9
20.029.9310910686315914520.029.9
30.0+2,31056538402973601391630.0+

ידוע. לא כולל ו
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TRAFFIC ON NONURBAN ROADS

DAILY TRAFFIC VOLUME ON
SELECTED ROAD SECTIONS
(ANNUAL AVERAGE)
Thousand vehicles

לאעירונ"ם בכבישים תנועה
בקטע* .ni. תנועה נפח

נבחרים דרך
שנתי) (ממוצע

רכב גל1 אלפי

Descirption of
road section 1989 1988 1987 1980 1970 הקטע תיאור

קטע 00
דיר
Road
section
No.

Tel AvivYafoJerusalem
Tel AvivYafoGannot intch.
Qannot intch.Shapirim intch.
Shapiirm intch.B.G.
Airpotr intch.

BG. Airport intch.Lod intch.
|_od intch.Latrun intch.
Latrun intch.Shaar
HaGay June.

Shoersh junc.Kastel intch.
)Harel)

Tel AvivYafoHaifa
Tel Barukh junc.Gelilot June.
po|eg intch.Netanya intch.
Yanay junc.Givat Olga June.
Cesarea intch.
Zikhron Yaaqov intch.

Zikhron Yaaqov intch.
Atlit intch.

AshqelonLatrun intch.
Beer Tuveya junc.Malakhi June.
Malakhi junc.Reem June.

Erez checkpointHaShiva intch..
HaderaHaifaRosh HaNiqra

Yad Mordekhai June.
Ashqelon June.

AshdodGan Rawe intch.
Gan Raweintch. Rishon
LeZion intch.

Rishon ueZion intch.
HaShiva intch.

Mesubim junc.HaAluf Sadeh
June.

HaAlut Sadeh junc.Bar llan
June.

Bar llan junc.Giveat Shemuel
June.

HaSharon junc.Ketar HaRoe
June.

Haroshet junc.Nahal Hadera
June.

Binyamina junc.Fureidis June.
Qiryat BialikAkko iunc.
AkkoNahariyya

75.7 54.1 . . 17.1
53.9 41.6 40.3 23.1
51.2 39.9 38.2 24.3

32.1 26.3 30.5
26.1 26.3 29.2

13.6
13.9

28.7 30.3 26.2 17.3

33.7 31.6 19.9 11.7

75.2 72.1 56.9 40.4 281
37.6 34.3 35.9 18.1 218
356 38.0 36.7 20.2 15.8

30.9 25.1 13.2 96

19.7 18.2 18.1 10.7 7.8

19.0
1V2 .. 5.2 39

23.9 15.8 12.5

. . 13.4

31.8 45.3 36.4
. . 37.9

84.6 80.4 69.7

69.3 65.6

71.3 . . 685

70.7 67.9 70.7

14.1 16.7 15.6

15.3 20.4 15.3

7.6 8.4 6.9
31.4 26.8

18.8 18.2

10.0

16.9
22.5

38.7

39.6

39.4

48.3

10.7

10.6

6.1
19.9
12.1

35

12.7

15.3

25.7

23.3

23.8

5.2

6.5

55
11.5
6.7

o'Vvan.  1o'Mn
גנות תאיכומחלף 0001010

אסירים גנותמחלף מחלף 0001020
שפיריםמחלף מחלף 0001030

נתיב
לוד נתבמחלף מחלף 0001040
ל0רון לודמחלף מחלף 0001050

ל0ר1ןצומת מחלף 0001060
הגיא שער

ק00ל מחלף  שורש צומת 0001070
(הראל)

חיפה ת'איפו
גלילות ברוךצומת תל צומת 0002010

נתניה פולגמחלף מחלף 0002050
אולגה ננעת ינאיצומת צומת 0002060

מחלףקיסריה 0002070
יעקב וכרון מחלף

יעקבמחלף זכרון מחלף 0002080
עתלית

לטרון אשקלוןמחלף
מלאכי טוביהצומת באר צומת 0003020

ראם צו0ת מלאכי צ01ת 0003030

 השבעה אתמחלף מחסום
הנקרה ראש חיפה  חדרה
אשקלון מרוביצומת צומת 0004020

רוה גן אשדודמחלף מחלף 0004060
ראשלצ רוהמחלף גן מחלף 0004070

השבעה ראשלצמחלף מחלף 0004080

מסוביםצומח צומת 0004110
שדה האלוף

 שרה האלוף צומת 0004120
בראילן צומת

בראילןצומת צומת 0004130
שמואל גבעת

צומת השרון צומת 0004170
הרואה בפר

חרושתצומת צומת 0004200
חדרה נחל

פרדי0 בנימינהצומת צומת 0004220
עכו ביאליקמחלף ק. צומת 0004280

עכונהריר. 0004290
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DAILY TRAFFIC VOLUME ON
SELECTED ROAD SECTIONS
(ANNUAL AVERAGE) (cont.(

בקטע1 יומי תנועה נפח
(ממוצע נבחרים דרך

(המשך) שנתי)
18.21

רכב כלי Thousandאלפי vehicles

קגו מס
דרך
Roadהקטע 19701980198719881989Descriptionתיאור of
sectionroad section

No.

שבע באר הערבה Aravaצומת junc.Beer Sheva
דימונה0025010 הערבהצומת 2.13.72.53.5Aravaצומת junc.Dimona junc.
שבע0025020 באר דימונה 2.64.93.74.7Dimonaצומת junc.Beer Sheva

 השובלים שבעצומת Beerבאר ShevaHaShovalim junc
Raananaרעננה

הגובלים0040040 להביםצומת צומת


6.412.911.2Lehavim junc.HaSovalim junc.
פלוגות0040050 הגובליםצומת 4.26.910.011.113.4HaSovalimצומת junc.Pelugot junc.
מלאכי0040060 צומת פלוגות 6.08.316.216.919.9Pelugotצומת junc.Malakhi junc.
גדרה0040070 צומת ראם 10.515.516.523.727.6Reemצומת junc.Gedera junc.
נילו0040090 צומת נוף תל 8.311.78.5Telצומת Nof junc.Bilu junc.
רמלה0040100 בילו 4.87.711.411.412.4Biluצומת junc.Ramla
על0040120 אל לודצומת .9.213.116.818.923.7Lodintchמחלף El Al junc.
השרון0040170 הוד סגולה .9.515.316.322.1Segulajuncצומת Hod HaSharon
זכאי0042010 בן צומת דרום בני 11.67.36.59.39.7Beneצומת Daromjunc. Ben Zakay

junc.
רוה0042030 גן מחלף עובד בית 12.56.217.317.3Betצומת Oved junc.Gan Rawe intch.

אביברמלה Telתל AvivRamla
הרופא0044050 אסף צומת 16815.915.614.512.7RamlaAsafרמלה HaRofe junc.
הרופאצומת0044060 אסף 20517.825.828.930.7Asafצומת HaRofe junc.Bet Dagan

רגן .juncבית
השבעה0044070 מחלף דנן בית 30.433.050554.055.7Betצומת Dagan junc.HaShiva intch.
אזור0044080 השבעה 31.833.447.248.358.6HaShivaintch.Azorמחלף

חנניה צומת עפולה HaderaAfulaHananiaהדרה junc.
אלון0065030 מזרחצומת חררה 7.811.415.819.619.3Eastצומת Hadera junc.Alon junc.
מגדו0065070 צומת פחם אל 4.07.79.07.98.7Ummאום al FahmMegiddo junc.
הסרגלעפולה0065080 5.68.27.8Megiddoצומת junc.Afula
עלית0065090 עפולה 255.24.2AfulaAfulaעפולה Illit

Otherאחר
העמק0075030 מגדל 3.74.47.57.3NazarethMigdalנצרת Ha Emeq
עלית0077030 סבריה  סוריה 2.85.57.8Poriyyaצומת junc.Teverya Illit

אחיהוד0085010 צומת  י0יף 3.87.611.8Yasifצומת junc.Ahihud junc.
פינה0089070 17.53.54.1ZefatRoshצפתראש Pinna
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ESTIMATED KILOMETRAGE,
BY TYPE OF VEHICLE
Million km. per year

הקילומסראז' אומדן
רכב סוג לפי הארצי,

בטנה קמ מיליוני
18.22

י19631970 19801983198419851986198719881989

הכל2 2,1745,89210,94313,61613,74514,05814,41015,35317,04618,063TOTAL2סך

מזר,:
Thereof:

פרסיות 9252,8456,4248,6338,8288,8869,2599,74110,78011,631Privateמכוניות cars

6362,0113,4303,6673,4793,7563,7284,1194,6694,823Trucks3משאיות3

D'OQIUIN197372419505520538567571568592Buses

182259374474593556571580604623Taxisמוניות

ו7ן0נועים 255277290Motorcycles(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.

מיוחד. רכב כולל 2
ותו0ך. גורר ורכב 00חרי רכב סנדרים, כולל 3

UNURBAN KILOMETRAGE, BY
DAY OF WEEK

לא ארצי קילומטראז'
בשבוע יום לפי עירוני, 18.23

TOTAL

1989 1988 1987 1986 11985 1984 1980 1970 1965 1962

Million km. per year בשנה קמ מיליוני
8,908 8,233 7,480 6,814 6,368 6,191 5,083 2,966 1,758 1,087 ן הכל סך

Percents

אי 16:014.415.616.015.815515.315.615.6יום 15.3Sunday

הי ער בי ימים

יומי) (ממוצע
15.415.314.915.215.115.415.415.215.215.2MondayThursday

)daily average)

ו 12512512.5Friday§13.212.513.112.912.912.412.4יום

9.211.911710.410.910.610.811.111.111.3Saturdayשנת

1982 בשנת התל גולן.התנועהכולל1 irictrirl1Hlfננםת in tbia
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AVERAGE KILOMETRAGE PER
VEHICLE, BY TYPE AND AGE
OF VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km.

קילומסראז' ממוצע
הרכב, סוג לפי לרכב,

הדלק וסוג גיל
ק"מ אלפי

18.24

דלק סוג גיל, רכב. סוג
כולל 198019851986198719881989Typeי1970ומשקל of vehicle, age, type

of fuel and gross weight

הכל פרסיות0ך 19.315.914.714.714.514.915.2PRIVATEמכוניות CARSTOTAL

שנים 4 22.518.516.017.115.716.417.0Upעד to 4 years

שנים 5920.216.615.214.615.115.115.659 years

שנים 102117.613.313.312.912.713.412.91021 years

שנים 22+14.0(16.2)9.111.69.58.511.922+ years

הכל 0ך  75.773.078.580.879.377.476.3TAXISTOTALמוניות

שנים 4 עד :82.068.986.085.880.374.077.4Thereofמזה: up to 4 years

הכל2 סך 30.538.333.031.732.733.932.9TRUCKSTOTAL2משאיות

וטונות) בולל Grossמשקל weight (tons)
הכל 26.833.829.728528.029.328.3Gasolinetotalבנזיןסל

1.9 עד

2.03.9
26.234.2

30.3

29.9

28.7

285

28.9

28.0

26.7

30.6

29.7

28.4

Up to 1 .9

2.03.9

4.0+30.128.4(198)26.323.019.0(14.0)4.0+

הכל 051.462.849.146.552.352.350.5Fuelולר0ך oiltotal

10.015.9 :51.450.745.439.440.347.140.2Thereofמזה: 10.015.9

16 024.959.076.946.048.568.861.041.816.024.9

25.0+61.976.859.864.766.061.060.825.0+

 וקסנועים אופנועים
הכל סך

8.68.47.7(6.5)7.98.08.1MOTORCYCLES AND MOTOR
SCOOTERSTOTAL

קלנוע :7.27.17.3Thereof(5.7)7.76.67.8מזה: Motor bicycles

וקסנועים 8.68.98.8Motorcycles(7.2)9.08.97.7אופנועים and
motor scooters

1 As of 1980, revised series: see explanation in introduction.
2 incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

במבוא. הסבר ראה חדשה; סידרה ב980ו התל
תומן גורר ורכב מסחרי רכב 0נדרים, בולל 2
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דרכים ROADתאונות ACCIDENTS

a r\1rעם דרכים ROADתאונות ACCIDENTS INVOLVING וכלינפגעי0^.0ד נפגעים ,oCASUALTIESCASUALTIES,
מעורבים ANDרכב VEHICLES INVOLVED

שנתי Annualממוצע average
1986198719881989

1951196019701980
1959196919791985

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

עם 10,577תאונות 5,68913,052 14,81914,56814,95515,49716,213ACCIDENTS INVOL
VINGנפגעים CASUALTIES
286קנולניות 174361 547368436455417Fatal

קשר. פצועים 2,010עם 1,3302,500 2,6662,5462,8312,9272,696With severely injured
קל פצועים 8,281עם 4,18510.191 11,60611,65411,68812,11513,100With slightly injured

 14,327נפגעים 7,21118,765 21,52521,20622,17323,08824,062CASUALTIES
הכל 0TOTALך

314הרוגים 190413 627415493511475Fatally injured
/7//70 2,420פצועים 1.5573,233 3,5383,2773,6413,7973,536Severely injured
קל 11,593פצועים 5,46415,119 17,36017,51418,03918,78020,051Slightly injured

רכב 15,335:לי 7,60920,938 23,31823,77824,53825,53026,991VEHICLES INVOL.
VEDמעורבים IN ACCID

עם ENTSבתאונות WITH
CASUALTIESנפגעים

Rates per 100,000 population1 1Diiiuin 10Q,000y d'iiii'ki

עם תאונות
נפגעים

320422436322339342349359ACODENTS INVOL

VING CASUALTIES

 נפגעים
הכל סך

405572634463493508520532CASUALTIES
TOTAL

1113181010111210Fatallyהרוגים injured
7,שד, 88971048076838578Severelyפצועים injured
קל 307463511373407414423444Slightlyפצועים injured

רכב כלי
מעורבים

עם בתאונות
נפגעים

428612687517553562575598VEHICLES INVOL

VED IN ACCID■

ENTS WITH

CASUALTIES

קבועה אוכלוס"ה {ש1ה.ו nywnn
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18.26
עם דרכים nnum

תאונה סוג לפי BYבפגעים,
ROAD ACCIDENTS
INVOLVING CASUALTIES,
TYPE OF ACCIDENT

19871988
1989

הכל 0ך
Total

קטלניות
Fatal

rmuj7
Severe

קלות
Slight

הכל סך
רכב עם התנגשות

14,955

8,029

15,497

8,592

16,213

9,311

417

144

2,696

982

13,100

8,185

TOTAL

Collision with moving
vehicle

נע

רכב עם התנגשות
עומד'

עצם עם התנגשות
דומם

179

479

164

512

167

542

4

21

30

164

133

357

Collision with parked
vehicle1

Collision with an
obstruction

פגיעה או דריסה
רגל בהולך

בתוך בנוסע פגיעה
רככ כלי

4,207

630

4.236

577

4,101

622

191

3

1,038

37

2,872

582

Running over or hitting
a pedestrian

Injury of passenger
inside vehicle

התהפכות

החלקה

אחר

620

110

701

633

122

661

726

110

634

30

24

195

15

235

501

95

375

Ovetrurning

Skidding

Other

ו Incl. collision with vehicle stationary other than for parking.

דרכים,נפגו1 nnmro d<!JADVsMSUAL. I ltd IN //(

1101לפי18.27 הנפגעגיל ;ACCIDENTS, BY AGE AND
TYPE OF INJURED

1989

פצועיםפצועים

הכל19871988 קלקשההרוגים0ך
TotalKilledSeverelySlightly

injuredinjured

הכלי 22,17323,08824,0623,536סך 47520,051TOTAL'

Age
גי7

(014) 2,7142,6572,769626ילדים 582,085Children (014)

(1564) 15,18016,07817,1962,277בבוגרים 28814,631Adults (1564)

(65+) 1,5111,5481,599311קשישים 1001,188Old (65+)

Type of injured הנפנון סוג
מכונית 7,1327,5758,293869וחג 1207,304Vehicle driver
* t J)₪ltJ Al 1 J

UHQIN 1,2891,4901,672214נהג 131,445Motorcycle driver

yrjl]8,3058,5668,7061,168 1297,409Passenger

אופניים 954944854171רוכב 11672Bicycle rider

רגל ר'ולן
אחר

4,477
16

4,495
18

4,294
18

1,064 197
3 1

3,033
14

Pedestrian
Other

ידוע. אינו שגילם 1פגע>ם כולל 1
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MOTOR VEHICLES INVOLVED
IN ROAD ACCIDENTS
WITH CASUALTIES,
BY TYPE OF ACCIDENT
AND TYPE OF VEHICLE
Vehicles per 1,000,000 km. of travel

מנועיים רכב כלי
בתאונות המעורבים

לפי נפגעים, עם דרכים
רכב וסוג תאונה סוג

נסיעה קס למיליון ובב כלי

18.28

O'VaVjרכב יותר4
Vehicles with 4 wheels and more

3*2 רכב
כולל Thereo:מ7ה:גלגליםסך
GrandVehiclesYear and type of accident HJItfJl A\Xj\ iilxJ

Totalwith הכל23 מכוניותאוטו0ן
wheelsTotalפרטיותבוסיםמוניות

TaxisTrucksBusesPrivate
cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

19645.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94.85.72.91966

19683.73.13.93.34.62.61968

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.7254.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.32.13.02.13.6231974

19752.35.82.23.21.93.52.21975

19762.36.32.23.41.73.22.31976

19772.56.62.43.11.93.82.51977

19782.66.72.52.71.24.32.81978

19792.26.02.12.31.24.32.11979

19801.95.11.72.30.93.61.81980

19811.85.11.62.30.93.51.81981

19821.55.11.41.40.73.11.61982

19831.55.71.51.60.73.01.71983

19841.45.31.41.10.72.91.61984

19851.45.61.31.1052.61.61985

19861.57.4151.40.62.71.71986

19871.56.51.41.40.62.51.71987

19881.47.21.31.5052.31.61988

הכל סך 19891.47.21.31.50.52.21.61989TOTAL

רגל בהולך 0.20.80.20.30.30.81.2Hittingפגיעה a pedestrian

(ע ברכב 1.05.21.01.10.10.30.3Collisionwithהתנגשות movingvehicle

0.21.20.10.10.11.10.1Otherאחר
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DRIVERS

LICENSED DRIVERS1,
TYPE OF LICENSE
End of year

D'JiU

BY לפי לנהוג1, מורשים
רישיון דרגת

שנה סוף
18.29

1970197519811985198719881989

הכל 439,290713,2771,049,1301,315,7161,422,6321,491,1061,568,983DRIVERSTOTALנהגיםסך

ריאיון2 Typeדרגת of licence2

קטנועים ,111,740136,028162,258186,694200,477208,728217,858Motorcyclesאופנועים, motor
scootersותלתאופלועים or tricycles

ומשא פר0י 416,718699,8471רכב ,041 ,5931 ,309,5241,416,3511 ,484,2871 ,562,677Private cars 4 trucks

0ון 4 upעד to 4 tons

0ון 4 מעל משא 137,330200,927251רכב ,640277,091283,842287,766293,517Trucks over 4 tons

34,10642,73552,53854,99456,39157,44559,376Taxisמוניות

20,39224,97935,14438,06239,55740,57742,120Buses3אוטובוסים3

9,99515,26119,19422,47523,62424,24524,919Semitrailersגוררים

1 Excl. drivers licensed to drive tractors and combines
only. 2 Dirvers holding all types 01 licences do not sum up to the total,
because some dirvers are licensed to drive more than one type of
vehicle. 3 As ot 1981, incl. private car dirvers who possess only
emergency licenses to drive buses.

ניידות חקלאיות ומכונות 0רקנ1ורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

מפני הכל ל0ך מתאים א'נו הר'ש'ון דרגות נעל' 0>כום 2 בלבר.
ב1981, החל 3 רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהנים מן שחלק

בלבד. חירום בשעת או0ובוס לנהוג הרשאים פרטי רכב נהגי כולל

DRIVERS1, BY AGE AND SEX

End of year

ומין גיל לפי נהגים1,

שנה סוף
18.30

19881989
Age

הכל 70
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 01,491,106998,267492,8391,568,9831,038,570540,413TOTALך

18 47,68535,78711,89855,84640,69315,413Upער to 18

1924227,294156,40870,886246,916166,49380,4231924

2534427,354271,889155,465436,935275,793161,1422534
3544408,588254,237154,351426,550262,623163,9273544
4554194,428133,55960,869205,434139,00466,4304554
5564120,12589,95930,166125,99593,32932,6665564

65+65,59956,3989,20171,97960,61010,66965+ ,

ידוע 3330328253Notלא known

1 See note 1 ot Table 18.29. .13.29 ללוח t הערה ראה r
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DRIVERS1, BY YEARS OF HOLDING LICENSE
AND AGE

שנות לפי נהנים1,
וגיל רישיון החזקת 18.31

31 *\\ 1989

|1'v'm npmn rxvo
Years of holding license

הגל סך
Total

גיל Ageקבוצת group

18 עד
Up to 181924253435444554556465+

total הכל 21,568,98355,846246,916436,935426,550205,434125,99571,279סך

Less than a year nwo nino95,89839.97730.09516,5166.0691.956948337

184,36614,78044.19916.4055.8861.818937341

268,6181,08942.19116.2975,9141,820935372

364,04337.55817.8315,8901,661832271

465,78731.97322,8277,4482,0921,067380

572,85128.95929,0899,8922.9171,510484

674,10422.55033,79311,9823,4901,690599

766,7028.93140,59811 ,9323,2231,474544

858,08146041,06811,3383,0441,472699

957,85436.93013,9284,1492,042805

1069,33839,37620,5455,6582.6751.083

1165,51635,17221,4055,5372,417985

1261,82330,10022,3815,8952,460987

1355,29823,13923,2885,5552,412904

1454,12417.23726,7696.3412.7391.038

1552,26812.47328,1367,1173.2861.256

16+501,8548.082193,736143.00696.93860.065

Not known יד/ע 458211155161129לא

IS.
s

1 See note 1 (0 Table 18.29. 2 Incl. not known. ידוע. לא כולל 3 .18.29 ללוח ו הערה ראה 1



וביטוח בנקים

של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התפעולי הרוורו את מראה 19.3 לוח
הרגילות ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

שנה. לכל הרגילות מההכנסות
על לכוסים הפרשה לפני הוא התפעולי הרווח

הרווח.

ולמימון למשכנתאות הבנקים מאזני
בתעשייה השקעות

מתייחסים ו19.5 19.4 לוחות אשר 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,

המפקיד. 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 וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביטוח1 חברות
והסברים הגדרות

ע"1 שנתקבלו הביטוח לעסקי מת"חסים הלוחות
 ובחו"ל בישראל הישראליות הבינווח חברות
ירי ועל  המשנה מב0חי של חלקם ניכוי לאחר
ביסוח ניכוי לאחר בישראל, הזרות הביסוח חברות
בישראל שנעשו עסקאות כלולות (לא בישראל משנה
מורשה או סניף של תיווך ללא הזרות, החברות ע"1

בישראל).
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
ברו"חות הנתונים יתר עם לסכמם ניתן לא ולכן בלבד

הביסוח. עסקי
של ובמאזניהן והפסד רווח בדו"חות הנתונים
בישראל עסקיהן את משקפים הישראליות החברות
פעילותן שעיקר  הזרות לחברות ואשר ובחו"ל
נכסיהן רשימת רק ניתנת  בחו"ל הוא

בישראל. והתחייבויותיהן
הובאו 1986 עד הנתונים הרבשנת"ם, בלוחות

כללי
זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים רוב
המתייחסים בלוחות שוטפים. בערכים מובאים
שנת עד הנתונים ,(19.11 עד 19.6) הביסוח לעסקי
בעוד (נומינליים), שוספים בערכים מוצגים 1986
שקליים בערכים מוצגים ו1988 1987 שנתוני
המחירים מדד בסיס על ,1988 שנת לסוף מותאמים
.1 988 בדצמבר המס"ח של החליפין ושערי לצרכן
19.12 עד 19.10 ,19.5 ,19.4 ,19.2 ,19.1 לוחות
19.9 עד 19.6 ,19.3 ולוחות שנה לסוף יתרות הם

זרמ"ם. נתונים של סיכומים הם ו19.13
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 ובל1חות בלוח,

המחירים. מדד של השנתיים הממוצעים
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודי יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן וכדי), אחר מחירים למדד צמודים יש מסי'ח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז
מרו"ק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקאיים המוסדות מאזני
הכספיים הנכסים סיכום מובא 19.1 בלוח

ישראל. בנק של וההתחייבויות
ראה השונים המאזן סעיפי של מפורס ביאור
31 ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1989 בדצמבר
המוסדות של המאזנים סיכום הוא 19.2 לוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
נוכו לא זה בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים

הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות
מוסדות, חברות, פרסים, כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעס וכוי, מקומיות רשויות

הבנקאות.
גם כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
המוסדות בהגדרת נכללים שאינם מוסדות

למשכנתאות. בנקים כגון הבנקאיים,

וסעד. רווחה שירותי  26 בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לניסוח המוסד של הכספיים הנתונים 1
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הגדרות

גמל קופות
אגודה הברה, לכל כולל שם היא גלול קופת
מיוחדת חקיקה לפי שהוקמו תאגיד או שיתופית
לכל או חופשה פיצויים, קיצבה, לתשלום ושנועדו
האוצר משרד עי שאושרה אחרת דומה מ0רה

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
מוסרות 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 אחרות: קופות

אחרות. וקופות בודדים מפעלים

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלטת פרישה לאחר לעובר 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
וערה פועלת קרן כל ליד השתלמות. למטרות כספים
העובד של ההשתלמות צורכי את המאשרת מקצועית

וקידומו. המקצועית רמתו העלאת לשם
את למשוך לעובד האופציה ניתנה ,1978 מאז
6 שחסך בתנאי השתלמות למטרת שלא חסכונותיו

לפחות. שנים
החברים נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
ביטוח קרנות כוללת זו קבוצה וכרי. 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 שהצטברה

ע> 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. 15 תוך המעביד ע'' העוברו לא אשר
חודשיות הפרשות  ונוספות שוטפות הפרשות
וסכומים והמעביד, העובר שמפרישים קבועות

אחוזי צוינו השוואתם, ולצורך נומינליים, בערכים
קודמתה, לע1מת שנה בכל לצרכן במחירים השינוי
השוואה בני הם 198811987 לשנים שהנתונים בעור
הסבר (ראה אחידים בערכים שהוצגו היות ישירה,

לעיל). כללי בסעיף
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
אלה. ביטוח סוגי של שילוב כל וכן נכות, ביטוח גמלא,

לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח
חיים.

ענף של העסקים בדרה נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצר (19.8 (לוח כללי ביטוח
בחשבון נכלל לא לכן שקודם מהשקעות, "הכנסות

זה. בדוח
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
על במשותף שבוצעו ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ירי
לאחר הכנסות/הוצאות, יתרת הוא עצמי שייר

המשנה. מבטחי של חלקם ניכוי
השקעות על ריבית כולל מהשקעות הכנסות
דיוידנד, ואחרות, ביטוחיות להתחייבויות החופפות
המתייחסים אשראי דמי וכן השקעות ממימוש הכנסות
סכומי את גם כולל 1981  1984 (בשנים החח לשנת
בביטוח תלויות ותביעות הביטוח עתודות של ההתאמה
החליפין לשער השנה, לראשית במטח 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 הן 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 דרחות על מבוססים הנתונים

והזרות. הישראליות הביטוח

נמל קופות
על הנתונים את מציגים ו19.13 19.12 לוחות

הגמל. קופות
בצורת מוגשים 19.12 בלוח הנתונים החלב1987
הקודמים. בשנתונים מאשר שונים ובפירוט סיווג
השיערוך הפרשי הכללת הם: העיקריים ההבדלים
הערך ניירות סעיפי בתוך בנפרד) בעבר (שהוצגו
נכסים הסעיף ,1989 1987 בנתוני כן, כמו השונים;
שנכללו שונים, ופיקדונות ערך ניירות כולל אינו אחרים
בערך הנכסים כל רסך קודמות, בשנים זה בסעיף

מעבירים. חובות כולל אינו משוערך
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מקורות עם בהסכם חשבונם לזכות העמיתים שמעבירים
הכספיים מהדו"חות 1971 עד התקבלו הנתונים למפרע. זכויות צבירת בער הקופה
מס נציב ע"' המאושרות הגמל קופות של השנתיים כל או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
שאלונים על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה. לפי ההסבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה
לסקר יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים הקופה. תקנון
שנה. מידי עורכת לסטסיססיקה המרכזית שהלשכה ל1989 גמל קופות סקר על יותר מפורטים נתונים
שוק האוצראגף משרד עי' הסקר נערך ב1987 ר,וול הסטטיסטי בירחון מופיעים מפורטים והסברים

והחיסכון. הביסוח ההון, .1990 ,8 מס' מוסף  לישראל

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1971 ;1972 בישראל גמל קופות 436
1988 בישראל ביטוח עסקי 873
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BANKING

STATEMENT OF ASSETS AND
LIABILITIES OF THE BANK OF
ISRAEL
At current pirces; end of year

בנקים
הנכסים סיכום

בנק של וההתחייבויות
ישראל

שנה סוף שוטפים; במחירים

19.1

1989 1988 1987 1986 1985 1984

Percent annual change in consumer
prices1
ASSETS  TOTAL

 NIS million
 percents

Foreign assets
Gold and assets in foreign
currency
Other assets in foreign currency

Government debt
Long term debt (net)
Provisional advances

other discounts, advances and
loans and secuirties
Discounts, advances and loans
in Israeli currency
Discounts, advances and loans
in foreign currency
Secuirties

other accounts

LIABILITIESTOTAL
NIS million
percents

Banknotes and coins in circulation
Allocations of special cleairng
irghts

Foreign liabilities
Liabilities to the I.M.F.
and other liabilities

Deposits of Government and
National Institutions

Deposits of banking institutions
in Israel in foreign currency
Against nonresident deposits
Against resident deposits
restitution

Against resident deposits
other

Deposits of banking and financial
institutions in Israel

Other deposits
other accounts
Capital and reserve

20.7 16.4 16.1 19.7 185.2

25,609 21,522 16,911 16,003 14,580 5,449
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

40.9

0.0

35.3

34.3

0.0

42.0

48.2

1.4

43.7

1.5

39.0 46.1

38.2 36.3

0.0 0.0

50.6 36.7
 123

18.4 17.9
/ 5.0 1

' 1.4 1

4.1

1.3

4.0

1.8

3.4

/.6

1.6 0.7

5 2.0

4.8 7.7

0.8 0.8

3.5

2.0

7.9

1.3

25,609 21,522 18,911 16,003 14,580 5,449
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10.3 9.4 10.4 7.5 4.4 3.0
1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 .1

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.:

29.3 23.3 18.3 16.4 9.4 8.

6.9
25.1

17.6

4.3

0.3
3.6
1.3

5.5
28.1

21.2

5.5

0.3
3.7
1.5

4.8
30.1

17.5

13.1

0.3
3.8
1.7

5.1
29.9

21.1

70.6

0.4
5.7
2.0

5.4
28.8

28.6

70.3

0.4
9.2
2.1

5.I
27.

45.

2.

0.
5.
0.

במחירים שנתי שינוי אתה
לצרגן1

הכל סך  נכסים
שח מיליוני 

אחתים 
לארץ חוץ כלפי תביעות

חוץ כמטבע ונכסים זהב

חוץ במטבע אחרים נכסים

לממשלה אשראי
נ0ו מועד ארוך חוב
ארעיות מקדמות

ערך וניירות אחר אשראי

ישראלי במטבע אשראי

חוץ במטבע אשראי

/ןדך ניירות

אחרים חשבונות

הכ7 התחייבויות0ך
שיד/ מיליוני 

אחוזים 
במחזור ומעות כ0ף ש3ורי
מיוחדות משיכה זכויות

שהוקצו

לארץ לחוץ התחייבויות
לקרן jwn"nnn

הבינלאומית המטבע
אחרות והתחייבויות

הממשלה של פיקדונות
הלאומיים המוסדות ושל

של חוץ במ20ע פיקדומת
בישראל בנקאיים מו0רות
תוטב לא פיקדונות גנגד
 תושב פיקדונות כנגד

פיצויים
 תושב פיקדונות כנגד

אחרים
מו0דות של פיקדונות

בישראל וכטפ"ם בנקאיים
אחרים פיקדונות
אחרים חשבונות

מילואים וקרן הבנק חון

1 December as against December. הג0בר. לעוסת רצ0בר 1
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SUMMARY CF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS
At current prices; end of year

המוסדות מאזני סיכום
הבנקאיים

שנה סוף שוטפים: במחירים

19.2

1984198519861987§19881989

במחירים שנתי שינוי nn*
לצרכן1

185.219.716.116.420.7Percent annual change in consumer
prices1

הכל סך  29,33476,61388,356104,395125,43746,858ASSETSנכסים  TOTAL

(nHJ (מיליוני  (NIS million)

הכל 0ך  ישראלי Israeliמטבע currency  total

nK) .1V"J'D 14,62543,17754,44968,91784,53602,466 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ומעות כסף 0.30.40.40.40.40.4Banknotesש0רי and coins

ישראל בבנק 0.83.53.13.61.41.1Depositsפיקדונות with Bank of Israel

במוסדות והלוואות פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

1.21.11.11.01.21.3Deposits and loans with
banking and financial
institutions in Israel

לציבור 23.925.332.038.041.843.1Creditאשראי to the public

לממשלה 49.851.046.440.236.836.1Creditאשראי to the government
ערך 14.310.49.710.211.010.4Investmentsניירות in securities

אחר ורכוש הבנק 0.20.30.40.40.30.3Bank'sבנייני premises and other
property

לקוחות '3.22.92.83.23.63.7Customersהתחייבויות liabilities

ארורים 6.35.14.13.03.53.6Otherחשבונות accounts

הכל 0ך  חוץ 00Foreignבע currency  total
שח מיליוני 14,70933,43633,90735,47840,90144,392 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.C percents
ומעות כסף 0.20.20.20.20.20.2Banknotesש0רי and coins

ישראל במק 30.228.327.528.828.828.6Depositsפיקדונות with Bank of Israel

והלוואות פיקדונות
בנקאיים במוסדות

וכספיים

23.921.521.920.624.426.0Deposits and loans with
banking and financial
institutions

לציבור C24.C24eCredit.24.27.428.429אשראי to the public
לממשלה E4.77.14.2Credit.4.5.15אשראי to the government

ערך E4.4.eInvestments.3.4.33.73ניירות in securities

לקוחות 'e11.610.9.SCustomers.11.11.811התחייבויות liabilities
אחרים >.1חשבונות 1.1) 1.21.;' 1.1.Other accounts
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS (cont.)
At current pirces; end of year

המוסדות מאזני סיכום
(המשך) הבנקאיים 19.2

שנה 0וף שוטפים; במחירים

1984198519861987§19881989

במחירים שנתי שינוי 185.219.716.116.420.7Percentאתו! annual change in consumer

prices1לצרכן'

הכל סך 29,33476,61388,356104,395125,437146,858LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

(rrej (מיליוני  (N1S million)

הכל סך  ישראלי V2onIsraeli currency  total

שח מיליוני 14,93544, 14655,33370,04185,877103,844 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

עצמי 2.63.23.34.44.55.0Equityהון capital

הונ"ם חוב 0.20.30.20.10.10.1Capitalשטרי notes

סחירות פיקדון 2.25.15.15.83.04.4Negotiableתעודות certificates
of deposits

והלוואות 7.68.27.66.25.85.3Depositsפיקדונות and loans
בנקאיים fromממוסדות banking and

financialוכספיים institutions

ישראל מבנק 1.30.20.51.44.24.1Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 31.731.333.135.237.437.6Depositsפיקדונות of the public

מאושרים 41.039.138.033.530.227.7Authorizedפיקדונות deposits for
הלוואות grantingלמתן loans

ממשלה 4.04.25.35.45.55.5Governmentפיקדונות deposits

חשבון על 3.12.82.73.23.53.6Liabilitiesהתחייבויות on behalf of
customersלקוחות

אחרים 6.35.64.24.85.86.7Otherחשבונות accounts

הכל רווץסך Foreignסטנע currencytotal

שיח מיליוני 14,39932,46733,02334,35439,56043,014NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

הונ"ם רוונ 0.50.50.60.60.50.5Capitalש0רי notes

והלוואות 22.320.218.816.012.79.4Depositsפיקדונות and loans

בנקאיים fromממוסדות banking and
financialוכספיים institutions

ישראל מבנק 1.71.71.71.60.50.9Loansהלוואות from the
Bank of Israel

הציבור 58.059.459.963.669.973.0Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים 1.61.71.81.81.61.5Authorizedפיקדונות deposits for

grantingהלוואות loans

והסוכנות הממשלה 2.32.53.43.32.62.5Governmentפיקדונות and Jewish Agency

depositsהיהודית

\\yan על 12.012.211.910.07.67.8Liabilitiesהתחייבויות on behalf of

customersלקוחות

אחרים 1.51.81.93.14.64.6Otherחשבונות accounts

1 December as against December.
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INCOME, EXPENDITURE AND
OPERATIONAL PROFIT OF
BANKING INSTITUTIONS
At current prices

הוצאות הכנסות,
של תפעולי ורווח

הבנקאיים המוסדות
שוטפים במחירים

198419851986198719881989

לצרכן1 במחירים 'me/ ■ij'ty r/nx304.648.119.916.320.2Percent annual in consumer prices1

הכל סך  INCOMEהכנסות  TOTAL

שח מיליוני 12,05529,87012,90015,941§19,95224,450 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
נבנק מפיקדונות 2.33.13.43.62.41.8Interestריבית on deposits held with the

ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank.
ארורים ingבנקאיים institutions in Israeli

ישראלי currencyבמטבע

וניכיון מהלוואות 76.477.567.070.272.268.6Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במטבע countedשטרות in Israeli currency

נטו ערן ניירות מעסקי 14.611.07.36.78.19.4Netהכנסות income from securities (incl.

ודיבידנדים) ריבית interest(כולל and dividends)

בבנק מפיקדונות 5.36.215.512.911.213.8Interestריבית on deposits held with the

ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank

אחרים בנקאיים
שטרות וניכיון ומהלוואות

ing institutions and on loans
and bills discounted in

חוץ foreignבמטבע currency

אחרות והכנסות 1.42.26.86.66.16.4Commissionעמלות and other income

הכל EXPENDITURETOTALהוצאותסך

שיח מיליוני 11,98329,47212,57514,887§19,51023,296NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ומשכורת 1.72.38.28.98.58.6Wagesשכר and salaries

פיקדונות על 89587.168568.266.166.8Interestריבית paid on public and
והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inבמ0בע Israeli currency

מבנקים פיקדונות על 2.11.61.41.42.01.9Interestריבית paid on deposits in

ישראלי2 במטבע ישראל banksובבנק and in the bank of Israel
in Israeli currency2

הצמדה והפרשי 0.30.30.20.20.10.1Interestריבית and linking diffe■

חוב שטרי rentialsעל paid on bonds

ישראל בבנק פיקדונות על 4.95.813.911.810.012.6Interestריבית paid on deposits in

אחרים בנקאיים theובמוסדות Bank of Israel and in

וניכיון הלוואות על
חוץ3 במטבע שטרות

other banks and on loans
and discounting of bills
in foreign currency3

ריבית כולל נזינהליות. 1.52.97.89.513.310.0Administrativeהוצאות expenses, incl.
נזילות* גירעונות interestעל on liquidity deficits4

הכנסה למם andוריבית interest to income tax

 תפעולי 4421,154OPERATIONAL§723983261,054רווח PROFIT

ש"ח) (מיליוני הכל TOTALסך (NIS million)

1 Annual average as against average ot previous year.
2 Incl. bonds and other notes in Israeli currency.
3 Incl. bonds and other notes in foreign currency.
4 Incl. bad debt reserves. vairous taxes (except income tax), donations
and expenses connected with linkage differentials.

קודמת. שנה של ממוצע לעומת שנתי ממ1צע ו

ישראלי. mom התחייבויות ומגורי א1ח כולל 2

חוץ. נמ0נע התחייבויות וש0רי אניח כולל 3
תרומות הכנסה), למס (פר0 שונים מסים מסופקים, לחובות הפרשה כולל 4

הצמדה. להפרשי בקשר ttyyity ור^צאוח
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF INDUSTRIAL
INVESTMENT FINANCE BANKS

הבנקים מאזני סיכום
השקעות למימון

בתעשייה
19.4

שנהשוטפיםבמחירים סוף ;At current prices; end of year

198419851986198719881989

במחירים 'nw 1/j'e/ אחון
לצונן1

185.219.716.116.420.7Percent annual change in consumer
prices'

הכל סך  ASSETSנכסים  TOTAL

שיח מיליוני 1,4444,1574,7755,3096,1216,489 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים מקא"ם

37.137.835.031.128.928.1Deposits and loans with bank■
ing and financial institutions

לציבור 41.842.743.646.450552.2Creditאשראי to the public

לממשלה 12.010.911.513.311.912.6Creditאשראי to the government

ערך בניירות 1.01.11.11.41.31.3Investmentsהשקעות in securities

אחרים 7.56.16.35.15.44.3Otherננסים assets

מקבילים 1.5Contingent■0.61.42.42.72.0השמנות accounts

הכל סך  LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

שיי/ מיליוני 1,4444,1574,7755,3096,1216,489 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

עצמי 5.14.84.97.16.45.6Equityהון capital

אחרים חוב '101111 רווב 27.626.423.920.920.820.6Bondsאיגרות and other capital notes

בנקאיים מתאגידים פיקדונות
בישראל

21.1 22.320517.918.2Depositsי of banking
corporations in Israel

במ0ח 39.114.914.114.715.114.4Depositsפיקדונות in foreign currency

נמסבע הצינור פיקדונות
■^ראל'

1.64.77.611.114.3Public deposits in Israeli
currency

הממשלה 25.328.526.325.122.819.2Governmentפיקדונות deposits

אחרות 2.31.31.51.43.96.2Otherהתחייבויות liabilities

מקבילים 0.61.42.42.72.01.5Contingentחעובונות accounts

1 December as against December.
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הבנקים SUMMARYמאזני OF BALANCE םיכום
למשכנתאות19.5

שנה סוף שוטפים; במחירים

SHEETS OF MORTGAGE BANKS
At current prices; end of year

198419851986198719881989

במחירים שנתי שינוי 185.219.716.116.420.7Percentאחוז annual change in consume
prices1

לצרכן1

ASSETS  TOTAL
הכל סך  נכסים
שח מיליוני 7,213 2,3788,77410,20212,82116,199 NIS million

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 percents

וכספיים בנקאיים במוסדות 16.6פיקדונות 18.915.314.112.095Deposits with banking and
financing institutions

לממשלה אשראי
הכל סך  לציבור אשראי

6.4 8.9
711 65.8

4.8
74.6

3.7
78.3

2.6

81.7
1.7

84.7

Credit to the government
Credit to the public  total

מקומיות לרשויות 22 2.32.01.71.41.0local authorities

למשתכנים 59.2 56.164.469.074.778.8home buyers

לקבלנים 5.2 4.33.82.72.01.8to contractors
and building companies

י י J1 111 IJI \ן1

בנ1ת) חברות (כולל לאחרים 4.5 3.14.44.93.63.1other (incl. subsidiaries(

ערך ניירות

מקבילים חשבונות

3.2 3.5

2.1 2.4

3.1

1.6

2.3

1.1

2.2

0.9

2.3

1.1

Securities

Contingent accounts

אחרים 0.6נכסים 0.50.60.50.60.7Other assets

LIABILITIES  TOTAL הכל סך  התחייבויות
שיח מיליוני 7,213 2,3788,7740,20212,821 16,199 NIS million

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 percents

'O^v 1.6הון 2.01.92.22.52.9Equity capital

חוב ואיגרות 31n novi21.0 24.718.917.115.313.3Capital notes and
debentures

למתן מאושרים 19.4פיקדונות 18.821.023.423.924.5Approved deposits earmarked
for loans from banks and

בנקאיים ממוסדות financialהלוואות institutions
וכספיים

Other approved deposits
אחרים מאושרים earmarkedפיקדונות for loans:

הלוואות; למתן
בנייה ומחברות מקבלנים 3.4 3.42.82.01.30.9from contractors and

building companies

4.2מאחרים 2.54.02.32.11.8from others

ארון לטווח צמודים 12.6פיקדונות 12.410.19.19.912.1Long term linked deposits

ממשלה 32.6פיקדונות 30.536.739.240.239.8Government deposits

מקבילים חשבונות

אחרות התחייבויות

2.1 2.4

31 3.3

1.5

3.1

1.1

3.6

0.9

3.9

1.1

3.6

Contingent accounts

Other liabilities

וצמנר. nniitr דצמבר 1
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INSURANCE

PREMIUMS RECEIVED1 AND
CLAIMS FOR THE YEAR2 FROM
INSURANCE BUSINESS,3 BY
MAIN INSURANCE BRANCH
NIS thousand

שנתקבלו1 פרמיות
מעסק* השנה2 ותביעות

ענף לפי ביטוח3,
עיקרי ביטוח

n1a אלפי

mo1!

19.6

1988 1987 1986 1985 1984 1980 1970

Percent change in consumer
pirces5

*1988 דצמבר במחירי
At December
1988 prices*

48.9 48.1

שוטפים בערבים
At current values

304.6 5,460.4 3,135.7 במחירים >\viu nrw

יצרנן6

PREMIUMS RECEIVED

By Israeli companies

By foreign companies

CLAIMS FOR THE YEAR

By Israeli companies

By foreign companies

Life assurance

1,240,334 1,037,833

1,240,334 1,037,833

447,179 375,823

447,179 375,823

645,525 470,503 72,309

645,525 470,503 72,309

297,693 178,601 26,486

297,693 178,601 26,486

General insurance

בי0וח

12.2882שנתקבלופרמיות

חברות 10.9876ישראליותע1

רוברות 1V1.36זרות

3.7306השנהתביעות

חברות 3.3304ישראליותע1

חברות 0.42זרות1'

כ>>ביטוח

24.82,421254,3591,109,9541,328,9902,092,3412,409,983PREMIUMSשנתקבלופרמיות RECEIVED
הנרות 19.32,207241,4431.064,2241,271,6392,027,0612,336,3803yישראליותעי' Israeli companies
חברות 5.521412,91645,73057,35165,28073,603Byורותעי' foreign companies

13.82,132274,896643,714910,7091,481,1761,758,783CLAIMSהשנהתביעות FOR THE YEAR
רוברות 11.02,017265,655624,808886,7041,444,5111ישראליותע' ,708,781By Israeli companies
חברות 2.81159,24118,90624.00536.66550,002Byורותירי foreign companies

1 |nci registration and policy fees collected from insured Persons in
general insurance, 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 1n

pending claims.
3 Business received in Israel and abroad. after deduction of reinsurance
)in retention)
4 See explanation in introduction.
5 Annual average as against average of previous year spealied in me
table. except lor 1987 and 1988. in which the percent change ol P"0"* IS

December 1988 as against average 1986.

אשראי). דמי נם כולל 1979 (עד הביטוח סוכני עמילות על n'V> '10'^
התלויות בתביעות וניהל תביעות ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 2

עצ0י) (בשייר משגה ביטוח ניכוי אתרי ובח1ל. בישראל שנתקבלו עסקים נ
ב0ב1א. הסבר ראה >

ל1997 פרט בלוח. נקובה קודמת שנה של כזמ1צע לעומת שנתי ממוצע 5
.1986 וממוצע 1988 דצמבר בין הוא במחירים השינוי אחו! שבהן ו1988
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PREMIUMS RECEIVED1 AND
CLAIMS FOR THE YEAR2

FROM GENERAL INSURANCE
BUSINESS3

שנתקבלו1 פרמיות
מעסק* השנה2 ותביעות

כללי3 ביטוח

1988

19.7

;n"1u 41988אלפי דצמבר NISבמחיר" thousand, at December 1988 pirces4

שנתקבלו ttevt/פרסיות nivon
Premiums receivedClaims for the year

כולל 2,409,9831,758,783GRANDסך TOTAL

רכוש אוברן ספני moo452,231244,383Loss of property insurance
מקיף) .Incl)(כולל comprehensive)

ישראליות הברות 403,587214,500Byעי' Israeli companies
זרות חברות 48,64429.883Byעי' foreign companies

מנועיחובר, רכב כלי 2Motor(551,687525,8ביטוח vehicles insurance
compulsory

ישראליות חברות 550,751524,801Byעי' Israeli companies
זרות חברות 9361,011Byעי' foreign companies

מנועירכוש רכב כלי 1,033,735701,002Motorביטוח vehicles insurance
property

ישראליות חברות 1,022,890692,526Byעי' Israeli companies
זרות חברות 10,8458.476Byעי' foreign companies

חבויות ענפי 130,089121,015Liabilitiesביטוח branches insurance
שלישי) וצד מעבידים employer's)(אחריות liability and

third patry)
ישראליות חברות 124,469114,531Byע1 Israeli companies

זרות חברות 5.6206,484Byעי' foreign companies

אישיות, תאונות מפני 103,88557,738Personalביטוח accidents, health and
ואשפוז hospitalizationנוחלות insurance

ישראליות חברות 102,27056.854Byעי' Israeli companies
ורות חברות 1,615884Byעי' foreign companies

שיט כלי טיט, כלי ,37,26926,703Aircraftביטוח vessel and freight
כה/כ>ה insuranceומטענים

ישראליות חברות 33,96025,631Byעי' Israeli companies
זרות חברות 3,3091,072Byעי' foreign companies

אחרים סיכונים מפני 101,08782,730Otherביטוח irsks insurance
הנדסי) .Incl)(כולל engineering insurance)

ישראליות חברות 98,45379,938Byעי' Israeli companies
זרות חברות 2,6342,192Byעי' foreign companies

14 See notes 14 to Table 19.6. .19.6 בלוח 4  1 הערות ראה 4  1
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SUMMARY OF INSURANCE
BUSINESS ACCOUNTS1, BY
MAIN INSURANCE BRANCH
MS thousand, at December 1988 prices2

עסקי דו"חות סיכום
ענף לפי הביטוח1,

עיקרי ביטוח
*1988 ד*סבר במחירי שוו, אלפי

זרות3 חברות
Foreign 1883ח3קוזו00

1988 1987

Israeli companies

1988 1987

הבל סך
Total

1988 1987

INCOME OF THE REPORT
YEAR  TOTAL
Premiums
Investment income4
Less: the increase in life
assurance reserve

EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT/
LOSSTOTAL

Claims for the year5
Transfer to/from extraordi
nary risks reserve
Commission fees
Management and general
expenses (incl. medical
cheks)
Underwriting profit/loss

Life assurance

 966,971

 1.240.334
288,972
562,335

חיים ביטוח

805,045 966,971 805,045

1,037,833
265,334
498,122

1,240,334
288,972
562,335

1,037,833
265,334
498,122

 966,971 805,045 966,971 805,045

447,179
17,388

214,858
168,578

375,823
12,908

447,179 375,823
17,388 12,908

166,988 214,858 166,988
154,012 168,578 154,012

 118,968 95,314 118,968 95,314

General insurance בלל' בינווח

הדררו לשנת הכנסות
הכל 0ך 

פרמיות
מהשקעות* הכנסות

עתודת הגרלת פחות:
חיים ביטוח

ורווח/הפסד הוצאות
הכל ניט/ר/1סך

השנה5 תביעות
לעתודה/מהעתודה העברה
הכלל מן יוצאים לסיכונים

עמלה רמי
וכלליות הנהלה הוצאות
רפואיות) בדיקות (כולל

ניסוחי רווה/הפסד

הדררו לשנת 2,160,2432,425,6372,093,2662,351,54266,97774,095NCOMEהכנסות OF THE REPORT
הכל 0ך YEAR  TOTAL

1,603,2841,845,3061.548,1901,781,90755,09463,399Premiumsפרמיות
פוליסה ודמי רישום 489,057564,677478,871554,47310,18610,204Registrationדמי fees and policy

fees
מהשקעות4 175,724130.047173,608130,2632,116216nvestmentהכנסות income4

העתודה הגדלת :107,822114,393107,403115,101419708Lessפחות: the increase in
רולפו ש0רם unexpiredלסיכונים risks reserve

ורווח/הפסד 2,160,2432,425,6372,093,2662,351,54266,97774,095EXPENDITUREהוצאות AND UNDER.
הכל WRITINGביט/חיסך PROFIT/LOSS

TOTAL
השנה5 1,481,1761,758.7831,444,5111,708.78136,66550,002Claimsתביעות for the year5

לעתודה/מהעתודה 821,135821,135Transferהעברה tofrom extraordi■
הכלל מן יוצאים naryלסיכונים risks reserve

עמלה 455,347482,546432,156455,87923,19126,667Commissionדמי fees
וכלליות הנהלה 288,052310,140279,679301.7258,3738,415Managementהוצאות and general

expenses
ביטוחי 64,414124,697663.162113.7081,25210,989Underwritingרווח/הפסד profit/loss

1 See note 3 in Table 19.6.
2 See explanation in introduction.
3 Excluding Lloyd's brokers.
4 Interest on investment covering insurance and other liabilities,
dividends, profit from realization of investments and credit fees referring
to the report year.
5 See note 2 in Table 19.6.
6 Ind. NIS 25,728 thousand. a premium for covering past losses in
compulsorymotor vehicle insurance, which the Avner company received
in 1987 (at prices of December 1988).

.19.6 בלוח 3 הערה ראה 1

במבוא. הסבר ראה 2

לויזס. למורשי פרס 3

הכנסות ריווידנד, ואחרות. בי0וחיות להתחייבויות הח1פפוח השקעות על ריבית 4

הדוח. לשנת המתייחסים אשראי דמי וכן השקעות ממימוש
.19.6 בלוח 2 הערה ראה 5

שקבלה חובה, ברכב עבר הפסדי לכיסו' פרמייה שח, אלפי 25,728 כולל 6
.(1988 דצמבר (במחירי ב1987 אבנר חברת
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SUMMARY OF PROFIT AND
LOSS ACCOUNTS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES
NIS thousand

nin nirrn D13'O
חברות של והפסד
הישראליות הביטוח

ש"וו אלפי

1970198019841985198619871988

שוטפים בערבים
At current values

1988י דצמבר "vnr>2
At December
1988 prices1

□■!1nM .iar nrw3,135.75,460.4304.648.148.9Percent change in consumer
prices2לצרכן2

מועבר Profit/lossרווח/הפסד transferee! from
עסקי insuranceמדוחות business

:accountsהביטוח:
רו"ם ני0וח 0.5816,99420,11233,163118,968 95,314Life assurance
כללי 0.65130,62527,03126,65131ביטוח 13,708 346.750General insurance

הוצאות / הכנסות 52,265Extraordinary income/
expensesמיוחדות

שלא והוצאות Incomeהכנסות and expenses not
עסקי בדוחות includedנכללו in business

n10'3naccounts:
מהשקעות הכנסות 1.823714,31361,65841,31444,892 43,153Investment income

39,12510,93518,648עודף/שחיקה 14,530Inflationary surplus/
של erosionאינפלציוני/ת of net monetary

נ0ו כספיים itemsפריטים
הוצאות 0.9763,86620,88831,05238,856פחות: 48,811Less: Management

וכלליות andהנהלה general expenses

לתחילת מצטברת 6,4351,8423,895_השפעה 4,256Cumulative influence for
שינויים עקב theהשנה, beginning of the year

הכיסוח עתודות inבחישוב accordance with
calculation changes of
insurance reserves

לפני 2.019113,18442,3533,99741.018רווח/הפסד 32,632Profit/loss before
על למסים provisionההפרשה for taxes on

incomeההכנסות
למסים ההפרשה 0.51334,67732,84332,82060,510פחות: 47,658Less: Provision to taxes

ההכנסות onעל income
לשנה נקי 1.55817,8619,51028,82319,492רווח/הפסד 15,026Net profit/loss per year

ברווחים/הפסדים 0.0554,3772,0856,3401,489החלק 1,026Company's share in net
בנות חברות של profits/lossesנסו of

subsidiaryומשולבות and aggregated
companies

הדוח לשנת 1.511313,48411,59522,48318,003רווח/הפסד 16,052Profit/loss for the report
שוטפת ,yearמפעילות from current

activity
מיוחדות, והוצאות 0.3135,6572,3441,8794,248הכנסות 233Extraordinary net income

שנים בנין andנטו, expenses, from
previousקודמות years

לסוף נקי 1.812619,1419,25124,36213,755רווח/הפסד 16,285NET PROFIT/LOSS FOR
העובר הד"וח, ENDשנת OF YEAR,
השינויים על TRANSFERREDלדררו TO

העצמי ACCOUNTבהון ONCHANGES
IN OWN CAPITAL

1 See explanation in introduction.
2 Annual average as against average of previous year specified in the table.
except for 1987 and 1988 in which the percent change of prices is December
1988 as against average 1986.
3 Incf. premium an account of past losses in compulsory vehicle insurance.

במבוא. הסבר ראה 1

בלוח. נקובה קודמת שנר. של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 2

1988 דצמבר בין הוא במחירים השינוי אחוז שבהן ,1988**71 ל987ו 9רט
.1986 לממוצע

חובה. רכב בביטוח עכר הפסדי בגין פרמ"ה כולל 3
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES

חברות מאזני a/j'o
הישראליות הביטוח 19.10

1970198019841985198619871988

D'DOIIU'1988בערכים דצמבר במחירי
At current valuesAt December 1988

prices1

במחירים .n"a 4,357.97,288.4185.219.735.23ercentאחוז change in

consumerלצרכן2 prices2

Assetsנכסים

 כולל GRANDסך TOTAL

nw אלפי 85.99,8671,029,8974,002,6005,209,4398,903,861 7,946,720 NIS thousanc

□1tinx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 percents
הכל ערך0ך nn"j46.367.855.057.856.054.2 54.6Securities  total

חוב3 42.266.954.257.455.653.9איגרות 54.1Bonds3

4.10.90.80.40.40.3מניות4 0.5Shares4

הכל סך 9.84.56.56.26.25.7הלוואות 6.0Loanstotal

פוליסות 2.60.91.92.32.93.6על 3.4On life assurance
חיים policiesני0ורו

7.23.64.63.93.32.1אחרות 2.6Others

בננקים 7.55.312.914.516.017.4פיקדונות 17.1Deposits with banks

כספיים andוננווסדות other financial

institutionsאחרים

קבוע, 7.02.64.36.4oרכוש 6.65.1 5.7Fixed assets. real estate
והשקעות andמקרקעין investments in

ובחברות בנות subsidiaryנחברות companies

אהרות5 andבי0וח other insurance
companies5

ויתרות לגבייה 13.08.28.36.26.06.2פרמיה 6.3Outstanding premiums
סוכנים של andחובה agents, debit

balances

ויתרות 9.58.18.54.94.14.6פיקדונות 4.2Deposits and other

בי0וח בחברות balancesאחרות in insurance
companies

חובה יתרות 6.93.54.54.05.16.8מוומגים, 6.1Cash, debit balances

אחר andרכוש other assets
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES
(cont.(

חברות 11mn dd'd
הישראליות הביטוח

(המשך)

1970198019841985198619871988

שוטפיםבעדני 1988'במהם דצמבר ■יי
valuesAt currentAt December 1988

prices1
במחירים 'i)'iy 1mH7,288.4 4.357.9185.219.735.2Percent change in

consumerלצרכן2 prices2
nnnn1"13"Liabilities

 כולל6 0GRANDך TOTAL6 
nw אלפי 85.99,8674,002,6001,029,8975,209,4398,903,861 7,946,720 NIS thousand

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ושרפים קרנות ,13.04.11.24.73.93.73.4Capitalהון, funds and

surplus
קרנות המניות7, 12.45.54.98.37.97.47.4Shareהון capital7,
אחרות8 וקרנות capitalהון funds, and

other funds8
0.61.43.73.64.03.74.0Surpluses/lossesעודפים/הפסדים

למסים 0.20.10.10.1Reserveעתודה for deferred
taxesנדחים

ארוך לז0ן 0.200.10.30.20.1Longהלוואות term loans
ביטוח 65.082.887.487.888.588.790.3Insuranceעתודות reserves and

תלויות pendingותביעות claims
חיים ניסוח 41.451.652.660560.660.059.9Lifeעתודת assurance reserve
כללי בי0וח 7.811.412.08.78.18.58.8Generalעתודות insurance

reserve
לסיכונים 4.42.11.31.41.51.51.5Reserveעתודות for extra■
הכלל מן ordinaryיוצאים risks
תלויות "11.417.721.5תביעות 17.218.318.720.1Pending claims in life
חיים assuranceandבביטוח general
כללי insuranceובביטוח

אחרות 22.012.911.47.27.27.36.1Otherהתחייבויות liabilities
י ביסוח: Insuranceחברות companies:
וחשבונות 17.08.77.94.64.04.23.3Depositsפקרונות and other

accountsאחרים
ויתרות 3.73.53.02.53.23.12.7Creditorsזכאים and credit

balances9זכות9
אחרות 1.30.70.50.10.00.00.1Otherהתחייבויות liabilities

1 See explanation in introduction.
2 December as against December 0( previous year specified in (he table.
except for 1987 and 1988 in which the percent change is December 1988
as against December 1986.
3 Bonds of or guaranteed by government, other Israeli bonds (incl. capital
notes convertible into shares) and bonds issued abroad.
4 Incl. cetrificates of patricipation in mutual funds.
5 Less addition on cost of subsidiary and aggregated companies.
6 After deduction of reinsurance in Israel and abroad.
7 Incl. paid up share capital. premiums paid on shares, profits allocated
for bonus shares distribution. receipts from shares demanders and other
capital funds.
8 Incl. fund from revaluation of fixed assets.
9 Incl. current accounts of subsidiaries (until 1981 incl. reserve for
outstanding premiums about the recognised rates).

במבוא. הסבר ראה 1

,19881 1987^ פר0 בלוח, (קובה קודמת שנר, של דצמבר לעומת דצמבר 2
.1986 לדצמבר 988ו דצמבר נין הוא השינוי אחה שבהן

אחרות ישראליות חוב אגרות בערכותה, או הממשלה של חוב אגרות 3
בחול. שהונפקו ואגרות להמרה) הניתנים הון ש0רי (כולל

נאמנות. בקרנות השתתפות תעוד1ת כולל 4
ומשולבות. בנות חבר1ת של העלות על תוספת בניכוי 5

ובחול. נישראל משנה כיסוח ניבוי אחרי 6
לחלוקת המץערים רו1חי0 המניות, על ששולמה פרמיה הנפרע, n1'mntin כולל 7

אחרות. קרנות וכן מני1ת ממבקשי תקבולים הטבה, מניות
גדלי). של חרשה מהערכה קרן כולל 8

בשל עתודה גם כולל ו198 (ער בנ1ת חברות של ערש חשבונות כולל 9
המוכריס), לשיעורים מעל פרמיה
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INSURANCE LIABILITIES1 AND
INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE
COMPANIES2

מביטוחי n1'ia"nnn
של בישראל והשקעות
הזרות2 הביטוח חברות

1988 1987 1986 1985 1984 1980 1970

Percent change in
consumer pirces4

'1988 דצמבר במחירי
At December
1986 pirces3

35.2 19.7

O'ooivj בערבים
At current values

185.2 7.288.4 4,357.9 D'1'nm <x\"a אח11
לצדכן4

Insurance liabilities1 מביטוח1 n1ua"nj1n

TOTAL 
40,80147,183 NIS thousand
100.0100.0 percents
42.335.3Insurance reserves

Life assurance
42.335.3General insurance

57.764.7Pending claims
Life assurance

57.764.7General insurance

32,439 26,044 11,041 166 8.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
42.7 47.6 43.7 54.2 66.3

7.2 45.0
42.7 47.6 43.7 47.0 21.3

57.3 52.4

57.3 52.4

56.3

56.3

45.8
0.6

45.2

33.7
1.2

32.5

 הכל סך
nty אלפי 

אהו7ם 
nto'3 nmnv

o"n niiM
כללי nara

nnyn Win
0"n moo
כללי ni0Q

Investments in Israel בישראל mupiyn

 הכל TOTALסך 
ש"ח אלפי 8.21598,87029,33639,82044,55339,391 NIS thousand

אווווים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
חוב5 23.223.925.310.611.612.414.0Bonds5איגרות

2.400.2Shares6מניות6
על 7.31.9Loansהלוואות on We assurance

חיים ביטוח policiesמוליסות

אחרות 15.925.825532542.74U39.2Otherהלוואות loans and deposits
בבנקים7 withוסקדונות banks7

לגבייה 034.135.916.722.222.723.121.2Outstandingר0יות premiums
של חובר. andויתרות agents debits

balancesסוכנים

אחרות ויתרות 1.23.111.212.55.84.03.5Depositsפיקדונות and otherbalances
בי0וח inבחברות insurance companies

חונה יתרות ,15.99.421.122.217.219.422.1Cashלאומנים. debits balances
אחרים andונכסים other assets

/ After deduction of local reinsurance. 2 Excluding Lloyd's
brokers. 3 See explanation in introduction. 4 December as
against December of previous year specified in the table, except for J987
and 1988 in which the percent change is December 1988 as against
December 1986. 5 Government bonds or government guaranteed
bonds. other Israeli bonds (incl. capital notes cenvertible into shares) and
foreign bonds. 6 tncl. certificates of patricipation in mutual
funds. 7 Incf. deposits in cash with the State Treasury.

ראה 3 י1יד0. >0/דשי פרט 2 ,1num משנה נ'ט'ח ל'גו' nnx 1

גלות, הנקובה now שנה של דצנ/נר לעומת רצמנר 4 נמבוא. הסבר
.1986 רצמנר לעו0ח 1988 רצמנר הוא השינוי אחה שבר.) ו1988, >987ו פרט
ש0רי (כולל אחרות ישראליות חונ ואיגרות נערנותה, או הממשלה ש> איגרות 5

תעירוח כולל $ בח1ל. שהונפקו ת1ב ואיגרות להמרה) מגיתגיס ר'>1

המו'נה. באוצר נ0;ומלי0 ק"קדומת כולל 7 נאמנות. בקרנות השתתפות
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קופה1 סוג לפי גמל, קופות נכס1 סיכום
גמל קופות

שנה ס1ף שונ1פים; במחירים

כולל ,rwpunשיערוך הפרשי

בערן מזה:נכסים
ES gהכל סך משוערך
3 1? 5Assets at revaluationסחירות חונ איגרות ?g 3 '=

gPc £
 totalTradeable bonds

r2 e
aceהכל ת1בסן איגרות

Totalסחירותפרטיותממשלתיות שאינן
 ש"וו GovernmentalPrivateNonאחו7יםאלפי

NIS thousandPercentsbondsbondstradeable bonds

V3n jo
198068.931100.098.3p£538.8 .0
198520,970.024,237,850100.099.04.50.186.6
198619.730.787,268100.097.87.72.580.1
2 198716.138,796,638100.098.712.12.777.6
198816.449,514,303100.098.320.54.1685
198920.768,289,772100.098.427.75.259.6

פנסיה niDip
198029,648100.097.677.114.9
198520,970.010,054,920100.096.40.4.089.2
198619.712,784,505100.096.40.22.988.1

2198716.115,498,372100.099.0.00.196.9
198816.419,062,805100.098.31.81.092.3
198920.724,431,589100.097.81.90.693.1

ופ תגמולים לידקופות d"i!i"00יננ n1r01oם
198029,990100.098.94252.9
198520.970.010,574,137100.099.56.80.185.5
198619.713,653,615100.098.711.31.975.8

2198716.117,701,014100.098.219.44.364.9
198816.423.061,739100.098.131.86.153.8
198920.733,192,880100.098.442.28.041.0

השתלמות קופות
1980I.OOf100.099.234.2 11

65.0
198520,970.01,682,443100.099.49.00.381 5
198619.72,222,245100.099.015.30.375.9

2198716.13,041,388100.099.82.83.560.2
198816.44,222,907100.099.739.15.148.1
198920.76,356,396100.099.747.76.035.7

אחרות קופות
1980
1985

7 7Pif\r\c\ r\Qtf ר)יי1 17f\ n

. 20,970.01,926,350100.0
00. 1

99.09.1.0
/ VJU

83.0
198619.72.126,904100.098.621.15.864.1
2198716.12,555,864100.099.015.94.169.4
198816.43,166,852100.098.824.97.160.0
198920.74,308,907100.099.032.99.047.4

נמנוא. הסכרים ראה
מנ1א. ראה הגמל; 7,ו9ות ננסי בסיכום שינויים תלו נ1987 החל
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUND'S ASSETS, BY
TYPE OF FUND1
At current prices; end of year

Investment, incl. revaluationהקופה שנתנה הלוואות
differencesLoans granted by the fund

Thereof:נכסים////fjsf אחרים2
SharesOtherמניות

:runassets2arcf__ 
הכל (oj10לחבריםסך .~

בנקים מניות ":DepositsTotalThereofמזה: ם .0 O
E 1E 8

הכל toבהסדר0ן members8>g8 "
TotalThereof bank sharesg.8g

under The Shareם aa
Arrangement"

Total
0.92.00.5 0.51.21980
3.63.5 2.30.1 0.20.820.970.01985
2.64.2 2.20.3 0.51.719.71986
1.84.5 1.30.4 1.00.316.119872
0.74.5 0.20.4 0.90.816.41988
1.14.7 0.20.2 0.70.920.71989

Pension funds
0.32.80.6 0.61.81980
4.23.0 2.10.1 0.11.520,970.01985
2.11.9 1.60.2 0.23.419.71986
0.61.3 00.4 0.50.516.119872
0.32.7 00.6 0.71.016.41988
0.11.8 00.5 0.61.520.71989

financial institutionsand severance funds inProvident
1.41.60.4 0.40.71980
3.04.0 2.70.1 0.20.320,970.01985
3.25.9 3.00.5 0.90.419.71986
2.96.8 2.30.4 1.60.116.119872
0.95.5 0.20.3 1.20.716.41988
1.55.7 0.20.1 0.80.820.71989

Study funds
0.81980
2.955 1.70 00.520,970.01985
1.46.2 1.30 0.50.519.71986
1.36.7 1.30 00.116.119872
0.965 0.60 00.316.41988
1.29.2 0.60 0.10.220.71989

Other funds
0.90.90.4 0.41.51980
2.91.6 1.90.1 0.20.820,970.01985
2.24.6 1.70.6 0.80.619.71986
2.25.4 1.40.4 0.70.216.119872
1.35.3 0.20.4 0.60.616.41988
2.96.7 0.20.4 0.60.420.71989

/ See explanations in introduction.
2 In 1987, changes were made in the summaries of the funds' assets: see introduction.
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COMPONENTS OF ACCUMU
LATION IN SOCIAL INSUR
ANCE FUNDS, BY TYPE OF
FUND
NIS thousand, at current prices; end of year

בקופות הצבירה מרכיבי
קופה סוג לפי הגמל,

שנה סוף שוספים; במחירים שח, אלפי

מזו מעמיתים צבירה נסו: 

\ |Thereof: accumulation from members  net

ninsLess
 הפוטותצבירה העברותמזה: ~ Crn >g2הכל גמלמקרנות(כוללסן תשלומי

c argAccumu(נסונוספות והעברותומקופות

a .§ alationהכל Thereof:NetSocialסך
* "total2Totalallowancestransfersinsuranceאחרים
n <t<(incl.frompaymentsOther p. o

madditional)fundsandpayments
.stransfers

הכל TOTALסך
198044.9933,6486,3062132,61361
198520,970.016,270,82919,7421,597,68837,9631,598,10317,806
198619.76,549,418416,4062,800,249111,0092,409,54385,309

3198716.18,009,370482,1134,034,6869,7853,164,558397,800
198816.410,717,6651,289,0625,193,25055,5223,690,636269,074
198920.718,775,4692,316,1557,039,50346,1564,499,182270,322

פנסיה Pensionקופות funds

198019,2318232,26071,40426
198520,970.06,824,54481,348498,60937,853445,7059,409
198619.72,729,58826,187806,3474,475815,48021,527

3198716.12,713,867163,0011,165.15311,5161,132,290184,348
198816.43,564,433202.9091,374,2851,7831,435,181140,230
198920.75,368,784223,3491,665,6613,5201,780,340105,150

תגמולי ופיצוייםקופות severanceProvidentם and
פ מוסדות funds.ננסייםליד in financial institutions

198019,5162,2192,96312184025
198520,970.07.102,53614,655610,5255,959626,9964,143
198619.73,079,478286,9141,286,41749,641994,41854,726

3198716.14,047,399577,2591,925,9689.0911,299,20558,595
198816.45,360,7251,117,9482,598,52063.5671,502,41841.721
198920.710,131,1411.974,7733,791 ,90680,6311,826,48471,280

השתלמות Studyקופות funds
19801,076192371180

198520,970.01,082,58885,224324,2773,426405,791284
198619.7539.80462.569551,4279,612476,5592,687

3198716.1819,143163,541786,9321,985583,42341,953
198816.41.181,519395,2551.003,558965581 ,39227,876
198920.72,133,489596,6261,312,791638693,45422,073

Otherאחר

19805,1704137129819010
198520,970.01,261,16138.273164,2772,423119,6113,970
198619.7200,54893.108156,05866,505123,0866.369

3198716.1428.96095,685156,63210,226149,640112,903
198816.4610.98821.232216,8877.227171,64559,247
198920.71.142,05531.895269,14530,317198,90471,819

1 December as against December of previous year. specified in the
table. 2 Incl. also accumulation from the funds' activities and
revaluation differences. 3 See note 2 to table 19.12.

צבירה נם כולל 2 בלוח. נקובה 11ד0ת
.19.12 ליוה 2 הערה ראה 3

שנה ט\ל דצמבר לעומת דצמבר 1

שיערוך. והפרשי הקופות מפעולות
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המקומיות והרשויות הממשלה

לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב
מידע. היעדר בגלל כלכלי ענף לפי חולק לא העסקי

השונות למטרות סווגו לא הריבית תשלומי
גדול חלק אחרות. מ0רות בסעיף ומופיעים
לפעילויות כלל מתייחס אינו הריבית מתשלומי
שבעבר העובדה את משקפים רק הם השוטפות,

ממסים. במקום ממלוות ההוצאה מומנה
הממשלה, של הכספיים הדוחות המקור:

הציבוריים. הגופים ויתר המקומיות הרשויות

סביבה איכות לשמירת הוצאה

הסביבה איכות לשמירת ההוצאה על נתונים
מסי לישראל" 000יס0י ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.563 עמי ,198536

ממשלה
של וההתחייבויות הזכויות מאזן

הממשלה
הממשלה משרדי כל של וההתחייבויות הזכויות
יתרות המזומנים, יתרות הן: השוטף במאזן
הנובעות ויתרות שוטפות פיננסיות מפעולות
פיננסיות מפעולות היתרות תקציביות. מפעולות
ובצד בבנקים הפקדות בעיקר הזכויות, בצד כוללות,
האוצר ידי על שגויסו כספים יתרות  ההתחייבויות
מפעולות הנובעות היתרות קצרות. לתקופות
של וזכאים חייבים בעיקר משקפות תקציביות

הממשלתיים. העסקיים המשרדים
בעיקר הנובעות זכויות כולל המוניטרי המאזן
מהשקעות ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
המיועד הממשלה משרדי של מהמלאי וכן במניות
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 דרחות המקור:

הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביות, ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
נוסף הממשלה. כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן

והכנסת בחירות

20.1 (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנוער סדר לפי הרשימות סודרו ,(20.3 ער
בשינויים בהתחשב הבחירות. תוצאות בין ההשוואה
תוצאות מובאות בהן, שהשתתפו ברשימות שחלו
הרשימות ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה
רשימות יתר קבוצות: בשתי קובצו יותר הקטנות
ויתר בנפרד) שהוצגו לרשימות (פרט המיעוטים

הרשימות.
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
נמסרו (20.6 20.4 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות ע"1

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

מטרה1 לפי
ומקורות חישוב שיסות הגדרות,

של המטרה לפי ההוצאות סיכום מציג 20.7 לוח "

לביטוח המוסד הממשלה, משרדי הבאים: הגופים
של בישראל (הוצאות הלאומיים המוסדות לאומי,
הקרן הציונית, ההסתדרות היהודית, הסוכנות
המקומיות הרשויות היסוד), וקרן לישראל הקיימת
שעיקר רווח כוונת ללא ציבוריים ומוסדות

הממשלה. ידי על מומנו הוצאותיהם
שונה זה בלוח הממשלתית ההוצאה מרכיב
(לוח הכללי החשב בדרח שנרשמה מההוצאה

הם: העיקריים ההבדלים .(20.11
בהלוואות התמיכה למרכיב הוצאות נזקפו (1)
פנסיה לשלם הממשלה ולהתחייבות הממשלה

שיפרשו; לאחר לעובדיה
פי על בעיקר נרשמו ביטחון על ההוצאות (2)
מועד פי על רישום לעומת בפועל, האספקה מועד

הכללי; החשב בדרח התשלום
לא אך ריבית תשלומי כוללת ההוצאה (3)
בהוצאות הם גם הכלולים קרן, חשבון על תשלומים
הממשלה הוצאות סיווג הכללי. החשב בדרח
על מבוסס מטרה לפי האחרים הציבוריים והגופים
ההוצאה האום'. של הסטטיסטי המשרד תדריך
ההוצאה, סוג כל של האופיינית המטרה לפי סווגה
נרשמה שבה המינהלית ביחידה התחשבות ללא

הכספיים. בדרחות

להלן). רשימה (ראה 875 כוסי מיוחד פיר0ום ראה 1

U.N. Statistical office. A System 01 National Accounts. 2.New york. 1968. 2
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משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד .1

המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד ב1982 והתיירות";
הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד .2
המשטרה משרד הופרד 1984 בספטמבר

בנפרד. נתוניו מובאים ב1986 והחל
אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מע"צ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המרידות
"משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון". הבינוי
האנרגיה "משרד חדשים: משרדים הוקמו .5
והפיתוח". המדע ו"משרד והתשתית".
והטכנולוגיה".) המדע "משרד  (מ989ו
החל מלב'ין עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב1977.
שהיו בןגוריון, התעופה נמל עובדי ב1978, ב.
לרשות הפכו התחבורה, למשרד שייכים
המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן עצמאית,
ותכנון''. "כלכלה חדש: משרד הוקם ב1983 ג.

ההנדסה שירותי עובד' הפכו ב984ו החל ד. ל"כזק התקשורת, שבמשרד והטלפון,
בין עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית חברה

המרינה. עובדי
הפך האוצר שבמשרד משרדי" למיכון "המרכז ה.
נעימי. מערכות "מלם בשם עצמאית לרשות
עובדי בין עוד כלולים אינם עובדיו ב1986 החל

המדינה.
בנק הדואר, שירותי עובדי הפכו נ1.4.1987, ו.

התקשורת שבמשרד הבולאי והשירות הדואר
עובדי בין עור כלולים ואינם הדואר", ל"רשות

המדינה.
אינם ישראל רכבת עובדי ב31.3.1990, החל ז.
צורפו שהם מאחר המדינה, עוברי בין עוד כלולים

והרכבתי. הנמלים ל"רשות
בדירוגים: שינויים ח.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1
הם ל1980 1975 בין והרוח; החברה במדעי

נפרד. בדירוג היו
מקצועות חדש: מקצועי דירוג נוצר ב1983 .2
בו המדורגים העובדים (מקצט"ים). טכניים

כן. לפני האחיד בדירוג היו
למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים ט.
ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים
ו1979, 1972 השנים בין עבודה. ליחידות
לממוצע התייחסו ארעיים עוברים על הנתונים
במרס ל31 מתייחסים הם ב1980, והחל שנתי,

שנה. כל של

המקומיות הרשויות כספי
חשבונותיהן את מחלקות המקומיות הרשויות
בין להפריד הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב

שאינם ותקבולים תשלומים סוגי שני עור קיימים להן
והם: 20.11 ך 20.10 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
פרט בפועל, התשלום עם דהיינו, המזומנים שיטת
שולם כאילו אותו שרואים הקבועים העובדים לשכר

חודש. ככל האחרון ביום
הגבייה. עם רק נרשמות רגילות הכנסות

פעילותם על מדווחים העסקיים מהמפעלים חלק
התקשורת; משרד ישראל; (רכבת צבירה בסיס על

שיכון). מפעלי הממשלתי; הסחר
הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהל'

לאומיים. חשבונות  6 בפרק מופיע הממשלה
באפריל ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. ב31 ומסתיימות
ההכנסות תקציבי מוצגים 20.11 ר 20.10 בלוחות
1990/91 11989/90 בשנים הממשלה של וההוצאות
המחירים עליית של הנחות פי על נערכו אלה תקציבים

הצפויה.
יעלו 1989/90 לשנת עד 1988/89 שמשנת הונח,
 עבודה שכר כדלקמן: השונים הסעיפים מחירי
ושער 160/0  כבנייה השקעות ,180/0  קניות ,160/0
עליית על ההנחות .80/0  הדולר של החליפין
שכר היו: 1990/91 לשנת 1989/90 משנת המחירים
ושער בבנייה השקעות קניות, ,14.50/0  עבודה

.140/0  הדולר של החליפין
תקציב והצעת הכללי החשב דדחות המקורות:

.1990 מינואר 1990/9 ו לשנת

ישראל ומשסרת המדינה עובדי
שירות נציבות דדחות על מבוססים הנתונים
בתי ושירות ישראל משטרת הביטחון, משרד המדינה,
חוזה (קבועים, העובדים כל את מקיפים הם הסוהר.
פרט המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים מיוחד,
מבקר משרד הכנסת, מנגנון הנשיא, לשכת לעובדי
לממשלה, המשפטי היועץ ישראל, בנק המדינה,
עובדי החינוך, במערכת הוראה עובדי ודיינים, שופטים
רשות לאומי, לביטוח המוסד עוברי התעסוקה, שירות
הדואר רשות בזק, התעופה, שדות רשות השידור,
בנציגויות מקומיים עובדים ישראל, רכבת ומל"ם,
ועובדים צה"ל עובדי ואזרחים חיילים בחו"ל, המדינה

הביטחון. מערכת של ביחידות

הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני
הבאים: השינויים ובהרכבם

א.
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רגיל הבלתי בתקציב
מכונות פיתוח, עכורות על הוצאות סוג: לפי א.
ואחר. וקרקע בניינים רכישת הון, העברות וציוד,
מקומיים, שירותים על הוצאות "עוד: 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 הרת 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 במרד שחל בשינוי שוטפים במחירים

.100.0 = 1979/80 ממוצע בסיס על

המקומיות. הרשויות של כספיים דוחות 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 ב987/88ו
ערים איגודי 2 ולתברואה, לביוב ערים איגודי ר כבאות,
הסביבה, לאיכות ערים איגודי 6 וטרינרי, שירות למתן

חולים. לבתי אחד ואיגוד למים אחד איגוד של
לחינוך ערים איגודי 4 כוללים אינם הנתונים
מפני ברק, בני  לכבאות אחד ערים ואיגוד עליסוד1
המקומיות הרשויות תקציבי בתוך כלולים שתקציביהם

אותם. המרכיבות
נאספים ערים באיגוד והוצאות הכנסות על הנתונים
ברשימה 860 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 

הממשלה; משרדי השתתפות 

משני באיזה ההחלטה השקעות. לבין שוטפות פעולות
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים
שונופת, הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה: המימון
ע1 הוא המימון ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם
הרישום פיתוח, לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה

רגיל. הבלתי בתקציב הוא
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
המיועדים 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
.(20.16 בלוח סירוס (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 ועדים מכסות היטלים,

ומוסדות. בעלים השתתפות אזוריות,
שגובה 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. המצטבר הגירעון
ממסים, כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב.

וממלכתיים. מקומיים שירותים מאספקת

רגיל הבלתי בתקציב
כוללות: מקור לפי ההכנסות

כספיים, וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות
והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

וכוי). רכוש מכירת (כמו אחרות והכנסות
התחייבויות גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
וכן למעשה התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה, של
השנה. ותוקצבו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

.(20.17 בלוח פיר/ט (ראה הוצאות
לפי מוינו רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

ההוצאה. וייעוד סוג

רגיל בתקציב
על הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות סוג. לפי א.
הוצאות ותרומות, השתתפויות שוטפות, פעולות

מלוות. ופירעון חרפעמיות
מקומיים שירותים הנהלה, על הוצאות ייעוד: לפי ב.

אחרות. והוצאות מפעלים וממלכתיים,
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פרעון פעמיות, חד הוצאות והשתתפויות, לפעולות שירותים ממכירת מריבית, כגון: עצמיות הכנםות 
מלוות. ומרכוש;

פיתוח, עבודות על הוצאות רגיל: הבלתי בתקציב בתקציב והן הרגיל בתקציב הן מוינו ההוצאות
מלוות. פירעון ועל ציוד רכישת על כדלקמן: ההוצאות, סוג לפי רגיל הבלתי

ערים. איגודי של כספ"ם דו"חות המקור: הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות רגיל: בתקציב

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
נתונים  1987/88 המקומיות הרשויות 872

פיסיים השת"םעשרה לכנסת הבחירות תוצאות 856,855
הלאומיים, המוסדות הממשלה, הוצאות 875 1.11.1988 בי אי כרכים

1987/88 ציבורי ומלכ"ר המקומיות הרשויות נתונים  1986/87 המקומיות הרשויות 860
(בהדפסה) 1980/81  כספ"ם
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ELECTIONS AND THE KNESSET והכנסת mvm

20.1 3 ללוחות מקרא
LEGENDA TO TABLES 20.13

0no'n/1,1ימן Dt'jName of listSymbol

(מפא1)א ישראל ארץ פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A

הישראליתאמת העבודה מפלגת  המערך
המאוחדת הפועלים ומפלגת

Alignment  Israel Labour PartyAMT
and United Workers' Party

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PatryAT
העבודה andואחדות Unity of Labour

המורח1ב לאומית, דתית חזית  Nationalמפדל Religious Front, MizrahiB
המזרחי andוהפועל Mizrani Workers

אגודתג  המאוחדת התורה Unitedיהדות Otrhodox Religious G
Agudatישראל Yisrael

ישראלר אגודת פועלי התורת1, Agudatהמחנה Israel WorkersD

(שינויהן שינוי  המרכז Centreתנועת  Shinuy ListHN
הליברלי) המרכז לע,

המפלגהו ולשרון לשלום רמוקרסית Democraticחזית List for Peace andW
פנתרים (רקח), הישראלית Equalityהקומוניסטית  The Israel Communist Patry

וערבים יהודים ציבור וחוגי ,(RAKAH)שחורים Black Panthers and
Jewish and Arabic Circles

nהחרות Freedomתנועת PatryH

(גחל)חל חרותליברלים HerutLiberalגוש Front (GAHAL)HL

LikudHLTAMהליכודרולסעמ

החופשיט Freeהמרכז CenterT

MoledetTמולדתט

לאומיתט לאחדות התנועה  Yahadיחד  Movement for National UnityT

המאוחדת.מ הערבית Unitedהרשימה Arabic ListYM

המשקיש להבראת  Ometzאומץ  for recovery of the EconomyJS
(רש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS
(רפ1)כא ישראל פועלי Israelרשימת Workers' List (RAFI)KA

הרבכן של מיסודו כך KACHתנועת  Movement founded byKACH
כהנא Rabiמאיר Meir Kahana

ציוניתכנ להגשמה תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN

הליברליתל Liberalהמפלגה PatryL

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA

המאוחדתממפ"ם הפועלים מפלגת  Unitedמפם Workers' Patry andMAPAM
מפלגתיים Nonalignedובלתי

(מחל)מחל Halikudהליכוד (Mahal)MHL

(תמי1)ני ישראל מסורת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ
הערביתע הדמוקרטית Arabicהמפלגה Democratic PatryADP

TVישראל אגודת פועלי מצד, ,Morashaמורשה, Mazad, Agudat Yisrael WorkersAD
nvממלכתית Stateרשימה ListAM

YVהתורה דגל  החרדים Degelאגודת HatoraEZ

לשלוםפ המתקדמת Progressiveהרשימה List For PeaceP

ושלוםפש פיתוח  FlattoSharonפלאטושרון  Development and PeacePS
ציוניתץ להתחדשות התנועה  Tzometצומת  Movement for ZionistTZ

מפלגתיים Renewalובלתי and NonAligned

הישראליתק הקומוניססית Israelהמפלגה Communist PatryK

תכלתאדום)קנ (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN

האזרחרצ לזכויות תנועה  RAZרצ  Citizens' Rights MovementRZ
andולשלום Peace 0

הזהש Haolamהעולם HazeS
שליש ShelliSמחנה

תורהש0 שומרי הספרדים Associationהתאחדות of Sefardi Observants of the ToraSHAS

ResurrectionThהתחייה7/

העבודהתו Unityאחדות of LabourTW

(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM

למערך קשורות מיעוסים 'Minoritiesרשימות lists connected with the Alignment
הרשימות Otherיתר Lists
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ELIGIBLE VOTERS AND VOTERS IN THE
ELECTION TO THE KNESSET

בבחירות ומצביעים לבחור זכות בעלי
לכנסת

19491988

20.1

כנסת
Knesset

מועד
הבהירות
Election
date

בעלי
לבווור זכות
Eligible
voters

Voters

unN

Percent
voters

אחוז
פסולים קולות
Percent חסרו
valid votes

קולות
כשרים
Valid
votes

I21.1.1949506,567440,09586.91.2434,684

II30.7.1951924,885695.00775.11.1687,492

II!26.7.19551,057,795876,08582.82.6853,219

IV3.11.19591,218,483994,30681.62.7969,337

V15.8.19611.271.2851.037.03081.62.91 .006,964

VI2.11.19651 ,499,7091.244,70683.03.11,206,728

VII28.10.19691,748,7101,427,98181.74.21,367,743

VIII31.12.19732,037,4781.601,09878.62.11,566,855

IX17.5.19772,236,2931,771,72679.21.31.747,820

X30.6.19812,490,0141,954,60978.50.91,937,366

XI23.7.19842,654,6132,091,40279.80.92,073,321

XII111. 19882,894,2672,305,56779.71.02,283,123

t/i
UJ
K
OC

O
I
>

oz
>

HI

§



VALID VOTES IN THE ELECTIONS
TO THE KNESSET, BY MAIN
LISTS

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

עיקריות
20.2

A. 19491973 א.

הרשימה אות
Knessetכנסת

Symbol of list
111IIIIVVVIVIIVIII

לזוחלסיםמ0פר" Absoluteם numbers
הכל 0434,684853,219ך 687,492969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855TOTAL

632.035621,183AMTאמת

443.379ATאת

95,323KAנא

862,401(64,0יס 86,09569,46875,65479,985Mי

155,274274,735א 256,456370,585349,330A

69,475_!תו 58,04366,170TWי

מיעוטים 13,41337,777ושימות 32.28837,72235.37645.43047.98948,961Minorities' lists

למערך2 connectedקוברות with

77,936נ 356,73095,58198.786107,966133.238130,349

Alignment2

8
j

7

452,98213,799
39,836

11.194
45,569

37.178

19,428

39,795

22,066

44.002

24,968
60,012

G

D

473,309HLTAM5חל0עמ5

ט הגור  016,393TFree Center

החופשי

256,957296,294HLחל

nv42,654AM

n49,782107.190 45,651130.515138,599H

22,66187,099ל6 111,39459,7007137,255l_6

17,78637,661ל"8 22,17144,8897_45.29943,93356,560LA8

12,811KACH9כר9

35,023RZרצ

22.147KNין!

הזה העולם  14.12416,85310.469S(HaolamHazeש

15.14838,492לו 27.33427,37442,11113,61715.712K

10
27,41338.82753.353

רשימות 4,4848,4693.8963.269Otherתר minorities

0listsיעונ1ים

רשימות 43,62016,133תר 24.38021,4223,18115.36914.84539.409Other lists
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VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS (Cont.(

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנםת,

(המשך) עיקריות
20.2

A. 19491973 א.

הרגימה אות
Knessetכנסת

Symbol of list
1IIIIIIVVVIVIIVIM

Percentsאחוזים
הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ך 100.0TOTAL

39.6אמת 46.2AMT

36.7ATאת

7.9KAנא

0'14.7'12.57.37.2756.6M

35.737.332.238.234.7Aא

8.16.06.6TW_1_1תו

מיעוטים 3.14.74.43.93.53.83.1רשימות 3.5Minoirties' lists

למערך2 connectedקשורות with

Alignment2
38.39.19.99.88.98.3ב 9.7B

ג

ד

"12.22.0

1.6
4.74.7

3.7

1.9

3.3

1.8

3.2
3.8

1.8

G

D

30.2HLTAM5חלטעמ5

המרכז  1.2TFreeט Center
החוסות1

21.321.7HLרול

3.1AMעמ

n11.56.612.613.513.8H

5.216.210.26.27ל6 13.6L6

3.83.6_4.13.24.44.67לע8 3.2LAS

0.8KACH9כן9

2.2RZרצ

1.4KNקנ

הזה 1.20.7שהעולם 1.2S (Haolam Haze

3.54.04.52.84.21.11.1Kק

102.33.4 2.8
רגימות 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'
Patry (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 foutrhKnesset, the name of the list had beenGeneral Zionists
ay
7 The Progressive Patry is included in the Liberal Patry (P).
8 Until the fourth Knesset, the name ot the list had been Progressive
Patry.
9 The name ot the list: The List of LIGA.
10 Until the 8th Knesset. the name had been: New Communist Party
)RAKAH).

ג00י0. כץיוזיה rnayn nnnK nn<v>n 1

המערך. הקמת לפני פועלים במפלגות קשורות שהיו רשימות מלל 2

המזרחי. הפועל  וענווה תורה רשימת וכן המזרחי רשימת כולל 3
המאוחדת. הדתית החזית רשימת 4

הממלכתית. והרשימה החופשי המרמ ולעם, נחיל כולל 5
(צ) כלליים ציונים היה: הרשימה שם הרביעית, הכנסת ער 6

הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה ר
(פ). הפרוגרסיבית המפלגה היה: המפלגה שם הרביעית הכנסת עד 8

נא'). יהודית להגנה הלינה של (מיסודה הליגה רשימת הרשימה: שם 9
(רלןחא ההדשה הקו0ו3י00יח המפלגה השם. השמינית המ0ת ער 10
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VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS (Cont.(

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

(המשך) עיקריות
B. 19771988 ב.

20.2

הרשימה Knessetכנסתאות
Symbol of list

IXXXIXIIIXXXIXII

מוחלטים numbersAbsoluteO'HfiKPercentsמספרים

הכל 1,937,366סך 1,747,8202,073,3212,283,123100.0100.0100.0 100.0TOTAL
708,536אמת 430,023724,074685,36324.636.630.0 34.9AMT

56.3452.5MAPAMמפס

יחד  046,3022.2TYAHAD

דו'1  202,26511.6JSDASHיש

29,83754,74739,5381.51.7הן 2.6HN

27,921רצ 20,62149,69897.5131.21.44.3 2.4RZ

11,590■מי 24,1851.40.6YM1

95,232נ 160,78773,53089,7209.24.93.9 3.5B

63.605107,7094.7שם 3.1SHAS

1j44,46631.1032.31.5NJ
72,312נ 58,65236,079102,7143.43.74.5 1.7G
17,090ר 23,5711.30.9D

33,2871.6ADעד

34,2791.5EZעץ

27no718,941 583,968661,302709.30533.437.131.1 31.9MHL2

אומץ  23,8451.2JSיש  OMETZ

30,6001.6TLMתלם

33,9471.9KNכנ

VI11,764 20,3841.20.6LA

44,70083,03770,7302.33.1ת3 4.0TH3

V45,4892.0TZ

מולדת  044,1741.9TMOLEDET

5,128כך 4.39625,9070.30.31.2KACH

4117e1  8,691ש 27,2811.60.4S  SHELL!4

64,918 80,11869,81584,0324.63.43.7 3.4W5

38,01233,6951.5פ 1.8P

27,0121.2ADP

רשימות תר
העוטים

10,900 6,7800.40.6Other minorities
lists

10,823פש 35,0492,4302.00.60.1PS

רשימות 23,917יתר 35,79356,54855,5052.01.22.4 2.7Other lists

1 Minorities lists.
2 See note 5 to Table 20.2A.
3 In the 1 1th Knesset the list is included in AMT.
4 Shelli includes KN (Moqed) and S (Haolam Haze).
5 The name of the list  as Irom the 9th Knesset: Democratic List for
Peace and Equality  the Israel Communist Party (RAKAH). Black Panthers
and Jewish and Arabic circles.

למערך. הקשורה 0יעו0ים רשימת
..M2O2 ללוח 5 הערה ראה

כמערך. הרשימה כלולה האחחעשרה ככנסת
(ש). חדש כה הוה והעולם >ק0 מוקד כולל שלי מחנה

לשלום דמוקרטית חוית התשיעית: מהכנסת חתל הרשימה שם
(רקח), הישראלית הקומוני00ית המפלגה  ולשוויון

וערבים. יהודים ציבור וחוגי שחורים 9(תרים
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KNESSET MEMBERS, BY MAIN
LIST

לפי הכנסת, 1inn
עיקריות רשימות

A. 1949  1973 א.
20.3

Knessetכנסת
הרשימה Symbolאות of list

1IIIllIVVVIVIIVIII

הכל 120120120120120120120120TOTALסך
5651AMTאמת
AT__45את
KA_10__כא
M_159998י19'מ
A__4645404742א
f_1078___TW_ןתו קשורותלמערך2 מיעוטים '25554443Minoritiesרטינות lists connected
310111212111210נ

with Alignment^
B

ג

ד
416$2664/2 >

4
2

4
( 2

5
G
D

39HLTAM5חל0עמ5
החופ^1 המרכז  0_2T  FREE CENTER

2626HLחל nv4_AM
n148151717__H
l_6__17?720138ל8
5456544LASלע8
3RZ_רצ
1KN___7ן(

הזה העולם  S_12ש  HAOLAM HAZE

1
4563511_K
_334W9

הרשימות 73Otherיתר lists

1 See notes 18 to Table 20.2A
9 See note 10 to Table20. 2A

20.2א, ללוח 8 ער ו הערות ראה  8 ער ו

20.2א. ללוח 10 הערה ראה  9

 1988 .Bב. 197

Knessetכנסת
הרשימה Symbolאות of list

IXXXIXII

הכל 120120120120TOTALםך
32474439AMTאמת
3MAPAMמסם

יחד  03_T  YAHAD
7~ש  15JSיש  DASH

232HNהן
1135RZרצ
YM1__1■מי
12645Bב

46SHAS
NJ_31ני
j4425G
71_D 2ADער

2EZעץ 43484140MHL2מחל2
אומץ  JS_21יש  OMETZ TLM__תלם

KN__2כנ
LA3_ולע3
353Thת
2TZ_ץ

מולרת  0_2T  MOLEDET
KACH_1כך

שלי4  S__2ש  SHELLI4
5444Wו5
21Pפ
1ADPע

מיעוטים רגימות Other_יתר minorities' lists
PS_1פש

רשימות Otherיתר lists

1  5 See noets 15 10 Table20. 2B 20.2ב. ללוח 5 עד 1 הערות 5ראה 1y
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LAWS PASSED, BY SUBJECT
MATTER

לפי ,1Vnj7miy D'/7/n
העניין

Knessetכנסת
Subject matter

I 'IV
IVIIVIIIIXXXI1XII

2^upruiii O'/7/n
יסוד (171n

ה3נ0ת

1,754
10
43

349
3
8

384
6
16

169
3
4

293
2
6

97

10

LAWS PASSED2
Basic laws
Knesset

דין וסדרי ovum בתי
414609341578(

Law courts and
procedure

5 (Penal code עונשין
ומקרקעין 5מינהל 'Administration and

real estate
מלוות. מסים. (מ0נע. אוצר

זיכיונות)
5401321125811617Treasury (currency.

taxes, loans, qrant
of rights) a

ךא ן\ 17220159172Securityווךוךוןן and army 1\_1 _31 |1 1 / \j _2

וחרנות חינוו
בריאות

דת

3)
29
45

13
10

16
10

515
3

3
t
3

Education and Culture
Health
Religion

ורווחה ענודה
ערים ותכנון מקומי של0ון

130
86

56
24

38
55

23
18

28
24

15
8

Labour and Welfare
Local govermment and

town planning
תחבורה

תע^"ה, (מסחר, כלכלה
ומים). חקלאות

1281917315i\Transportation
Economy (Trade,
industry, agricultureand water)

אזרחי 0ש00
ופיקוח 3'5'3'ני7,ורת

3
1

Civil Law
Control and Supervision

1 Till the ifnd nf thp sprnntr /iv

"miscellaneous"

החורף. כנס  הש1י המושב םוף 7p 1

שונוח בקבוצה בעבר שנכללו חוקים נם כולל הכל סך ו ו ה ר,כנ0ח ו\ר 2

MOTIONS TO THE AGENDA IN
THE KNESSET, BY SUBJECT

שהועלו היום לסדר הצעות
הנושא לפי בכנסת,

1 ו 11thכנסת Knesset12 12thכנסת Knesse

מושב :am0\ושבSession
הכל :sessionThereofסך

Total1II1וII

הכל 01,861430453495413TOTALך
Thereof: מזה:

הכל סל  הכנסת של חיום לסדר
נליון ^^לןל

430
186

86
32

705
49

133
82

67
35

To the plenary agenda  total
For plenary debate

בדיון לכלול 24454565132Notלא for plenary debate

\!כלי 70  כוועדה 1,128256277300266Toלדיון the committee  total2
Committee ה vד ו

המדינה ביקורת
ובינ1חון חוץ

2
196
14

36
4

1

45
2

77
9

3
88
10

State Control
Foreign Affairs and Security
Constitution Law and Justice

והתרבות lirnn
הכלכלה

103
56

28
28

26
11

25
14

23
11

Education and Culture
Economics

הכנסת
הכספים

והקליסה העלייה

30
142
19

18
11
2

7
40
6

17
10

14
11

House Committee
Finance
Immigration and Absorption

1הרווחה 20045663625Labourהעבודה and Welfare
הסכינה ואיכות 174432555ר,0נים

4
41Interior and Environment

Special committee
J I M H rJ t1lyl

הכנסח nivi vopnw rnyto18739495140In a committee to be nominated
by the House Committee

ררו ויללו ninר,ול 2ר Joint committees are included1 Till the end of Ihe winter session
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INTERPELLATIONS IN THE
KNESSET, BY TYPE AND
MINISTERIAL RESPONSIBILITY

בכנסת, שהועלו שאילתות
משרדית ואחריות סוג לפי 20.6

12th Knesset 12 נסת

Session

ווי

11th Knesset 11 :נ0ת

מושב מזה:
Thereof: session הכל סך

Total

ORDINARY INTERPALLATIONS

 GRAND TOTAL2

Thereof:

Cancelled

Answered  total
Ministry
Finance

Environment

Energy and
Infrastructure

Defence
Construction and Housing

Health

Religious Affairs

Foreign Affairs

Education and Culture

Agriculture

Economy and Planning

Science and Technology
Police

Justice

Labour and Welfare

Interior

Immigration and Absorption

Prime Minister

Transpotr

Tourism

Industry and Trade

Communication

Other3

ORAL INTERPELLATIONS

935

38
517

40

6
19

27

32

50

27

27

94

29

1

46

20

16

22

3
2

33

4

3

13

3
96

1,208

57

1,152

21

33

158

32

89

54

28

126

43

2

147

39

68

79

27

21

47

7

26

13

4

128

1,094 1,317

43

1,049

78

27

116

30

64

32

30

155

56

3

97

41

52

94

28

51

30

6

19

34

6

105

31

1,286

97

27

204

45

64

23

25

153

54

2

206

58

74

74

21

39

41

14

32

30

3

58

4,488

158

4,147

260

95

556

152

250

111

140

589

188

9

533

140

204

23)
81

154

181

42

114

100

17

383

כולל2 סך  רגילות שאילתות

מזה:
בוטלו

הכל סל  נענו

הגושוד

האוצר

הסביבה איכות

והתשתית האנרגיה

הניטחון

והשיכון הבינוי

הבריאות

הדתות

החוץ

והתרבות החינוך

החקלאות
והתכנון הכלכלה

והטכנולוגיה המדע

המשטרה

המשפטים

'.הרווחה העבודה

הסניס

והעלייה הקליטה
הממשלה ראש

התחבורה

התיירות

והמסחר התעשייה
התקשורת

■תר3

פה בעל שאילתות
1 Till the end of the winter session.
2 tncl. unanswered inetrpellations or such as the term for the answer had
not yet expired.
3 Interpellation answered by ministers without portfolio.

החורף. כנ0 0וף 7v 1

למ/11ה. הלוו/1ד 7/0 v2n שטרם ו/או נעלו שלא שאילתות כלולות ר>> נ0ך 2

תיק. בלי שרים '~v nvw שאילתות 3

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 556



PUBLIC EXPENDITURE

EXPENDITURE OF
GOVERNMENT, NATIONAL
INSTITUTIONS AND LOCAL
AUTHORITIES, BY PURPOSE
At current prices; budget years

ציבורית הוצאה

המוסדות הממשלה, הוצאות
והרשויות הלאומיים

מסרה לפי המקומיות,
20.7

j'y/7/i שנוח ש01פ<ם; במחירים

Purpose 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981

37,770
100.0
37.1

29,175 22,199
100.0 100.0
34.0 35.4

GRAND TOTAL  NIS million
 percents

General public services and
defence  total
General administration 3.6 3■5 29
External affairs 0.6 0.6 07
Public order and 22 22 20
saiety

General research 0.7 0.7 06
Defence 30.0 27.0 292

Socialand community 33.0 33■4 308
services  total
Education 10.2 03י 97
Health 5.9 6.0 57
Social security and 126 13■0 116
welfare services

Housing and community 2.3 2■2 22
amenities

Recreational and related 16 י ■5 13
cultural services

Religion 0.4 Q■4 03
Economic services  total 11.1 10.4 1 1.2

Thereof: Subsidies on 2.4 2.1 35
essential commodities

Economic administration 0.3 0.3 0.3
Agriculture, forestry and 19 8י 24

fishing
Mining, manufacturing and 3.3 3■2 33
building

Electricity, gas and water 0.4 0■6 02
Roads 0.9 0.8 06
Transpotr and communication 1.6 15 1■9

other 0.3 0.0 0.0
Subsidy component in 2.4 2.2 25
government loans to
the business sector

Other total 18.8 22.2 22.6 200
Interest payments 15.9 19.3 20.0 17.7
Miscellaneous n.e.s. 2■9 2.9 2■6 23

8,326
100.0
37.3

2.9
0.5
1.7

0.6
31.6
27.9

9.8
5.6
9.0

1.9

1.3

0.3
14.8
5.4

0.3
3.7

4.1

1.8

0.5
2.1

0.1
2.2

1,446
100.0
34.9

3.0
0.4
2.0

0.7
28.8
295

10.2
5.7
9.7

2.0

1.5

0.4
16.2
4.8

0.3
3.5

4.4

0.8
0.8
3.2
0.2
3.0

537
100.0
34.9

3.0
0.6
2.0

0.6
28.6
30.3

10.3
5.8
9.9

2.3

1.6

0.4
16.6
4.8

0.3
3.8

4.2

1.4

0.7
2.4

0.3
3.5

19.4
16.9
2.5

249
100.0
36.1

2.5
0.5
1.7

0.5
30.9
27.9

9.2
5.4
9.0

2.5

1.5

0.3
19.2
8.0

0.3
3.7

3.9

4.0
0.7
2.0
0.7
3.9

18.2
15.7
2.5

76.8
14.4

2.4

ש מיליוני  כולל 0ך
אחוזים 

וביטחון כלליים שירותים
הכל קל

גללי מינהל
רווץ יחסי

מש0רה צינורי, סדר
ו0שפ0ים
כללי מחקר

בי0חון
םוציאל"ם שירותים

הכל סל  וקהילתיים
חינוך

בריאות

סוציאלי ביסוח
וסעד

ושירותים שיכון
קהילתיים

בירור תרבות,

וספורט
דת שירותי

הכל סל  כלכליים שירותים
להוזלת תמיכות מזרי:

חיוניים מוצרים
כלכלי מינהל

"עור חקלאות,
ודיג

תעשייה מחצבים,
ובנייה

ומיס גז חשמל,
דרכים

ותקשורת תחבורה
אחר

התמיכה מרכיב
הממשלה בהלוואות

העסקי לסקסור
הכל סל  אחר
ריבית תשלומי
ל.נ.מ.א. שונות
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GOVERNMENT
ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

balance of assets and n1>Q"rmm ni'DT מאזן
liabilities of the government הממשלה של
NIS million, at current prices; 31 III each year שנה כל במוט 31 שוטפים: במחירים .niu מיליוני

ממשלה
הממשלה של והתחייבויות נכסים

1989 1988 1987 1986 1985 1984

השוטף Currentהמאזן balance

niauity 260.41זכויות .200.62,106.84,392.1§4,874.75,591.2Current assets
mnouu n1'1n"nnn230.71,631.63,469.82,917.3§2,882.74,176.8Current liabilities
שוסף במאזן 29.7431.01,363.01,474.81,992.01,414.4Deficitגירעון of current balance

המונטו' Monetaryהמאזן balance
Assetsזכויות

12.9101.9175.4166.6142.0190.0Stockמלאי
ופיקדונות הלוואות  הכל 566.44,999.911,270.515,856.419,081529,615.7Loansסך anddepositstotal

צמודות לא 72.5137.3260.0644.3731.4631.7Nonlinkedהלוואות loans
למדד צמודות 367.34,015.97,491.311,274.414,635.415,972.9Loansהלוואות linked to the C.P.I

לצרכן המחירים
צמודות 126.6846.73,414.23,775.43,483.612,021.3Loansהלוואות linked to the
חוץ rateלמסבע of exchange

לבנייה ניטים 11.616.856.089.9101.991.8Interimמימון financing for building
בנאמנות שנמסרים 7.425.678.1138.2230.7358.8Assetsנכסים placed in trust

הכל סך  במניות 59.5147.3114.0159.8210.0269.6Investmentהשקעות in securities  total
ודיג "עור ,0.80.80.90.80.8Agricultureחקלאות, forestry and fishing

מסחר כרייה, ,4.415.447.375.6104.0132.6Industryתעשייה, mining, trade
andושירותים services

1.30.70.93.822.022.0Constructionבינוי
עי0ק"ם ושירותים 0.62.78.312.415.346.6Financesפיננסים and business services

ותקשורת 56.256.256.356.356.3Transportי0.1תחבורה and communication
ומים 0.30.50.310.611.311.1Electricityחשמל and water

252.8271.00.20.20.30.2Otherאחר
שונות 30.0158.0457.3604.2617.8975.3Variousזכויות assets

ישראל בנק מניות 0.20.20.260.060.060.0Investmentהון in Bank of Israel
shares

מונטרי 6,902.233,364.569,151.280,621.689,231.5103,474.2Monetaryגירעון deficit
הכל 7,590.238,814.281,302.797,696.7109,675.4135,035.4TOTALסך

Liabilitiesהתחייבויות
פנים 4,903.223,717.753,982.667,094.980,850.1100,607.6Internalמלוות loans
חוץ 2,357.913,595.124,615.427,803.426,531.332,183.5Foreignמלוות loans

ביטוחי בגין 329.11,501.42,704.72,798.42,294.02,244.3Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency
הכל 7,590.238,814.281,302.797,696.7109,675.4135,035.4TOTALםך

מקב Mutually'ליםחשבונות offsetting accounts
1 187.91,315.02,242.01ערבויות ,979.41,730.5I 2,159.6Guarantees

Source: Accountant 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 (or the property
that were transferred to the company. 2 Incl. the purchase of the
shares of commercial banks amounting to NIS 52.7 million through the
1State of Israel Holdings Ltd. company.

הכללי. החשב רוח המקור:
שיח מיליוני 56.1 של בסך בוק התקשורת חנרת של ומניות רוונ איגרות כולל ו

מניות רכישת כולל 2 לחברה. שהועברו הנכסים תמורת למרעה שהוקצו
הממשלתית החברה באמצעות שיח מיליוני 52.7 של נ0ך המסחר"ם הבנקים

בעמ. ישראל מדינת נכסים
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

GOVERNMENT INCOME,
EXPENDITURE AND BUDGETARY
SURPLUSES OR DEFICITS
At current prices; end 01 year

הממשלה והוצאות הכנסות
ועודפים הוצאות הכנסות,

תקציביים גירעונות או
הממשלה של

שנה סוף שוטפים: במחירים

או עודף
מצטבר' ( ) נירע1ן
Cumulative surplus

or deficit ()1

או עודף
() גירעון
Surplus or
deficit ()

Expenditure1
הכנסות'
Income

NIS thousand
0.10.1
0.10.0
0.10.1
1.31.2
0.80.4
0.50.1
0.91.0
1.10.1
7.27.3
1.18.4
7.905
3.43.9
2.16.0
3.12.9
11.88.9
10.919.8
2.117.7
1.216.5
38.421.9
15.637.5
43.581.0
2.278.8
19.659.2
26.532.7
53.220.5
27.67.1
30.437.5

3.234.3
2232.1

43.711.6
47.759.3

1,701.61,760.9

NIS million
2.10.3
8.68.3

22.213.9
43.229.3

460.7431 .4
931.91,363.3
2,838.01.475.0
518.01,993.0
578.01 41S0

228
29.4
214.9
20.9
28.8
39.7
365.3
81.7
105.0
113.2
129.8
1515
172.9
227.1
247.7
311.4
367.6
439.8
485.6
651.5
786.2

1 ,002.8
1,234.1
1 ,632.9
1,997.0
3,549.1
4,752.1
7,302.8
9,741.5
14,602.2
22,609.9
47,802.2

111,1

246.3
581.9

1 ,848.7

11 ,304.6
33,662.8
35.878.0
44.021.0
59.620.0

n1w א7קי
2.9
9.3
15.0
19.6
29.6
40.2
66.2
80.6
97.8
112.1
137.7
148.1
170.8
230.2
259.5
322.3
3655
438.6
447.2
635.9
742.7

1,005.0
1,253.7
1,659.4
2,050.2
3,521.5
4,721.7
7,306.0
9,743.7
14,645.9
22,657.6
49,503.8

1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80

n~v< מיליוני
1980/81109:0
1981/82254.9
1982/83559.7
1983/841,891.9
1984/8510,843.9
1985/8632,730.9
1986/8738,716.0
1987/8844,539.0
1988/8959.042.0

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. commercial enterprises 2 Does not include lne em"e
defence budget. 3 Including NIS 2.5 thousand of ofreign exchange
equalization fund.

הכללי. jann nn המקור:
במלואו. הני0ח1ן תקציב rw כ1לל אי" 2 עסק"ם. מפעלים כולל י

ע^רים. הפרשי קרן 11"ר n'ty אלפי 2.5 כולל 3
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GOVERNMENT INCOME

At current prices; budget years

הממשלה הכנסות

תקציב שנוח שוטפים; במחירים

למעשה' תקציב2הכנסה
תקציב ncome1ActualBudget2Budgetסוג section
הכנסה andוסעיף income item

1987/881988/891989/901990/91

0 n"NISמיליוני million
כולל 44,02159,62053,44963,517GRANDסך TOTAL

שוטפים 23,38031,25636,85745,091Currentתקבולים receipts
הון עח 15,71626,33214,03315,742Capitalתקבולים receipts

ישראל מבנק 4,4876241,5001,710Receiptsתקבולים from the Bank
of Israel

עסקיים 9568301,059974Businessמפעלים enterprises
תקציבי גירעון או 518578Budgetaryעודף surplus or deficit

Percentsאחוזים

הכל ₪0פיםסך 100.00100.00100.00100.00CURRENTתקבולים RECEIPTSTOTAL

הכנסה on47.6742.1135.4931.78Income tax
רכוש 0.460.44Propertyמס tax

רכוש על 0.05Propertyהיטל levy
מקרקעי! שבח 1.631.53Landמ0 betterment tax

הסקטור על מוסף ערך .2.712.75V.A.Tמ0 imposed on the financial
ומלכר sectorהפיננסי and on private non

profit institutions
מעסיקים '1.571.55Employersמ0 tax
חינוך Educationהי0ל levy
3.972.681.441.86Customsgeneralמכסכללי

דלק 1.641.781.631.97Fuelמס tax
מלט, משקאות, (טבק, 0.700.470.490.67Exciseבלו duty(tobacco, beverages,

(cement,miscellaneousשונות)
לחול נסיעות 0.720550.490.44Travelמס tax
מוסף ערך 23.9220.3920.632056Valueמס added tax

קנייה 10.838.098.576.48Purchaseמס tax
מסמכים) (על הכנסה בולי 0.470.400.430.38Revenueמס stamp tax (documents)

מטח 0.600.490.490.42Levyהיטל on foreign currency
רכב כלי ואגרות רשיונות 0.790.600.710.76Licencefeesvehiclesדמי
אחרים ואגרות רשיונות 0.870.840.680.69Licenceדמי feesother

יבוא Importהפקדת deposits
עסקיים ממפעלים 0.911.030.77158Royaltiesתמלוגים from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
2.532.442.102.05Interestריבית

שנים תקציבי עח 0.080.060.030.02Refundsהווזרות on account of former
'yearsקודמות budgets

שערים והפרשי מלאי על יתר 0מס


Surtax on stock and exchange rate
adjustment

שירותים יבוא על 0.610.500.460.20Levyהיטל on service imports
במט"ח אשראי על 0.190.20Levyהיטל on loans in foreign currency
שונים משירותים 0.792.250.280.11Incomeהכנסות from various services
פיתוח מתקציב 2.7115.1218.8923.76Transferהעברה from development budget
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GOVERNMENT INCOME (cont.)

At current prices; budget years

הממשלה הכנסות
(המשך)

תקציב שנות שוטפים; במחירים
20.10

תקציב1ilWJin*2הכנסה
תקציב Actualי6ת!00חסונ iBudget2Budget section
הכנסה andוסעיף income item

987/881988/891989/901990/91ו

Percentsאחוזים
הכל סך  וו1ן ערו 100.00100.00100.00100.00CAPITALתקבולים RECEIPTSTOTAL

מחול ומענקים 40.6259.3548.8256.72Externalמלוות loans and grants

לביטוח מהמוסד פנים: 11.757.31155315.30Internalמלוות loans: From the National
Insuranceלאומי Institute

ואמיסיות 39.5046.0170.7273.65Fromמבנקים banks and
issues

חעובון על גבייה אחרות: 4.584.778.1210.93Otherהכנסות revenue: Collections on account
ומכירת ofהלואות loans and sale of

(קרן) propertyרכוש (capital)

rmo0.020.010.060.06Depreciation
nv moan0.460.350.710.81Income 0/a of
nionneinpatricipation in
Twptuminvestments

לפנסיה 0.180.150.460.46Allowancesהפרשות for
pensionופיצויים and

severance pay

הון 10.13Capitalהמסות revenue
לתקציב 4.0317.9549.6368.06Transferהעברה to ordinary

budgetהרגיל
מבנק 6.925.21Advancesמקדמות from the

הוצאות למימון Bankישראל of Israel for
financing expenses

 עסקיים BUSINESSמפעלים ENTERPRISES

הכל TOTALסך

שח מיליוני 9568301,059974NIS million

100.00100.00100.00100.00percentsאווווים
האוצר 2.092.772.642.98Treasuryמפעלי projects

השיכון 18.8319.0423.6130.29Housingמפעלי projects

5.963.01Railwaysרכבת

הרגיל התקציב 1.050.96Participationהשתתפות of ordinary budget
הרכבת inבהוצאות railways' expenditure
התקשורת 0.310.600.667.29Communicationמפעלי enterprises

ישראל מקרקעי 22.4930.9626.9140.14Israelמינהל Lands Authority

יפו 0.310.480.470.72Yafoנמל potr

והייצור העבודה לפריון 1.261.571.421.44Israelהמכון Institute 01 Productivity
הממשלתי הסחר 47.7040.6144.2917.14Governmentחשבונות trade accounts

/ Accouniani General's repotr.
2 Updaied budgets published in January 1990 (see introduction).

הכללי. החשב /7/7 1

כזנוא). (ראה 1990 נינואר טפורסמו 0עודננים הקצינים i
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GOVERNMENT EXPENDITURE

At current prices; budget years

הממשלה הוצאות

תקציב שנות שוטפים; במחירים

למעשה' הוצאה
תקציב Actualסוג expenditure1Budget2Budget section and

ההוצאה expenditureוסעיף item

1987/881988/891989/901990/91

0 nNISגזיליונ1 million
כולל3 44,02159,62063,517סך 53,449GRAND TOTAL3

רגיל3 27,29431,80045,091תקציב 36,857Ordinary budget3
חובות3 ופירעון פיתוח 11,28425,32215,742תקציב 14,033Development budget and debt

repayment3
ישראל לבנק חובות 4,4871,6681,710הרוזר 1,500Debt repayment to the Bank of Israel

עסקיים 956830974מפעלים 1,059Business enterprises

Percentsאחוזים

הכל סך  רגיל 100.00100.00100.00תקציב 100.00ORDINARY BUDGET  TOTAL

חברי הכנסת, המדינה, 0.160.180.17נשיא 0.23President of the State, Knesset,
המרינה 1מבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה ראש  0.070.070.07משרד 0.07Prime Minister's Office
העלייה 0.220.250.63לקליטת 0.22Ministry oflmmigrant Absorption

האוצר 0.730.770.82 0.80Finance
הביטחון 33.5131.1327.81 28.75Defence
הבריאות 1.781.871.58 1 52Health

דתות לענייני 0.560.590.53 0.55Religious Affairs
רחוץ 0.580.590.53 0.55Foreign Affairs

והתרבות* 9.4210.1410.45החינוך 10.26Education and Culture4
החקלאות 0.571.444.20 1 52Agriculture

לתושבי פיצויים 0.01Resettling grants to
settlersסיני in Sinai

והמסחר רתעש"ה 0.230,100.11 0.11Industry and Trade
התיירות 0.110.120.10 0.10Tourism

והתשתית5 האנרגיה 1.040.330.04 0.04Energy and
Infrastructure5

ולתכנון 0.010.010.01לכלכלה 0.01Economy and Planning
הפנים 0.100.200.11 0.11Interior

המשטרה 2.012.202.13 2.20Police
המשפטים 0.330.360.38 0.32Justice

והרווחה6 העבודה 12.0213.5311.62 13.25Labour and Social
Welfare6

הסביבה לאיכות 0.03 0.02Environment
והשיכון הבינוי 0.230.240.29 0.25Construction and Housing

והטכנולוגיה המדע 0.020.020.02 0.02Science and
Technology

התחבורה 0.080.080.08 0.07Transport
והתקשורת 0.030.030.03 0.03Communication

מפלגות 0.050.210.05מימון 0.05Financing political parties
22.8021.5021.53ריבית 22.20Interest

ופיצוים 2.742.873.17גימלאוח 3.09Pensions and compensations
לנכים 0.410.450.44תגמולים 0.44Gratuities to invalids

0.040.03Transfertoהעברותלרנבת railways
0.060.030.02לתחבורה 0.02to transport

המקומיות לרשויות 2.061.951.66 1.82to local authoirties
לאנרגיה לוועדה 0.130.130.13 0.14to the Atomic Energy

commissionאטומית
ליצוא שווקים 2.742.662.65הענקותלפיתוח 2.59Subsidiesfor promotion of exports

מחירים לייצוב 3.263.621.99 1.81for stabilization of prices
0.680.530.42שונות 0.45Miscellaneous

המדידות 0.010.010.02מחלקת 0.02Survey department
אשראי 03.281.761.23יב0וד 1.62Subsidies to credit

4.95רזרבות 4.75Reserves
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GOVERNMENT EXPENDITURE
(cont.)
At current pirces; budget years

הממשלה הוצאות
(המשך)

!.spn nnvi שוטפים; בנזוויז"ם
20.11

Budget section and
expenditure item

תקציבי
Budget2

1990/91 1989/90

למעשה1 הוצאה
Actual expenditure1

1988/89 1987/88

תקציב 310
nwxirm וםעיף

DEVELOPMENT BUDGET AND
DEBT REPAYMENT  TOTAL

Agriculture (incl. rural housing and
development of Arava region)

Water projects

Industry and Trade

Tourism

Transport and roads

Communication

Housing

Loans to local authorities

Buildings for public and government
institutions and investments
in social services

Development of energy sources

Various establishments

Debt repayment

National Council of Research

and Development

Budgetary working capital

BUSINESS ENTERPRISESTOTAL

NIS million

percents
Treasury projects

Housing projects

Railways

Communication enterprises

Israel Lands Authority

Yafo port

Israel Institute of Productivity

Government trade accounts

Percents

100.00 100.00 100.00 100.00 חובות ופירעון פיתוח תקציב
הכל סך

לחקלאים שיכון (כ1לל ו0.940.681.03חקלאות .06
הערגה) ופיתוח

מים 1.000.320.600.53מפעלי
ומסחר ו5.06תעשייה .974.505.36

0.250.110.220.30תיירות
וכבישים 0.800.550.901.14תחבורה

0.110.040.120.13תקשורת
3.971.863.655.29שיכון

המקומיות לרשויות 0.930.591.151.16הלוואות
צינוריים למוסרות 1.260.621.371.25ננ"נים

בשירותי והשקעות וממשלתיים
חברה

אנרגיה מקורות 0.340.990.310.30פיתוח
שונים 00.483.941.031.04פעלי0
חובות 84.8088.1485.0782.33פירעון

למחקר הלאומית 0.060.190.050.11המועצה
ולפיתוח

תקציבי חוזר 0הון

הכל ע0ק"םסך מפעלים
שיח מיליוני 9568301,059974

0'iirw 100.00100.00100.00100.00
האוצר 2.122.772.642.98מפעלי
השיכון 18.8419.0423.6130.29מפעלי

_6.943.98רכבת

התקשורת 0.300.600.667.29מפעלי
ישראל מקרקעי 22.5030.9626.9140.14מינהל

יפו 0.360.480.470.72נמל
והייצור הענווה לפריון 1.281.571.421.44רימכו)

הממשלתי ר.0חר 47.6640.6044.2917.14חשבונות

1 Accountant General's repotr.
2 updated budgets published in January 1990 (see introduction)
3 Excluding expenditure depending on income.
4 incl. expenditure on higher education.
5 incl. surplus or deficit for the equalization oi fuel prices.
6 includes transfers to the National insurance Institute.
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הכללי. החשב רוח 1

מבוא). (ראה 1990 w/yj /oovoa/ מעודכנים חקציבים 2
בהכנסה. מותנות הוצאות כולל אינו 3

ננוהה. להשכלה הוצאות כולל *

רלק. למחירי ההשוואה בקרן גרעון או עודף כולל 5
לאומי. לכיסוח למוסד העברות כולל 6



GOVERNMENT EMPLOYEES

GOVERNMENT EMPLOYEES1,
BY MINISTRIES AND THE
ISRAEL POLICE
31 III each year

המדינה1, עובדי מצבת
ומשטרת משרדים לפי

.שראל

מדינה עובד1

20.12
שנה בל במרס 31

51990 1989 "1988 1987 31986 21985 1980

TOTAL

Governmentemployees1total
Prime Minister's Office
Ministry of Finance3
Ministry of Defence
Ministry of Health

Ministry of Religious Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Education 6 Culture
Ministry of Agriculture
Israel Lands Authority

Ministry of Industry and Trade
Ministry of Justice
Ministry of Labour and Social
Welfare

Ministry of Science
and Technology6

Ministry of the Interior
Ministry for Absorption of
Immigration

Ministry of Construction S
Housing

Ministry of Transport
Israel Railways5

Ministry of Tourism
Ministry ofCommunication2, 4
Ministry of Energy and
Infrastructure

Ministry of Economy and
Planning

Ministry of Police

Israel Police Forcetotal
Policemen
Prison staff

71,774 71,759 70,431 74,578 76,529 77,880 86,235 הכל סך

הכל מדינה'סך 66,63757,24755,65554,03349.86750.55750,174עוברי

הממשלה ראש 866797727788728719764משרד

האוצר3 7,6557,3947,0326,7906,8526,9317,136משרד

הביטחון 2,7522,4732,3352,2692,2352,2232,164משרד

הבריאות 17,56119,29919,67419,62420,01020,87821,707משרד

דתות לענייני 372322308293289278268משרד

החוץ 913879873871854883882משרד

והתרבות החינוך 3,4063,0402,6752,6802,7542,7272,796משרד

החקלאות 3,0832,8452,7002,5452,4832,4112,367משרד

ישראל מקרקעי 586553510493526563581מינהל

והמסחר התעשייה 1,113832785737655646627משרד

המטפסים 1,9662,1502.1262,0082,0022,0132,123משרד

והרווחה העבודה 4,3984,3664,2274,1133,9993,8033,721משרד

64 50 53 56 60 56 והסכנולוגיה6 המדע משרד

הפנים 908801807774749814823משרד

העלייה לקלינות 498453433428424415478משרד

והשיכון הבינוי 2,9792,5092,3622,2472,2012,1712,143משרד

התחבורה 1,098924884895889869806משרד

ישראל5 1,9811,7111,5881,5561,4951,450רכבת

התיירות 250238214223237234משרד

התקשורת2,4 14,1905,2634,9804,32398138142משרד

והתשתית האנרגיה 326283260255263257260משרד

ולתכנון לכלכלה 474645504445המשרד

המשנורה משרד
2529353743

הכל ישראל0ך 19.60420.63320,87420,54520.56421,2021,600משטרת

anom17,04317,69817,78717,43417,43618,0038,319

הסוהר בתי nn'ej2,5612,9353,0873,1113,1283,1993,281

ו See detailed explanation in the introduction. 2 In 1984, t/ie
Engineering and Telephone Services of 'he Ministry 01 Communication
oecame the Bezeq  Israel Communication Company and are not included
among government employees. 3 As of 1986. the workers of the office
Vlechamzation Center ot the Ministry of Finance have not been include□■
among government employees; see introduction. 4 Since 1988 Postal
Services, the Post Office Bank, the Philatelic Services and their personnel
have not been included among government employees. 5 Since 1990
workers of Israel Railways have not been included among Government
3mpotyees. 6 Till 1989  Ministry ot Science and Development

והטלפון ההנוסה שירותי הכנו בי984! 2 במבוא. מפורטת הגדור, ראה 1

עובדי נין עוד כלולים ואינם לתקשורת ישראלית חברה  לבזק התקשורת, שבמהרי
האוצר שבמשרד משרדי למיכון המרכז עובדי בי1986 החל 3 המדינה.
שירותי עובדי מי1988 4 מבוא. ראה המדינה. עובדי בין עוד כלולים אינם
המדינה. עובדי בין /1וד כלולים אינם הבולאי. והשירות הדואר בג7, הדואר.
המדינה. עובדי בין עוד כלולים אינם ישראל רכבת עובדי ב1990 החל 5

והפיתוח. המרע משרד  1989 עד 6
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GOVERNMENT EMPLOYEES,
BY PROFESSIONAL GRADATION
31 111 each year

מדורגים, מדינה ע/ב7י
מקצועי דירוג לפי 20.13

שנה בל במרס 31

י 198019832198419853I986198741988198951990

הכל 029,485ך 27,48124,217 23,815 23,959 24,272 24,638 34,92124,381TOTAL

2,1332,2962,3882,3472,3932,4942,5012,5792,604Physiciansרו0אים

וטרינריים 737679787077767470Veterinaryרו9אים surgeons

721779766760760740739751770Biochemistsניוכימאיס and

microbiologistsומיקרוביולוגים

130129121116111989999112Pharmacistsרוקחים

המשפטי השירות 734800797815811673703729752Workersעונד1 of judicial services

החברה במדעי 3,7834,1404.0934,0783,9814,0144,0194,1024,275Academicאקדמאים workers in social

sciencesוהרוח and humanities

2,3402,2471,9251,8611,8111,7501,7141,7431,702Engineersמהנדסים

הוראה6 2,1412,0692,0101,9551,7551,7241,6881,6911,683Educationalעובדי staff6

10ציאל"ם 8229621,0051,0161,029V0389849941,000Socialעונדים workers

6,5577,4087,6187.5967,7577,7087,7157,8628,189Nursesאהיות

219255257240254230214212223Physiotherapistsפיזיותרפיסטים

232258264264255259265276275Journalistsעיתונאים

וטכנאים 6,9776,9362,3642,2792,0661,9581,8561,8301,778Practicalהנדסאים engineers and

technicians

טכניים 469556570545522537522180Technicalמקצועות ocupation7

(מקצטים)7

פארהרפוא"ם 49243034414492139148Paramedicalעונדים workers

רננוגן 193213225221226220214208219Xrayטכנאי technicians

מחקר 377424423408407410399406401Researchעובדי workers

1 See note 1 to Table 20.14
25 See notes 25 ot Table 20.12.
6 Excl. teachers and kindergatren teachers.
7 As 0! 1983  new professional gradation.

.20. 14 ללוח ו הערה ראה ו

.20.12 mtf 2  5 הערות ראה 2  5
וגננות. 0ורים כולל אי1ו 6

חדו!*. מקצועי ד'רונ  9830ו 7
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GOVERNMENT EMPLOYEES,
ACCORDING TO STANDARD
GRADE

המדורגים מדינה, עובדי
האחיד הדירוג לפי 20.14

שנה11 ב7 במרס .31 III each year

י1970דרגה 1980198321984198531986198741988198951990Grade

כולל 05,793ך 26,340 26,052 30,074 31,383 32,609 34,077 38,475 39,123 43,718GRAND TOTAL

הכל 0ן 1,450קבועים 21,894 21,691 25,813 27,326 28,852 29,285 31,828 33,650 34,808Permanent  total
32,01322,30315,33112,75910,1657,745539א'ד6 1 ,478367486IXIV6

01.2134,0546,2716,1145,9396,1303,376ו 6,0602,0361,577XV

08152.3923,5013,4994,6744,9416,750ז 5,8025,4264,547XVI

4352,0402,3962,4342,8743,0593,752ון 4,5435,1455,001XVII

2191,5231,9801,9422,2092,3122,704'ח 2,8703,4423,803XVIII

1 948091,2501,3291,5641,5201,857■ט 2,1452,1642,507XIX1

2  0'13637017638739231 ,329 1 ,4391,5521,552XIX2

19126289316403479790כ 8489981,136XX

4090109117171415כא 447527578XXI

19203446118כנ 140159167XXII

61כגכד 417896XXIIIXXIV

וחוזה '^8,9105.47C6,6474,79ארעיים 3,7574,0574,361 4.261I 4,4464,34cTemporary and
הכל סך  specialמיוחר contracttotal
ארעיים7 o'7j/p8,5885,1856,5494.75C3,7164,0154,298 4,1734.34C4.19CTemporary workers7

מיוחד8 32228e6c42414263חוזה 8E10615:Special contract8

rinND.3ercents1

הכל 100.0קבועיםסך 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Permanenttotal
'ד 2.5:.35.28:'.48.243:.92.066א 5.7i 1.72.:IXIV

10) 3.512.C19.< 20.'20.'22.A15.6 23.E1 9.C7.1XV

(02.3ז 7.) 11.C12C16.'18.1! 31.1 22. 24.21.;XVI

1'1.2< 6.< 10.0 8.3 7.233 23.5 17.3 17.6 11.2XVII

■ח 6.6 6.2 4.5 0.6< 7.8. 12.5 11.17.7 15.XVIII

1  )■ט 0.31 45 3.9 2.') 5.'11.7 9.9 8.6 8.3 5.XIX1

20'/ 3.0 2.6 2.2 1.6.1 5.6 3.'7.2 7.XIX2
0.9כ 0.4 0.\ 1.5.3 4.5 3.6 3.3 1.8 1.XX

7כא 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2.7 2.4 1.9 1.XXI

0.1כב 0.0.8 0.7 0.5 0.5 0.2 0.XXII

0.4כגכד 0.4 0.3 0.2XXIIIXXIV

1 Excl. the Airport Authority, see introduction. 25 See notes 25
to Table 20.12 6 Since 1986  grade XIV only. 7 Between
19721979  as annual average; as 01 1980, data refer to March 31 01

each year; one should be cautious in comparisons. 8 According to
overall salary. Workers on special contracts according to grades are
included with the corresponding grades. As 01 1977 incl. workers without
gradation.

ללוח 2 5 הערות ראה 25 מבוא. ראה התעופה. שדות רשות כולל לא 1

בין 7 נלנד. 'ד לדרגה מתייחס 19860 6 .20.12
מתייחסים הנתונים נ980ו החל שנחי: כממוצע  19721979
בעלי כוללת. משכורת לפי 8 בהשוואות. להיזהר יש שנה; כל במרס ל31
כולל ב1977 החל המתאימות. בדרנות נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים

דירוג. ללא עוברים נם
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FINANCES OF LOCAL AUTHORITIES

INCOME, EXPENDITURE, AND
SURPLUS OR DEFICIT IN
ORDINARY AND EXTRAORDINARY
BUDGETS OF LOCAL AUTHO
RITIES, BY MUNICIPAL STATUS
NIS thousand

המקומיות הרשויות כספי
ועודף והוצאות, הכנסות

בתקציב גירעון או
של רגיל ובלתי רגיל
המקומיות, הרשויות

מוניציפאלי מעמד לפי
n1u אלפי

הכל מקומיותסך אזוריותמועצותמועצות
TotalMunicipalitiesLocal councilsRegional councils

שינויבמחירים Xבמחירים.n"u Siשינויבמחירים Xשינויבמחירים 96
ריאלי1שוטפיםריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפים
Current>'/>< realCurrent/ realCurrent"/■< realCurrent"A real
priceschange1priceschange1priceschange1priceschange1

Income
1963/645441851963/64
1972/7324219.917317.43930 27.426.01972/73
1974/7547710.234611.76962 1.215.51974/75
1975/766959.64855.511595 25.315.21975/76
1976/779350.26500.2157128 1.70.21976/77
1977/781,3333.39223.5222189 2.37.11977/78
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 4.61.71985/86

§1986/873,186,88323.32,239,74927.1512,936434,198 21.28.81986/87
1987/884,481,61619.33,167,40720.1709,111605,098 17.218.21987/88

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
1978/792,32810.41,63010.7361337 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
1981/8221,5923.514,7811.73,6653,146 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 12.24.71985/86
1986/873,257,70115.72,229,89117.8566.253461,557 15.86.31986/87
1987/884,657,35421.63,241,71223.8788.170627,472 18.115.41987/88

גי או )עודף ) orרעון deficit ()Surplus
1963/64111963/64
1972/73111972/73
1974/759_721974/75
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
1986/8770,8189,85853,31727,3591986/87
1987/88175,73874.30579,05922.3741987/88

1 As against previous year; at current prices. with deductions
according to theConsumer Price Index. The percent change (or 1987/88
as against 1986'87 was computedwithout Pelah Tiqwa, due to the lack
of data for 1986/87.

שחל בשינוי מנוכים ש01סים במחירים 1הוצא1ח הכנ10ח קורמת; שנה לע01ת ו
1986/87 יעומת 1987/88 השינוי אחה יצרכן. המחירים במדד

.1986/87 שנת עבור נתונים ממנה נתקבלו שלא מפני תקוה, 9תח ללא חושב
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ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות
מוניציפאלי ומעמד

שוז אלפ"

הכל 10Totalni'<'yMunicipalities

שוטפים כמהירים
At current prices

שינוי 96
ריאלי1
c/o real

שו30י0 במחירים
At current prices

<\VVJ 96
ריאלי1
"/o real

1986/871987/88change11986/871987/88change1

כולל 3,107,7644,481,61619.32,160,6303,167,40720.1סך

מקור
הכל סך  רגיל 2,562,3223,476,98611.51,792,6372,470,95711.7תקציב

הכל 0ן  עצמיות הכנסות
כללית ארנונה מזה:

חרותים ודמי אגרות
השתתפויות

ומפעלים רכוש

1,662,190
1,036,943
231,029
65,031
249,016

2,320,892
1,411,794
362,622
94,946
327,794

13.7
14.4
25.2
17.7
9.2

1,306,516
870,606
160,068
43,817
194,278

1,861,407
1,184,334
268,747
68,229
264,085

14.9
9.8
31.0
23.1
12.2

הכל 0ל  מועברות 206,67766,92873.798.04258,26550.6הכנסות
הכל 0ר  ממשלה השתתפות

כללי מענק
מיועדת

חינוך מזה:
רווחה

הרגיל התקציב לאיזון מלוות

675,864
163,080
512,784
337,332
142,321
17,591

1,058,426
367,61 1

690,815
454,920
192,651
30.740

30.8
91.2
11.7
11.8
11.8
27.2

376,068
49,758
326,310
200,899
105,813
12,012

539,863
94,313
445,550
271,686
148,920
11,421

18.2
60.7
11.8
10.6
15.4
19.4

הכל 0ך  רגיל בלתי 545,4421,004,63056.2367,993696,45060.6תקציב

וממוסדות מהאוצר מבנקים, מלוות
ממשלה השתתפות
בעלים השתתפות
מוסדות השתתפות

רגיל מתקציב הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות אהר

134,646
101,039
76,961
72,636
68,120
92,040

254,991
141,527
167,644
89,629
172,112
178,727

60.6
18.8
84.7
4.7

114.3
64.7

94,942
34,959
68,079
37,167
63,663
69,183

120,478
54,320
151,820
52,930
165,059
151,843

7.6
31.8
89.1
20.8
119.9
86.2

"עוד
הכל סך  רגיל 2,562,3223,476,98611.51,792,6372,470,95711.7תקציב

כללי ומענק 1,437,8917,867,3286.41,019,3857,327,4455.0מסים
ריכל 70  מקומיים שירותים

תברואה
וביטחון שמירר,

ובניין תכנון
ציבוריים ננסים

אחר

192,249
52,722
5,153
19,346
40,590
74,438

301,621
85,817
6,703

31,471
81,728
95,902

25.1
30.3
10.0
33.7
63.0
0.0

143,190
42,364
2.474
13,230
31,785
53,337

236,955
72,561
3,059
22,267
67,187
71,881

29.7
35.6
4.8
36.6
69.3
0.9

הכל ממלכתיים0ך שירותים
ותרבות y/jn

רווחה
וכוי) דת (בריאות, אחר

631,899
465,625
155,023
11,251

866,896
638,1)2
212,859
15,925

735
13.4
135
175

396,753
274,983
113,828
7,942

556,765
380,926
164,518
11,321

14.4
12.7
18.6
17.3

267,652358,79810.2211,937294.431135מפעלים
קודמות משנים 15,04057,603224.99,36049,938352.5העברות

הרגיל התקציב לאי1ון 17,59130,74027.212,01211,42119.4מלוות

אחוז ובמבוא. 20.15 ללוח 1 הערה ראה קודמת; שנה לעומת
התקבלו שלא תקוה, מתח עיריית ללא חושב הריאלי הטינו'

.1986/ 87 בטנת נתונים 0מנה
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INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE
AND MUNICIPAL STATUS
MS thousand

מקומיות אזוריותמועצות 0וו1צות
Local councilsRegional councils

□1I'nrMשינוישוטפים שינוישוטפיםבמחירים* 96
At current pirces1ריאליAt current pirces'ריאלי

'</,, real■</ real
1986/871987/88change'1986/871987/88change'

512,936709,11117.2434,198605,09818.2GRAND TOTAL

Source
418,881534,7718.3350,804471,25813.9INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
195,478246,2866.9160.196213.19912.9Own incometotal
112,950145.1529.053,38882,30830.8Thereof: General arnona
28,73837,43410.542,22356,44113.4Services fees
8,89210,2122.612,32316,50513.6Participations

38,80346,0600.715,93517.6496.0Property and enterprises
.6J4014,44190.947,2354,22292.5Transferred incometotal
159,060271.87045.0140,797246.69348.6Government participationtotal
61,682149,560105.751,641123,738103.2General grant
97,318122,3106.689,156122,95517.0Earmarked
68,207108,15734568,22795,07718.2Thereof: Education
25,36829,3511.911,13914.3809.5Welfare
3,00312,775243.92.5777,744135.1Loans for balancing of ordinary budget

94,055174,34057.383,394133,84036.1INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGETTOTAL

23,60975,123169.916,09559,390213.0Loans from banks, the treasury and institutions
27,46841,14427.138,61246,0631.2Government participation
4,79611 ,541104.14,0864,28311.1Owners' participation

20,04122,6464.215,42814,05322.7Participation of institutions
2,5405,30077.01,9181,753225Allocation from ordinary budget
15,60118,5861.07,2558,2983.0Other (municipality fund, etc.(

Purpose
418,881534,7718.3350,804471,25813.9INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
236,343296,8956.5182,163242,98813.1Taxes andgeneralgrant
19,78626,08611.829.27338.58011.8Local servicestotal
5,6616,3325.14,6976,92425.0Sanitation
36857332.12,3113,07112.7Guarding and safety

3,8566,15835.52,2603,04614.3Planning and building
4,3247,22541.74,4817,316385Public assets
5,5775,79811.815,52418,2230.4Other

116,137145, 1546.01 19,009164,97717.6Government servicestotal
87.667113,1519.5102.975144.03518.7Education and culture
27,85531,4254.313.34016,9167.5Welfare

61557820.32,6944.02626.7Other (health, religion .etc.(
41,05749,3532.014,65815,01413.1Enterprises
2,5565,11069.53,1242.55530.6Transfers from previous years
3,00312,175243.92,5777,144135.1Loans for balana'ng of ordinary budget

1 As against previous years; see note \ to Table 20.15 and introduction. Reai change was computed without data of the Petah Tiqwa
municipality. which were not supplied tor 1986/87.
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מעמד ולפי ייעוד סוג, לפ* המקומיות, הרשויות הוצאות
מוניציפאלי

n"(H אלק1

הבל עיריות10
TotalVlunicipalities

n'vntaשינן'שוטפים 96an'nmD'OOItU'/}'>y .Vc

Al current prices1ריאליAt current prices'ריאלי
"/< realah real

1986/8719B7/88change11986/871987/88change1

כולל 3,181,5564,657,35421.62,153,7463,241,71223.8סך

סוג
הכל רגילסך בתקציב 2,617,9893,614,61514.01,779,3692,525,09715.8הוצאות

ומשכורת 932,4591שכר ,248,31910.6660,952894,94510.7
לפעולות 902,6891הוצאות ,230,96312.6567,138778,76911.7

ותרומות 348,238495,71216.5231,492349,35221.5השתתפויות
חדפעמיות 128,012252,05066.2105,620225,24579.8הוצאות

הכל מלוותסך 306,592387,5713.6214,167276,7864.4פירעון
קח 20,23935,09641.112,04123,47655.4תשל1מ>

ריבית 13,62626,27455.78,88519,29272.1תשלומי
הצמיה 272,727324,7652.3193,241234,0171.9הפרשי

הכל סך רגיל בלתי בתקציב 563,5671,042,73956.9374,377716,61562.3הוצאות
פיתוח 398,830693,81847.5265,337515,96265.0עכ/דות
וציור 53,09380,23228.222,20654,463108.1מכונות
הון 22,10368,480162.814,69752,313201.9העברות

וקרקע ננ"ניס 16,07315,57617.814,97513,61622.9רכישת
73,468184,633113.157,16280,26119.1אחר2

"עוד
הכל סך רגיל בתקציב 2,617,9893,614,61514.01,779,3692,525,09715.8הוצאות

367,649466,6196.1221,780281,4125.7הנהלה3
הכל מקומיים0ך 675,727988,69420.8501,802757,88523.7שירותים

251,092359,94814.8195,967283,24913.9תברואה
וביטחון 46,11659,4046.629,22638,0496.3שמירה

ובנייה 46,79982,27945.835,20466,61856.1תכנון
ציבוריים 208,829289,59115.6148,852210,38917.0נכסים

וכוי) עירוני (פיקוח 122,891197,47235.592,553159,58045.3אחר
הכל ממלכתייםסך 1,186,6371,650,58915.0763,7131,098,90717.5שירותים

ותרבות 901,5251,249,82414.6558,800797,76716.3חינוך
229,434320,092155169,613248,35920.4רווחה

רת) (בריאות, 55,67880,67319.835,30052,78121.8אחר
243,565317,9928/182,519243,4629.6מפעלים

אחרות 144,411190,7213.4109,555143,4310.3הוצאות
הכל סך רגיל בלתי בתקציב 563,5671,042,73956.9374,377716,61562.3הוצאות

הכל מקומייםסך 25,797252,24870.1?194,019394,33152.7שירותים
תברואה 38,88162,21735.718,34532,24849.1מזה:

וביטחון 9,78115,86637.64,4927,88348.9שמירה
ציבוריים 116,766234,88470.685,358184,88783.7נכסים

הכל סל  ממלכתיים 0,7(197,6803שירותים 7933.0122,796210,68545.5
ותרבות חינוך 0177,939278,78732.9109,692189,18646.3זה.

הכל 85,337147,11072.461,023123,97472.3מפעליםסך
אחרות 86,531236,178131564,767129,70769.9הוצאות

ו6ו20. .20.15 ללוחות ו הערה ראה 1

ידוע. ולא מלוות פירעון מינהל, הוצאות כולל 2

יתר. משיכות /1ל ר'נ'ת בולל 3
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EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND
PURPOSE OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS
N1S thousand

מקומיות אזוריותמועצות niavio
Local councilsRegional councils

o'vnoj0'Dom.iw /J'U/'שוספיםבמהירים96 96

At current pirces'ריאליAt current pirces'ריאלי
"k real7 real

1986/871987/88change11986/871987/88change1

566,253788,17018.1461,557627,47215.4GRAND TOTAL

Type
460,796593,0709.2377,824496,44811.5EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGETTOTAL
168,412214,5828.1103,094138,79214.2Wages and salary
170,538227,55513.1165.013224,63915.4Expenditure for activities
67,13884,7827.149,60761,5785.3Participations and donations
12,18015,98811.410,21310,81710.2Nonrecurrent expenditure
42,52950,1630.149,89660,6223.1Repayment of loanstotal
3,7424,95512.34,4566,66526.9Payment of principal
2,2003,35129.22,5413,63121.2Payment of interest

36,58741,3754.142,89949,3732.4Linkage of differentials

105,457195,100S6.983,733131,02432.7EXPENDITURE ON DEVELOPMENTTOTAL
74,628114,52530.258,86463,3318.7Development
11,39614,6328.915,49111,13739.0Machinery and equipment
4,30810.926115.13,0985,241435Capital transfers

177. 780273.89211,1808.7Acquisition of real estate
14,94654,237207.85.35950,135693.5Other2

Purpose
460,796593,0709.2377,824496,44811.5EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGET TOTAL
94,967118,2295.650,90266.97811.6Aministration3
100,965134,52213.072,96096,28712.0Local servicestotal
36,27349,98916.918,85226,71020.2Sanitation
6,7888,5767.110,10212,7797.3Guarding and safety
8,04310,81214.03,5524,84915.8Planning and building
40,23652,52810.719,74126.67414.6Public assets
9,62512,61711.220,71325.2753.5Other (municipal supervision etc.(

273,447273,3628.7209,477278,32112.7Goverment servicestotal
163,398213,56510.9179,327238,48612.8Education and culture
40,65046,7072.519,17125,02610.7Welfare
9,39913,09018.210,97914.80914.4Other (health, religion(

37, 15747.0597.423.89027,47125Enterprises
14,26119,89818.320,59527,39212.8Other expenditure

105,457195,10056.983,733131,02432.7EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

35.48963,01750.632,74034,06611.7Local servicestotal
11,40922,63298.49,1277,33731.8Thereof: Sanitation

9341,1706.34.3546,81332.7Guarding and safety
16.58734,14474.614,82115,8537.0Public assets
38,37660,52033.836,50838,9149.6Government servicestotal
35,50755,27232.132,74034,32911.0Thereof: Education and culture
14,93513,83321.59,3789,30315.9Enterpirsestotal
16,65657,730194.05,10848,741709.3Other expenditure

1 See notes to Table 20.15. and 20.16.
2 Incl. administrative expenses, repayment of loans and not known.
3 Incl. interest on overdratf.
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FINANCES OF TOWN ASSOCIATIONS ערים איגודי כספי

INCOME, BY SERVICE AND
SOURCE, AND EXPENDITURE,
BY SERVICE AND TYPE IN
TOWN ASSOCIATIONS1
NIS thousand

שירות לפי הכנסות,
לפי והוצאות, ומקור

ערים1 באיגודי וסוג שירות
ש"ח אלפי

.wni %

ריאלי1986/871987/882
"/ real
change2

O'ooivt o"vnn3At current prices
כולל סך  nicxon361.623394,75730.5INCOME  GRAND TOTAL

Serviceשירות
23,43429,8318.0Fireכבאות extinguishing

ותברואה 24,54033,04914.2Sewageביוב and sanitation
 וטרינרי 56075914.9Veterinaryעבירות services 
ס0ברו"ם slaughterhousesבתי
הסביבה 1,5922,45230.6Environmentalאיכות protection

121029.3Waterמים
חולים 162111.4Hospitalsנחי

הבל סך רגיל ,50תקציב 15466,12)11.8Ordinary budgettotal
הכ01ה Sourceמקור of income

הרשויות 32,66539,9743.8Patricipationהשתתפות of local authorities
הממשלה 13,34014,9315.1Participationהשתתפות of government

עצמיות4 4,14911,216129.3Ownהכנסות income4
ר1יל בלתי n46928,636111.8Extraordinary,תקציב budget

כולל סך  59,33681,69916.8EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

Serviceשירות
23,69831,302120Fireכבאות extinguishing

ותברואה 21,41431,94926.5Sewageביוב and sanitation
 וטרינרי 5036479.1Veterinaryשירות services 
מטבח"ם slaughterhousesנחי
הסביבה 1,6282,32721.2Environmentalאיכות protection

9643.4Waterמים
חולים 101527.2Hospitalsבתי

ההוצאה Typeסוג of expenditure
הבל רגילסך 47,26366,24618.9Ordinaryתקציב budgettotal

ומשכורת 20,61826,3778.5Wagesשכר and salary
לפעולות 19,13128,63127.0Expenditureהודאות on activities
andוהשתתפויות participation

תדפעמיות 9831,1550.3Nonrecurrentהוצאות expenditure
מלוות 6,5319,68525.8Repaymentפירעון of loans

הבל דו."*70 בלתי 12,07315,4538.6Extraordinaryתקציב budgettotal
פיתוח 8,41812,71828.2Developmentעבודות

ואחר5 ציוד 3,6551,82957.6Acquisitionרכישת of equipment andother5

1 Excl. 5 town associations, whose budgets are included in the budgets
of local authorities  see introduction. 2 As against previous year;
income and expenditure at current pirces are deflated by the change in the
consumer Price Index. 3 Incl. estimates (or associations that did not
submit their reports. 4 From interest and from sate of services and
property. 5 Incl. repayment of loans.

ראה  מקומיות רשויות בתקציבי כלולים שתקציביהם ערים איגודי 5 כולל לא 1

מנוכים שו00ים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה .לעומת 2 מבוא.
את הגישו שלא האיגודים עכ1ר א01רנים כגלל 3 לצרכן. המחירים במדד בשינוי
פירעון כולל 5 ורכוש. שיתחים וממכירות מריבית 4 שלהם. הררחות

מלחת.
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ציבורי סדר

המשטרה ירי על שנרשמו עבירות על ראשונה
המשפט בבתי ו ושנתברו רציניות) ("עבירות
משפנו בתי מחוזיים, משפט בתי הבאים: מהסוגים
הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום משפט בתי השלום,
של ה000י00"ם בעיבודים נכללו קודמות, בשנים
עכירות על פליליים משפטים גם והרשעות האשמות
עליהן שריוורוים ההאשמות, בפנקס נרשמו שלא
על משפטים המשפט. בתי ממזכירויות נתקבלו

כלולים. אינם קלות תנועה עבירות
המשטרה של פליליים אירועים חקירה: תיקי
תיק סגירת של המקרים ניכוי לאחר ועוונות) (פשעים
בלוחות מופיעים חקירה תיקי על הנתונים במש0רה.

.21.141 21.3
כתב הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
יכולה עבירה עבירה. ביצוע על אחר ארם כנגר אישום

אחד. חוק 0עיף מאשר יותר של הפרה להיות
משפנו בית תיק הינה הספירה יחידת האשמה:
אישום לכלול יכול משפס בית תיק אחד. נאשם לגבי
תיק כל אדם. אותו כנגד אחת בעבירה מאשר כיותר
אירועים מספר נו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה
אדם שונים. ובמקומות שונים במועדים שבוצעו פליליים
נכלל השנה, במשך אחת מפעם למעלה שהואשם
שבהס המשפס בית תיקי כמספר זו בסטטיסטיקה

הנחקרת. השנה במשך הואשם
שהוגשה בהאשמה אדם של בדין חיוב הרשעה:
חיוב כל נחשב בהרשעה אחד. משפס בית נתיק נגדו
השנה, במשך אחת מפעם יותר שהורשע אדם בדין.
רוו"נ שבהן ההרשעות כמספר זו ב0סטיס0יקה נכלל

שונים. בתיקים השנה במשך בדין
אישום לכלול יכול משפט בית תיק העבירה. סוג
בעיבודים אחר. חוק סעיף מאשר יותר של כהפרה
לפי אלה במקרים העבירה סוג נקבע ה000יס0"ם
כולה, ובהרשעה בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף
בהתאם לנאשם הצפוי המכסימלי העונש מבחינת

לחוק.
נהוג שהיה הפליליות העכירות סיווג עודכן ב1979,
סיווג זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה
הלשכה ישראל, משטרת של בשימושם הנמצא אחיד,
הסיווג עדכון נוספים. וגופים לסט0י00יקה המרכזית
הסדר כלפי בעבירות בעיקר שינויים, מספר הצריך
הסברים המוסר. כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי,
ראה לחדש הישן מהסיווג מעבר למפתח נוספים
.1980 ,3 מסי מוסף"  לישראל סטטיסטי ירחון
פליליות עכירות על שהורשעו אנשים עבריינים:
השנה במשך שהורשע ארם השנה. במשך רציניות
פעם זו בסטטיסטיקה נכלל אתת, פעם מאשר יותר
העבירה לפי הינו העבירה סוג לפי המיון בלבד. אחת
הורשע שבה האחרונה בהרשעה ביותר החמורה

הנחקרת. כשנה
נחשבו ,23.7.1971 עד וצעירים: מבוגרים

סיכום לוחות
והסברים הגדרות

ציבורי סדר על ההוצאה
הממשלה משרדי הוצאות את כוללות הוצאות
הלאומיים המוסרות לאומי, לביטוח המוסר השונים,
ההסתדרות היהודית, הסוכנות של בישראל (ההוצאות
והרשויות היסוד) וקרן לישראל ק"לות קרן הציונית,
עסקיים מפעלים של הוצאות נכללו לא המקומיות.
חלקית או מלאה בבעלות בעמ, 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 לפירוס
מוסף"  לישראל הסטטיסטי "ירחון ראה הממשלה

.1990 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 ער
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה, במרוצת
עורכי בדבר הרין עורכי מלשכת שנתקבלו המםפרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין

משפט בתי
21.3 בלוחות הנתונים המשפס. בבתי העניינים
המשפס בתי פעולות את כוללים אינם 21.7 עד

הצבאיים.
על הסברים המשפט, בתי על מפורטים נתונים
השינויים תיאור וכן הנתונים של העיבוד ושיטת מקורות
בסדרת מתפרסמים המשפס, במערכת העיקריים

שנה. מדי הלשכה של המיוחדים הפרסומים

פלילית סטטיסטיקה
והסברים הגדרות

עד 21.8 בלוחות ואילך 1981 לשנת הנתונים
בדרגה הפליליים המשפטים את משקפים ,21.10
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קבוצת לפי המתאימה, כאוכלוסייה 1,000 נל
עלייה. ותקופת דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה,

מבחן שירותי
הזקוקים נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
המשפט. בתי ע"1 שהופנו ומבוגרים והגנה" 7"השגחה
בהשגחה ומבוגרים נוער בני כוללים מבחן על הנתונים
שינויים על בלבד. משפנו בית צו פי על בסיפול או

ראה  בסיפול התיקים של והספירה הרישום בטיסת
.668 עמי ,24 מסי שנתון

מקורות
שופטים לגבי מתקבלים 21.2 בלוח הנתונים
 דיינים לגבי המשפ0; בתי הנהלת ממזכירות
 דין עורכי לגבי הרבניים, הדי! כתי ממזכירות
 וסוהרים שונורים ולגבי הדין עורכי מלשכת

הסוהר. בתי ומשירות ישראל ממשטרת
עד 21.14 וכן 21.7 ער 21.3 בלוחות הנתונים
מזכירויות של הס00יס0י הדיווח מתוך נלקחו 21.19
הדתיים, הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפס, בתי
נציב ודו"ח לנוער החסות שירות המשסרה, מנוה

הציבור. תלונות
מתוך מדגם על מבוססים 21.7 בלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים
בבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על 007סיס0יקה

והמחוזיים. נלוים) להליכים oioj ר,ש>/0 משפט
מתוך לקוחים 21.13 עד 21.8 בלוחות הנתונים
המרכזית ללשכה ישראל משטרת שסיפקה חומר
חומר התקבל 197 7 שנת מאז לסטטיסטיקה.
וחבל שומרון יהודה, תושבי ממוכן. בקובץ המשטרה

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו ע1ה
כוללים ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את

ונערים שנה 18 להן מלאו שטרם נערות "קטינים
ענישה (שפיטה, הנוער חוק שנה. 16 להם מלאו שטרם
לגבי הוחל ,1971 בתשלייא שהתקבל טיפול), ודרכי
לוי היה קטין ,1975 באוקטובר מ1 בשלבים. נערים
קטין ,1977 באפריל 1 מאז שנה. 17 לו מלאו שסרם

שנה. 18 לו מלאו שטרם מי הינו
,1978 תשל"ח (3 מסי (תיקון העונשין בחוק
שלא מי כי נקבע, ב978ו.28.6 בכנסת שהתקבל
 פלילית אחריות כר אינו שנים שלושעשרה לו מלאו
אינו שנים תשע לו מלאו שלא מי כי הקודם, הדין במקום
הכנסת החליטה ב20.6.1984, פלילית. אחריות בר
הורדת שמשמעותו העונשין, בחוק 19 מסי תיקון על
משלושעשרה הפלילית האחריות של המינימאלי הגיל

שנה. לשתיםעשרה שנה
,1979 בשנת החל הסטטיסטיים בעיבודים
משפנו בנית 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 'ותר, או עבירות בשתי הנחקרת השנה
מועד ענר"ן ,1979 בשנת החל אחד. במשפט בכולן
בשתי הנחקרת השנה סוף ער שהורשע אדם הוא

יותר. או הרשעות
מי חדש כעבריין נחשב ,1979 לפני חדש. עבר"!
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 ברץ. החיוב בשנת

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1981 כבאות ושירותי שריפות 703
981ז עבריינות נפגעי סקר 729
1987 פלילית סטטיסטיקה 859

משפסית1988 סטטיסטיקה 862
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SUMMARY TABLES

EXPENDITURE ON PUBLIC
ORDER
Budget years

סיכום לוחות
ציבורי סדר על הוצאות

תקציב שנות
21.1

1987/88 §1986/87 1985/86 1980/81

Expenditure of the govern

ment, the national institu

tions and the local

authorities  total

Excl. defence expenditure and
public debt transactions

Thereof: expenditure on public

order. police and judiciary

o'ooitu D'vnn3 ,niu .ji'Vn
NIS million, at current prices

37,769.5 29,175.0 22.199.4 103.3

בינוחון הוצאות 54.9.289.81115,652.220,419.4ותשלוםללא
חובות

סדר על הוצאות 1.8448.9650.6849.8צינורי,מור.:
ומשס0ים משטרה

ercents'אחוזים

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הנל סך 

צינורי סדר על nK*1nn 11nN172.02.22.2Percent expenditure on public

ההוצאות כל orderמסך of total expenditure
ציבורי סדר על ההוצאה 3.34.04.24.2Percentאחוז expenditure on public order

הוצאות ללא ההוצאות נל ofמסך total expenditure, excl. defence
חונות ותשלום expenditureבי0חון and public debt

transactions

JUDGES AND JUDGES IN
RABBINICAL COURTS,
LAWYERS, POLICEMEN AND
PRISON STAFF

דין, עורכי דיינים, ,d'Ddiw
וסוהרים שוטרים 21.2

19551960197019801985198819891990

'D'ODIW
העליון המשפ0 98101011111111בית

JUDGES1
Supreme Court

המחוזיים המשפ0 3341568488798184Districtבתי Courts
השלום2 0שפ0 '6280100123146149144158Magistratesבתי Courts2
לעבודה3 הדין 102017191923Labourבתי tribunals3

הדין בבתי דיינים
י הרבניים'

55637285938391JUDGES IN RABBINICAL
COURTS1■4

דין' 1,5352,3034,8537,2548,6519,49710,209LAWYERS1עורכי

דודשים מוסמכים :327238328349477532492Thereofמהם: newly called to
the bar

 ישראל משטרת
הכלי סך

6,9387,33812,89719,60420,58620,54721,12221,600POLICE  TOTAL1

6,4326,79411,42717,04317,69817,43618,00318,319Policemenשונורים
3,1283,1993,281Warders§5065441,4702.5612,888סוהרים

1 Data on judges. policemen and warders relaet to 31 III each year;
data on judges in rabbinical courts and lawyers  to 31 XII.

2 Incl. judges in juvenile, municipal and traffic courts.
3 Incl. judges in the Labour Tribunal.
4 Incl. judges in the Rabbinical High Court of Appeal.

הנתונים ל31.3; שנה כל מתייחסים וסוהרים שוטרים שופטים, על outrun 1

ל31.12. מתייחסים דין ועורכי ר"נים על
ולתענורה. מקומיים לעניינים לנוער, שלום משפט בנהי שופטים כולל 2

לעבודה. הארצי הרין בכית שופטים כולל 3

לערעורים. הנרול הדין בבית דיינים כולל 4
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COURT MATTERS DECIDED,
OFFENCES AND OFFENDERS

בבתי שנתבררו עניינים
ועבריינים עבירות משפט, 21.3

משםט בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decided

>p>T\

m'pn
D'mvn

u11rnu עבריינים
רציניו
convicted of
s offences

בעבירות עו

הכל סך

Total

אזרחיים

Civil

CriminalOffendersפליליים
grievou

הכל סך
Total

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. minor

traffic
offences

במשטרה
Investigation

files
registered
at the police

Adult
צעירים
Juvenile

195114,985 115,846100.86149,00933,5548,3201,072

195540,702 194,889154,18776,24937,73412,443

1960108,914 292,001183,087104,11856,14616,7513.988

1965172,313 389,863217,550145.87189,95620,0325,330

1966188,811 432,255234,444147,02297,00419,1945,341
1967205,390 430,943225,553147,07999,70913,9073,631
1968214,854 449.877235,023144,662101,28314,1794,460
1969177,449 413,189235,740142,312109,80917,7305,062
1970149,726 392,021242,295146,954134,54518,1835,282

1971143,722 395,846252,124144,409140,987

1972142,961 421,194278,233151,380146,446
1973132.653 380,499247,846147,934135,678

1974140.988 388,458247,470141,369162,05118,190
1975162,979 491 ,560328,581170,972180,24721,437

1976165,605 542.983377,378185,492189,552

1977167,161 550,391383,230193.318203.91220,498
1978176,553 620,914444,361230.416213,433
1979172,379 647,760475,381233,377230,62223,0603,558
1980192.206 683,392491,186251,705247,084

1981187,750 683,106495,356261,385243,40620,5693,368
1982160.885 563,598402,713229,774220,83720,3323,509
1983224,793 613,074388,281228.681239,83023,3723,237
1984260,627 665.098404.471238.966252,23926,8683,465
1985277,062 743.718466.656299,698243,71928.7703,653

1986286,980 687.248400,268241,772227,20930,1463,212
1987288,755 720,870432,115256,392244,75427,1372,729
1988318.523 681,513362,990221.435256.90625,0432,769
1989367.386 742,155374,769217.145265,498
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COURTS

COURT MATTERS, BY TYPE OF
MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1

משפט בתי

משפם, בבתי עניינים
ושלב עניין סוג לפי

פעולה1
21.4

Type of
matter

Stage of
proceeding 1989 1988 1987 1980 1970 1960 1950 פעולה

0ונ
ענ"ן

All courts המשפט בתי בל

ENTEREDALL

DECIDEDMATTERS

PENDING

EnteredCivil

Decided
Pending

EnteredCriminal

Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Thereof:
excl.
minor
traffic
offences

799,784 723,266 734,937 702,479 395,281 301,256 96,686
742,155 681,513 720,870 683,392 392,021 292,001 90,745
400,642 333,026 282,789 185,034 85,819 69,679 18,330

414,546 355,678 309,062 201,589 148.825 116,149 14,437
367,386 318.523 288,755 192.206 149.726 108.914 13,456
271.281 224,109 186,992 107,212 52,851 40,427 7,218

385.238 367,588 425,875 500,890 246.456 185.107 82,249
374.769 362,990 432,115 491.186 242,295 183,087 77.289
129,361 108,917 95,797 77,822 32,968 29,252 11,112

233,022 232,196 253,021 254,571 150,835 107,386 46,529
217,145 221.435 256.392 251 .705 146,954 104,118 42,541
94,466 78,138 64.936 59,892 27.690 24,370 8,841

ומעלה 15 בני G'nium 1,000V Dmviu
Rates per 1,000 population aged 15 and over

כל
נתבררוהעניינים

0רם
נתברר

הוגשואורח"ם

נתבררו

0ר0
נתבררו

הוגשוסליליים

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשומזה:
כולל נתבררולא
0רםעבירות
נתבררותנועה
קלות

70.2164.7151.3176.1189.7200.3210.0ALLכל

ENTEREDMATTERS2הוגשוהעניינים2

75.685.875277.8104.3121.2134.4EnteredCivilה1גשואזרחיים

53.678.976.198.385.479.174.1EnteredCriminalהוגשופליליים

Absolute numbers מוחלטים מספרים
Supreme Court העליון UDwnn n'j

wnn5961.9883,1374.3425,0615.0645,517EnteredAllכל matters

4222.0002.8664.0644.9954,7415.075Decidedנתבררוהעניינים

3786749373.3983.1113.4353,876Pendingטרם
נתבררו

4531,6122.1582,7793,4793.4123,672EnteredCivilהונשואזרחיים

3201.6301.9072.5933,3063,2173.366Decidedנתבררו

03115647562.4432.5482.7443.049Pendingר0
נתבררו

1433869791.5631.5821.6521.845EnteredCriminalהוגשופליליים

1023709591,4711,6891.5241.709Decidedנתבררו

067110181955563691827Pendingרם
נתבררו
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COURT MATTERS, BY TYPE OF
MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1 (cont.(

משפט, בבתי עניינים
ושלב עניין סוג לפי

(המשך) פעולה1
21.4

סוג
עניין

שלב
1950196019701980198719881989Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

rj"nnnnבתי osiyrjrDistrict courts

7.46226,12454.66870,52699,10896,43698,301EnteredAllהוגשובל matters
6.62724.03552,58873,46998,41897,28097,991Decidedנתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

3,65613,18127,06439.38359,78658,85259, 153Pending

6,20523,06648,95659,23183,14680,92083,504EnteredCivilהוגש!אזררו"ם

5,54821,13047,50162,34881,97182,18982,823Decidedנתבררו
טרם

(תבררו
3,24911,32224,57835,82455,83754,57855,257Pending

1,2573,0585,71211,29515,96215,51614,797EnteredCriminalהוגשופליליים
1,0792,9055,08711,12116,44715,09115,168Decidedנתבררו

0רם
נתבררו

4071,8592,4863,5593,9494,2743,896Pending

Magistrates' courts3 השלום3 ostun 'T\1

All matters

Civil

Criminal

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

652,131 585,846 599,639 467,749 246,329 211,015 70,925

598,463 545,090 587,551 445,350 249,438 206,163 67,481

309,128 245,431 196,027 112,679 41,395 45,981 12,108

290,737 242,140 198,218 123,843 90.255 89,851 7,779

247,482 205.130 180,081 111,529 94,709 84,418 7,588

187,773 144,486 107,502 60,262 23,935 27,369 3,658

361,394 343.706 401,421 343,906 156,074 121,164 63.146

350,981 339.960 407,470 333,821 154,729 121,745 59,893

121.355 100,945 88,525 52,417 17,460 18,612 8.450

הונשוכל

נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

הונשואזרחיים

נתבררו

טרם
נתברר

הוגשופליליים

נתבררו

טרם
(תבררו

Juvenile courts4 לנוער4 השלום משפנו בתי

4794,3215,11110,0846,3606.2636,799EnteredAllהונשוכל matters
5084.1565,34110,0386.0605,9286,453Decidedנתבררוהעניינים

02411.1351.0483,1282,3902,6933,025Pendingרם
נתבררו
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COURT MATTERS, BY TYPE OF
MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1 (cont.(

משפט, בבתי עניינים
ושלב עניין סוג לפי

(המשך) פעולה1
Type of
matter

Stage of
proceeding 1989 1988 1987 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג
<1נ"ן

All matters

All matters

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Municipal courts 0"01,70 o'j"jj/> UDu בתnי

99,206 103,154 117,270 133,330 77.105 56,157 13,928
86.519 95.660 115.977 133,849 75,176 53,849 13,392
38,803 26,046 18,621 17,277 10,817 7,528 861

Tenancy tribunals לשכירות הדין בתי

9791.045,1021889884829
016935 1,,4191817750703
621509682485565690

הדיו rלטבורהבתי tribunals_abo

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

נתבררוטרם

הונשוכל
נתבררוהעניינים

גורם
נתבררו

7.8545,34623.88028,77336,307EnteredAllהוגשוכל matters
5.46215.20323,02927,72433,470Decidedנתבררוהעניינים

04,0168.48720.99022.05024.770Pendingרם
נתבררו

6.37914,63423.33028,32235,904EnteredCivilהוגשואזרחיים

4.45914,31722,58027,23733,012Decidedנתבררו
03.0408,00120.62021.73624,512Pendingרם

נתבררו

1.475712550451403EnteredCriminalהוגשופליליים

1נתבררו ,003886449487458Decided
976486370314258Pendingטרם

נתבררו

1 Some discrepancies between successive years are due 10 omissions והוספות השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפראים 1

and additions in the erpotrs. 2 Excl. minor tratlic בבתי הפליליים העניינים 3 קלות. תנועה לעבירות פרס 2 נדי™.
oflences. 3 Criminal matters in municipal coutrs have been included as השלום; משפט לבתי בסיכום נם 19830 נכללו מקומיים לעניינים המשסנו
01 1983 also in the sum total of the magistrates■ coutrs; in the sum total כולל לא ב1983. החל 4 בלבו. <'חת פעם נכללו  המשסס כתי לכל בסיכום
ol all coutrs they are included only once. 4 As 01 1983, excl. erports D'linn 7u nun
on arrests.

דין בבתי RELIGIOUSדתיים,עניינים COURT MATTERS,

פעולה'21.5 שלב PROCEEDING1BYלפי STAGE OF

19501960197019801985198719881989

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01829,093הוג^ו 23,42163,413 45.36259.05655.51457,452Entered

8.63530,713נתבררו 20,72261,663 42.31271,29151.64362,524Decided

נתבררו 1.51417,348נ1רם 19.18538,325 25,73926,81530,70825,541Pending

השיעיים הדין Shariaבחי courts

2,0432,051הונ^ו 2.6514,137 3,9304,3572.9154,812Entered

2.0302,075נתברר! 2,6253.756 3.8314.1012,6744,673Decided

נתבררו 13140סרס 136747 5169069461,179Pending

הדרוזי הדין Druzeבית court

119207_הוגשו 207236215237Entered

151214_נתנררו 193245231229Decided

נתבררו 8543נ1רם 63573846Pending

11 See note 1 to Table 21.
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COURT MATTERS DECIDED,
BY TYPE OF MATTER

בבתי שנתבררו עניינים
עניין סוג לפי משפט, 21.6

Type of matter 1989 1988 1987 1980 1970 1960 1950 ענ"ן 110

All MATTERS

All civil matters

High court of Justice

Civil appeals

Other civil matters

All criminal matters

Supreme Court ה"לון המשקס בית

5,075 4,741 4,995 4,064 2,866 2,000 422 העניינים כל

3,366 3.217 3.306 2.593 1.907 1.630 320

1,587 1,457 1,387 802 381 333 86

724 713 775 830 599 567 151

1,055 1,047 1,144 961 927 730 83

1,709 1,524 1,689 1.471 959 370 102

האזרחיים העניינים כל

לצדק גבוה דין בית

אזרחיים ערעורים

אזרחיים עניינים

אחרים

הפליליים העניינים כל

העניינים 6,62724,03552,58873,46998,41897,28097,991ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים ,5,54821,13047,50162,34881,97182כל 18982,823All civil matters
כספיות 7272,9376,2927,9966,4576,6966,506Pecuniaryתובענות claims

50158178279741605748Arbitrationבוררות
1,3013,3426,6699,99313,98514,63312,917Successionירושה

האישי המעמר 2922,1903.1275,9328,5918,0118,404Mattersענייני of personal status
ילדים 44162316305400410369Adoptionאימוץ of children

הנוגעות תובענות
במקרקעין

13126909534378219201Actions relating to
immovable property

ובקשות המרצות
אחרות

1,9559,03226,20131,29943,17542,82344,219Motions and other
petitions

אזרחיים 6088731,1982,4703,9584,8694,166Civilערעורים appeals
הכנסה מס 281,3721,466601775638955Incomeערעורי tax appeals

אזררו"ם עניינים שאר
פתיחה) המרצות (כולל

5309381,1452,9393,5113,2854,338Other civil matters
)incl. originating motions)

הפליליים העניינים ,1,0792,9055,08711,12116,44715,09115כל 768All criminal matters
פליליים עניינים

ראשונה בדרגה
6441,4383,7927,96312,64711,72011,318Criminal matters in

first instance
פליליים 4351,4671,2953,1583,8003,3713,850Criminalערעורים appeals
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COURT MATTERS DECIDED,
BY TYPE OF MATTER (cont.(

בבתי שנתבררו עניינים
עניין סוג לפי משפג1,

(המשך)
21.6

Type of matter 1989 1988 1987 1980 1970 1960 1950

ALL MATTERS

All civil matters

Immovable

property actions

Pecuniary claims

Declaration of age

Other matters

)incl. originating

motions)

Motions

All criminal matters

Misdemeanour and felony

Private complaints

Contravention

Road accidents

Other traffic offences

Various petitions

Magistrates' courts1 השלום1 משפט בחי

598,463 545,090 587,551 445,350 249,438 206,163 67,481

247,482 205,130 180,081 111,529 54,709 84,418 7.588

4,734 4,679 5,197 5.951 5.194 4,120 2,127

167.851 144,515 129,819 80,816 76,308 68.109 5.345

810 869 1,020 1,486 1,165

4,109 3,474 3,509 2,384 534 325 135

69,978 51,593 40,536 20,892 11,526 11,918

350,981 339.960 407.470 333,821 154.729 121,745 59,893

137,484 148,539 176,276 56,948 40,703 26,562 11,777

262 124 157 238 837 1,987 2,186

7,039 8,162 9,743 4,176 5,596 5,541 7,949

13,496 12.071 11 ,943 12,263 9,143 8,686 2,315

157,624 141,555 175,723 239,481 95,302 78,969 34,748

35,076 29,509 33,628 20,715 3,148

העניינים כל

האזרחיים העניינים כל

הנוגעת תובענות
במקרקעין

כספיות תובענות

גיל הכרזת

הענ"ניס שאר
המרצות (כולל

פתיחה)

נלוים הליכים

הפליליים העניינים כל

ופשעים עוונות

פרנ1יות קובלנות

ח0אים

דרכים תאונות

ארורות תנועה עבירות

שונות בקשות

Juvenile courts לנוער a!*e/n oavjn .ni

העניינים2 5084,1565,34110,0386,0605,9286,453ALLכל MATTERS2

625971,0911,290889838899Felonyפשעים

3772,9793,9474,3412,6292,5772,586Misdemeanourעוונות

144341331027670Contraventionחטאים

דרכים 252123879186231282Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 8296394908989071.012Otherעבירות traffic offences

והגנה 1513180305523585663Careהשגחה and protection

שונות3 393,399833714941Variousבקשות petitions3

לע1נ בבחימשפט 1"נים1ות1ררו As 01 1983 incl. also criminal matters decided at municipal courts

2 Till 1980. incl. private complaints.
3 Incl. relirals. As of 1983. excl. arrests.

.D"n1,7D
פר0יות. 7,ונל(1ת נולל 1980 עד 2

מעצרים. נולל לא ני1983 החל חוזרים. משפטים נולל 3
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MEDIAN DURATION OF
PROCEEDINGS1 IN CIVIL
MATTERS DECIDED2
Months

הטיפולי משך חציון
האזררו"ם בענ"נים

שנתבררו2
21.7

מחוז"! משפ0 השלונוcבתי מטפס ■n:
Distrrict courtsMagistrates' coutrs

19701980198819891970198019881989

הכל 3.34.53.63.62.53.03.23.3TOTALסך

המשפט בית Locality.ישוב of court
:Thereofמזה:

2.92.96.52.82.93.6Jerusalemירושלים

אביביפו 4.33.53.53.93.635Telתל AvivYafo

5.83.62.43.73.84.7Haifaחיפה

העניין Typeסוג of matter
אזרחיים 6.05.45.75.2Civilערעורים appeals

החלטת על 5.06.65.49.5Appealsערעורים against the decision
שומה ofפקיד the Tax Commissioner

הנוגעות 25.25.06.010.02.34.44.04.4Immovableתובענות property actions
במקרקעין

כספיות 10.112.123.125.42.53.83.13.2Pecuniaryתובענות claims

ירושה 2.03.92.62.8Successionענייני matters

האישי המעמד 2.43.02.82.8Mattersענייני of personal status

גיל 2.94.87.36.8Declarationהכרזת of age

אחרים 2.84.94.26.94.25.65.76.4Otherעניינים matters

הפתיחה Modeצורת of commencement
:Thereofמזר,.

רגילה תביעה 7.89.412.311.82.54.24.45.1Statementפרשת of claim

מקוצר 4.14.87.29.22.62.72.62.7Summaryדיון procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony

עדויות 9.026.130.36.711.716.517.7Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 2.93.43.52.53.63.03.1Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת of disposal
:Thereofמזה:

8.17.48.28.33.24.15.87.1Compromiseפשרה

נתקבלה 2.63.92.72.82.32.82.62.7Claimהתביעה allowed

הערעור או 8.07.89.48.45.87.96.39.6Claimהתביעה or appeal
dismissedנדחו

1 Between the dale of submitting the file to the coutr and ihe date of the verdict.
2 Not including motions.

הדין פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשת כזוער בין
נלוים. הליכים כולל לא
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CRIMINAL STATISTICS

CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

פלילית סטטיסטיקה
במשפטים הרשעות
עבירות על פליליים
תכונות לפי רציניות,

שונות

21.8

19811985198619871988

הכל 27,43037,82838,76134,5562,089TOTALסך
האשמות ל100 92.394.394.894.994.5Convictionsהרשעות per 100 prosecutions

10.513.313.311710.8Convictionsהרשעות
15+ בני perל1.000 1 ,000 aged 15+

inבאוכלוסיה the poulalion

המשפט Courtsבתי
:Thereofמ1ה:

2,8023,5212,7802.3091,951Districtמחוזיים
'19,18828,44030,35927,54725,716Magistratesהשלום

לנוער 4,2674.3763.7953,2043,236Juvenileהשלום
8581,0771,3881,131938Militaryצבאיים tribunals

אוכלוסייה Populationקבוצת group
21,57627,91527,15324,95623,217Jewsיהודים

5.8549,91311,6089,6008,872NonJewsלאיהודים

I'DSex
24.40834,03534,73730.88728,680Malesגברים
3,0223,7934,0243,6793,409Femalesנשים

Ageגיל
23,16333,45234.96631.35228,358Adultsמבוגרים
4,2674,3763,7953,2043,236Juvenilesצעירים

עבירה Typeסוג of oHence
המדינה ב0חון 333623731511474Againstכלפי the secuirty of the state
הציבורי הסדר 7,0909,81810,3939.1668,694Againstכלפי public order

ארם ח" 118140121114181Againstכלפי the person's life
ארם של נופו 2,9535,2385.4225,5965,097Bodilyכלפי harm

מין 335522496549448Sexualעבירות offences
המוסר 1,9743,3863,5193,7683.812Againstכלפי morality
הרכוש 9,91912,61312.3589.9989,086Againstכלפי property

מירמה 2.2213,0102,9543.0352.683Fraudעבירות
עבירות 1,4872,4782,7671.9191,614Otherשאר offences

Penaltyעונש
3,2174,8395.0384.91E4.89EImprisonmentמאסר

וקנס 1,0821.276L05S78E1.03eImprisonmentמאסר and fine
Fine:17.52124.40524,72520,58:17,43קנס
,5,6107.3OEאחר 7.9428.26J8.722Other
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CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY POPULATION
GROUP AND TYPE OF
OFFENCE

במשפטים niyunn
עבירות על פליליים
קבוצת לפי רציניות,

עבירה וסוג אוכלוסייה

1988

הכל19811985 לאיהוז',]יהודים0ך
TotalJewsNonJews

הכל 037,828ך 27,43032,08923,2178,872TOTAL

מועדים 25,097מזה: 17,40421,92716,2575,670Thereof: recidivists

33,452מבוגרים 23,16328,85320,8617,992Adults
4,376צעירים 4,2673,2362,356880Juveniles

a'rinMPercents

כולל 100.0סך 100.0100.0100.O100.0GRAND TOTAL

מועדים 66.3מ1ה: 63.468.370.063.9Thereof: recidivists

88.4מבוגרים 84.489.989.890.1Adults
11.6צעירים 15510.110.19.9Juveniles

המדינה ביטחון 1.6כלפי 1.21.50.83.1Against the security of the state
הציבורי הסדר 26.0כלפי 25.827.126.129.8Against public order

אדם ח" 0.4כלפי 0.40.60.31.3Against the person's life
אדם של גופו 13.8כלפי 14.415.915.516.9Bodily harm

מין 1.4עבירות 1.21.41.51.2Sexual offences
המוסר 9.0כלפי 7.211.913.47.9Against morality
הרכוש 33.3כלפי 36.228.328.527.8Against propetry

מידמה 8.0עבירות 8.18.48.77.5Fraud
עבירות 6.6שאר 5.55.15.34.6Other offences

הכל םך  100.0מבוגרים 100.0100.0100.0100.0ADULTSTOTAL

מועדים 69.4מזה: 65.571.172.567.6Thereof: recidivists

המדינה בינוהון 1.7כלפי 1.31.50.93.1Against the security of the state
הציבורי הסדר 27.2כלפי 27.727.827.2295Against public order

אדם ח" 0.4בלפי 0.50.60.31.4Against the person's life

אדם של נופו 14.3כלפי 15.316.115.717.3Bodily harm

מין 1.3עבירות 1.11.31.41.1Sexual offences
המוסר 9.5כלפי 7.912.614.28.5Against morality
הרכוש 29.5כלפי 30.425.525.326.0Against propetry

מידמה 8.8עבירות 9.49.19.48.1Fraud
עבירות 7.4שאר 6.35.55.75.0Other offences

הכל 100.0צעיריםסך 100.0100.0100.0100.0JUVENILESTOTAL

מועדים 43.3מזה: 52.243.548.330.4Thereof: recidivists

המדינה ביסחון כלפי
הציבורי והסדר

17.4 16.221.816.835.6Against the security of the state
and public order

אדם של גופו 10.4כלפי 9.713.713.913.3Bodily harm

הרכוש 62.7כלפי 67553.757.443.8Against propetry
עבירות 9.5שאר 6.610.811.97.1Other offences
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CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY DURATION
BETWEEN COMMITTING THE
OFFENCE AND CONVICTION,
TYPE OF COURT AND TYPE
OF OFFENCE

במשפטים niyunn
עבירות על משןפליליים לפי רציניות,

העבירה מביצוע הזמן
ולפי הדין, לפסק עד
/ס/ג המשפט בית

העבירה

Type of offence

הדין לפסק עד העבירה מביצוע o'Knin

Months between committing offence and conviction

li^n
Median 25+ 1324 712 46

עד
Up to

3

Total הכי 10

אחוזים
Per
cents

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

עבירה 0וג

D"nnnoownDistrictבתי courts

19812,802100.016.415.224523.320.511.5 1985
הכל 0ך 1988

3,521
1,951

100.0
100.0

14.5
23.5

16.3
20.8

23.5
22.4

21.3
16.6

24.3
16.8

11.6
8.1

■Z/O I

1985
1988TOTAL המדינה ביסחון Against(10.6)(27.0)(20.2)(16.9)(22.5)(13.4)89100.0כלפי the security

הציבורי הסדר כלפי
ארם "n כלפי

170
128

100.0
100.0

7.7
49.2

17.6
17.2

14.1
19.5

22.4
6.3

38.2
7.8

20.0
4.1

of the state
Against public order
Against the

אדם של גופו כלפי
מין עבירות
המוסר כלפי
הרכוש כלפי

מירמה עבירות

240
83
485
656
89

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

17.9
(20.4)
23.7
27.9
(12.4)

12.9
(20.5)
26.2
22.7
(10.1)

24.2
(24.1)
28.7
21.3
(15.7)

23.7
(192)
15.9
13.3
(20.2)

21.3
(15.6)
5.6
14.8
(41.5)

11.3
(8.7)
7.0
6.9

(19.8)

person's life
Bodily harm
Sexual offences
Against morality
Against properly
Fraud עבירות Other(19.3)(27.3)(45.5)(9.1)(9.1)(91)11100.0שאר offences

< השלוםבתי oo<urs courtsMagistrate

198119,188100.08.38.324.138.920.415.91981 1985
הכל 1988סך

28,440
25,716

100.0
100.0

10.5
12.2

8.0
11.7

16.3
21.4

35.9
32.7

29.3
22.0

17.3
14.4

1985
IQlfif TOTAL המדינה בי0רוון 238100.026.59.721.929.013.010.0Againstכלפי the security

הציבורי הסדר כלפי
אדם ת" כלפי

7.644
17

100.0
100.0

10.8
(23.6)

13.4
(176)

23.3
(17.7)

31.5
(17.7)

21.1
(23.5)

13.8
(76)

of the state
Against public order
Against the

אדם של נופו 4.298100.07.915.324.933.118.713.7כלפי
person's life

Bodily harm
Sexual offences
Against morality
Against property

מין עבירות
המוסר כלפי
הרכוש כלפי

מירמה עבירות

283
2,923
6.625
2,489

100.0
100.0
100.0
100.0

14.9
18.9
16.5
3.7

8.8
11.3
10.4
4.7

22.3
20.6
19.4
17.6

31.8
31.4
31.5
385

22.2
17.7
22.1
35.4

14.4
12.8
14.1
197 עבירות 1,199100.09.211.518.438.422.616.7Otherשאר offences

לנוער oiViun ogig Juvenileבתrjי courts

19814,267100.014.421.936.922.44.492 1985
noהכל 1988
המדינה בי0חון כלפי
הציבורי והםדר

4,376
3,236
708

100.0
100.0
100.0

14.7
17.3
26.3

25.7
25.9
25.3

42.4
40.2
33.1

15.7
14.7
12.6

1.5
1.9
2.8

8.1
7.6
5.6

ם13 ו

) 985
1988TOTAL
Against the security

אדם של נופו כלפי
הרכוש כלפי
עבירות שאר

444
1,737
347

100.0
100.0
100.0

13.5
14.6
18.4

28.2
26.0
23.6

41.2
42.8
40.1

15.8
14.6
17.6

1.4
1.9
0.3

7.7
7.8
8.0

Ol In6 Sidle
and public order

Bodily harm
Against property
Qiher offences
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PERCENT CONVICTIONS IN
WHICH PENALTIES WERE
IMPOSED, BY TYPE OF
PENALTY AND CHARACTER
ISTICS OF THE CONVICTED1
Percent of total in each cell

שבהן הרשעות אחת
םוג לפי עונשים, הוסלו

ותכונות העונש
המורשעים1

תא בבל הבל מ0ך אחוז

21.11

mprisonmentProbationמאסרFineקנס תנאי על מאסר

198119871988198119871988198119851988

הכל 67.861.857.615.716.518.547.358.160.8TOTALסך

Courtsבת1משפ0
40.028.023.454.160.373.080586.287.0Districtמחוזיים

'81.270.664.810.311.813.449.059.762.7Magistratesהשלום

לנוער 38.533.937.54.85.48.413.915.521.5Juvenileהשלום

27.513.011.669.077.977.679.195.998.0Militaryצבאיים tribunals

העבירה Typeסוג of offence
:Thereofמזר.:

המדינה ב0רוו1 58.357.352.733.030.543.255.056.666.7Againstכלפי the security of

the state

הציבורי הסדר 74.568.362.111.510.213.343.953.656.6Againstכלפי public order

אדם של גופו 75.063.857.910.08.38.840.550.554.6Bodilyכלפי harm

מין 24.926.866.067.759.8Sexual(27.2)49.342.539.3עבירות offences

המוסר 51.045.744.439.439.639.083.688.088.6Againstכלפי morality

הרכוש 59.956.353.917.318.919.944.857.158.0Againstכלפי property

מרמה 84.575.771.112.514.213.549.558.662.7Fraudעבירות

אוכלוסייה Populationקבוצת group
64.858.254.016.317.618.147.860.461.6Jewsיהודים

79.071.467.013.313.619.441.251.958.7NonJewsלאיהודים

Ageגיל
73.264.759.817.717.719.653.462.465.2Adultsמבוגרים

38.533.93754.84.68.413.915.521.5Juvenilesצעירים

Recidivismמועדות

66.661.457.720.920.521.952.266.268.8Recidivistsמועדים

69.962.857.36.68.111.136.340.6435Newחדשים

1 In each type 01 penalty. combinations with other penalties were also
counted.

אחרים. עונשים עם צירופיו גם נ0נ1 עונ^, סוג בכל

PUBLIC ORDER 586



ADULT OFFENDERS
CONVICTED, BY TYPE OF
OFFENCE, RELIGION AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1

מבוגרים עבריינים
לפי בדין, שחויבו
דת עבירה, סוג
שונות1 ותכונות

O'WVU
הכל הכללאיהודיםיהודיםסך 2לאיהודי0יהודיםסך I.OOO^
TotalJewsonJewsTotalJewsonJewsRates

per
1.0002

מוחלטים מכללאחומספרים
Absolute numbersתא ננל העבריינים

recidivists ofPercent
n eachotal offenders

cell

196016,75110,9845,76750.944.762.812.41960 196520,03214,2725,76054.449.367.013.21965 197018,18313.4984,68558.056.562.210.11970
198120,56916,0814,48861.260.364.1851981 198528,77021,2277,54364.464.863.311.01985 הכל סך 198825,04317,9917,05266.768.163.39.11988  TOTAL

Percentsאחוזים
הכל 0100.0100.0100.0TOTALך

עבירה Typeסוג of offence המדינה ביסרוון 1.50.93.257.263.452.80.1Againstכלפי the security
of the state

הציבורי הסדר 28.227.530.164.867.458.72.6Againstכלפי public order
אדם ח" 19.00.1Against(45.3)0.70.41.529.0כלפי the person's

אדם ו^ל גופו 16.616.217.661.862.759.71.5כלפי
Hie

Bodily harm
מין 0.1Sexual(46.4)1.31.41.259.664.0עבירות offences המוסר 12.213.98.079.878.884.21.1Againstכלפי morality
הרכוש 24.624.325.470.771.967.82.2Againstכלפי propetry

מירמה 9.09.48.067.566.271.30.8Fraudעבירות
עביתת 5.86.15.053.451.957.90.5Otherשאר oflences

Sexמיו
88.185.694.671.072.966.816.3Malesגנרים
11.914.45.449.151.532.22.1Femalesנשים

גיל
19 5.14.17.638.946.428528.2עד

Age
Up to 19

202423.621.529.056.560.149.816.52024
252922.923.122.370.371.666.817.52529
303928.931.023.774.673.977.011.53039
404912.012.411.272569.979.77.24049
50+7.47.96.167.265.074.32.150+

הכל 0ך  71.8100.068.17.6Jewstotalיהודים ישראל 62.667.410.5Israel'לירי. born
6.768.94.4Bornאסיה in: Asia

19.376.611.0Africaאפריקה
11.457.02.9Europeאירופה Americaאמריקה

הכל 28.2700.063.377.5NonJewstotalלאיר,ו7ים0ך 83.263.819.7Moslemsמוסלמים
9.361.99.9Chirstiansנוצרים

ואחרים 7.459.213.5Druzeדרוזים and other

1 For change in definition of adults and juveniles, type of offence, age
and recidivists. see introduction. 2 Rateswere computed according
to the average population aged 18 and over in the respective group: for
ages up to 19, out of those aged 1819 (see introduction).

ראה  ומועדות גיל עבירה, סוג וצעירים, מבוגרים בהגדרות שינויים לגני
ומעלה 18 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתון חושבו השיעורים 2 מבוא.

מבוא). (ראה 1819 בני מתור .19 עד הקבוצה לגבי המתאימה. בקבוצה
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JUVENILE OFFENDERS
CONVICTED, BY TYPE OF
OFFENCE, POPULATION
GROUP AND VARIOUS
CHARACTERISTICS1

צעירים עבריינים
לפי בדין, שחויבו

קבוצת עבירה, סוג
ותכונות אוכלוסייה

שונות1
D'11yty

הכל הכליהודים10 ל21,000.הודים10
TotalJewsonJewsTotalJewsonJewsRates

per
1 ,0002

מוחלטים o'joonD'ltiin TinNמכלל
Absolute numbersוזא בכל העבריינים

recidivists ofPercent
n eachtotal offenders

cell

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 0ך  19882,76933.94.01988  TOTAL
1,97338.33.7Jewsיהודים

79623.15.0NonJewsלאיהורים

Percentsאחוזים

הכל 0100.0100.0100.0TOTALך

עבירה Typeסוג of offence
המרינה בי0חון 22.016.136.432.143.719.30.9Againstכלפי the security of the

הציבורי stateוהסדר and public order
אדם של גופו 14.414.613.834.138.422.70.6Bodilyכלפי harm

הרב/ש 52.957.242.333.736.125.52.1Againstכלפי property
עבירות 10.712.17.439.141.628.80.4Otherשאר offences

Sexמיו
94.994.296.934.839.523.77.0Malesגברים
0.5Females(4.0)5.15.83.117.120.0נשים

Ageגיל
12132.32.22.5(12.7)(16.3)(5.0)0.71213
141519.318.421521.923.418.73.11415
161751.050.851.433.538.222.08.41617
18+27.428.624.645.049.831.124.918+

1 See note 1 to Table 21.12. 2 As 01 1979, rates were computed
according to the average population aged 1219 in the respective group;
lor those aged 18+ according to those aged1819 see introduclion.

מתוך חושבו השיעורים מ979ו, 2 .21.12 ללוח 1 הערה ראר. 1

18+ הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה 1219 בני של הממוצעת האוכלוסייה
מבוא. ראח  819ו בגי מתוך 
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INVESTIGATION FILES OF
THE POLICE, BY TYPE OF
OFFENCE

של חקירה תיקי
סוג לפי המשסרה,

עבירה
21.14

Type of offence1 1989 1988 1980 1975 עבירה' סוג

GRAND TOTAL

Against the security of the statetotal
Thereof: offences under emergency laws

Against public ordertotal
Aitray and disturbances
Nuisance. noise and blocking of public
roads

Criminal trespass
Threats
Against judicial authority
Assault on or toiling of police
officer in exercising duty
other offences

Against the persons lifetotal
Murder
Attempted murder
Other offences

Bodily harm

Sexual offences

Against morality  total
using narcotic drugs
Trading with narcotic drugs
Other offences

Against property  total
Robbery
BreaKing into business premises or
institutions

Breaking into dwelling
Thefts
Thereof: unlawful use of vehicle
Receiving or possessing stolen property
Arson
willful damage to propetry
Other offences

Fraud
Thereof: drawing of cheque without cover

Other offences
Thereol: unlawful possession of arms

2265,498 2256,906 247,084 180,247

8877531,8361,903
460227192217

17,10817,3191 7,74419,183
2.7941.780910945
1.4561,908208325

3,5312,9742.2822,218
3,9383,8524,5845,338
1,7763,0943,5844,283
1,1231,6922,1302,276

2,4902,0194,0463.798

2763181.4242,811
448070122
14013590103
9210321.26422.586

11,225 10,210 11,768 12,236

2,176 1,970 1,802 2,045

8,199
5,004
3,030
165

205,980
632

18,707

29,098
129.759
15.954
3.510
22,767
20,298
1,209

11,796
2,662

2.225
143

6,482
4.304
2.036
142

3,843
2,464
1,190
189

2,113
1,533
118
462

204.046 196,309 135.415
589 595 298

19.078 25.151 19.980

31,668
126,563
16,874
2,595
22,458
20,188

907

10,817
2.264

2.337
174

36,296
113.931
16,118
3,562
713

14,092
1.969

13.863
6.839

1,109
238

23,124
77,230
12,277
2,805
326

10.020
1.632

8,620
4.151

1,547
170

הכל סך

ר,3ל המדינהסך ביטחון כלפי
רוירום חוקי על עכירות מזה:

הכל 0ך הציבורי הסדר כלפי
ברחוב והפרעה ק00ה

דרך nn'oni רעש 0נ1רר,

פלילית גבול הסגת
G'DI'N

ה0שפ0 כלפי עבירות
והבשלתו שו0ר תקיפת

תפקירו במילוי
אחרות עבירות

הכל אדםסך "n כלפי
רצח

לרצח נסיון
אחרות עבירות

ארם של גופו כלפי

מי/ ענ'וות

הכל 70  המוסר כלפי
מסוכנים בסמים v\n"D
מסוכנים בסמים סחר

nnnu עביר/ת

הכל 0ך  הרכוש כלפי
שור

למוסד או עסק לבית התפרצויות

רירה לביח התפרצות
גניבות

רשות ללא ברכנ שימוש מזר,:
גנוב רכוש של החזקה או קבלה

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

אחרות עכירות

מידמה
כיסוי ללא שיק משיבת 0זה:

ארור/!/ עבירות
רישיון ללא נשק החזקת מזה:

1 According to a classification ot oltences: updated in 1979: see
explanation m introduction. 2 Pan 01 the increase derives form offences
01 nationalistic character.

במבוא. הסבר ראה נ1979: ""ודנן העבירות סיווג ר0י הוא בלוח הפירוט '
לאומני. רקע על 0עביר1ת בחלקו נובע הגידול 2
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CONVICTED JUVENILES
COMMITTED TO
INSTITUTIONAL CARE

שפוטים צעירים
במעונות הנמצאים
אחרים ובמוסדות

195719601970197519801985198719881989

Total■כיסן
376931נכנסו 378549373442523427383RECEIVED

297936שורוררו 347533435418486531369RELEASED
השנה 5061,110בסוף 708703487528653§524538END OF YEAR

ממשלת חסות institutionsGovernment■םמעונות
302728נכנסו 272388294310307245233Received

264821שוחררו 259364311292292306253Released
השנה 415595בסוף 485333299351424§294274End of year

ומשפחותמוסדות fosterאומנותאתרים familiesOther institutions and
74203נכנסו 10616179132216182150Received

33115שוחררו 88169124126194225116Released
השנה 91515נסוף 223370188177229§230264End 01 year

PROBATION SERVICES

YOUTHS AND ADULTS
UNDER THE CARE OF
PROBATION SERVICES

מבחן שירותי
ומבוגרים נוער בני

המבחן שירותי בסיפול

המבחן שירותי למבוגריםD1ar'ב0יפוללנוערב0יפול imor
are of youth probationUndercadult probationUnder care of

servicesservices

פעולות
המבחן ?sשירותי

_ en5i
a 3

>6
n oo <.

n 0)c c
5§
C\ D

if
§g£Activities

of probation services
£.5 8§82.c~5.p.S 8

C O)<<
t otr% o

r. "£ifr. "£*£§£Z73 cp CD

c>£< 5
.P*el

>?.£II
Cl

>

חקירה 195363276301381953lnvestigation
12818263247Probationמבהן
19602,8406,457חקירה 7,0143,3971097266911441960lnvestigation
739359מנחן 476856598477448627Probation
חקירה 19706,56910,560 10,1006,1095732,7392,7145981970lnvestigation
1,6401,294מבחן 1,1291,4751,9059561,0451,816Probation
חקירה 19806,8949,478 9,3466.7627843,6523,4191,0171980lnvestigation
2.0751מנרון ,757 1 ,8782,1961,6531,2981,1731,778Probation
חקירה 19859,2197,427 8,1569,9481,9305,8515,6051,4361985lnvestigation
2.3511,9702,1512.042Probationמבחן
19883,6197,330חקירה 8,2014,4901.3764,9664,7771,5651988lnvestigation
1,7761,9221,9561,742Probationמבחן

19891989
4,4908,249חקירה 9,5245,7651,5655,6225,0872,100INVESTIGATION
4,1687,695גברים 8.9295.4021,4505,1144.6241,940Males
322554נשים 595363115508463160Females
2,9635,873יהודים 6,7143,8041.3024,4163,9821,736Jews
1,5272,376אחרים 2,8101,9612631,1061,105364Other
01,7422,2051,8142,133PROBATIONבחן
1,5101,9631,6341,839Malesגברים
232242180294Femalesנשים
1,4901,8841,5351,839Jewsיהודים
252321279294Otherאחרים
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MISCELLANEOUS

ACTIVITIES OF THE
EXECUTION OFFICE, BY
TYPE OF MATTER

שונות

ההוצאה לשכת פעולות
סוג לפי לפועל,

העניין
21.17

הענ"ן שלב0וג
195019701980198719881989Stageפעולה of

proceedingType of matter

הכל 10,972125,785139,843218,646279,392299,136REGISTEREDTOTALנרשמוסך

5,34077,77686,609116,096121,222121,408EXECUTEDבוצעו
nnov1\ 66,07798,064146.887183.710208,608RegisteredChequesנרשמושקים and bill;

20,75951,22569,56870,92277.225Executedבוצעו
אחרים וין .pod10.32356,20637,31467,44486.59482,396נרשמוRegisteredOther judgements

5.26166,63634,81446,09746.31743,676Executedבוצעו
למזונות דין 5242,8934,2523,4297,5695,615RegisteredAlimonyורשמופסקי

572544892813,875255Executedjudgementsבוצעו
1256092138861,5192,517RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות

2212781150108252Executedבוצעו

REGISTARS OF PLEDGES
ACTIONS, BY TYPE OF
MATTER

רשמי mViyD
סוג לפי המשכונות,

עניין
21.18

ענ"ן 197219801985198719881989Typeסוג of matter

הכל סך
מישכון הודעות
מישכון ביסול
שונות פעולות

34,541 44,304 34,002 23,752 29,661 27,627
26,448 35,197 26,028 7,072 11,662 26,595
7,530 8,761 7.698 16.533 17,685 604

563 346 276 147 314 428

TOTAL
Notices of pledges
Cancellation 01 security interests
Various activities

COMPLAINTS TO THE
OMBUDSMAN

לנציב תלונות
הציבור תלונות 21.19

מוצדקותDecidedנתבררו אחוז
אלו מסר

שנתבררוrun:הוגשו
Enteredהכל מוצדקותסך Percentנמצאו justified

TotalThereof:out of decided
justified

1Vt1n7,6276,1602,89547.01976/77'
'7,8577.9372.71734.21979/80תשם

'5.1625,5541.62629.31984/85תשמה
'4,8064.7301.24626.31987/88תשמוז

הכל 0ך  6,1855,3911,66730.91988/891תשמ"ט  TOTAL
ממשלה משרדי :2,4912,09263130.2Againstכנגד: Government ministries

ממלכתיות 1,3721,20847239.1Stateרשויות authorities
מקומיות 1,2771,10443839.7Localרשויות authorities

אחרים 1,04598712612.8Otherנופים bodies

1 Jewish calendar year.
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והשכלה חינוך

השירות סוג לפי החינוך שירותי סיווג
וה0ק0ור

מוינו החינוך שירותי השירות. סוג לפי הסיווג .1

הענפים השירות. את הנותנים המוסדות סוג לפי
ל"סיווג בהתאם כלל, בדרך הוגדרו, החינוך בשירותי
הבית משקי של הישירות ההוצאות הכלכלה". ענפי
עסקיים מגופים כתיבה וצורכי לימור ספרי לקניית
שייצרו התעשייה ענפי לפי 13110 ולא אחד בסעיף הוצגו
הפנימיות נכללו הכלכלה", ענפי ל"סיווג בהתאם אותם.
בענף חינוך". "שירותי בענף החינוך למוסדות הצמודות
בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות ספר בתי נכללו לא

פועלים. הם שבהם החולים
החינוך שירותי של הענפי הפירוט

מעונות לרבות ילדים, גני כולל ילדים" "גני הסעיף
ומעלה. 3 בני לילדים מתייחסים ההוצאה אומדני יום.

ספר בתי נכללים עליסור"ם" חינוך בימוסחת
וחקלאיים, ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיםנים
וחינוך עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות

אחרים. ספר ובתי והשתלמות הכשרה מבוגרים,
במוסדות ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
בחטיבת לחינוך ההוצאה את גם העליסודיים החינוך

הביניים.
האוניבר0י0ה כוללים. הגבוה" החינוך מוסרות
למחקר הסכניון מוסד כולל (לא ה0כניון העברית,
אוניברסיסת אביב, תל אוניברסיסת בע"מ), ופיתוח
גוריון בן אוניברסיסת חיפה, אוניברסיסת בראילן,

פיינברג. ומדרשת בנגב
את לנכות יש לחינוך הלאומית ההוצאה הגדרת לפי
הגבוה. החינוך מוסדות מהוצאות המחקר הוצאות כל
המחקר הוצאות את רק לנכות היה ניתן בפועל,
במסגרת המוסדות של הכספיים בדוי'חות שפורטו
ניתן לא זאת, לעומת למחקר. המיועדים התקציבים
בתקציבי המשולבות מחקר הוצאות לנכות היה
רבע הן אלה תרושיבית, הערכה לפי ההוראה.

מההוצאות.
סווגו לחינוך ההוצאות הסקנוור. לפי הסיווג .2

הבאים: הסקטורים לפי
(נכללו הלאומיים והמוסרות הממשלה א.
הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות הוצאות

העולמית).
מועצות עיריות,  המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות. מקומיות
בשנת החל רווח. כוונת ללא מוסדות ג.
ללא מוסרות (1) בין: אבחנה נעשתה 1984/85

השכלה
מפקדי הם. 2213 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקרי והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון 12 לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עכורה

לחינוך1 לאומית הוצאה
כספיים) (נתונים

החישוב ושיטות הגדרות
כל ערך את כוללת לחינוך הלאומית ההוצאה
ההוצאות את 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
למע0 אך המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות
המקרים, ברוב רווח. כוונת ללא ומוסדות צה"ל)
(2) חינם. או מוזלים במחירים אלו שירותים מסופקים
ספרי החינוך, שירותי ערך את כולל הנותר החלק
במישרין בית משקי שרכשו הכתיבה וצורכי הלימוד

עסקיים. מגופים
ידי על שסופקו החינוך לשירותי שוק מחיר באין
נאמד רווח, כוונת ללא האחרים והגופים הממשלה

הייצור: הוצאות לפי ערכם
של ישירים תשלומים דהיינו עבודה, הוצאות (1)
ולקופות לקרנות המעבידים הפרשות ומשכורת, שכר
לאומי ביטוח תגמולים, קופת (כגון העובדים עבור
מס כמו עבורה על ומסים וכוי) מקביל" "מס לרכות

מעסיקים. מס או שכר
ושירותים סחורות של שונופות קניות (2)

אחרים.
ריבית תשלומי נכללים לא הייצור בהוצאות
מושפע החינוך שירותי ערך אומדן אין מכך, וכתוצאה

ומענקים. מסים לעומת מלוות  המימון מדרך
להוצאות הוספו ואילך, 1984/85 לשנים באומדנים

מרכיבים: שני הנ"ל הייצור
בניינים בלאי על להוצאה תחש'ב'ת הערכה (1)

וציוד.
התחייבות את המשקפת זקופה הוצאה (2)
לאחר לעובדיה פנסיה לשלם הממשלה

שיפרשו.

לישראל הסטטיסטי הירחון ול1988/89", ל1987/88 מוקדמים ואומדנים 1986/87 לחינוך הלאומית ההוצאה ראה
.1989 ,12 מסי מוסף 
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הקצבות נוער, מרכזי במוסדות. ונוער ילדים החזקת
חינוכיות ופעולות החינוך קרן חינוך, למוסדות

השכונות. התחדשות במסגרת
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.
כוללת המקומיות הרשויות של לחינוך ההוצאה

הבאים: הסעיפים את
הרגיל בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
פיקוח הבאות: ההוצאות למעט רגיל, הבלתי ובתקציב
ק"סנות, 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 (1)
מוסדות (האוניברסיטאות, 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

וכוי).
כוללת ה''אחר הסקסור 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, המוסדות
של האומדנים קבועים. במחירים ההוצאה
חושבו העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית ההוצאה
השינויים .1980/81 שנת של קבועים במחירים
רשויות (ממשלה, סקסור לכל בנפרד חושבו השנתיים
לכל עסקי), וסקטור רווח כוונת ללא מוסדות מקומיות,
וציוד) בנייה בלאי, שוספות, קניות (שכר, הוצאה סוג
תיכון, על תיכון, יסודי, חינוך ילדים, (גני שירות סוג ולכל

וכוי). גבוה
הממשלה, של לחינוך השוספת מההוצאה
כ72 רווח, כוונת ללא והמוסדות 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 המחירים במדד בעלייה שוטפים במחירים
לקניית ההוצאות ,1982/83 בשנת החל דיור).
רווח כוונת ללא המוסדות של ושירותים סחורות

או היהודית הסוכנות שהממשלה, רווח כוונת
עיקר את מממנות המקומיות הרשויות
כוונת ללא אחרים מוסדות (2) הוצאותיהם.

רווח.
הראשונה בקבוצה המוסדות הוצאות
הוצאות מכלל לערך ב950/0 מסתכמות

רווח. כוונת ללא המוסדות
בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר ד.

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו החינוך שירותי
המממן. הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות ועל עבודה על הסק0ור של הישירות
לדוגמא: המממן. בסקסור התחשבות ללא אחרים,

(כגון: רווח כוונת ללא המוסרות הוצאות כל (1)
ושירותים סחורות קניית על העברית) האוניברסיכוה
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 ניתן השירות
לשכר ההוצאה בי'ממשלה" נרשמה המקומיות,
ההוצאה מקומיות" וב"רשויות ולגננות למורים
על תחשיבית והוצאה אלה מוסדות לאחזקת השוספת

בלאי.
ידי על המימון מוגדר המממן הסקסור לפי במיון
וכן ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הכוקסור
(נסו) אחרים ותשלומים העברות מענקים, תמיכות,
בחישוב הלוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
לחינוך הלאומית ההוצאה במימון סקסור כל של חלקו
לא הממשלתי במימון בלאי. על ההוצאה נכללת לא
שניתנו הממשלתיות בהלוואות התמיכה מרכיב נכלל
בין ההעברות הצמדה. ללא או נמוכה בריבית
הממשלה. בד"וחות הרישום לפי נקבעו הםקסורים
עלול האחרים הסקטורים בדו"חות המקביל הרישום
בעיקר הממשלה, בדו"חות מהרישום שונה להיות

אליה. מתייחסת שההעברה התקופה מבחינת
יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת. לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
המושפעות מקריות תנודות שייתכנו משום זאת,
תקציבית. לשנה דיווח שנת ומהתאמת מרישומים

את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה
המדינה: בתקציבי הבאים הסעיפים

בתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
ההוצאה סעיפי למעט הפיתוח, ובתקציב הרגיל
תרבות מדע, גדנ"ע, 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, עובדים להכשרת המכון הדתות), (לושרד
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:
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ציבוריים עירוניים, יום): מעונות (לרבות ילדים גני
.(42 (גילים חובה וטרום (5 (גיל חובה  ופרסיים
נכללו 2 לגיל הגנים כל וכן 43 לגילים הפרסיים הגנים
קודמות בשנים בתשל"ח. החל החינוך" "במערכת

"האחרים". 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 שששנת"ם ספר בתי כוללים
נכללו בתשל"רו החל ח'). כיתה (עד ושמונהשנת"ם
הספר בתי בין עובדים לנערים הספר בתי רוב

המיוחדים.
ספר ובתי ביניים חטיבות כולל עליסוד1 חינוך
כיתות  עליונות (חטיבות תלתשנת"ם תיכונים
ספר בבתי טיי"ב). (כיתות וארבעשנת"ם '"'ב)
לימודים יש  ורבנתיב"ם חדנתיב"ם  תיכונים
ובכיתות וחקלאיים מקצועיים עיוניים, לימור בסוגי
פי על מתנהלים הלימודים העובדת. בהתיישבות המשך
תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד של תוכניות

גמר. תעודות או בגרות
לאאוניבר וגבוהים עלתיכונים מוסדות
הבאים, המוסדות נכללו העלתיכון בדרג סיסאיים.
השכלה או בגרות (תעודת הקבלה תנאי לפי אשר
הלימוד, ומשך מקבילה) השכלה או מלאה תיכונית
אינם בהם הלימודים ואשר כעלתיכונים מוגדרים

אוניברסיטאיים:
וגננות מורים להכשרת מוסדות 

אחיות להכשרת אחרים עלתיכונים מוסרות 
וכיו"ב. טכנאים הנדסאים, מוסמכות,

להשכלה מהמועצה קיבלו הנ"ל מהמוסדות חלק
בתחומי גבוהים לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה
,22.33 (לוחות אלה לימודים זה. לצורך שאושרו לימוד
B.F.A. כגון: "בוגר" בתוארי מזכים ך22.48) 22.47
uq B.Ed במוסיקה; בוגר B.Mus. באומנות; בוגר

בהוראה.
הטכניון; העברית; האוניברסיטה אוניברסיטאות:
בראילן; אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת
מכון בנגב; בןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת
הפתוחה האוניברסיטה על נתונים למדע. ויצמן

ר22.46. 22.45 בלוחות בנפרד נמסרים
חובה, גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
הרשמיים, הספר בתי כל  והעליסוד1 היסודי ובדרג
החינוך משרד שבפיקוח רשמיים הבלתי הספר בתי
הסעד 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 מוסדות נכללו העלתיכון נררג

וטכנאים. ולהנדסאים וגננות,
 לאיהוד"ם תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכוי. דרוזים נוצרים, מוסלמים,
הספר בתי הוגדרו והתרבות, החינוך משרד החלטת
יחידה בפיקוח הדרוזי" כ"מגזר הדרוזיים שביישובים
הדרוזי המגזר על נפרדים נתונים נפרדת. מינהלית
ב"מגזר נכללו בתשמ"ב, החל .22.19 בלוח ראה

בגולן. הדרוזיים המוסדות גם הדרוזי"

האומדנים ניכוי ידי על נאמדו קבועים במחירים
את בחשבון המביא מחירים במדד שוטפים במחירים
בהיעדר אלה. מוסדות הוצאות של המיוחד ההרכב
חודשים, לפי השנתית ההוצאה התפלגות על נתונים

רבעוני. או חודשי מחירים ניכוי לערוך ניתן לא
האומדנים מחושבים  "אחר"  העסקי בסקטור
באינדיקטורים שימוש ידי על קבועים במחירים
הילדים בגני הילדים במספר כמו רלוונטיים, כמותיים

הפרטיים.
חושב במבנים להשקעה קבועים במחירים האומדן
האומדן למגורים. בבנייה התשומה מחירי מדד בעזרת
לענפים המחירים מדדי בעזרת חושב בציור להשקעה

מיבוא. לציוד והמדד ציוד המייצרים
שפורסמו לנתונים בהשוואה מתוקנים. אומדנים
לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו הקודם בשנתון
כספיים דו"חות קבלת בעקבות ו1986/87 1985/86

החינוך. ממוסדות נוספים מפורטים
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 22.4 בלוח

הקודמות. השיטות לפי גם שנערכו 1974/75
האומדנים מוצגים 1984/85 בשנת החל .2
לעיל. שפורט כפי שונות, הגדרות ולפי שונה במתכונת
קודמות לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר כדי
לשנת האומדנים ך22.6 22.4 בלוחות מוצגים
הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי גם 1984/85

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דוחות .1
להצעות הסבר ודברי המקומיות והרשויות הלאומיים

הממשלה. של התקציב
מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2
סמך על רווח כוונת ללא במוסדות וההכנסות ההוצאות

המוסדות. של הכספיים הדרחות
מקומיות לרשויות הקבלנים מדיווחי עיבור .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
ובמוסדות (22.48 ער 22.7 (לוחות החינוך שבמערכת
הערבי ובחינוך העברי בחינוך (22.10 (לוח "אחרים"
על נתונים מובאים לכך בנוסף הדרוזי). המגזר (כולל
(לוחות מבוגרים חינוך של במסגרות הלמידה

.(22.51 22.49

החינוך מערכת
הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת

וסוג: דרג לפי הממוינים
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הוראה משרות מספר אחדות, נשנים .(22.8 (לוה
כתוצאה מעלה כלפי מו0ה היה היסודיים הספר בבתי
אחד מתפקיד יותר נעלי המורים של כפולה מספירה
הגדרת הכפילויות. נוכו בתשמח החל הספר. ננית
מורים להכשרת מוסדות לגני גם תופסת המשרה
ננת1 ההוראה משרות נספירת .(22.34 (לוח וגננות
משרות גם נכללו והחקלאיים המקצועיים הספר

המקצועיים. המדריכים
היסודיים הספר כנת1 ההוראה משרות על כנתונים
החינוך משרד מתקצינ הממומנת ההוראה רק נכללה
החינוך רשות שמממנים ההוראה נכללה לא והתרבות;

וכוי. ההורים המקומית,
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
לשבוע; שעות 30  יסודי נחינוך כדלהלן: מלאה,
שעות 24  הנינ"ם) חסינת (כולל העליסוד1 נחינוך
שעות 21  וגננות מורים להכשרת נמוסדות 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

.(22.29
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
הוראה כוחות "סקר על המבוסס ,22.30 בלוח
"סקר על המבוססים ך22.32, 22.31 ובלוחות תשמ"ר
תשמד,  יסודי העל בחינוך ומדעים מתמטיקה מורי
נתיב בכל נספר והמקצועי העיוני בנתיב המלמד מורה
פעם נספר העליונה) (החטיבה התיכון כל בסך ואילו
הביניים בהסיבת המלמד מורה גם כלבד. אחת
בסך ואילו חסיבה בכל פעם נספר העליונה ובחטיבה
לפי במיון בלבד. אחת פעם נספר העליסוד' החינוך כל
אחד בכל נספר מורה כל הוראה, מקצועות

שלימד. מהמקצועות
22.31 (לוחות ומדעים מתמסיקה מורי

ו22.32).
נעשה הפדגוגית ההכשרה ולפי ההשכלה לפי המיון
או ההשכלה נרכשה שבו האחרון הספר לבית בהתאם
ביותר הגבוהה לתעודה ובהתאם הפדגוגית ההכשרה

אלה. מתחומים אחד בכל קיבל שהמורה
החטיבות לפי פוצלו מקצוע בכל ההוראה שעות

המקצוע. את לימד המורה שבהם והנתינים
,22.2622.16 ,22.1322.10 (לוחות תלמידים

(22.34  22.33
.(22.19 .22.11 .22.10 (לוחות ילדים בגני ילדים
43 בני רק נכללו תשלנ, עד  העברי בחינוך
נכללו בתשל"ג, החל וציבוריים. עירוניים בגנים שביקרו
נכללו בתשלז החל פרטיים. בגנים שביקרו 43 בני גם
ופרטיים. צינוריים נגנים שביקרו שנתיים כני גם
חובה. בגני המבקרים 5 בני רק נכללים הערבי בחינוך

בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
שנת בסוף המצב לפי חושב 22.33 ,22.14  22.11
על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב הלוח.

595 והשכלה חינוך

אחרים מוסדות
מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
והכוללים: כאחרים שהוגדרו נמוסדות גם לימודים
בדרג תורה). (תלמודי פטור מוסדות  היסודי בדרג
בתי לחניכים, ספר בתי קטנות, ישיבות  העליסוד'
לאחיות וקורסים חסות מעונות תעשייתיים. ספר
העלתיכון בדרג תשמג. ער נכללו ומטפלות מעשיות
מתנהלים שנהן ומעלה, 18 לגני גדולות "ישיבות 

קודש. לימודי

ללוחות הסברים
וליליד1 לידה, 'נשת  לארץ חוץ לילידי מוצא:

האב. לידת יבשת  ישראל
עלתיכונים חינוך ומוסדות ססר בתי ילדים, גני
עד 22.7 (לוחות לאאוניברסיטאיים וגבוהים

.(22.34
בלוחות מתפרסמים אין בתשל"ט החל ילדים. גני
על לא ואף הגנים מספרי על נתונים 22.8 ,22.7
נתונים להלן). מקורות" (ראה בגנים הוראה מ^רות
22.11 ,22.10 בלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על

ו22.19.
(22.7 (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 סוג בכל או  חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת ןאולן  00ר
לכך, הקורא של לבו תשומת להסב מנת על בלבד;

בסוגריים. הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו
תלתשנת"ם תיכונים ספר בבתי לימוד סוגי
ספר בתי וארבעשנת"ם. עליונות) (הסיבות
אחד לימוד מסוג לימודים מתקיימים שבהם תיכונים
הספר בתי בין נמנו מקצועי) או עיוני (כגון: בלבד
מתקיימים שבהם ספר בתי ואילו החדנתיב"ם
ומקצועי) עיוני (כגון: אחד לימוד מסוג ביותר לימודים
הרבנתיב"ם הספר בתי בין בלבד אחת פעם נמנו
מנת על התיכונים) הספר בתי של הכל סך בשורת (וכן
המינהליותארגוניות. היחידות של מספרן את לציין
ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
על בו. המתקיימים הלימודים מסוגי אחד בכל רבנתיב1
הגדרות לימוד. סוג כל של הכולל ההיקף את לציין מנת
בלוח הספר בית גודל ממוצעי חישוב לצורך שימשו אלו

.22.16
בין נמנו ירושלים כמזרח מכינים ספר כתי

הביניים. חטיבות
,22.3222.29 ,22.8 (לוחות הוראה כוחות

(22.34
ספר בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
לנ שים בלי אחת, ארגוניתמינהלית יחידה המהוה
השעות למספר הספר, ננית שונים לימוד סוגי לקיום
הספר. ננית מילא שהוא לתפקידים או לימד, שהמורה
נספירת נכלל אחד ספר מנית ניותר המלמד מורה
אם אולם, נהם; שלימד ספר נחי כמספר המשרות
או אחד, לימוד מסוג ניותר ספר נית נאותו לימד
נלבד אחת פעם נספירה נכלל אחד, מתפקיד ביותר



מכינים (מסמ"ר) והרגיל (מסמ"מ) המעשי במסלול
בעוד ממשלתיות גמר תעודות לקראת התלמידים את
לקראת רובם את מכינים (מסמיית) התיכון שבמסלול

מקצועיות. בגרות בחינות
בחינוך ההכשרה מגמות הם הלימוד מקצועות

הסכנולוג1. יסודי העל
בחינוך והנדסאות. טכנאות בלימודי תלמידים
שנה במשך תלמידים מכשירים הטכנולוגי יסודי העל
ובמשך טכנאי", תעודת לקראת '"ב) כיתה (לאחר
"הנדסאי". תעודת לקראת '"ב) כיתה (לאחר שנתיים
נכללו לעלתיכונים, נחשבים אלה שלימודים למרות
הלומדים בין כלומר, לימודיהם, מקום לפי התלמידים
ולוחות 22.10 (לוח הטכנולוגי העליסוד1 בחינוך
המציג ,22.33 בלוח רק העליםוד1). החינוך על אחרים
נכללו העלתיכון, בדרג הכולל הלמידה היקף את
החינוך תלמידי בין בתש"ן) (כ2,800 אלה תלמידים
הלומדים הכל בסך מההבדלים חלק מכאן העלתיכון.
(ראה ו22.33 22.10 הלוחות בין העלתיכון בחינוך

להלן).
והגבוה העלתיכון בחינוך תלמידים
22.34 ,22.33 ,22.10 (לוחות הלאאוניברסי0אי

.(22.48 ,22.47j
הלימוד של הכללי ההיקף מוצג 22.33 בלוח
הכיתות תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על העלתיכון
החטיבה ותלמידי הטכנולוגי העליסוד בחינוך ייגי"ד
באוניברסיטת הרשומים "אורנים" בסמינר האקדמית
במוסדות הלמידה בנפרד מוצגת כ"ב/10 בלוח חיפה.
אחרים, עלתיכונים ובמוסדות וגננות מורים להכשרת
"אורנים", בסמינר לעיל המוזכרים התלמידים למעט
'"גי"ד כיתות ותלמידי חיפה באוניברסיטת שנכללו
בדרג זה בלוח שנמנו הטכנולוגי העליסוד' בחינוך
המוסרות על נתונים נמסרים 22.34 בלוח העליסור1.
התלמידים (כולל בכללם וגננות מורים להכשרת
בין ההבדלים מכאן "אורנים"). בסמינר לעיל המוזכרים

.22.34  22.33 ולוחות 22.10 לוח
תיכונים על לימודים מתקיימים לכך בנוסף
בלוח נכללו ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" ב"ישיבות
במערכת שלא האחרים המוסדות בין 22.10

החינוך.
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
נכללו טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת

זה. במכון הלומדים כלל כין 22.51 בלוח גם
לאאוניברסיטא"ם וגבוהים עלתיכונים במוסדות
שקובצו התמחויות, של במגוון לימודים מתקיימים
מהתחומים (חלק כדלהלן לימור לתחומי בלוחות

ראשון): תואר לקראת ללמוד אפשר
ומורים הרך לגיל מורות גננות, הכשרת הוראה:
חינוך פורמלי, בלתי חינוך וכן השונים החינוך בשלבי

וכוי. מיוחד
ודומיהן: סכנאות הנדסאות, הנדסה,
ים קציני טכנית, הוראה תכנות, חשמל, אלקטרוניקה,
ועיצוב סכנולוגיה שימושי, ומרע טכנולוגיה וכן וכוי,
תואר לקראת  טכנולוגיה הוראת ואופנה, 0ק00יל

ראשון.
שיניים), (רנטגן, טכנאים רפואיים: עזר מקצועות

וכוי. תברואנים אופטומטריסטים, ביו0כנאים,

הם אף המתייחסים המתאימים, בגילים אוכלוסייה
הלוח. שנת לסוף

עיוניים תיכונים ספר בבתי '"ב כיתות תלמידי
(22.25  22.22 (לוחות

של '"ב בכיתות הלומדים תלמידים העברי: בחינוך
האגף בפיקוח והדתיים הכלליים העיוניים הספר בתי
ספר בבתי '"ב כיתות תלמידי נכללו לא דתי. לחינוך
דתיים ספר ובבתי לצעירים, בישיבות אקסטרניים,
בגרות תעודת לקראת לומדים שאינם אחרים

אינםרנית.
הספר בבתי '"ב כיתות תלמידי הערבי: בחינוך
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

''"ב). (כיתות
שבועיות לימוד 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 הינו כשההבדל בחירה,
לימוד: כיווני לפי גם התלמידים מוינו 22.25 בלוח
צירוף ידי על נקבע הכיוון הומניסטי. או ריאליסטי
בכיוונים הבאה: בצורה לימוד ויחידות מקצועות
 הומניסטי 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 הריאליסטיים
נלמדו המלא ההומניסטי ובכיוון יותר, או לימוד יחידות
אנגלית, להוציא (חובה, ההומניסטיים המקצועות כל
כל יותר. או לימוד יחידות 1 7 של כולל בסך ובחירה)
לימודים, כיוון באף הנ"ל 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. הומניסטי מקצוע
לומדים התלמידים חלקי: הומניסס1 כיוון
אף לומדים ואינם מוגברים הומניסטיים מקצוע(ות)

מוגבר. ריאליסטי מקצוע
לומדים התלמידים וריאליססי: הומניסטי כיוון
הומניסטיים וגם ריאליסטיים גם מוגברים מקצועות
לעיל). (ראה כיוון בכל מלא לימודים להיקף להגיע מבלי
כלל לומדים אינם התלמידים מוגדר: כיוון ללא

מוגברים. מקצועות
העליסוד1 כחינוך הלימוד ומקצועות המסלול

.(22.26 (לוח הטכנולוגי
לרמת בהתאם היתר, בין נקבע, הלימוד מסלול
והמעשיים העיוניים הלימודים בין ליחס הלימודים,
התלמידים. את מכינים שלקראתה התעודה ולסוג
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התלמידים בין נספרו (כ74) עצמן והכיתות (כ2,200)
התיכונים. הספר בבתי והכיתות

גן ככיתות המלמדות גננות של משרות .2
מורים של ומשרות יסודיים ספר לכתי הצמודות
יסודיים ספר לבתי הצמודות טי בכיתות המלמדים
הספר בבתי העבודה ויחידות המשרות בין נספרו

היסודיים.

מקורות
,22.34  22.15 ,22.13  22.7 בלוחות הנתונים
מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות המתייחסים
שערכה ילדים וגני ספר בתי של וסקרים מפקדים על
משרד עם בשיתוף ל0ט0יס0יקה המרכזית הלשכה
תלמידים קובצי מתוך עיבודים ועל והתרבות2 החינוך

כלהלן: והתרבות החינוך משרד של ומורים
,22.11,22.10 (לוחות ילדים3 בגני 52 בני ילדים
על מבוססים 43 לבני הנתונים העברי בחינוך :(22.19
המרכזית הלשכה שעורכת ילדים" בגני ביקור "סקר
אדם". כוח ל"סקר בצמוד בתשל"ג החל לסססיססיקה
הוכן 5 לבני שנתיים. בני גם נכללו ואילך מתשל"/

אומדן.
על המבוססים ,42 בני ילדים על הנתונים בניתוח

הדגימה. טעויות את בחשבון להביא יש מדגם,
הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים דו"רוות על תשמ"ג עד התבססו
אומדנים הוכנו מתשמ"ז והתרבות. החינוך למשרד

ילדים. בגני ביקור סקר על המבוססים
(לוח עליסוד"ם חינוך במוסדות פנימיות
במוסדות פנימיות סקר על מבוססים הנתונים (22.20
המרכזית הלשכה ע"1 שנערך עליסוד"ם חינוך
החינוך מוסדות כל תשמ"ט". בשנת לסטטיסטיקה
החינוך משרד שבפיקוח העברי בחינוך העליסוד"ם
בחיוב והעונים במוסר, פנימיה יש אם נשאלו והתרבות
שהתגוררו התלמידים על שאלון למלא נתבקשו
במוסדות פנימייה יש אם נבדק לא המוסד. בפנימיית
החינוך משרד בפיקוח שאינם עליסוד"ם חינוך
(כגון אחרים חינוך בשלבי חינוך מוסדות והתרבות,
פנימיות בסקר נכללו לא ואף וכוי) עלתיכון יסודי,
חינוך מוסדות 616 מתוך שהוא. סוג מכל אחרות
לא עליונות) וחטיבות ביניים (חטיבות עליסוד"ם
פנימיות נמצאו היתר מבין מ16. מידע התקבל
שענו. למוסדות מתייחסים בלוח הנתונים כל ב208.

שבו מוסד הוגדר פנימייה בעל חינוך כמוסד
עצמו. המוסד בפנימיית המתגוררים תלמידים לומדים
בקיבוץ, המתגוררים חוץ תלמידי רק נכללו בקיבוצים
הצעירה. ההכשרה במסגרת הלומדים את להוציא

על מבוססים הנתונים בתש"ן הוראה. כוחות
,22.29 ,22.8 (לוחות עבודה ויחידות הוראה משרות
שערכה חינוך מוסדות של השנתי המפקד על ,(22.34

אדם, כוח ניהול ודומיהן: כלכלה מינהל, פקידות,
ושמאות; מס "עוץ מלון, בתי מינהל ציבורי, מינהל
ומינהל כלכה עסקים, מינהל  ראשון תואר לקראת

השיתופי. המשק של
עיצוב כולל (לא עיצוב, פיסול, ציור, אמנויות:
מחול, מוסיקה, צילום, צורפות, ואופנה) טקסטיל
תואר לקראת גם רובם  וקולנוע הבמה אמנות

ראשון.
יחסי נסיעות, סוכני דרך, מורי אחרות: מגמות
בטלויזיה וכתבים מפיקים ספרנות, ופרסום, ציבור

וכוי.
וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
אלה רק נחשבו (22.34  22.33 ,22.10 (לוחות
גבוהים או עלתיכונים לימודים שלמדו
ותוכנית מתכונת לפי סדירים, לאאוניברסיטא"ם
לקבלת והמובילות אלה במוסדות המקובלות הלימודים
אשר תלמידים בסיכומים נכללו לא להוראה. הסמכה
בקורסים ולמדו הואיל זאת, להגדרה התאימו לא
למטפלות, במסלול או מכינות בכיתות להשתלמות,
"מורה תעודת לקראת המשתלמים בפועל מורים וכן
בסך (כ9,700 B.Ed. תואר לקראת או בכיר" מוסמך

בתש"ן). הכל
(22.34  22.33 (בלוחות די שנה תלמידי

כוללים:
;B.Ed. תואר לקראת לומדים 

במוסדות בכיר, מוסמך מורה לקראת לומדים 
שנים; 4 נמשכים זאת תעודה לימודי שבהם

באורנים. האקדמית בחטיבה B.A. תלמידי 
לקראת הלומדים את רק די, בשנה כולל, 22.47 לוח

.B.Ed. תואר
נובעת 22.34 בלוח המוסדות במספר ,77'/',!
יותר. גדולים למוסדות קטנים מוסדות מצירוף בעיקר
במוסדות ראשון אקדמי תואר ומקבלי תלמידים
,22.,33 (לוחות לאאוניברסיטא"ם גבוהים
על נתונים רוכזו 22.47 בלוח .(22.48 22.4 ?
ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסדות התלמידים
לקראת שלמדו לאאוניבירסיטא"ם, אחרים גבוהים
הכרה או היתר שקיבלו במסלולים ראשון אקדמי תואר
תואר להעניק וזכאים גבוהה להשכלה המועצה מן

כנל.
תואר מקבלי על נתונים נמסרים 22.48 בלוח

אלה. במוסדות
גבוהים ממוסדות B.Ed. תואר מקבלי בין
אלה הן נכללו מורים להכשרת לאאוניברסיטא"ם
והן סדירים כתלמידים התואר לקראת שלמדו

המשתלמים.
הכיתות, המוסדות, ספירת ערבי: חינוך
,22.10  22.8 (לוחות ההוראה ומשרות התלמידים

.(22.17  22.15
יסודיים ספר לבתי צמודות טי בכיתות תלמידים .1

.1988 .8 מסי מוסף"  לישראל ה000י00י ביררוון  תשמח  חינוך מוסרות ראה 2

מסדרת 186 מסי בעלון .1989 עוארמרס היהודית באוכלוסייה 24 בני בקרב יום ובמעונות בגנים הביקור ראה 3

ותרבות. תינוך של ל000י00יקה העלונים
.124 מסי ותרבות חינוך של ב000יס0י7ןה העלונים וסדרת 1981 ,4 כוסי שם. ראה בנושא קודמים לסקרים אשר 4

597 והשכלה חינוך



הספר בתי בתשמ"ט. העברי החינוך של דתיים
דיווחו הסקר, במסגרת נסקר. נכללו לא המיוחדים
רווחה שירותי מ50 למעלה של קיומם על הספר בתי
(מסגרות וחינוך וכר) רפואה שירותי "עוץ, (שירותי
העשרה). ופעילויות תוכניות הוראה, שיטות חינוך,
930/0 ובהם המוסדות מכלל ל910/0 הגיעה ההיענות
המוסדות, כלל על מוצגים הנתונים התלמידים. מכלל

ענו. שלא למוסדות זקיפות לאחר
עיוניים תיכונים ספר בבתי '"ב כיתות תלמידי
על מבוססים הנתונים .(22.25  22.22 (לוחות
המרכזית הלשכה ידי על שנערכו סקרים
בתשמ"ז בתשמ"ה, בתשמ"ג, ל000יססיקה
כיתות תלמידי רשימות נתקבלו נסקרים וכתשמ"ט.
והבחירה החובה מקצועות צוינו תלמיד כל לגבי '"ב.

הבחינות סוג וכן שלמד הלימוד יחידות ומספר
הגיעה ההיענות והמוצא. המין התכונן, שלקראתן
העברי בחינוך המוסדות מכלל לכ850/0 בתשמ"ט
בבחינות הרפורמה שלאחר המתכונת לפי שלמדו

הערבי. בחינוך ולכ970/0 הנגרות,
(לוחות וגמר בגרות לתעודת והזכאים הנבחנים
מתוך עיבוד על מבוססים הנתונים .(22.28  22.27
החינוך משרד של בתשמ"ח הבגרות בחינות קובץ
מהשאלונים). בכ980/0 ר,0יפול סיום (אחרי והתרבות
המשנה ונבחנ1 הנבחנים את כלל שעובד הקובץ
משנה בבחינות הנבחנים את כלל ולא תשמ"ח ממחזור
נבחנים בעיבוד נכללו לא אף קודמות. משנים
לנבחנים מתייחסים בלוחות הנתונים אקסטרניים.
ותעודות ומקצועיות עיוניות בגרות לתעודות ולזנאים

והערבי. העברי בחינוך מקצועיות גמר
ספר) בית סוג פיקוח, (מחוז, המוסדיים האיפיונים
שערכה חינוך" מוסדות "מפקד קובץ מתוך הועתקו
ואילו בתשמ"ח, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
התלמידים של דת) מוצא, (מין, האישיים האיפיונים
.1983  והדיור האוכלוסין מפקד קובץ מתוך הועתקו
עלתיכון בחינוך ראשון תואר ומקבלי תלמידים
התלמידים על הנתונים לאאוניברסיטא1. וגבוה
,22.33 (לוחות וגננות מורים להכשרת במוסדות
על בתשיין וגם תשמ"ח עד התבססו (22.47 ,22.34
מזכירות ידי על שנמסרו כלליים נתונים ובו שנתי מפקד
מתוך עיבוד על מבוססים הנתונים בתשמ"ס, המוסד.

והתרבות. החינוך שבמשרד תלמידים קונץ
העלתיכונים במוסדות התלמידים על הנתונים
מבוססים האחרים הלאאוניברסיטאיים והגבוהים
עלתיכוניות לימוד מסגרות של שנתיים מפקדים על
המרכזית הלשכה ידי על שנערכים וגבוהות

6.(22.47 ,22.33 (לוחות ל00סי00יקה
תואר מקבלי על תש"םתשמייס לשנים הנתונים
להכשרת לאאונינרסיטאי'ם גבוהים ממוסדות B.Ed.
רשימות מעיבוד נתקבלו ,(22.48 (לוח וגננות מורים

הביניים בחטיבות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
מורים להכשרת ובמוסדות התיכונים הספר ובבתי
החינוך ממשרד שנתקבל מידע עיבוד ועל וגננות
מידע בתוספת היסודי, בחינוך מורים על והתרבות
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שאספה משלים

המוכרים. הספר ומבתי עצמאי, לחינוך מהמרכז
הספר ובתי הביניים בחטיבות המורים על הנתונים
"סקר על מבוססים (22.30 (לוח בתשמייו התיכונים
המרכזית הלשכה ידי על שנערך הוראה" כוחות
בחינוך המורים על הנתונים בתשמ"ו. לסטטיסטיקה
קובצי על הרשמי, החינוך לגבי מבוססים, היסודי
ולגבי והתרבות, החינוך משרד של מורים משכורות
על  המוכרים הספר ובבתי העצמאי בחינוך המורים
המרכזית הלשכה ידי על אלה ממקורות שנאסף מידע

לסטטיסטיקה.
העליסודי בחינוך ומדעים מתמטיקה מורי
"סקר על מבוססים הנתונים .(22.32  22.31 (לוחות
שערכה העליסודי" בחינוך ומדעים מתמטיקה מורי

בתשמ"ז. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
רשימה לערוך מוסד כל התבקש הסקר כמסגרת
של י''ג/יר 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 ופרטי 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 כנתוני שימוש בהן שנעשה זקיפות
במקצועות המורים על נתונים (ראה בתשמ"ו ההוראה
הסטטיסטי בשני/// כ"ב/31 בלוח בתשמ"ו המתאימים

.(39 מסי לישראל
על לתשמייח הנתונים התלמידים. של והמין הגיל
הם 22.13  22.12 בלוחות ביניים וחטיבת יסודי חינוך
תלמידים" תכונות "סקר על המבוססים אומדנים
לסטטיסטיקה5 המרכזית הלשכה ידי על שנערך

בתשמ"ח. התלמידים מספרי ועל בתשמד
על מבוססים העליסודי 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 .(22.21
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנערך וחינוך"
והממלכתיים הממלכתיים היסודיים הספר בבתי

"ירחון גם ראה .629 מסי מיוחד פרסום תשל"ז". הספר ובתי הגנים תלמידי של הרמוגרפיותחנרתיות "התכונות ראה
לתשמ"ד. נתונים המו0ד ,1985 ,4 מ0י מוסף",  לישראל 000י00י

חינוך מוסדות וכן 782 מיוחד פרסום  תשמ"ה" לאוניברסיםאות) (פרס וגבוהים עלתיכונים חינוך "מוסדות ראה
.1985 ,6 מסי מוסף",  לישראל הססטיסנו1 "הירחון ארעיים, נתונים  תשמ"ה
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ההרשמה תוצאת
חיונית תשובה קיבל המועמד ולומד: התקבל

ללמוד. והתחיל אחת מאוניברסיטה לפחות
חיובית תשובה קיבל המועמד לומד: ואינו התקבל
ללמוד. התחיל לא אך אחת מאוניברסיטה לפחות

ממוסר אפילו חיובית תשובה קיבל לא התקבל: לא
אחד.

מקבלי מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים10. מקבלי
בלוחות ניתנים בתשל החל בלבד. תארים
אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם 22.42  22.40
בין בלבד). אקדמי תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו,
רק זו בשנה שקיבלו אלה נמנים התעודות מקבלי
תעודה וגם תואר גם שנה באותה שקיבלו אלה תעודות;
דוקטור תואר מקבלי לתואר. בהתאם רק מוינו

שני. תואר מקבלי בין נכללו ברפואה
מבוססים 22.43 בלוח ותשמט לתשמה הנתונים
וקובץ תארים מקבלי קובץ בין שנערכה הקבלה על
הועתקו שבאמצעותה ,1983 והדיור האוכלוסין מפקד
מקבלי מתוך אחוז כ88.0 עבור אישיים נתונים

התארים.
לשווי מתייחסים הסגל מספרי 22.44 בלוח סגל.
המשרות של סיכום (כולל שלמות משרות ערך
עיבודים על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקיות).
ידי על האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שהוזמנו
גבוהה. להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון הועדה
הנסקרת. השנה של חדשיים ממוצעים הם הנתונים
22.45 בלוחות הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה עי1 נמסרו ו22.46
מספרי בלבד. האקדמי המסלול ובוגרי תלמידי בהם
תשלום ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים התלמידים
הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת ראשון).

התלמיד. שצבר
ראשון תואר לקראת הלומדים תלמידים
הסברים ראה לאאוניברסיטאיים: גבוהים במוסדות

לעיל. ו22.48 22.47 ללוחות

מבוגרים חינוך
22.49 בלוח הקדםאקדמיות המכינות על הנתונים
מכינות על החינוך לקידום האגודה ידי על נמסרו
ליד הפועלות מכינות תלמידי נכללו שבפיקוחה.
אזוריות מכללות ושלוחותיהן, האוניברסיטאות

מורים. להכשרת ומוסדות
שנה; עד  חדשלב1 מסלול:

שנתיים, עד  דושלב1
שנים. שלוש עד  תלתשלב1

לסיוע לזכאים התלמידים מוינו מסלול בכל
או צבאי שירות מסיימ1 הינם לסיוע הזכאים ולאחרים.

מפקד במסגרת המזכירויות ע1 שנמסרו אישיות
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על שנערך

גבוהים ממוסדות ראשון תואר מקבלי על הנתונים
המוסדות מן התקבלו אחרים לאאוניברסיטאיים

עצמם.

אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות

ידי על הנתונים סופקו תשכד עד תלמידים.
הנתונים עובדו תשלה עד מתשכ"ה האוניברסיטאות.
מתוך לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
הנתונים, מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים
תשכד עד המספרים והמועד. ^ההגדרות שונו
כל בהם ונכלל לימודים שנת כל לתחילת מתייחסים
נכללו בתשכה 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 כוללים
עיבודים על מבוססים הנתונים בתשלייו החל
לפי המוסדות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)7. השלמות בתוספת
22.14 בלוחות ולתשמ"ט לתשמ"ה הנתונים
קובץ בין שנערכה הקבלה על מבוססים ו22.38
.1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ הססודנסים
כ86 עבור אישיים נתונים הועתקו זו הקבלה באמצעות

הסטודנטים8. מתוך אחוז
מחו"ל ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו בלוחות
לקראת הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהינם
גם הקודם לשנתון עד נכללו 22.35 בלוח תואר.
לימוד בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים תלמידים
והחל תואר) לקבל מנת על (שלא מיוחדות אקדמיות

בלוח. נכללים אינם זה בשנתון
לפי הלימודים תחום נקבע ך22.37 22.36 בלוחות
המחקר לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע
עד שמוינו העברית באוניברסיטה לרפואה בפקולטה
ומתשל"א בה, לומדים שהם לפקולטה בהתאם תש"ל
לומדים. שהם המקצוע של המדעי לתחום בהתאם 
התלמידים נכללו לא תעודות לקראת התלמידים נין
התואר. לפי רק שמוינו יחד גם ותעודה תואר לקראת

מתוך הופקו 22.39 ללוח הנתונים מועמדים9.
ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי
מתייחסים בלוח המספרים האוניברסיטאות. של
האוניבר (מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים

המועמד). פנה שאליהן סיטאות

.1989 .2 מסי מוסף.  לישראל הסטטיסטי הירחון 1987/88 תשמח, באונינר0י0אות 00וונ0ים ראה
.1990 ,6 מסי שם, תשמיט.  באוניברסיטאות סטודנטים של דמוגרפיות תכונות ראה

.1986 ,2 מסי שם, תשמה  באוניברסיטאות ראשון תואר ללימור1 מועמויס ראה
תארים מקבלי של דמוגרפיות ומתכונות ,1989 .5 מסי שם, תשמח,  האוניברסיטאות מן תארים מקבלי ראה

.1990 ,5 מסי שם, תשמט,  האוניברסיטאות מן
10
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החינוך משרך ידי על נמסרו 22.50 בלוח הנתונים
על נמסרו 22.51 בלוח הנתונים ואילו והתרבות

והרווחה. העבודה משרד

וכלכליים חברתיים בקריטריונים העומדים לאומי,
סיוע יקבלו אלה החינוך. לקידום האגודה ירי על שנקבעו

במכינה. לימודיהם לצורך כלכלי

נבחרים פרסומים

1980 באוניברסיטאות הסגל 736
לתואר ה00ודנ0ים של הלימודים מהלך 772

מעקב סקר  באוניברסיסאות 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 בחטיבה לימוד וכיווני מקצועות 844

תשמ"ז  תשמ"ג העיוני החינוך

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
35 ,34 ,30 ,29 ,21 , 18 ,1 5 '00

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
אוכלוסייה  סטטיסטיים 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

של חברתיותכלכליות ותכונות השכלה 24
המדגמית מהפקידה נתונים  האוכלוסייה

מיוחדים פרסומים
1956 יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת 66

עד תשכיר. 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 סטודנטים 618

תשל"בתשל"נו
מחדל סטודנטים קליטת סקר 624

תלמידי של הדמוגרפיתחברתיות התכונות 629
תשל"ז הספר ובתי הגנים

מס"מי של ותעסוקה לימודים 694,663
חלקים ,1979 בישראל האוניברסיטאות

אינ'
לימודים,  באוניברסיטאות סטודנטים 712 ,6 78
חלקים תשל"ט, הכנסה ומק1רות תעסוקה

איבי
תשמ"א ילדים וגני ספר בתי 701
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EDUCATIONAL LEVEL

PERSONS AGED 15 AND
OVER1, BY POPULATION
GROUP, YEARS OF
SCHOOLING, SEX AND AGE

n^Diun
ומעלה1, 15 בני

אוכלוסייה, קבוצת לפי
בבית לימוד שנות

וגיל מין ספר,
22.1

הכלי *Total2iid1סך rmvy
Years of schooling

אחוזיםאלפים

Thou
sands

Per
cents

014589101112131516+Median

האוכלוסייה Totalבל population
19611 ,437.2100.016.18.134.732.09.18.01961
19702,032.8100.012.27.132.136.87.44.48.81970
19752,358.0100.09.45.326.918.124.19.86.49.91975
19802.660.3100.08.04.622.817.128.311.57.710.71980
19852,939.5100.06.23.719.417.031.613.09.111.21985
19883,021.1100.06.03.417.314.534.413.910.511.51988

19893,082.5177.896.5527.3435.21,075.2431.9322.31989thousandsאלפים
אחוזים 100.05.83.117.214.235.114.110.511.6percents

Ageניל

1517259.2100.0(0.5)(0.4)5.643.050.0(0.4)(0.0)11.01517
1824530.1100.00.90.67.79.560.318.22.812.01824
2534650.2100.01.41.311.912.837.419.815.512.22534
3544582.0100.02.51.817.413.429.017.518.312.03544
4554347.4100.09.55.122.911.324.313.013.911.14554
5564308.1100.014.87.729.410.719.29.28.98.75564
65+405.4100.017.78.031.410.218.28.06.58.165+

הכל 0ך 1,516.0100.02.92.877.775.236.273.372.577.7Mentotalגברים
1517132.7100.0(0.3)(0.2)4.644.349.9(0.6)11.01517
18242723100.00.7(0.5)7.411.360.017.23.012.01824
2534326.6100.01.00.911.414.137.018.217.412.22534
3544287.9100.01.11.217.613.930.115.121.012.13544
4554169.7100.03.64.224.711.926.312.217.211.44554
5564142.0100.07.48.230.311.321.310.011.79.75564
65+184.8100.010.79.032.710.019.28.69.88.765+

הכל 7,566.4100.08.63.477.373.234.074.88.677.4Womentotalנשיםסל
1517126.6100.0(0.7(0.66.641.750.2(0.2(0.111.01517
1824257.8100.01.20.77.97.760.719.22.512.11824
2534323.5100.01.81.612.411.537.821.413512.22534
3544293.9100.03.92.617.312.928.019.815.612.03544
4554177.8100.015.16.121.210.822.413.810.710.44554
5564166.1100.021.27.328.710.217.58.66.58.05564
65+220.6100.02357.230.410.517.47.43.77.565+
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PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING, SEX AND AGE
(cont.(

לפי ומעלה1, 15 בני
שנות אוכלוסייה, קבוצת

ספר, בבית לימוד
(המשך) וגיל מין

22.1

הבל* לימודTotal2סר שנות
Years of schooling

iinH'0אלפים
ThouPer014589101112131516+Median sandscents

NonJewsלאיהוד"

1961136.3100.049.513.97.6 27.51.51.21961

1970223.2100.036.113.713.0 35.11.7(0.4)5.01970

1975279.8100.022.912.912.6 38.09.13.11.46.51975

1980344.5100.018.910.016.0 33.913.55.52.27.51980

1985428.2100.013.47.719.3 32.019.25.92.58.61985

1988462.5100.015.27.316.6 30.621.46.02.98.61988
1989481.569.131.487.9אלפים 150.2101.727.912.61989thousands
100.014.46.518.3אחוזים 31.221.25.82.68.7percents

Ageג'ל

151761.3100.0(1.8)(1.3)46.6 18.631.7__10.21517
1824119.7100.0(2.8)(1.7)22.6 26.036.39.6(10)10.71824

2534123.1100.04.24.717.4 36.62259.05.69.52534
354473.3100.013.410.710.2 48.28.64.94.07.13544
455448.8100.033.415.45.3 35.16.1(2.7)(2.0)5.14554
556429.4100.049.816.0(2.7) 25.3(3.8)(0.7)(1.7)1.15564
65+25.9100.072.810.5(0.4) 12.0(2.7)(1.2)(04)0.765+

הכל 241.2100.07.05.820.7גנרים0ן 31.824.26.64.195Mentotal
151731.5100.0(1.0)(0.6)49.2 13.335.910.4151?
182461.1100.0(1.8)(0.8)24.9 21.839610.0(11)11.01824
253461.6100.0(16)2.420.0 31.125.410.68.910.52534
354436.7100.04.44.613.1 54.111.56.06.38.03544
455424.6100.011.015.47,7 50.87.7(3.3)(4.1)6.94554
556413.7100.021.225.5(2.2) 41.5(6.6)(1.5)(15)5.35564
65+12.0100.060.118.315.8(3.3)(1.7)(0.8)0.865+

הכל 240.2100.021.87.515.8נשים0ך 30.718.05.01.27.7Womentotal
151729.8100.0(2.7)(20)43.8 24.227.310.01517
182458.6100.03.82.620.2 30.433.29.1(0.7)10.31824

253461.4100.06.87.014.8 41.919.77.5(2.3)8.52534
354436.5100.022.516.77.4 42.45.8(3.6)(1.6)6.03544
455424.2100.056115.6(2.9) 189(4.5)(1.6)(0.4)0.94554
556415.7100.075.5(7.1)(3.2) 11.6(1.3)(13)0.75564
65+13.9100.084.1(3.6)(0.7) (8.7)(2.2)(0.7)0.665+

Till 1985  persons aged 14 and over. 2 Incl. not known. ידוע. לא כולל 2 ומעלה. 14 בני  198s iv
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PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING, SEX AND AGE
(cont.(

לפי ומעלה1, 15 בני
שנות אוכלוסייה, קבוצת

ספר, בבית לימוד
(המשך) וגיל מין

22.1

לימור שנות
Years of schooling

|1^n
Median 16+ 1315 1112 910 58 14

Total2 הבל2 0ר

D'TinX
3ercen
tages

D'D7K
Thou
sands

1961

1970
1975
1980
1985

1988
1989thousands

percents

Age

1517
1824
2534
3544
4554
5564
65+

Mentotal
1517
1824
2534
3544
4554
5564
65+

Womentotal
1517
1824
2534
3544
4554
5564
65+

Jews

8.4
9.3
10.3
11.1

11.5
11.8

11.8

11.2
12.2

12.5
12.4
11.6

9.4
8.5

11.9
11.2
12.2
12.5
12.4

11.9

10.4
9.1

11.7
11.3
12.3
12.6
12.3

11.3
8.5
7.9

3.6
4.9

7.0
8.5
10.2
11.8

6.3
8.1

10.7

12.3
14.2
15.3

34.6
39.7

26.1 18.8
30.4 17.2

33.6 16.6
36.7 14.2

35.4
31.7
255
21.3
17.3

14.9

309.7 404.0 973.5 347.3 377.1
12.0 15.6 37.7 13.4 14.6

7.5
6.3

4.3
3.9
3.1

2.7

65.1
2.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.6
9.3

7.6
6.4
5.0
4.4

108.7
4.2 100.0

(0.1) (0.5) 55.6 42.0
3.3 20.7 67.3 5.7
17.8 223 40.9 11.7
20.3 193 32.1 13.8

15.8 14.7 27.4 12.3
97 10.1 20.8 115
6.9 8.4 19.4 10.9

1.5 (0.2) (0.1) 100.0
2.3
6.1

13.0

20.9
29.9
32.8

(0.3)
.0.5

0.6
3.4
6.8
7.8

0.4 100.0
0.7 100.0
0.9 100.0
5.5 100.0
11.1 100.0
13.8 100.0

14.1 14.6 38.4
(0.8) 54.3

3.6 19.3 65.9
20.0 39.8
16.5
13.7
10.9
9.1

19.4

23.2
19.4
12.8
10.4

32.8
29.6
22.8
20.3

14.1 14.3
42.8 1.9

7.3 3.2
12.7 6.8
14.0 12.3

12.6 20.2
12.3 29.0
10.7 33.9

2.3
(0.1)

2.2 100.0
(0.1) 100.0

(0.4) (0.3) 100.0
(0.5) 0.8 100.0

0.6 100.0
23 100.0
5.9 100.0
7.2 100.0

0.6
2.2

6.3
8.4

9.9 16.7 36.9 12.7 14.9 2:7 6.2 100.1

(0.1)

3.1
16.1

17.6
12.3
7.1

4.0

(0.2)

22.2
24.6
22.1

15.7
9.4
7.8

57.3
68.7
42.2
31.3
25.2
19.1

18.5

41.0
4.1

10.7

13.6
12.0

10.9
11.1

(11)
1.3

5.4

13.7
21.6
30.6
31.8

(0.2)
(02)
(0.4)

(0.5)

4.6
7.3
7.4

(01) 100
(0.4) 100.
0.6 100.
1.2 .100
8.6 .100
15.6 100
19.4 100

.הודים

1,300.9
1,809.6
2,708.2
2,315.8
2,511.3
2,558.6
2,601.0

197.9
410.4
527.1

508.7
298.6
278.7
379.5

1,274.8
101.2
211.2
265.0
251.2
145.1

128.3

172.8

1.326.2
96.8
199.2

262.1

257.4
153.6

150.4

206.7

1961

1970

1975

1980

1985

1988

1989אלפים
אחוזים 

ניי

1517
1824
2534
3544
4554
5564
+65

הכל 1בריםסך
1517
1824
2534
3544
4554
5564
+65

ר,כל נ&ים0ך
1517
1824
2534
3544
4554
5564
+65
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PERSONS AGED 15 AND OVER,
BY YEARS OF SCHOOLING,
CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION
(JEWS(

לפי ומעלה, 15 בני
בבית לימוד שנות
לידה יבשת ספר,
עלייה ותקופת

(.הודים)

22.2

,Q'TinNאם אחרת*לא צוין p1989Percents, unless otherwise stated

הכל לימודTotalסך Tinyi
Years of schoolingContinent of

לידה birthיבשת and
עלייה D'rinNperiodאלפיםותקופת of

ThouPercen014589101112131516+|1*^n
Medianimmigration

sandstages

הכלאלפים 1סך 2,601.0108.765.1377.1347.3973.5404.0309.7TOTAL  thousands
אחוזים 100.04.22.514.613.437.715.612.011.8 percents
הכל 0ך 1ישראל 1,313.9100.00.40.45.714.249.218.211.912.2Israel  total
ישראל יליד: 244.8100.00.50.44.014.451.018.611.112.2Fatherהאב bornin: Israel
634.6100.00.50.58.318.055.112.65.011.8AsiaAfricaאסיהאפריקר.

423.0100.00.20.22.98.439.625.822.912.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

 582.0100.015.95.526513.724.88.45.29.3Asia'אסיהאפריקה Afirca  total
הכל 0ך

Immigrated up to
1960 עד 378.1100.017.96.530.913.420.76.64.08.31960עלו

1961196491.0100.012.13.819.816.832.79.85.010.719611964

1965197469.4100.08.42.917.813.934.113.99.011.419651974

ואילך 197537.1100.018.04.914.79529.012.511.411.2Since 1975

1702.5100.01.74.021.411.726.616.817.711.8EuropeAmericaאירופרראמריקה 
הכל 0totalך

Immigrated up to
1960 עד 373.8100.01.74.527.712.826.913.912.511.21960עלו
1961196454.0100.01.96.321.010.829.514.316.211:719611964

19651974142.3100.01.63.415.010.525.921.522.112.519651974
1975197965.7100.02.83.412.913.026.119.322.512.419751979

ואילך 198060.8100.00.51.27.68.623.623.035.514.1Since 1980

לידו לפי■בשת (מתוקנן ■by age) Continentגיל) of birth (standardized

הכל 70  11,313.9100.02.31.314.312.840.016.912.472.0Israelישראל  total
ישראל יליד: 244.8100.01.81.110.111.240.919.815.112.3Fatherbornהאב in: Israel
634.6100.03.92.221.115.740.611.15.411.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

423.0100.00.20.26.59.238.623.921.412.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

582.0100.011.94.320.674.533.010.45.310.8AsiaAfricaאקיהאפריקה

702.5100.01.02.012.711.732520.319.812.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

Incl. not known. ירוע. לא כולל 1
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PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, SEX,
AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND TYPE OF LAST SCHOOL
ATTENDED
Percents

ומעלה1, 15 בני
אוכלוסייה, קבוצת לפי

יבשת גיל, מין,
בית וסוג לידה

אחרון ספר

Type of last school attended נו שלמד ארורון ספר בית סוג

מוסר
אקדמי
Acade
mic

מוסד
על
תיכוני
Post
second
ary

תיכון
Secondary

עיוני
Genera)

■111*170

■xVni
Voca
tional
and

agircul
tural

Yeshiva
ju'on
ביניים
Inter
mediate

יסודי
Primary

לסד לא
Did not
attend
school

הכל סך

Jews■ם■הוד

1961100.012.541.43.29.824.02.76.41961
1972100.09.232.42.92.017.222.34.99.11972
1980100.06.325.31.31.722.923.76.712.11980
1985100.04.920.11.61.824.824.68.513.71985
1988100.04.417.21.02.325525.19.015.51988

ר,נל 1989100.04.216.81.02.425.225.59.515.41989totalסן
100.02.116.51.04.930.221.57.116.7Menננרים
100.06.117.01.00.120.629.411.614.2Womenנשים

Ageנ'>
1517(0.1)11.35.12.341.249.60.3י0)1517100.0
1824100.00.42.40.53.736.836.79.010.51824
2534100.00.76.70.53.334.019.115.120.62534
3544100.00.913.90.52.026.419.613.423.33544
4554100.05.52450.51.517.322.09.918.84554
5564100.011.136.31.01.110.321.56.012.75564
65t100.013.638.21.32.27.123.34.010.365+

ל"דה mui"Continent of birth
הכל 100.00.46.21.12.934.028.811.115.5sraeltotal■^ראלסך
ישראל יליד: 4.41.34.924.539.09.715.7Father(0.5)100.0האנ born in: Israel
100.00.58.81.31.746.326.38.46.7AsiaAfircaא0יר.אסרי7ןה

3.20.63.521.326.715.728.8EuropeAmerica(0.2)100.0אירופהאסריקה
100.015.732.50.71.420.018.05.66.1AsiaAtricaאסיהאסריקה

100.01.723.81.12.413.125.39.722.9EuropeAmericaאירופהאמריקר.

HiD'Tin1NonJews
1961100.049.242.11.06.3I1.'1961

972ו1972100.033.645.25.32.210.51.41.8
1980100.019.340.39.72.621.02.74.41980
1985100.013.635512.42.428.33.04.81985
1988100.015.233.910.23.228.72.56.31988

הכל סך 1989100.014.433.610.63.329.92.95.31989total
100.07.033510.85.632.62.87.7Men(נרים
100.021.833.610.61.127.12.92.9Womenנטים

<'jAge
1517100.0(1.8)13.622.65.156.91517
1824100.02.823.713.45.344.63.66.61824
2534100.04.235.710.43.731.65.49.02534
3544100.013.454.37.71.614.43.05.63544
4554100.033.349.03.10.69.41.33.34554
5564100.049.540.82.41.03.80.42.15564
65+100.073.221.22.40.42.00.8 .65+

1 End. institutions and Bedouin in the South. Till 1987  persons
aged 14 and over.

ומעלה. י\ מי  935ל ע7 נורום. ובדוים מוסוות T7o n1 1
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NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION, BY TYPE OF EXPEND
ITURE AND MAIN SERVICES
Budget years

לחינוך jvn1*7 nxx/a
לחינוך, לאומית הוצאה

הוצאה סוג לפי
עיקריים ושירותים

תקציב שנות

:nrothereof:

COכד v)

)0 0

c a.o z
ו?
.X
TZ

g(0הוצאה Ogc 5n
CCtr .2np/7e/n3 oX.

c
 rinoino6טונופת ofr■בנכסים£

גולל הכלסך ילדים0ך החינוךגני '7v<5?12ם 8^Cקבועים
GrandCurrentKinderהיסודיc

^to c
c>. o

cFixeda> c
totalexpendituregartensPrimaryao 3n///rcapital§.§n

totalschools< Oaforma§8 h
ntion11C

c

I ??ao aoa
C

IO_ JO

10 D'Duiiuמיליוני rj'i'nni ,npricesat currentNIS million,
1986/873,8403,54532593295682629585

Percentsאחויים
1962/63100.081.65.331.621.110518.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512821.87.6
1970/71100.081.14.925.921.719.618.97 4
1971/72100.080.15.226.221519.419.97.7
1972/73100.079.55.123.922.219.720.575
1973/74100.079.35.224.722.219.120.78.1
'1974/75100.075.35.922.517.918.924.78.4
1975/76100.079.36.523.519518.920.78.0
1976/77100.083.07.025.021.119.217.08.2
1977/78100.085.37.225.421.720.114.78.5
1978/79100.086.07.925.821.519.914.08.8
1979/80100.086.87.725.622.720.213.28.6
1980/81100.089.78.226.923.221.010.38.1
1981/82100.089.58.225.724.320.91058.2
1982/83100.090.18.625.822.622.69.98.3
1983/84100.08958.324.423.721.91058.1
1984/85100.090.48.125.024.921.59.68.4

1 1984/85100.09158.226.725.221.28.59.3
1985/86100.092.08.125.424.122.18.08.2
1986/87100.092.38.524.324.921.57.78.5
.1987/88100.091.98.18.7

n"1u B1/21980אלפי NISבמחירי thousand, at 198Q/81 prices2
1970/716,9185,6704(0,t8811,4631.4571.221
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

1 1984/8513,14711,9551,0)83,6283,3012,6131,192
1985/8613,04511.9501.0183,4303,4112.6481.095
1986/8713,43412.3211,0903,4913,5202.6421,113
.1987/8813,92612.6781,248

1 For changes in definitions and coverage  seeintroduction.
2 Estimates for (he years 1970/71 to 1979/80 at 1980/81 prices were
computed lor each group ot expenditure. for the total current expenditure.
for the totat fixed capital formation and for the grand total expenditure by
chaining the appropriate annual changes at 1 970/7 1 or 1975/76 prices, As
a result of the chaining, the current expenditure and the fixed capital
formation do not add up to the total.

מבוא. ראה  ובהגדרות בכיסוי שינויים ברבר
קבוצת לכל חושב1 ו980/8ו כ0חידי ער9/80ל9ו 1970/71 לשנים האומדנים 2
שיישור לסי ההוצאה של כולל ולסן ההשקעה >0ך ה0י01פח, ר,הוצ*ר> ל0ך ,riN^tn
בנלל .1975/76 או 1970/71 שגת במחירי שחושבו המקבילים, השנתיים השינויים

ר'כל. לסן ג/0תג.0וח ny,7*yon! nooivjn ההוצאה אי) השירשור
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NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION, BY OPERATING
SECTOR, TYPE OF EXPEND
ITURE AND OF SERVICE
Percents, at current pirces; budget years

לאומית הוצאה
סקטור לפי לחינוך,
הוצאה סוג מבצע,

ושירות
תקציב שנות שוטפים; במחירים אחתים,

22.5

1986/87

אחרי

Other

c
o

.r> O

0m 2

ממשלתיים nnoirj
General government

/j7

c 5
PI

n a.

M= a>
c S

5:1

1£ 11

הכי סך

Total
1985/8C

GRAND TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Current expenditure  total

General government
administration

Kindergartens

Pirmary schools
Secondary schools
Vocational, nautical and
agricultural schools

Postsecondary schools

Institutions of higher education
Jewish religious schools and
rabbinic theological seminaries

Teaching Hebrew and adult
education
Other schools and training

Textbooks and stationery
bought by households

Fixed capital formationtotal

Kindergartens
Primary schools
Postpirmary schools

Postsecondary schools and
higher education institutions

100.0 100.0 91.8 84.3 96.9 92.3
3.6 8.7 3.4

8.58.217.31.927.25.7
24.349.331.95.28.6_

13.014.719.010.79.10.6
11.95.910.421.01.00.8

5.57.11.66.427.2
16.00.244.6_

1.40.2
2.026.9



0.40.80.5

61.4

315

1.8 5.4

25

8.2 15.7 3.1 7.7

0.3

0.2
1.9

5.8

1.7

9.4

4.2

0.4

0.7

1.0

1.2

0.2

0.7

2.7

2.1

2.2

100.0

92.0
3.4

8.1

25.4

12.7

11.4

5.4

16.7

1.5

0.6

4.5

2.3

8.0

0.7

25

1.8

3.0

כולל 0ך

הכל סך  שו0פת הוצאה

הציבורי בסקטור מינהל

ילדים גני

היסודי התיווך של מוסדות
עיוניים תיכונים ספר בתי

ימיים מקצועיים, 0פר נחי
וחקלאיים

עלתיכונים רוינוך מוסרות
הגבוה החינוך מוסדות

תורניים ספר ובתי ישיבות

מבוגרים וחינוך עברית לימוד

והשתלמות הכשרה אחרים, ספר נחי

שנקנו כתיבה וצורכי לימור ספרי
בית משקי ע'

הכל סך  קבועים בנכסים nypun

ילדים נ1י

היסודי החינוך של מוסדות

עליסוד"ם חינוך מוסרות

ומוסדות עליתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

1 Esitmaets of low reliability.
2 Included in .nonprolit institutions in the government secotr.

101כה. 0הי10ות נעלי o'iioin 1

ר.00שיתי. בסקטור רווח נוונח ללא נ0ו0דות כלוי 2

607 והשכלה חינוך



NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND
ITS FINANCING, BY SECTOR, TYPE OF
EXPENDITURE AND OF SERVICE
Percents, at current prices; budget years

לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה
ושירות הוצאה סוג סקטור,

תקציב שנות שוספים; במחירים אחוזים.

מבצע סקסור '9?By operating sectorמממן סק0ור לפי
By financing sector

ממשלת nnoiD"0מוסדות
General governmentכוונת :amThereof■אחרללא

רווח
הכלילאממשלת"םמוסדות סך

Totalכוונתרשויות Total1ללא
רשויותNongovern1רווחמקומיותממשלה

Privatemental'מקומיותממשלה
GovernmentLocalnonprofitprivateOtherGovernment1Local

authoritiesinstitunonprofitauthorities1
tionsinstitutions

1974/75100292342610067121974/75
1975/76100312439610072141975/76
1976/77100322438610068141976/77

1977/78100332239610072121977/78
1 978/79100332239610070121978/79
1979/8010032224061OO75111979/80
1980/8110033224051007591980/81
1981/8210033214061007291981/82
1982/8310032214161007581982/83
1983/8410032214071006991983/84
1984/85100332239610067101984/85

21984/8510033242 36510069101984/852
1985/8610031232 3771006881985/86

כולל סך 1986/8710029243 36810064101986/87GRAND TOTAL

הכל 0ך  שוטפת 10031223הוצאה 368100687Current expendituretotal
הציבורי נ0ק0ור 10074261007426Generalמינהל government administration

ילדים 10029508גני 851004129Kindergartens
היסודי החינוך של 10059321מוסדות 8100906Primary schools
יסודיים על חינוך 10021223מוסדות 3816100704Postprimary schools
עלתיכונים חינוך 1001023מוסדות 85100612Postsecondary schools and
הגבוה החינוך higherומוסדות education institutions

ע1 שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 100100100Textbooksספרי and stationery bought
בית משקי mi  miby households

הון והעברות 1001249391002243Investmentsהשקעות and capital transfers

ם
UJ

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 For changes in delinilions  see introduction.

לבלאי. תחשיבית הוצאה כולל לא
רזי r\t4~\  /^/^7t.^t^ r י1יי



SCHOOLS, TEACHING POSTS AND PUPILS

SCHOOLS IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM

ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי
במערכת ספר בתי

החינוך 22.7
un\|.תשמ0§תשמהתשםתשלתשרתש0

1948/491959/601969/701979/801984/85§1988/89.1989/90

כולל GRAND(2,493)(2,485)(2,509)(2,367)(2,320)6112,000סך TOTAL

עברי Hebrewחינוך education
הכל TOTAL(2,073)(2,068)(2,110)(1,996)(2,064)5651,854סך

הכל סך יסודי 4677,50/1,5191,4751,5231,4521,453Pirmaryחינוך educationtotal
יסודיים ספר 4671,1491,2351,2611.3151,2611,260Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 352284214208191193Schoolsבתי for handicapped
children

ע>'0;7י 7/j'n98353(545)(521)(587)(616)(620)Postpirmary education

ביניים 32248274303305Intermediate_חטיבות schools

תיכונים ספר 98353544478520535538Secondaryבתי schoolstotal
הכל סך 

חרנתיב"ם 454326352352348Secondaryתיכונים onetrack

רננתיב"ם 90152168183190Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeםונ of secondary
educationתיכון

39113219232302330340Generalעיוני

המשך 339510959555150Continuationכיתות classes

2660258310305315314Vocationalמקצועי

303027262524Agriculturalחקלאי

Arabערביחינוך education
הכל TOTAL(420)(417)(399)(371)(256)46146סך

הכל 0ך  י0ודי 45139219312329331330Pirmaryהימן educationtotal
יסודיים ספר 45138207294314314309Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 11218151721Schools_נחי for handicapped
children

עלייסור1 \1rn1737(59)(70)(86)(90)Postpirmary education

ביניים 443526369Intermediate__חטיבות schools

תיכונים ספר 173549578483Secondaryבתי schoolstotal
הכל 0ך

חדנתיב"ם 37355451Secondary_תיכונים onetrack

רבנתיב"ם 12223032Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationחינון

151851607070Generalעיוני

1631354243Vocationalמקצועי

112222Agriculturalחקלאי
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TEACHING POSTS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

בבתי /wn/zr nnwD
החינוך במערכת ספר 22.8

ח.ש"0
1948/49

תשך
1959/60

תשל
1969/70

D1un
1979/80

irown
1984/85

1Soown
51988/891

.|1un
1989/90

 יסודי חינוך
הכל סך

עבר1 חינוך
16,886 4,15324,72635,885

Hebrew education
34,507 34,951 39,957PRIMARY EDUCATION

 TOTAL

נשים :2,32810,31517,96930,12334,06530,74030,350Thereofמזה: women

יסודיים ספר 4,15315.32822,67333,23336,66831,78931,336Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1,5582,0532,6523,0893.1623,171Schoolsבתי for handicapped

children

עליסודי Postprimaryחינוך
education

בעיים הסיבות
הכל סך 9039,56112,97613,29113,618INTERMEDIATE

SCHOOLS  TOTAL

נשים מזה:
5726,5079,3919.89910,140Thereof: women

תיכונים ספר בתי
הכל סך

9414,74812,37118,77622,05224,65825,315SECONDARY
SCHOOLS  TOTAL

נשים :2881,4465,69110,61512,98515.33815,750Thereofמזה: women
חדנתיב"ם 9,39610,94412,21413,15612,781Secondaryתיכונים onetrack
רננתיב"ם 2,9757,8329,83811,50212,534Secondaryתיכונים multitrack

ע7כי educationArabחינוך
 יסודי2 חינוך

הכל סך
1701,1952,5246,2796,3496,6596,657PRIMARY EDUCATION2

 TOTAL

נשים :3777832,8942,8053,2573,260Thereofמזה: women
יסודיים ספר 1701,1912,4836.1686.2326,4476,432Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 441111117212225Schoolsבתי for handicapped

children

עליסודי Postprimaryחינוך
education

 ביניים חסיבות
הכל סך

589971,4481,8681,938INTERMEDIATE
SCHOOLS  TOTAL

נשים מזה:


7292449592615Thereof: women
תיכונים ספר בתי

הכל סך 612861,3421,9702,5422,677SECONDARY SCHOOLS
 TOTAL

נשים :233212416689725Thereofמזה: women

1 As of 1987/88, the method of counting teaching posts in the primary
education was changed; see explanation in the introduction.

2 Inct. teaching posts in kindergarten classes and in grades IX of
primary schools.

היסודיים; הספר נבח המשרות ספירת שיטת שונתה בתשמח, החל
נ0נוא. הסכר ראה

0פר שבבתי 0 1נכיתות גן בכיתות הוראה משרות כו7ל
■סוריים.
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החינוךכי במערכת CLASSESתות IN THE

22.9EDUCATIONAL SYSTEM

onvun.\vn§תשמהתשםתשלתשרתשיט
1948/491959/601969/701979/801984/85§1988/891989/90

(2+7) כולל סן .14,54614,82422,49130,40934,50636,39536,6431. GRAND TOTAL (2+7(

עברי Hebrewחינוך education

(4+ 3) הכל סך .23,87113,73619,55225,29128,44529,75629,9482. TOTAL (3+4(

 יסודי חינוך .33,36412,03014,76876,96418.59718,37318.6203. Primary education 
trttal

הכל 0tOldlן

יסודיים ספר 3,36410,98013.45915,78017,29117,05617.259Primaryבתי schools

0י1חרים ספר 1,0501.3091,1841,3061,3171,361Schoolsבתי for handi■
capped children

 יסודי על חינוך .4
(6+5) הכל סך

5071,7064,7848,3279.84811,38311,3284. Postprimary education
total (5+6(

ביניים הסיבות .52522,6333.5264.0084,0335. Intermediate schools

תיכונים םפר בתי .6
הכל סך 

5071,7064,5325.6946,3227,3757,2956. Secondary schools
 total

תיכון לימוד Typeסוג of secondary
education

4088481,9542,0432,5212,9742,969Generalעיוני

yunn 311392278305331308Continuationניתות classes

0993761,9203,1703,3023,8703,859Vocationalקצועי

171266203194200177Agriculturalחקלאי

Arabערב1חינוך education
(9+8) הכל סך .76751,0882,9395,1186,0616,6396,6957. TOTAL (8+9(

יסודי חינוך .86671,0572,6634,0454,4634,6054,6218.Primary education

 על~י0ודי חינוך .9
(11+10) הכל סן

8312761,0731,5982,0342,0749. Postprimary education 
total (10+11(

נינ"ם חסינות .109345162582987510. Intermediate schools

תיכונים ספר נחי .11
הכל סך 

8311836229731,2051,19911 . Secondary schools
 total

תיכון לימוד Typeסו1 of secondary
education

29114487753933898Generalעיוני

56113200249278Vocationalמקצועי

21322202323Agriculturalחקלאי
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

חינון במוסדות D'pnVn
22.10

תש0
1948/49

תשך
1959/601969/701979/80

ionmrt
§1988/89

תשן*
1989/90

(2+11) כולל 0ך .1140,617578,003823,4911,200,6361,448,6801,463,9251 .AGRAND TOTAL (2+11)

(3+11) החינוך 140,817567,051797,1911,156,6361מערכת ,402,3801,416,925Educational system (3+11)

(10) אחרינו מוסדות
10.95226,30044,00046,30047,000Other institutions (10)

Hebrewעבריחינוך education
(3+10) הכל סך .2129,688531,923712,9541,023,4101,220,6241,233,6372. GRANDTOTAL (3+10)

החינוך מערכת .3
הכל סך
(9 עד 4)

129,688520,971686,654979,4101,174,3241,186,6373. EDUCATIONAL
SYSTEMTOTAL
)4 through 9)

ילדים' גני .425,40675,699107,668246,600277,200277,1004. KINDERGARTENS'

יסודי חינוך .5
הכל סך 

91,133375,054394,354436,387480,547486,4685. PRIMARY EDUCATION
 TOTAL

יסודיים ספר 91,133357,644375,534424,173469,230473,189Pirmaryבחי schools

מיוחדים ספר 17,41018,82012,21411,31713,279Schoolsבתי for handi.
capped children

 עליסוד1 חינוך
(6+7) הכל 0ך

10,21855,142137,344216,602322,097325,692POSTPRIMARY
EDUCATION  TOTAL (6+7)

ביניים חטיבות .67,90872,792119,940120,5376. Intermediate schools

 תיכונים 0פר בתי .7
חכל 0ר

10,21855,142129,436143,810202,157205, 1557. Secondary schools 
total

חרנתיב"ם 98,59191,138112,088107,649Secondaryתיכונים onetrack

רננתיב"ם 30,84552,67290,06997,506Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד ;110Type of education
7,16832,89463,73161,58394,79295,723Generalעיוני

המשך 1,0487,0658,5086,4387,9067,523Continuationכיתות classes

2,00210,16749,55670,68194,48497,799Vocationalמקצועי

5,0167,6415,1084,9754,718Agirculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .8
 וגבוהים
הכל סך

1,2965,80111,89425,34129,40029,6278. POSTSECONDARY
AND HIGHER
INSTITUTIONS 
TOTAL

מורים להכשרת מוסדות
וגננות2

7133,0774,99411,28511,57411,841Teacher training colleges2

עלתיכונים מוסרות
אחרים2 וגבוהים

5832,7246,90014,05617,82617,786Other postsecondary
and higher institutions2

אוניברסיטאות .91,6359,27535,37454,48065,08067,7509 UNIVERSITIES

אחרים מוסדות .1010,95226,30044,00046,30047,00010. OTHER INSTITUTIONS
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (cont.(

חינוך במוסדות תלמידים
(המשך) 22.10

ovun§onemTenrחשלתשר
1948/491959/601969/701979/80§1988/891989/90

ערבי Arabחינוך education
 החינוך jD1vr> .1 111,12946,080110,537177,226228,056230,28811. EDUCATIONAL
>16 עד 12) הכל SYSTEMTOTALסך

(12 through 16)

ילדים3 גני .121,1247,27414,21117,34421,90022,20012. KINDERGARTENS3

יסודי חינוך .139,99136,72985,449121,985140,015139,60013. PRIMARY EDUCATION
הכל סך  TOTAL

יסודיים ספר 9,99136,65285,094121,101138.768138.482Primaryבתי schools
מיוחדים 00ר 773558841,2471.118Schoolsבתי for handi

capped children

הכ סך  עליסוד1 141,95610,50737,27665,50567,816POSTPRIMARYחינוך
(14+15)EDUCATIONTOTAL (14+15)

ביניים niyon .142.45714,80327,23028,92814. intermediate schools

תיכונים ספד נת' .15141.9568.05022.47338,27538,88815. Secondary schools
הכל סל  total

דודנתיב"ם 141,95617,37321,11519,542Secondaryתיכונים onetrack

o"J'nj~J1 5,10017,16019,346Secondaryתיכונים multitrack

תיבון לימוד Typeסוג of secondary
education

141,9336,19819,03431.04130,438Generalעיוני

1,4622,6456,5167.737Vocationalמקצועי

23390794718713Agriculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .16_12137062163667216. POSTSECONDARY
הכל סך INSTITUTIONS

 TOTAL

וגננות מורים להכשרת 12137C1מוסדות 485£5657eTeacher training colleges

אחרים עלתיכונים 1מוסדות 13e< 896Other postsecondary
institutions

1 incl. an estimate ot children aged 6 (about. 3.700 m 1989(90) who נגנים. הלומדים >iwm >כ3.700 6 נוי טל אומרן נולי ו

attend Kindergatrens. 2 Incl. also students in these institutions who רא/^ון. אקדמי תואר לקראת אלה נכזוסוות הלומדים תלמידים גם 0לר 2

study toward a first academic degree. As for differences between this table חובה 3 נמנוא. הסנרים ראר, .32.341 21.33 לוחות לעומת הנרלים נדנד
and Tables 22.33 and 22.34 see explanations in the ביני
introduction. 3 Compulsory only.
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rates of enrolment in educational institutions חינוך במוסדות למידה שיעורי
children in ילדים1, בגני ילדים
kindergartens1, by הילדים גיל ■dV
children's age and עברי) (חינוך ומוצאם
ORIGIN (Hebrew education)

1988/892 2omun

מוצא :run
אסיהאפריקה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

1976/77 r>u/n

מוצא מזה:
אסיהאפריקה
Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סר
Total

1972/73 ת"ול"ג

מוצא מ1יו:
אסיהא0רי7,ה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סר
Total

AGE 2  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergartens
In private kindergatrens

AGE 3  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergatrens
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

33,300

מוחלטים G'10on

8,700
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

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 נאוכלוסייה המתאימה בקבוצה 1,000^ a'11U'iu
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 2סך גיל
יום במעונות מזה:

ציבוריים בגנים
פר0יים בגנים

הכל ך 0  3 גיל
יום במעונות ■nm

ציבוריים בגנים
פרסיים בגנים

הכל סך 4 גיל
ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

35 גיל

הכל סך 2 גיל
יום במעונות מזה:

ציבוריים בגנים
פרסיים בגנים

הכל סך 3 811732גיל
יום במעונות 0וה:

ציבוריים 452522בגנים
פרטיים 359210בגנים

הכל סך 4 912900גיל
ציבוריים 683693בגנים
פרסיים 229207בגנים

1 lnc(. day nurseires (see in(roduction). 2 AmongNonJewish population
attended kindergartens in 1988/89: About 25? of aged 3, about 531* 01

aged 4 and about 959Z (an estimate) of aged 5  altogether about 40,400
children. 3 Most oi them attend public municipal kindergatrens.

בתשמ0: נגנים ביקרן באוכלוס"ר,לאייהוריח 2 (ראה0בוא). 0לל0עו1ותייום 1

כ40,400 הכ7 0ך  5 מנ1י ואומדן) ונ^95 4 מבני כ1ל53 .3 מבני %25d
עירונייםצינור"ם. בגנים מבקרים רובם 3 ילדים.

EDUCATION 614



PUPILS IN SCHOOLS, BY
TYPE OF SCHOOL, AGE AND
SEX (Hebrew education)
Rates per 1000 in respective group of
Jewish population

ספר, בבתי תלמידים
גיל ספר, בית סוג לפי

עברי) (חינוך ומין
המתאימה בקבוצה ל1000 שיעורים

היהודית באוכלוסייה

Ageגיל

1417
61314151617 הכל בנותבניםסך

TotalBoysGirls

הנל TOTALסן
9846686317079107426034381969/70תטיל

9677957298659468567436251979/80
9658698079379478948547701984/85תשמה
nr>wn9868908319529459218898041987/88

9838928349529439128878231988/89

educationPrimary.סודיחינוך >

9627586652195622101969/70תשל
8702630227216861979/80תשם

8362427226416951984/85תשמר,
n10un8462224206213751987/88
onun8382123195812741988/89

Postprimaryו1לי0ודחינוך education
ביניים Intermediateחטיבות schools

19332911969/70תשיל
Dwn961191131254114931979/80

rrnvin1271411351484724931984/85
1381421361485015331987/88תשמ"ח

14314714115250954421988/89

תיכן ספר o■Secondaryבחי schools
25905436406816855814281969/70חש"ל

16505867184637917326191979/80
27046457674118298427651984/85תשמה
27266707843828558787991987/88תשמח

הכ7י 27246707813768468768171988/89TOTALתשמיט0ך
3670360796810732Boysבנים
1781393898946906Girlsבנות

לימוד 0Typeונ of education
הכל 0ך  ''j/'V2377193433453438General1  total

3303161349364346Boysבנים
1455227521547535Girlsבנות

 וחקלאי 347183413423379Vocational_0קצועי and agircu
הכל 0Ituralך  total

367199447446386Boysננים
326166377399371Girlsננות

l Incl. secondary general and continuation classes. הלושן. mnoi .11'w תיכ1ן Yio /
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PUPILS IN SCHOOLS AGED
617, BY SEX AND RELIGION
(Arab education)1
Rates per 1,000 in respective group of
nonJewish population

17 עד 6 בני תלמידים
מין לפי ספר, בבתי
ערב')1 (חינוך ודת

המתאימה בקבוצה ל1.000 שיעורינ!
הלא'הודית באוכלוסייה

Religion

0'rnr
ואחרים
Druze

and others

נוצרים
Christians

D'O^OID
Moslems

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

1969/70
1979/80
1984/85
1986/87
1987/88

Agedבני 613
871932806846973882
944970916934985979

947960935938984978
950963936942984977
951963938944986979

תשל
תשם

תשמה
mum
תשסח

1417 Agedבני
2943802002345502091969/70תש"ל

5135804404727535201979/80תשים
6216565815908076201984/85תשלרה
6236605855948176201986/87תשלו"ז
mown6246615865968196201987/88

into
ו1לייסורי2 582611550551772586בחינוך

Thereof:
in postprimary
education2

1 Excluding pirvate schools, and educational institutions
Jerusalem. 2 Incl. intermediate schools.

ENROLLMENT IN UNIVER
SITIES1 AMONG THE 2029
AGE GROUP2, BY SEX AGE
AND CONTINENT OF BIRTH
)Jews3)
Percents of ages 2029 in the Jewish
population

in East חטיבות נולל 7 .D'}iyn■mioa iirn nnoioi d"oio ioo ot nnn'! ,
M"J'J

באוניברסיסאותי למידה
מין, לפי ,22029 בגילים

לידה ויבשת גיל
('הודים3)

היהודית באוכלוסייה 2029 מבני אחוזים

rvmunתשלתשביה
1964/651969/701974/751984/851988/89

הכל 3.86.37.27.68.2TOTALסך

5.47.08.07.57.7Menגכרים

נשים
גיל

2.85.66.37.68.7Women
Age

20245.68.19.08.99.42024

26292.53.55.16.26.82529

Continent of birth לידה יבשת
הכל 0ך  ישראל

יליד. ר.אנ
ישראל

8.1

5.2

9.9

7.5

95

10.0

8.2

13.4

8.7

15.2

Israel  Total
Father born in:
Israel

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

אסיהאפריקה
אייופהאסויקיו

1.6
10.7
0.8
5.3

2.5
12.6
1.6
9.8

3.0
14.0
2.1
8.4

3.7
14.9
2.8
8.3

4.0
15.3
2.8
8.2

AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfrica
EuropeAmerica

See introduction and note 1 10 Table 22.37. 2 Most Student's
are in this age group (about 12'h in 1988/89). 3 Percentages 101

NonJews in 1988/89: Age20 29  1.7%,age2024  2SKaqe 2529
 0 8/,.

גיל לקנוצת ש"נים ה00ורנ0ים רונ 5 .22.37 ייוח 1 והערר, nnn ראה 1

 29י20 נ1י לאיהודים: לגני נת'^מס ר.אה1זים 3 בתש00). (כ*72 11

0.8X  2529 נ(י ;2.5*  2024 כני ;yJX
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CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

CLASSES, BY NUMBER OF
PUPILS IN CLASS

ספר

מספר לפי כיתות,
בכיתה תלמידים

בבתי ותלמידים כיתות
החינוך שבמערכת

הכל סך
בכיתי התלמידים Numberמספר of pupils in class

Total1910141519202425293034353940+

ovyn30.4091,8082.9732,6713,9144,6436,6266,0941,6801979/80
,voun34,5061,9452.5142.6144.2035.8957,8017,4942,0401984/85

 onwn .136,3951,9382,8042,2664,7846,1818,2677,8552,3001. 1988/89  GRAND
(2+9) כולל TOTALסך (2+9)

עברי Hebrewחינוך education
G1yn25,2911,7522.7712,4953.4403,8765,1224,6951.1401979/80

rroiun28,4451,8682,3532,4123.6224,9156,1765,7051.3941984/85
 0">m)T\ .229,7561,8262,5752,0584,1155,0816,4476,0441,6102. 1988/89  TOTAL

(3+6) הכל 3)סך through 6)
'סווי חינוך .318,3731,3981,6469642,6863,5724,4633,1275173. PRIMARY
(4+5) הכל EDUCATIONסה 

TOTAL (4+5)
יסודיים סקר בתי .417.056429?,3489312,6743,5684,4623,1275174. Primary schools
0יורורי0 ספר בתי .$1.3179692983312415. Schools for handi

capped children

עליסוו1 חינוך .611,3834289291,0941,4291,5091,9842,9171,0936. POSTPRIMARY
(7+8)EDUCATION (7+8)

נינ"ם no'on .74.0081753222123314097291.4194117. Intermediate schools
תיכונים 0פר בתי .87.3752536078821,0981,1001.2551,4986828. Secondary schools

הכל 0ך  total
לימוד 0Typeונ of secondary

educationתיבון
2,97449101176262337579977493Generalעיוני

המשך 3311206493855864Continuationכיתות classes
3,870203464606700636593492176Vocationalמקצועי
2002236434225239Agirculturalחקלאי

ערבי educationArabחינוך
5,118562021764747671,5041,3995401979/80תשים
6,061771612025819801.6251,7896461984/85תשמה

 תשמ"נו .96,6391122292086691,1001,8201,8116909. 1988/89  TOTAL
(11 עד 10) הכל 10)סך through 11)

י10די חינוך .04,605991771244908071,3551,17238110ו. PRIMARY
EDUCATION

עלי0ורי חינוך .112,03413528417929346563930911. POSTPRIMARY
(12+13)EDUCATION (12+13)

בעיים חטיבות . 1282941711521122542829712. Intermediate schools
תיכונים םפר בתי .131.2059357312718121135721213. Secondary schools

9331112985144161313189Generalעיוני
וחקלאי 272824444237504423Vocationalמקצועי and

agricultural

הגל O'rinNPercentsTOTALסן
1005.99.88.812.915.321.820.05.51979/80תשים

1005.67.37.612.217.122.621.75.91984/85תש0יר,
1005.37.76.513.417.122521.36.21988/89תשמט

1ברי Hebrewחינור education
crtun1006.911.09.913.615.320.218.64.51979/80

1006.68.38.512.717.321.720.04.91984/85
or>mn1006.08.67.214.117.321.420.05.41988/89

1יבי Arabחינור education
1001.13.93.49.315.029.427.310.61979/80תשם

1001.32.63.39.616.226.829510.71984/85תו^מה
1001.73.43.110.116.627.427.310.41988/89
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AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL
AND PER CLASS AND PERCENT BOYS OF
PUPILS IN SCHOOL

ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע
הספר בית תלמידי בין הבנים ואחוז

תלמידים ממוצע
Average number of pupilsבין הבנים אחוז

הספר בית תלמידי

ספר Percentלכיתהלבית boys of
Per schoolPer classschoolpupils in

תשןתשמrrotun§0תשםתשךor>>un§תשםתשןWnvmתשמהתו!ום
1979/801984/85§1988/891989/901979/801984/85§1988/891989/901979/801984/85§1988/891989/90

כולל 343.2379.3405.7409.026.727.627.727.850.450.250.950.5GRANDסך TOTAL

עברי 327.1360.9388.1391.825.826.827.027.149.649.849.650.2HEBREWחינוך EDUCATION
יסודי 295.9316.6331.0334.825.725.926.226.150.650.349.850.9PRIMARYחינוך EDUCATION

'סוריים ספר 336.4357.7372.1375.526.927.227.527.450.350.049.650.6Primaryכתי schools
מיוחדים ספר 57.157.159.368.810.39.18.69.863.461.660.661.8Schoolsבתי for handicapped children

עלי0ורי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION
ביניים 293.5376.3395.8395.227.629.229.929.949.750.550.850.7Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספר 300.9338.7377.9381.325.327.927.428.146.348.048.248.4Secondaryבתי schools
רודנתיב"ם 279.6292.7318.4309.326.429.028.328.350.152.953.754.7Secondaryתיכונים onetrack
רננתינ"ס 346.5435.3492.2513.223.426.426.427.939.941.141.441.4Secondaryתיכונים multitrack

Type of secondary
תינון לימוד educationסונ

265.4263.0287.2281.530.131.531.932.236.740.341.542.5Generalעיוני
המטר 109.1132.9155.0150.523.224.023.924.445.245.946.648.2Continuationכיתות classes

228.0277.9299.9311.522.325.724.425.354.655.155.054.2Vocationalמקצועי
189.2178.8199.0196.625.224.024.926.749.950.949.548.4Agriculturalחקלאי

ערבי 429.3476.9492.9493.831.031.431.031.053.652.051.151.7ARABחינוך EDUCATION
יסודיים ספר 420.7439.1441.9448.231.131.530.930.752.951.751.551.6Primaryבתי schools

ביניים 344.3390.5432.2419.232.832.532.833.155.051.952.152.1Intermediateחסינות schools
תיכוניים סטר 288.7427.0455.7468.531.432.031.832.455.952.948.351.3Secondaryבתי schools

5
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PUPILS IN PRIMARY AND
POSTPRIMARY EDUCATION,
BY GRADE

בחינוך תלמידים
והעליסודי, היסודי

כיתה דרגת לפי
G1unn0K1n§oD\un*rein§תשלתשרתשט

כיתה 1988/89.1989/90Grade§1979/801984/85§1948/491959/601969/70דרנת

כולל 108,131461,491603,716812,250951,7481,008,1641,019,576GRANDסך TOTAL

עבר" educationHebrewחינוך
חבל 101,351429.586531,698652,989761,444802,644812,160Totalסל
15.12548,42748,80366,16671,82071,68671,6021אי

12,12450,72448,21764,79768,94769,93970,007IIבי

12.66551,06747,62465,57673,68367,72270,675IIIני

11.88247,38950.42262,73670,84967,71869,319IVדי

11,79344,89751,24859,39668,31470,11768,749Vה"

10,44745.38850.54157,22166,26069,65970,840VIוי

הכל 0ך 9,76245.35051,75054,39566,10573,59370,502Vlltotalו
ביניים בחסינות :5,62925,07836,25742,44339,762Thereofמזה: intermediate

schools
noהכל . n7,33538,43149,57054,21266,01970,12573,555Vllltotal

בעיים בחטיבות :2,27925,04736,05940,83842,545Thereofמזה: intermediate
schools

בלי יסודיות 3.3814,0872,0132,5243,2693,526Primaryכיתות classes of
ברורה unspecifiedרדנה grade

הכל סך 4,46121,84143,92651,58460,36165,32467,475IXtotalטי
ביניים בחטיבות מזה:

_
22,66730,78036,65938,230Thereof: intermediate

schools
■>2,93615.26335,40244,85753,23060,68462,537X

1,89610,70728,90237.21148,59256,79057,645XIי"א

הכל 9256,58120,50331.31641,78453,07152.659Xlltotal'ב0ך
עיוני בתיכון :4,25613,36314.55721,60026,62125,932Thereofמזר.: in secondary

general
4351,1552,3222,2252,329XIII'ג

■יד


268354634722740XIV

ערבי Arabחינוך education
הכל 6.78037,90572,018159,261190,304205,520207,476Totalסך
2,0126.21911,32818,93120,51319,92520,6961אי

1,3465,40310,92718,44820.18520,15219,640IIבי

1,1795,0819,63917,87920,54319,27519,761IIIגי

9593,9218,97217,63419,99720,40819,406IVדי

8.31416,65119,03920,83820,389V'6082,860הי

'!3752,8027.03615,06519,40219,87420,521VI

הכל 2312,6795,98114,28017,66020,16719,962Vlltotalזיסך
ביניים בחסינות :4665,3837,67210,12410,103Thereof_מזה: intermediate

schools
הכל 561,8884,67913,58215,72918,32219,516Vllltotalוויםך

ביניים בחטיבות :3215,1516.8299,01610.208Thereofמזה: intermediate
schools

בלי יסודיות 23504926219420Primary_כיתות classes of
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל 144952,4918,74813,68515,37616,004IXtotalטיסך
נינ"ם נוזטינות :4,2695,8038,0908,617Thereofמזה: intermediate

schools
2091,2247,06710,02413,02013,066Xיי

1868424.6337,0189,5199,960XI.א

הכל 1395353.7436,2228,4018,417Xlltotal■בסך
עיוני בתיכון :1394693.1715,0576,7506.442Thereofמזה: in secondary

general
XIII ■נ

254958
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לפיתלמיד22.18 הספר, PUPILSבתי IN SCHOOLS, BY
עברי)פיקוח SUPERVISION(חינוך (HEBREW

EDUCATION(

הכל Supervisorפיקוח0Totalך

מספרים
דתיממלכתיאחוזיםמוחלטים עצמאי'ממלכתי
AbsolutePercentagesStateState™dependent1
numbersreligious

o"no' idd ■naPrimary schools
Tunr357,64426.5 66.9 100.06.61959/60
<'e/n375,53427.8 65.6 100.06.61969/70
424,17320.1תשים 74.2 100.05.71979/80

470,32320.0תשמה 74.0 100.06.01984/85
469,23021.2תע1מ0§ 71.1 100.07.71988/89§

473,18921.2תשר 69.7 100.09.11989/90.
א כיתה :Thereofמזה: grade 1

47,98828.2ח^ך 64.2 100.07.61959/60
48,36925.9תשל 67.9 100.06.21969/70
65,49819.0ת^ם 76.1 100.04.91979/80

71,01821.0תש0ה 73.7 100.05.31984/85
70,92422.4תשמ0§ 70.7 100.06.91988/89§
70,81722.4תשך 70.8 100.06.81989/90
עליסוד1 Post/primaryוזינון education

הביניים Intermediateח0יבות schools
7,90837.5חשל 62.5 100.01969/70
72,79223.0תשם 75.6 100.01.41979/80

103,09616.9תשמה 825 100.00.61984/85
119,94016.8תשמ0§ 82.6 100.0061988/89§

120,53716.1ת^ן 83.3 100.00.61989)90'
תיגונים2 סקר Secondaryבתי schools2

129,43621.9תו^ל 74.4 100.03.71969/70
143,81022.2ת^ם 73.8 100.04.01979/80

176,14319.8תטמ"ה 75.0 100.05.21984/85
202,15718.3השמי0§ 76.3 100.05.41988/89§

205,15518.4ת^ן 75 9 100.05.71989/90
1 Of Agudat Israel. mainly. 2 General schools. religious schools
supervised by theDepartment 01 Religious Education and other religious
schools.

האגף כפיקוח דתים כלליים. ספר 'ru 7 בעיקר. ישראל אנורת ו

אחרים. ורת"0 דתי, לחינוך

PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS, BY TYPE OF
INSTITUTION AND SUPER
VISION (ARAB EDUCATION)

חינוך, במוסדות תלמידים
ופיקוח מוסד סוג לפי

ערבי) (חינוך

* ;*l"*yn1989/90

בלתי מוסדות
רשמיים רשמייםמוסדות

Official 3Nonofficialח0ו8111111חיו
institutions

בפיקוח מזה:
הכל מגזרסך :n1r5החינוך משרד

המ1סד הכלדרוזיTotalסוג 1Typeהתרבותסך of institution
הכל :Thereof:TotalThereofסך
TotalDruzesupervised

sectorby the Ministry
of Education
and Culture

הכל 0230,28826,450ך 212,93617,35214,317TOTAL
ילדים1 22,2002,840גני 20,2701,9301,930Kindergartens1
יסודי 139,60015,503חינוך 129.8179,7837,697Pirmaiy education

 עלי0ורי 67.8168,107חינוך 62,1775.6394.690Postprimary
הכל educationסך  total

ביניים 28,9284,722ח0יבות 27,9792949Intermediate schools
תיכונים 0פר 38,8883,385נחי 34,1984,6904,690Secondary schools

עלתינ/ן 672672Postsecondaryהינוך education
1 See note 3 to Table 22.10.
2 Preparatory schools in East Jerusalem.

.22.10 ללוח 3 הערה ראה
יר1שלים. נ0זרח מכינים ספר נת1
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SURVEY OF POSTPRIMARY BOARDING SCHOOLS

PUPILS IN POSTPRIMARY BOARDING
SCHOOLS, BY CHARACTERISTICS OF SCHOOL
(Hebrew education(

עליסוו"ם חינוך במוסדות פנימיות סקר
ספר בתי של בפנימיות תלמידים

הספר בית תכונות לפי עליסוד"ם,
עברי) (חינוך

תיכונים ספר Secondaryבתי schools
כולל אחוזסך

mn'onלימוד 0Typeוג of educationמכלל
Grandהכלביניים התלמידיםסך
TotalntermediateTotalהמשךעי/ני Percentמקצועיכיתות of

schoolsGeneralContinuationVocationalAgriculturalall pupils
classes

Dun27,5256,46121 ,06413.21979/80
nntyn32,4016,56925,83211.61984/85
rnvin33,5437,18226.36111.61986/87

הכל סך  35,5847,83212,787תשמ''ט 27,7522,69910,4281,83811.01988/89GRAND TOTAL
Districtמחוז

5,4964263,768ירושלים 5,0701,2802216.9Jerusalem
5,6392,420375הצפון 3,2191.1861,49716115.8Northern
6,1901,3331,732רויפה 4.8574392,36731912.7Haifa

10,8712,5613,263המרכו 8,3106173,79763312.1Central
אביב 3,7414631,946תל 3,2788055275.0Tel Aviv
3,6476291,703הררום 3,0184576821769.0Southern
Supervisionפיקוח
14,4924,5311,122כללי 9,9612,2925,2161,3315.7General

דתי לחינוך האגף 16,1742,7148,405בפיקוח 13,4604074,14150728.3Religious
אחר 4.9185873,260דתי 4,3311,071425Other religious

יישוב Typeצורת of locality
הכל סך  עירוניים 19,3293,1788,923"שובים 16.151656,4836806.9Urban localitiestotal

4,4693642,922ירושלים 4,1051,18315,9Jerusalem
אביביפו 697568תל 6971292.5Tel AvivYafo

1,523220261חיפה 1 ,3031,0427.1Haila
יישוב Sizeנודל of locality

100.000199,9994.1404462,468 3,694_1,014 2126.1100.000199,999
50.00099.9991.159167618 9923743.350,00099,999
20.00049.9992.672431473 2,2411,5052634.220,00049,999
10.00019.9991.7845031,010 1,2811381338.010,00019,999
2,0009.9992,8851,047603 1,838651.0987222.42,0009,999

הכל 0ך  כפריים 16,2554.6543.864ישובים 11,6012.6343,9451,158385Rural localities  total
4,5028242.342מושבים 3,6781.19214448.5Moshavim
6,4222,771477קיבוצים 3,6512,45771735.0Qibbuzim

מוסדיים 4,028906166"שובים 3.1221771,7651,01438.9Institutional localities
אחרים כפר"ם 1,303153879"שובים 1.15027130.6Other rural localities

C
3
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תשמיט  "סודיים ספר בבתי וחינוך רווחה שירותי סקר
"סודיים,1 ספר בבת1 נבחרים וחינוך רווחה שירותי

עברי) (חינוך ופיקוח מחת לפי

תשמ"ט
אחרת צוין גן אם אלא השירות, ניתן שבהם במוסדות התלמידים אחוז

הכן2 סך
Total2מחוז

נבחרים וחינוך nnin 1nrviuאחוזאחוז
חיפההצפ\ןירושליםתלמידיםמוסדות
PercentPercentJerusalemNorthernHaifa

institutionspupils

רווחה3 ■jiivki

חינוכי 61.567.077.556.547.3■יעוץ
פסיכולוגי 85.686.584.082.990.7יעוץ

כללי רופא  ידי על 57.859.951.753.3665טיפול
שיניים 55.154.041.358.872.5רופא

88.290.392.389.799.2אחות
סוציאלי(ת) 58.664.551.963.675.5עובחת)

סדיר ניקור 63.274.462.965.275.3קצין
הספר בבית הניתן ספרייה 84.884.092.388.685.3שירות

תינור שירותי

52.054.967.159.359.6הקבצה
לכיתה לימודים 65.663.068.165.053.7תגבור

מודרכת וניעורים הכנת עזר, 55.249.150.660.647.0שיעורי
69.075.581.757.171,7חונכות

מועדון תלמיד, 41.245.854.631.156.2בית
ארוך חינוך 20.113.322.922.05.0ום
למידה 64.565.065.360.260.9מרכז

יחידנית 49.043.331.840.227.8למידה
64.365.846.354.250.8פעלתנות

הנקרא הבנת 69.571.374.167.667.1סיפוח
מחשב) באמצעות ואיבחון (תירגול 34.433.325.940.030.8תואם

(סמל) להוראה מחשב 26.225.929.532.032.5סיוע
החינוכית הטלויזיה באמצעות 81.782.588.485.988.1לימוד

אינסטרומנטלית 25.223.315.536.827.8העשרה
שדה ספר בית 56.653.868.469.839.6טיולי

תרבות 54.353.359.977.730.3סל
קריאה 38.538.835.137.627.7מרכזי

הספר בית 70.674.158.571.385.3עיתון
חינוכית 79.575.676.977.473.0מרירה

משפחתית 31.432.125.236.330.6מועדונית

חוגים

47.748.262.037.656.6מלאכה
ספורט 60.763.067.849.477.1התעמלות,

נגינה לימוד תזמורת, 56.855.366.054.058.4מקהלה,
ריתמיקה עם, 52.755.864.637.169.9ריקודי

צילום פלסטית, אמנות 27.330.337.919.837.2פיסול,
44.146.969.535.950.1ציור
32.334.752.526.528.9דרמה

תורניים 23.419.344.519.812.2חוגים
זרה 28.229.955.816.824.9שפה

35.836.256.229.741.7טבע
מחשב משחקי 40.939.053.841.734.9מחשב,

במבוא. הסבר ראה העצמאי, החינוך של ספר בתי כולל לא 1

התלמידים. מכלל או המוסדות מכלל אחוז 2
לו. מחוצה או המוסד כותלי בין 3
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SURVEY OF WELFARE AND EDUCATIONAL SERVICES IN PRIMARY SCHOOLS  1988/89

SELECTED WELFARE AND EDUCATIONAL SERVICES IN
PRIMARY SCHOOLS1 BY DISTRICT AND SUPERVISION
(Hebrew education)

1988/89
Percent pupils in institutions supplying services, unless otherwise stated

Distirctnij7'D
SupervisionSelected welfare and educational

אביבהמרכז דתיממלכתיהדרוםתל servicesממלכתי
CentralTel AvivSouthernStateState

religious

Welfare services3

76.762.642.568.761.4Educational counselling
87.986.185.988.978.8Psychological counselling
73.867.727.963.647.7Treatment by  general practitioner
60.147.443.355.250.1dentist
96898.458590.789.3nurse
65.472.151.667.056.1social worker
75.678.280.575.969.5truant officer
80.082.883.383.884.9School library

Educational services

47.639.775.950.768.8Grouping
58.869.363.558.877.1Curriculum enirchment
44.645.953.945.262.2Homework help
77.384.471.974.877.8Tutoiral projects
52.252.121.846.941.9Afterschool center
7.216.712.910.323.6Extended school day
70.369.455.764.766.2Study center
48548.948.139.058.1Individualized learning
80.380.650.469.852.2Activity classroom
71.873.172.372.567.4Improving reading comprehension
17.252535.533.034.5Practice and diagnosis by computer
26.618.323.826.025.5Computer teaching aid
72.385.984.682582.2Learning by educational TV
26.418.416.523.323.6Instrumental enirchment
53.633.874.152.957.1Field school tirps
55.336.470.154.349.8Plays, concerts, museums
38.347.139.640.5331Reading centers
77.973.771.576.865.0School bulletin
79.269.777.574.379.9Educational assessment
30.433.934.731.234.9Oaycare center

Clubs

54.244.634.949.743.2Handicrafts
70.261 548.465.654.4Gymnastics, sport
58.253.644.255.455.1Choir, orchestra, learning of music
59.757.243.958.646.2Folkdances, eurhythmies
33.435514.734.018.1Sculpture, plastic atrs, photography
50.849.027.347.644.7Drawing
41.836518.237.824.2Drama
20.311.118.64.270.0Judaism
29.936.317.129.1325Foreign language
38535.920.038.628.1Sciences
33.739.639.437544.3Computers, computer games

I Excl. schools of independent education; see introduction,
2 Percent of (otaf institutions or pupils.
3 On premises 01 institution oi outside it.
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SURVEY OF TWELFTH GRADE PUPILS

TWELFTH GRADE PUPILS1
IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED
FOR MATRICULATION
EXAMS, BY SELECTED
SUBJECTS, STUDY UNITS
AND SUPERVISION

י"בי כיתות תלמידי
תיכונים ספר בבתי

שלמדו עיוניים
לפי בגרות, לתעודת

לימוד מקצועות
יחידות נבחרים,
ופיקוח לימוד

י"ב כיתות תלמידי סקר

o"r>u!n1988/89§;Percents§אחתים

nij7'Di לימוד הכל2מקצועות סך
Total2

Studyלימודיחידות units
Subjects and supervision

012345+

T\1\n n1v'1*,7n
//jnעבריHebrew educationCompulsory subjects

תנר
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.00.20.1

48.4
60.7
17

29.2
31.9
18.7

13.0
4.6
44.9

9.4
2.7
34.4

Bible
General schools
Religious schools

ו^בעלפה תורה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

38.9
48.5
2.5

38.9
49.1

0.9
1.1

0.2

1.2

1.0
1.9

2.3

11.2

17.8
0.3
83.9

Oral law
General schools
Religious schools

הס0וריה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

0.3
0.2
0.3

1.6
1.8
0.7

37.8
32.9
56.6

46.3
51.1

28.0

10.2
9.7
12.1

3.8
4.2
2.2

History
General schools
Religious schools

ספרות3
כלליים 0פר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

0.4

1.8

5.2

25.0

53.7
54.3
51.5

245
27.8
11.9

2.9
2.6
4.4

13.3
15.3
5.6

Literature^
General schools
Religious schools

החברה מדעי
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

38.8
26.9
84.0

42.1
50.0
12.2

4.0
4.7
1.3

25
3.2

0.2

3.1
3.8
0.5

9.4
11.4
1.8

Social sciences
General schools
Religious schools

אנגלית
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

0.4
04
0.4

0.1
0.1
0.1

0.1
0.2

2.9
17

7.6

22.1
17.2
40.6

74.4
80.5
51.4

English language
General schools
Religious schools

גיאוגרפיה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

12.7
9.7
23.9

75.0
76.6
69.1

3.2
3.1
3.4

2.3

2.8
0.4

1.6
2.0
0.2

5.2
5.9
3.0

Geography
General schools
Religious schools

מתמסיקה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

0.9
1.0
0.4

0.2
0.1
0.4

0.4
0.2
1.2

52.3
52.0
53.2

23.4
23.8
22.1

22.9
22.9
22.8

Mathematics
General schools
Religious schools

פיסיקה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

12.2
9.9
20.7

64.0
64.7
61.2

4.3
4.0
5.5

35
4.1

1.1

0.7
0.6
1.2

15.3
16.6
10.3

Physics
General schools
Religious schools

כימיה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

11.4
7.9

24.9

58.4
57.5
62.2

4.8
4.5
5.9

9.8
11.8

2.2

5.5
65
17

10.0
11.9
3.0

Chemistry
General schools
Religious schools

ביולוגיה
כלליים ספר בתי
דתיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0

8.4
6.0
17.5

55.4
60.6
35.5

4.9
4.2
7.5

6.1

55
8.3

0.9
0.1
3.7

24.3
235
27.4

Biology
General schools
Religious schools
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TWELFTH GRADE PUPILS1
IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED
FOR MATRICULATION
EXAMS, BY SELECTED
SUBJECTS, STUDY UNITS
AND SUPERVISION (cont.(

'"בי כיתות תלמידי
תיכונים םפר בבתי

לתעודת שלמדו עיוניים
מקצועות לפי בגרות,
יחידות נבחרים, לימוד
(המשך) ופיקוח לימוד

Percents;§1988/89תשמ"ט§אחתים

ליסוד jiiTn1Study units
הכל2 Subjectsסך and supervision

1 iij/'ui 1I1J / Jllylj(|7U
Total*012345+

(המשך) עברי Hebrew(.cont)חינוך education
נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects

מחשב 100.061.830.06.50.31.40.1Computerלימודי studies
כלליים ספר 100.064.427.96.60.20.7Generalבתי schools
דתיים ספר 100.051.737.96.20.33.80.1Religiousבתי schools

100.094.84.00.40.50.4Musicמוסיקה

כלליים ספר 100.093.74.90.40.60.4Generalבתי schools
דתיים ספר 100.098.70.80.10.4Religiousבתי schools

100.090.35.61.01.50.51.1Plasticאמנות arts
כלליים ספר 100.089.35.81.21.80.61.3Generalבתי schools
דתיים ספר 100.094.34.80.50.4Religiousבתי schools

ישראל ארץ 100.096.11.91.70.20.1Landלימודי of Israel studies

כלליים ספר 100.096.71.81.5Generalבתי schools
דתיים ספר 100.093.72.02.80.90.50.1Religiousבתי schools

100.083.47.85.82.90.1Philosophy4פילוסופיה4

כלליים םפר 100.094.84.50.70.1Generalבתי schools

דתיים ספר 100.040.320.425.413.60.3Religiousבתי schools

100.079.911.10.82.41.44.5Frenchצרפתית language
כלליים ספר 100.075.513.60.92.91.65.6Generalבתי schools
דתיים ספר 100.096.61.70.50.30.60.2Religiousבתי schools

100.064.523.54.32.21.83.6Arabicערבית language
כלליים ספר 100.058.527.64.72.52.24.5Generalבתי schools
דתיים ספר 100.087.18.13.01.10.40.3Religiousבתי schools

ערבי Arabחינוך education
חובה Compulsoryמקצועות subjects
וספרות) (לשון 2.835.861.3Arabic_100.0ערבית (language and literature)

ספרות (לשון, 13528.358.2Hebrew__100.0עברית (language, literature,

ואזרחות) 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

6.287.76.1English_100.0אנגלית language

100.015.357.415.48.60.62.7Geographyגיאוגרפיה

0.153.828517.6Mathematics_100.0מתמסיקה
100.010.070.46.42.01.49.7Physicsפיסיקה

100.07.849.222.411.93.25.3Chemistryכימיה

100.08.741.53.615.20.131.0Biologyביולוגיה

נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects
מחשב 100.074.614.99.90.6Computerלימודי studies

1 Description of the survey and explanations  see in the
introduction. 2 Pupils in the Hebrew education  17.627 in general
schools, 4.664 in religious schools: pupUs in the Arab education 
5.373. 3 General and Hebrew literature: excl. language. 4 tn
religious Hebrew schools, Jewish thought. 5 Incl. general history.
history of Israel and Arabic. Islamic and Oruze history.
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עברי בחינוך תלמידים 2 נמנוא. והסברים הסקר תיאור ראה 1

בתינון תלמידים דתיים. ספר בבתי 4.6641 נלל"ם ספר ננת1 17.627 
לשון. כולי לא ונללית. עברית ספרות 3 .5.373 _ "רבו
נלליח. הסנווויר. גולל 5 ישראל. מחשבת  דת"ם ספר בבתי 4

הדרווים. ושל הא'סלם עמי של וערבית, ישראלית



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 AND SEX

כיתות תלמידי אחוז
ספר בבתי י"ב
עיוניים תיכונים
מקצועות שלמדו
4 של ברמה חובה

ומעלה לימוד יחידות
בגרות, לתעודת
ומין מקצוע לפי

עברי ערביחינוך iii'n
Hebrew educationArab education

arin mvfti7nf^nmm iicrtrv mihippts
הכל הכלבנותבנים0ך בנותבניםסך
TotalBoysGirlsTotalBoysGirls

תשמג 21.017.722.982.080.4835Bible1תנךי 1982/83
25.622.027.889.490.288.71984/85תשכוה
21.816.225.289.888.491.51986/87תשמז
§22.419.224.486.586.686.41988/89תשמ0§
תשמנ פר, שבעל Oral_18.118.318.1תורה law 1982/83
1984/85_23.423.423.3תשמה
1986/87_22.523.120.0תשמז
§20.121.219.71988/89תשמ0§
תשמג 46.943550.9History2ר,ס0וריה2 1982/83 17.615.518.849.047.151.01984/85תשמה
15.017.913.237.936.739.31986/87תשמז
§14.015.313.243.643.245.11988/89תשמ0§
תשמג 21.913.426.895.894.797.1Literature3ספרות3 1982/83
19.711.025.099.098.699.31984/85תשמה
18.39.823.7100.0100.0100.01986/87תשמז
§16.27.521.997.297.596.81988/89תשמ0§
תשמג החברה Social_10.79.111.6מרעי sciences 1982/83
10.19.310.70.80.51.21984/85תשמה
10.08.211.11.41.41.41986/87תשמז
§12.511.41350.90.80.91988/89תשמ0§
תשמה 95.096.3F'jlishאנגלית language 1984/85
95.294.295.999.199.199.11986/87תשמז
§96.595.996.996.396.496.11988/89תשמט§
תשמה 7.64.6Geographyגיאוגרפיה 1984/85
7.17.07.12.83.71.71986/87תשמז
§6.87.76.33.33.33.21988/89תשמ0§
תשמג 36.547.130.246.950.942.3Mathematicsמתמסיקה 1982/83
39.148.133.848.150.446.61984/85תשמה
41.752.335.046.248.54351986/87תשמז
§46.356.039.746.148.243.81988/89תשמ0§
תשמג 11.020.85.27.611.62.9Physicsפיסיקה 1982/83
11.921.77.09.712.76.71984/85תשמה
14.325.17.510.114.15.51986/87תשמז
§16.02659.211.115.76.51988/89תשמ0§
תשמג 8.210.26.98.310.36.1Chemistryכימיה 1982/83
7.89.66.88.410.26.51984/85תשמה
12.113.911.011.312.410.21986/87תשמז
§15.517.014.58.59.17.91988/89תשמ0§
תשמג 20.221.719.327.826.929.0Biologyביולוגיה 1982/83
19.821.019.131.029532.61984/85תשמה
23.821.824.933.030.935.31986/87תשמז
§25.224.225.931.128.633.61988/89תשמ0§

1 In Atab education incl. also bible, Hebrew language, literature and
civics. 2 See note 5 to Table 22.22. 3 In Arab education incl.
Arabic language and literature and general literature.

ראה 2 ואזרחות. עברית ספרות ל11\ו\, תנין. כולל הערני, בחימר 1

וספרות ערבית וספרות לשון כולל הערבי, בחעון 3 .2122 ללוח 5 הערה
כללית.
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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(

כיתות תלמידי אחוז
תיכונים ספר בבתי ."ב
מקצועות שלמדו עיוניים

4 של ברמה חובה
ומעלה לימוד יחידות
לפי בגרות, לתעודת

ופיקוח מוצא מקצוע,
עברי) (חינוך

mm nili^pn
הכלי סך

0Origin23nip'Dוצא2
Supervision3

Compulsory subjects Total1
ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

כללי
General

דת1
Religious

תטמג תנך
תשמה
תשמז
50nwn

21.0
25.6
21.8
22.4

21.1
16.6
21.1

30.9
26.1
27.1

23.5
■ 17.2

19.9

9.7
9.7
6.5
7.3

75.0
74.4
73.5
78.3

Bible 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

תטמג פה 1^^ו\ל mm
n'nvin
vnw\
תשמ0§

18.1
23.4
22.5
20.1

14.3
16.3
15.5

31.1
29.4
26.0

17.3
19.3
18.1

0.1
0.4
0.2
0.3

96.9
97.0
97.6
95.1

Oarl law 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

תשמה הס0וריה4
ת^מז
תשמס§

17.6
15.0
14.0

17.8
12.6
15.8

17.4
11.8
14.9

19.0
15.7
12.5

19.8
16.7
13.9

10.7
9.1
14.3

History4 1984/85
1986/87
1988/89§

rnvjn ספרות5
r\~nvm
man
תטמ0§

21.9
19.7
18.3
16.2

19.7
18.1
14.7

23.2
20.1
18.4

17.3
16.4
15.2

235
23.3
21.7
17.9

14.7
9.7
7.0
10.0

Literature5 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

ת^מג החברה מדעי
תטמה
תשמז
ת^מ0§

10.7
10.1
10.0
12.5

11.6
10.8
12.9

10.0
10.2
12.6

10.8
105
12.4

10.7
12.9
12.3
15.2

1.7
2.2
2.1
2.3

Social sciences 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

תשמה אנגלית
תטמז
§orarn

95.0
95.2
96.5

97.3
98.0

91.6
93.9

96.6
97.5

97.8
96.7
97.7

85.7
90.3
92.0

English language 1984/85
1986/87
1988/89§

ת^מה גיאוגרפיה
rnvin
§onwn

7.6
7.1
6.8

6.9
6.4

6.9
6.5

6.4
7.2

9.6
7.9
7.9

1.4
4.3
3.2

Geography 1984/85
1986/87
1988/89§

וזו11ז1 מתמטיקה
תשמה
ת^מז
ת0מט§

36.5
39.1
41.7
46.3

41.0
46.5
52.0

33.6
32.7

. 37.1

45.2
47.8
50.1

37.7
38.0
42.1
46.7

31.3
43.3
40.4
44.9

Mathematics 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

תשמג פיסיקה
תשלור,
תשמז
ionvn

11.0
11.9
14.3
16.0

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
11.5

Physics 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

תשמג כימיה
תשמה
תשלוז
תשמ0§

8.2
7.8
12.1
15.5

9.7
13.2
17.4

5.1
8.3
11.4

10.4
14.8
17.8

9.2
9.6
14.5
18.4

3.8
2.5
4.0
4.7

Chemistry 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

rnvjn ביולוגיה
n"oun

/1

תשמ0§

§20.2
19.8
23.8
25.2

21.5
23.1
24.9

18.2
23.4
24.9

22.0
25.8
26.7

20.9
21.6
23.4
23.6

16.9
14.2
24.9
31.1

Biology 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89§

1 See note 2 to Table 22.21 . 2 Including unknown origin (830 in
1984/85 2.187 in 1986/87 and 821 pupils in 1988/89). 3 See note 2
ot Table 22.22. 4 Because 01 change in the tormulation 01 the
question. data are not comparable with 1982/83. 5 See note 3 to
Table 22.21.

.830 (נתשמר. ידוע לא 0וצא כולל 2 .22.21 ילוח 2 הערה ראה 1

?ל/ת 2 הערה ראה 3 תלמידים). 821  ובתשמ0 2,187 בחשמו
עם להשוות ניתן 7א השאלה נני0וח שינויים כנלל 4 .22.22

.22.21 ללוח 3 הערה ראה 5 חשסנ.
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TWELFTH GRADE PUPILS IN
GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED FOR
MATRICULATION EXAMS, BY
SUPERVISION, SEX, ORIGIN1,
AND COURSE OF STUDIES

י"ב כיתות תלמידי
תיכוניים ספר בבתי

שלמדו עיוניים
בגרות, לתעודת
מין, פיקוח, לפי

לימוד וכיווני מוצא1

22.25

הכל לימודTotalסך ofכיווני studiesCourse

מספרים
מוחלטים
Absolut
number

DTirm
Percents

ריאליסטי
מלא

Sciences,
full

הומניסטי
מלא

Humani
ties,
full

הומניסטי
וריאליסס1
Sciences
and hu
manities

ריאליסטי
חלקי

Sciences,
patrly

הומניסטי
חלקי

Human
ties,
partly

ללא
כיוון
מוגדר

No defi
ned

course

111'nעבריHebrew education

iTDiyn14,456100.027.943.111.812.8 2.61.81984/85

18,878100.032.636.810.79.5תשמז 851.91987/88

\3"n\on
כולל סך 

22,291100.035.024.717.511.7 8.82.31989/90  GRAND
TOTAL

חכל כלל"00ך ספר 17,627100.039.020.214.412.3בתי 11.12.9General schoolstotal

6,883100.048.814.211.99.3בנים 12.73.0Boys

10,744100.032.724.315.914.4בנות 10.12.8Girls

Origin1מוצאי

6,462100.042.019.213.811.0'^ראל 11.92.2Israel

אפריקה 5,628100.031.822.214.916.2אסיה 10.84.2AsiaArfica

4,914100.043.919.914510.7אירופהאמריקר, 8.92.0EuropeAmerica

חבל דתייםסן ספר 4,664100.020.141.129.39.30.1Religiousנו7 schoolstotal

2,006100.023.633.635.77.00.1Boysבנים

2,658100.017.447.025.110.6בנות
Girls

Origin1תוצאי

1,272100.024.639630.94.80.1Israelישראל

אפריקה 2,050100.017.239.129.813.8אסיה
AsiaAfrica

אמריקה 1,145100.023.540.828.86.90.1EuropeAmericaאירופה

ערבי Arabחינון education

3,894100.040.616.616.614.3תטמה 6.85.01984/85

4,555100.044.218.67.519.7תשמז 6.23.71987/88

תשמ"0
הכל םך 

בנים

5,373

2,745

100.0

100.0

41.6

44.2

11.1

106

13.0

12.6

27.1 4.8

26.2 4.1

2.3

2.3

1989/90TOTAL

Boys

2,628100.039.011.613.528.3בנות 5.42.2Girls

11 w4 nuuinown.1 Excl. 821 pupils whose origin is not I.
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VOCATIONAL TWELFTH
GRADE PUPILS1, BY SEX,
SUBJECT AND TRACK OF
STUDY

י"ב כיתות תלמידי
מין, לפי מקצועיות1,

ומסלול מקצוע
הלימודים

Sex and
subject of study

Track of study לימודים Won

תיכון
(נזססת)

Secondary
)S.T.T.)

רגיל
(ססנור)
Normal
)N.T.T.)

גזעשי
(מסממו
Practical
)P.T.T.)

Total הכל 10

אחוזים
Percents

D'lDOlO
מוחלטים
Absolute
numbers

מין
לימור ומקצוע

עברי Hebrewחינוך education
.rnwn17.020100.014.729555.81984/85

הכל 0ך  o"n!un1988/89  TOTAL
מוחלטים מספרים 22,8573,8086,02713,022 absolute numbers

אחוזים 100.0100.016.626.4S7.0 percents
11,95452.3100.014.824.161.1Boysבנים
10.90347.7100.018.728.852.5Girlsבנות

Subjectמקצוע
2,50311.0100.023.134.4425Metalמתנת work

1,4916.5100.022.539.238.3Mechanicsמנונאות
מכשירנות ,3,08013.5100.011.429.259.4Electricityחשמל, instrumental

mechanicsוקירור g refrigeration
2.85812.5100.01.73.195.2Electronicsאלקטרוניקה

אוטומטי נתוני0 9474.1100.07.60.691.8Automaticעימד data processing
עץ 2281.0100.083.31234.4Woodעיבוד work

ותכנון 5962.6100.040.959.1Drawingשרטוט and planning
ואדריכלות 3821.7100.019.412.867.8Buildingבניין and architecture
מעבדה 4712.1100.02.118.079.9Laboratoryעובדי assistants

ואופנה 1.6727.3100.030.533536.0Sewingתפירה and fashion
שימושית 5242.3100.08.421.070.6Appliedאומנות art

5,71225.0100.018.137.744.2Clericalפקידות work
בית משק 7843.4100.021.917.760.4Hotelמלונאות, keeping, home

economicsותיירות and tourism
ו7373.2100.017.1סיעוד 9.4635Nursing
3491.5100.0100.0Secondaryעיוני2 general2

המקצועות3 5232.3100.050.514.535.0Otherיתר subjects3

ערבי Arabחינון education
1,038100.014.742.942.41984/85תשמה

הכל 0ך  1988/89תשמ"ט  TOTAL
מוחלטים מסקרים 1,494170540784 absolute numbers

אחוזים 100.0100.011.436.1S2.S percents

88359.1100.010.440.748.930ysבנים
61140.9100.012.829.657.6Girlsבנות

Subjectמקצוע
:Thereofמזה:

30420.3100.017.145.737.2Metalמתכת work
18912.7100.013.851.834.4Mechanicsמנונאות

מכשירנות ,20613.8100.06.821.471.8Electricityחשמל, instrumental
mechanicsוקירור S refrigeration

Electronics(88.2)(11.8)936.2100.0אלק0רונילןה
עץ Wood(100.0)614.1100.0עיבוד work

ותכנון Drawing(100.0)110.7100.0שרטוט and planning
ואופנה 22715.2100.029540.130.4Sewingחפירה and fashion

21314.3100.05.211.783.1Clericalפקידות work
בית משק Hotel(44.4)(55.6)724.8100.0מלונאות, keeping, home

economicsותיירות and tourism
976.5100.032.068.0Nursingסיעוד

1 In vocational schools and in vocational track inmultj track
schools. 2 tncl. pupils in the vocational track. who team only general
Subjects. 3 Incl. printing and maritime subjects, cosmetics and hair
dressing.

כולל 2 נתינ"ם. רנ ספר ננתי מקצועיים ובנתינים מקצועיים 0פר נבתי 1

כולל 3 נלנז. anv מקצועות רולומ7י0 ,'vvx$nc\ נגחינ ח^מ'דים
וטפרוח. קוסמטיקה '0"ם. ומקצועות דפוס מקצועות
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INTERNAL MATRICULATION EXAMINEES AND
PUPILS ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY TRACK OF STUDY AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1

אינטרניות בגרות בבחינות נבחנים
נתיב לפי בגרות, לתעודת וזכאים

שונות1 ותכונות הלימודים

מהנבחניםאחוזזכאים זכאים
ExamineesEntitledPercentנבחנים entitled of

to certificatesexaminees
הכל הכלמקצועיעי/ני0ך הכלמקצועיעיוניסך עיוניסך
TotalGeneralVocatiTotalGeneralVocatiTotalGeneralVocati

onalonalonal

/>בר Iij'n■educationHebrew
rn\un32,48322,47810,00520,38915,8514.53862.870.545.41986/87

הכל2 סך rrown35,00124,20410,79721,98117,2534,72862.871.343.81987/88TOTAL2
Districtמחוז

3,8372,6911,1462,5302,02651466.075.344.9Jerusalemירושלים
2,9321,9221,0101,4511,00045149.552.044.7Northernהצפון
5,4343,4282,0063,6452,6011,04467.175.952.0Haifaחיפה

9,0746,4402,6345,7044,5891,11562.971.3423Centralהמרכז
9,8436,8093,0346,4915,2671,22465.977.440.3Telתלאבינ Aviv
3,8812,9149672,1501,77038055.460.739.3Southernהדרום
Supervisionפיקוח
8,09513,9014,19463.572.744.7Generalו28,50519,1199,386כללי

דתי לחינוך האגף בפיקוח 6,2504,8711,3793,7523,22752560.066.238.1Religiousדתי
אחר Other(28.1)24621432134125954.558.4דתי religious

POSex
14,8568,8396,0178.9966,1102,88660.669.148.0Boysבנים
17,66913,5714,09811,5219,9271,59465.273.138.9Girlsבנות
Originמוצא

9,9237,6172,3067,0325,8561,17670.976.951.0Israelישראל
13,0677,9435,1246,8114,8881,92352.161537.5AsiaAfricaאסיהאפריקה

9,5356,8502,6856,6745,2931,38170.077.351.4Europe■Americaאירופהאמריקה
ערנ Arab■חינוך education

5,1744,7474272,3512,2539845.447.523.01986/87
הכל3 5,8425,1986442,4912,32017142.644.626.61987/88TOTAL3תשמ''חסך

Sexמיו
2,8372,5373001,2691,1799044.746.530.0Boysבנים
2,7072,3903171,1241,0487641.543.824.0Girlsבנות

Religionדת
3,8683,4344341,5461,4499740.042.222.4Moslemsמו0ל0י0
9388121265685135560.663.243.7Christianנוצרים
Druze(20.9)67563243261252938.739.9דרוזים

in addition to pupils entitled to internal matriculation certificates, about 1,300 pupils were entitled
external certificates in 1986/87 and 1,150 in 1987/88.

1

to external certificates in 1986/87 and 1,150 in .1987/88
2 Incl. sex and origin not known (2,476).
3 Incl. sex not known 298 and other or unknown religion 361.

ובתשמח אקססרגיות, בנרות לתעודת זכאים 1,300 בתשמז הי! אינ0רנית, בנרות לתעודת זכאים 0לבד 1

.1,150
.(2,476) ידועים לא ומוצא נדן כולל 2

(י36<. v\v לא אי אחרת ודת (298) יריע לא לזין כילל 3

8
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EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO COMPLETION
CERTIFICATES IN
VOCATIONAL SCHOOLS

גמר בבחינות נבחנים
וזכאים מקצועיות

מקצועית, גמר לתעודת
שונות1 תכונות לפי

1987/88 תשמ"ח;

22.28

Q'tor07or firm
גמר jninn* נבחנים

Examineesמקצועית
Entitled

Percent entitled
of examinees

to certificates

עברי Hebrewחינון education
הכל2 9,0442,31625.6TOTAL2סך

Districtמחוז
67418827.9Jerusalemירושלים
1,22424219.8Notrhernהצפון

1,41942229.7Haifaחיקה

2.20360827.5Centralהמרכז

1,53040926.7Telתליאביב Aviv

1,989447225Southernהדרום

Supervisionפיקוח
6,4721,78727.6Generalכללי

דתי לחינוך האגף בפיקוח 2,27648721.4Religiousדתי

אחר 2964214.2Otherדתי religious

Sexמיו
3,80473719.4Boysבנים

4,4811,41831.6Girlsבנות

Originמוצא
1,12031327.9Israelישראל

5,8331,45424.9AsiaAfricaאסיהאפריקה

1,33238829.1EuropeAmericaאירופהאמריקר,

ערבי Arabת"נון education

הכל3 567407.1TOTAL3סך

Sexמין
358154.2Boysבנים

1752313.1Girlsבנות

Religionדת
392225.6Moslemsנ"סלמים
Christian(15.0)406נוצרים

Druze(105)9510ורוזים

1 See definition in introduction. Besides. 385 pupils submitted general
tmal exams in 1987/88,whereol 80 are entitled to certificates ot completion.
2 Incl. sex and origin not known (759).
3 Incl. sex not known (34) and other or unknown religion (40).

385 עיוגיות נמר בבחינות בתשמח נבחנו אלה, מלבר במבוא. הגורה ראה 1

עיונית, נמר לתעודת זכאים מהם 80 תלמידים;
.(759) ירועים לא ומוצא מי1 כולל 2

(40) nvn. לא או אוזרת ורת ,134) יר1ע לא מין כולל 3
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ספר בבתי הוראה כוחות
החינוך THEבמערכת EDUCATIONAL SYSTEM

חינוך22.29 דרג לפי עבודה, OFיחידות EDUCATIONWORKUNITS, BY LEVEL

עבודה יחידות
Work units

עבודה יחידות ממוצע
לכיתה

Average work units
per class

תשל
1969/70

a'v!r\
1979/80

noiun
1984/85

50t>nm
§1988/89

.\v1T\

.1989/90
תשל

1969/70
DK1n

1979/80
nnwn
1984/85

§ootyn
§1988/89

.\"vm
.1989/90

g
<
o
O

educationHebrewעבדיחינון

כולל 27,51843,03448,17148,94049,2321.41.71.71.61.6GRANDסך TOTAL

י0ודי רו'נוך
הכל סך

'0וד"ם ספר בתי

18,683

17,191

23,037

21,355

24,720

22,802

23,256

21,373

22,934

21,045

1.3

1.3

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

PRIMARY EDUCATION
TOTAL
Primary schools

מיוחדים ספר 1,4921,6821,9181,8831,8891.11.4151.41.4Schoolsבתי for handi
capped children

עליסור1 רוינור

ביניים na'on5486,4088,0308,4968,5962.22.42.32.12.1

POSTPRIMARY
EDUCATION
Intermediate schools

תיכונים ספר 8,28713.58915,42117,18817,7021.82.42.42.32.4Secondaryבתי schools
חדנתיב"ם 8,0098,6019,3019.1161.82.32.42.32.4Secondary'6,204תיכונים

onetrack

רבנתיב"ם 2,0835,5806,8207,8878,5861.82.52.52.32.5Secondaryתיכונים
multitrack

Arab education >ןדבי j/j'/t

הכל 6,6847,9139,2079,3831.31.31.41.4TOTALסר

יסודי 4,9124,9545,3965,3641.21.11.21.2Primaryחינוך education

ביניים 8461,1751,5021,6081.91.91.81.8Intermediateחסינות schools

תיכונים ספר 9261,7842,3092.4111.51.81.92.0Secondaryבתי schools



PERCENT TEACHERS WITH
ACADEMIC SALARY GRADE IN
PRIMARY AND POSTPRIMARY
EDUCATION, BY SELECTED
TEACHING SUBJECTS

בעלי מורים אחוז
אקדמית שכר דרגת
ועל יסודי בחינוך

מקצועות לפי יסודי,
נבחרים הוראה

1985/86 תשמ"ו;
mo'^v |1pnPostpirmary education

(mtryi m'0n) |13'n
הוראה ni^onSecondaryחינוךמקצועות schoolsSelected teaching

subjects1בינייםסךיסודינבחרים'
Primary2הכלInterנתיבTrack

education1Total2mediate3הכל סך
Total5 schoolsעיוני

GeneralVocational

(וברי educationHebrewחינוך

הכל 16.660.056.164.174.555.4TOTALסך

כוללת General__._6.9הוראה teaching
מקרא)  יסודי (בחינוך 15.167.057.376.372.970.0Bibleתנך

פה שבעל 26.161.258.459.868.456.9Oralתורה law
עברית 14.069.663.872.980.1715Hebrewלשון language

וכללית עברית 17.474.465.580.886.278.0Hebrewספרור! and general literature
37.380.876.385.085.385.6Englishאנגלית
24.874.774.780.482.6Arabicערבית

27.680.073.185.287.982.2Historyהסטוריה
13.168.259.975.978.974.5Mathematicsמתמ0יקר,
80.676.385586.682.6Physicsפיסיקה
90.892.189.9Chemistry3(71.3)87.2טמיר,3

החיים4 ומדעי 78.070.187.789.1845Biologyביולוגיה and life sciences4
14.255.155.1Sciencesגונע

19.473.170.080.381.479.0Geographyגיאוגרפיה
מחטב 24.164.259.961.273.060.5Computerמקצועות sciences

עדני* Arabחינוך education5
הכל 9.735.168.5TOTALםך

כוללת General___1.7הוראה teaching
11.045.878.4Arabic6ערנית6

עברית 81.1Hebrew(37.8)11.6לשון language
עברית 47.583.4Hebrewספרות literature

14.540.880.3Englishאנגלית
16.970.5845Historyהסטוריה
7.127.872.2Mathematicsמתמסיקה
78.3Physics(48.9)פיסיקה
Chemistry3(86.7)(51.4)נימיה3

החיים4 ומדעי 84.0Biology(39.2)ביולוגיה and life sciences4
Sciences(316)09.1נע

Geography(84.0)(50.0)14.3גיאוגרפיה

1 Each teacher was counted in each subject he taught. but only once
in the total.
2 Teachers in intermediate and secondary schools (about 4,400) were
included in each type separately but only once in (he total.
3 Incl. industrial chemistry.
4 In continuation classes and agricultural schools.
5 Incl. governmental schools in East Jerusalem.
6 Incl. Arabic and general literature.

בלבד. אחת פעם נמנה הכל בסך שלימר, מקצוע בכל mo! mm כל

(כ4,400) העליונה 1בח0'בה הביניים בח0'בת המלמדים המורים 2

נלבי. אחת פעם  הכל נ0ן אן נגסרד חטיבה נכ> גכלל)
תעשייתית. כימיה כולל 3

חקלאיים. ספר ונבתי המשך נכ'תות 4

יר1שלים. נכ"רח ממשלתיים ספר כתי כ1לל 5
וכללית. ערבית ספרות כ1לל 6

633 והשכלה חינוך



SURVEY ON TEACHERS OF MATHEMATICS AND SCIENCES
IN POSTPRIMARY EDUCATION, 1986/87

TEACHERS OF MATHEMATICS
AND SCIENCES IN POST
PRIMARY EDUCATION, BY
TEACHING SUBJECT, LEVEL OF
EDUCATION AND VARIOUS
CHARACTERISTICS1

בחינוך ומדעים np'oom} nin 7,70
תשס"ז העליסוד1,

מתמטיקה מורי
בחינוך ומדעים
לפי העליסודי,

דרג הוראה, מקצוע
ותכונות חינוך

שונות1

22.31

1986/87תשמ'יז
עברי Hebrewחינוך educationערב in'nArab education

עליונה na'on
Secondary schools

הכל2 הכלחטיבתסך m'0nm'0nסך
בע"םביניים

Total2Intermeהכל TotalIntermeSeconמקצועיעיוניסך
diateTotalGeneralVocatiodiatedary
schoolsnalschoolsschools

הכל TOTALסך
הנשים 68.074.562.765.256.717.423.212.7Percentאחוז women

אקדמי תואר נעלי 73.964.980.883.276.457.435.278.3Percentאחוז university
graduates

Average no. of teaching■ הוראה שעות 16512.714.312.211.318.616.119.0ממוצע
hoursבשנוע per week

חציוני 38.037.038.638.338.932.533.731.6Medianגיל age
Mathematicsמתמטיקה
הנשים 65.072.659.461.257.015.819.711.3Percentאחוז women

אקדמי תואר בעלי 70.160.378.680.875.951.631אחוז 575.7Percent university
graduates

Average no. ot teaching. הוראה טעות 14.511.712.610.810.217.015.417.1ממוצע
hoursבשבוע per week

חציוני 38.637.939.138.939.433.133.732.7Medianגיל age
Physicsפיסיקה

הנשים 6.7Percent(17.1)51.866.640.640.837.610.9ארווז women
אקדמי תואר נעלי 73.5Percent(56.0)77.367.482.982.682.066.0אדווז university

graduates
Average no. ot teaching■ הוראה שעות 12.7(8.0)10.46.511.39.69.411.3ממוצע

hoursנשנוע per week
חציוני 30.8Median(32.4)38.836.940.839.941.631.4גיל age

Chemistryכימיה
הנשים Percent(19.6)(37.0)77.375.477.378.978.024.7אחוז women

אקדמי תואר נעלי Percent(84.6)(47.7)89.973.892692.892.971.3ארווז university
graduates

Average no. of teaching. הוראה שעות (15.1)(10.5)10.85.011.210.49.513.9ממוצע
hoursבשנוע per week
חציוני Median(30.3)(31.7)38.736.039.338542.431.1גיל age

ומדעי Biologyביולוגיה and life
sciencesהחיים

הנשים 17.5Percent(31.9)78.784574.774.772.3225אחוז women
אקדמי תואר נעלי 875Percent(33.3)81.675.188.790.483.667.0אחוז university

הוראה שעות 16.6(11.4)11.78.911.010.76.715.2ממוצע
graouaies

Average no. of teaching
hoursנשנוע per week
חציוני 32.1Median(34.0)36.735.737.637.537.832.9גיל age

מחשב Computerלימודי science
הנשים 59.267.454.455.351.12.9Percentאחוז women

אקדמי תואר נעלי 63.357.864.064.460.763.5Percentאחוז university
graduates

Average no. of teaching■ הוראה שעות 9.96.89.06.48.910.9ממוצע
hoursנשנוע per week
חציוני 35.435.835.335.035.328.3Medianגיל age

Sciencesנ1בע
הנשים Percent(28.1)(28.1)___78.878.8אחוו women

אקדמי תואר נעלי Percent(34.5)(345)63.763.7אחוז university
graduates

הוראה שעות Average(110)(11.0)10.110.1ממוצע no. of teaching■
hoursנשנוע per week
חציוני Median(33.3)(33.3)35.835.8גיל age

1 See explanations in introduction.
2 See note 1 10 Table 22.30.

נמנוא. הסברים ראה 1

.22.30 ללוח ו הערר, ראה 2

EDUCATION 634



TEACHERS OF MATHEMATICS AND SCIENCES
IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY TEACHING
SUBJECT, EDUCATION AND PEDAGOGICAL
TRAINING

1986/87 ;T"nwn

ומדעים מת010י7ןה מורי
לפי העל'סוד', בחינוך

השכלה ולפי הוראה מקצוע
פדגוגית והכשרה

ביולוגיה
הכלי ומדעיכיסיה0a70'7/סך

פדגוגית והכשרה Educationמחשבהחייםהשכלה and
Total1MathematicsPhysicsChemistryBiologyComputerpedagogical training

and lifestudies
sciences

עבד" Hebrewחינון education

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
הכל סר  מלאה אקדמית השכלה 73.970.177.289.881.663.4Withבעלי full academic education  total

מלאה אקדמית פדגוגית הכשרה 41.137.139.954.547.929.8Withבעלי full pedagogical academic training

חלקית אקדמית פדגוגית הכשרה 5.34.56.15.97.26.1Withבעלי part pedagogical academic training
להוראה כולשהי הסמכה 9.39.48.310.49.47.5Withבעלי some teaching qualification

הכשרה וחסרי אוורת פדגוגית הכשרה 18.119.022.919.117.119.9Withבעלי other no pedagogical training

הכל סר  אקדמי תואר לקראת 6.56.77.61.65.110.4Studiedלמדו toward academic degree  total
להוראה כולשה' הסמכה בעלי :2.62.6172.83.7Thereofמזה: with some teaching qualification
הכל סר  אקדמיים לימודים ו7.79.75.43.95.5הפסיקו 0.5Interrupted academical studies  total
להוראה כולשה1 הסמכה בעלי :5.06.63.22.13.14.4Thereofמור.: with some teaching qualification

הכל סר  חלקית או מלאה עלתיכוניח השכלה 10.512.18.63.96.914.1Withבעלי full or part post secondary training  total
להוראה כולשהי הסמכה בעל' :8.710.56.52.86.78.0Thereofמ1רי: with some teaching qualification

ידוע ולא אחרת השכלה 1.41.31.10.80.81.5Withבעלי other education and not known

עדני Arabחינון education

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
הכל סר  מלאה אקדמית השכלה With(63.5)57.451.666.071.367.0נעלי full academic education  total
מלאה אקדמית פדגוגית הכשרה With(8.6)16.415.916.221.419.8נעלי full pedagogical academic training
חלקית אקדמית פדגוגית הכשרה With(10.0)9.19.010.75.512.6בעלי part pedagogical academic training

להוראה כולשהי הסמכה 8.76.411.114.711.5Withנעלי some teaching qualification
הכשרה וחסרי אחרת פדגוגית הכשרה נעלי

פדגוגית
23.220.228.129.6225(45.0)With other no pedagogical training

הכל סר  אקדמי תואר לקראת Studied(16.8)8.89.611.25.26.0למדו toward academic degree  total
להוראה כולשהי הסמכה בעלי :Thereof(3.4)2.22.52.11.1מזה: with some teaching qualification
הכל סר  אקדמיים לימודים 6.89.35.63.15.5Interruptedהפסיקו academical studies  total
להוראה כולשהי הסמכה בעלי :4.35.83.12.44.9Thereofמזר,: with some teaching qualification

סרהכל  חלקית או מלאה עלתיכונית השכלה With(14.3)24.227.112.917.720.9בעלי full or part post secondary training  total
להוראה כולשהי הסמכה בעלי :21.724.510.716.220.3Thereofמזה: with some teaching qualification

ידוע ולא אחרת השכלה With(5.3)2.82.44.22.60.5בעלי other education and not known

פ
n

.3,

1 See note 1 to Table 22.30. .22.30 ללוח ו הערה ראה 1



NONUNIVERSITARY POSTSECONDARY
AND HIGHER EDUCATION

STUDENTS IN NONUNI
VERSITARY POSTSECONDARY1
AND HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS BY, FIELD OF
STUDY2, YEAR OF STUDY, SEX
AND AGE

לאאוניברסיטא" וגבוה עלתיכון חינוך

במוסדות תלמידים
עלתיכוניםי חינוך
לאאוניבר וגבוהים

תחום2 לפי סיטאיים,
לימוד, שנת לימוד,

וניל מין

22.33

Dinnלי0ודField of study

ssw
co

לימוד, twoהכל 0IfPatך <v
cf. CO

2 §.

n 2
f~ I*Year of study,

וגיל Totalcמין S
c ~

r a>a£
111
oco 
q &S

ci
11

3 o

*.= arr o

C in
cC ■a o

S cE >
CMn

'" o

sex and age

1 6,1Ea
a a

n § o

£ 8 p gma.1
UJ

o

1§15.5175,4424,7931,1776001,364תשלא ,265 8761970/71
26,22711,0577,3551,2196072,3531,801תשלה 1,8351974/75
27,35111,7707,8571,9614752,1761,737תשים 1,3751979/80

34,61712,90513,8921,5677482,603874תשמה 2,0281984/85
33,12212,60812,0621,1137243,461695תשמ0 2,4591988/89

 33,59312,90911,5121,2737423,821807תש"ן 2,5291989/90 
כולל 0GRANDך TOTAL

 'uy 7/J'n32,921312.33311,4167,2737423,821807 2,529Hebrew education 
הכל 70total

לומדים :8.28644.6187651,8771,026Thereofמזה: first
ראשון degreeלתואר students
ליסוד niiuYear of study

15.6144,4856,5695604252,087489א' 999I

10,2513,7323,7813492031.164292בי 730II

4,8952,8046913259842726גי 524III

2,1611.3123753916143276IVדי

Sexמין
15.0732,0439,057922692.447223גברים 942Men

17,84810,2902,3591.1814731,374584נשים 1,587Women

Ageגיל
24 21,4689,4967,7156775351,152127ער 1,766Up to 24
25297,2162,8372,0751621341,169230 6092529

ומעלה 304,2371,626434731,500450 15430 and over
עוני \1rn67257696Arab education

1 For differences between this table and Table 22.10 see
introduction. 2 See details in introduction. 3 See note 1 to
Table 22.34. 4 As of 1 985/86, incl. all lirst year through fourth year
students in courses in which the studies are towards a first degree.

פיר/ט ראה 2 מנוא. ראה ,22.10 לוח לעו0ת חבולים לגבי ו

כר כולל בתשמו, החל 4 .22.34 ללוח ו הערה ראה 3 נמנוא.
ראשון. תואר לקראת נהם שלומדים בתחומים די ער א' בשנים התלמידים
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TEACHER TRAINING
COLLEGES

להכשרת מוסדות
וגננות מורים 22.34

תש"ן
1989/90

תשמנ!
1988/89

תשמח
1987/88

תשסה
1984/85

תשם
1979/80

תשל
1969/70

עבר educationHebrewחינוך

405337282727nstitutionsמוסדות
הוראה 1.0342,9533,7543,4873,3633,295Teachingמשרות posts
ענווה 4991,4861,6801,6391,5581,545Workחידות units

הכלי סך '4,99411,28512,48211,49012,04012,333STUDENTSTOTALתלמידים

Supervisionפיקוח
2,9927,4648,3797,5448,4148,264Stateממלכתי

1,2242,6482,7792,6032,4612,684Statereligiousממלנתידת"
ארור 7781,1731,3241.3431,1651,385Otherדתי religious

לימוד Yearשנת of study
2,3134,1784,3583,8374,0914,485Iא

2,1513,7893,7003,5693,4483,732IIב

5302,9503,5472,8482,9732,804IIIג

3688771,2361,5281,312IVד

הגברים 13.910.315.716.315.816.6Percentאחוז men

בגרות תעודת נעלי 27.858.3270.884.3Percentאחוז holders of
matriculation certificates

עדב Arabחינוך education

nnoio122222nstitutions

הוראה 348490118130121Teachingמשרות posts
ענודה 305247565658Workחידות units

הכלי 3704854234755683576STUDENTSTOTAL1תלמידיםסך

לימוד Yearשנת of study
1991811451642252151א

171184134187159218IIנ

120144124184143IIIג

הנגרים 46.945.249.930.530.122.9Percentאחוז men
נגרות תעודת בעלי 77.2Percentאחוז holders of

matriculation certificates

1 tncl. students in a course for teachers of grades VIIX who registered
also in the University of Haifa (492 in 1989/90)
Excl. teachers studying towards senior teacher" certificate (in 1989/90
1,193 in Hebrew education and 191 in Arab education) and teachers
studying towards the B.Ed. degree (in 1989/90  987).
2 Including also studens who passed an matriculation exams but did not
receive grades by the time of the survey.
3 About 230 NonJewish students studied in special classes in the
Hebrew education in 1989/90.

העברי בחינוך בתשן 1.193) בכירי. mm. niiyn לקראת משתלמים כולל לא ו

בתשן); 987) B.Ed. תואר לקראת ומשתלמים הערבי) בחינוך 19n
ורשומים באורנים הלומדים די לכיתות למורים במסלול תלמידים כולל

נתשן). >92י חיפה כאוניכרסיסת בסטודנטים
קבלו לא אך הבגרות נתינות בכל שנבחנו תלמידים נם כולל 2

המפקד. מועו עד תוצאות
לאיהוד"ם תלמידים כ"230 העברי בחינוך למדו לאלה כנוסף בתשו 3

להם. מיוחדות בכיתות
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UNIVERSITIES

STUDENTS IN UNIVERSITIES1,
BY DEGREE AND
INSTITUTION

אוניברסיטאות

תלמידים
לפי באוניברסיטאות1,

ומוסד תואר
תשן

1989/90
תשמיט
1988/89

תשמה
1984/85

תשים
1979/80

ת0ילה
1974/75 1969/70

תשך
1959/60

תשט
1948/49

Total

65,08067,750TOTAL

45,88046,770First degree
14,05014,980Thereof: first year
14,51015,960Second degree
3,8203,920Third degree

Diploma

61,155
44,355
13,310
12,765
3,215

54,480
40,250
13,510
10,050
2,930

49,849
36.051
10,246
9,867
2,719

1.100 870 820 1,250 1,212

35,374
28,053
9,854
5,156
1,346

819

9,275
28.348
2,925

2

927

הגל 70

1,635
21,549

190
2

86

הכל סך
ראע1ון תואר

ראשונה mvi .mn
שני תואר

שלישי תואר

תעורה

העברית3 האוניברסיטה
Hebrew University3

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree

Diploma

16,780 16,190 14,385 13,570 13,516 §12,588 6,752 957
10,600 10.320 9,070 8,700 8.559 9,213 26,277 2871

3,710
4,530
1,420

230

3.620
4.220
1,470

180

3,230
3,840
1,300

175

3,330
3,130
1,340

400

2.405
3,086
1,356

515

3,296
2,119
742

514

442
2

475

215
2

86

הכל 10
ראשו/ תואר

ראשונה שנר. מזה;
שני תואר

שלישי תואר

לישראל טכנולוגי מכון הטכניון
Technionlsrael Institute of Technology

TOTAL
First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree

Diploma

8,810 8,730 8,060 7,580 8,453 6,045 2,411
6,480 6,410 6,000 5.400 5,777 4.066 1.971
1,700 1,750
1,750 ) .800
520 470

60 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 שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל 6167,95812,81314,38018,02018,73019,420TOTALםך

ראשון 26166.8368.94310.35012,97512.65012,770Firstתואר degree
ראשונה שנה :02882.2192,7793,8103,5003,4503,600Thereofזה: first year

שני 29513.1203.1004,1204.9405,450Secondתואר degree
שלישי 416630750840850Thirdתואר degree

171334300175300350Diplomaתעודה
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STUDENTS IN UNIVERSITIES1,
BY DEGREE AND
INSTITUTION (cont.(

תלמידים
7פי באוניברסיטאות1,
(המשך) ומוסד תואר

תשן
1989/90

תשנוט
1988/89

תשגוה
1984/85

תשם
1979/80

תשלה
1974/75

תשל
1969/70

תשיר
1959/60 1948/49

בר<אוניבוס' noיו■'
Hart UniversityBar

4234,2736,5278,0708,7808,8309,330TOTAL

24233,9255.7706,7506,8006,6706.780First degree
1761,2351,2601,9001,7301,9002.260Thereof: first year
22725431,0101,5501,6201,940Second degree

20131210300390410Third degree

8וח10ק1ם 200 150 130 100 83 56

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר

no'nאוניברס no■

Haifa University

2,7944,7136,1406,3306,5406,880TOTAL

2,7294,1195,3505,4105,3505,500:irst degree
1.1831.3251,6701,7701,9802,050Thereof: first year

3944807159601,130Second degree
10258090Third degree

3רזז10ק1ס 160 150 180 300 200 65

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:

שני תואר

שלישי תואר

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree

Diploma

בננב גוריון בן אוניברסיטת
Ben Gurion University of the Negev

5,890 5,410 5,080 4,250 3,247 1,297
4,640 4,480
1,660 1,350
970 750
180 140

100 40

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 0ך
ראשון תואר

ראשונה שנר, מזה:

שני תואר

שלישי תואר

vini ויצמן מכון
Weizmann Institute of Science

הכל 419580490500650640TOTALסך

שני 169184170180220190Secondתואר degree
שלישי 250396320320430450Thirdתואר degree

1 As of 1969/70 students in special courses. not lor 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 01 the Open University and
in Nonuniversitary higher education institutions  see Tables 22.45 and
22.47. 2 Students lor second degree are included among first degree
students. 3 Incl. Tel Aviv branch liom 1959/60 till 1969/70.

מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים נכללו לא בתשל החל 1

מבוססים הנתונים !■Tunr >nn .<dwh לתואר מובילות \ynr1
אשר מבוא). (ראה (אומדנים) השלמות בתוספת המוסרות קובצי ו1ל

אוניברסיטאיים לא גבוהים חינוך ובמוסדות הפחותה באוניברסיטה לתלמידים
כלולים שני לתיאר התל0ייי0 2 ר22.47. 22.45 לוחות ראה 

כזתשר אביב בתל השלוחה כולל 3 ראשון. תואר לקראת התלמידים בי!
תטל. עו
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STUDENTS IN UNIVERSITIES,
BY DEGREE, FIELD OF
STUDY AND INSTITUTION

D'l'iyjn
לפי באוניברסיטאות,

ומוסד לימוד תחום תואר,
שנתי2 <\v<0 nn/t
Annual percent

change2
oynn0k!1nnovunonemתשיל'

novunתשים1979/801984/851987/881988/89י1969/70
1/vunamnnruun

1979/801987/881988/89
1969/701979/801987/88

התלמידים Allכל students
הכלמספרים 054,480ך 33,38361,15564,19065,0BO5.02.11.4TOTALabsolute

numbersמוחלסים
אחתים 100.0 100.0100.0100.010O.Opercents

נשים 46.2מור.: 43.347.949.550.05.73.03.0Thereof: women
Degreeתואר

ראשון 73.9תואר 79.672571.370.54.21.60.3First degree
ראשונה שנה 24.8מזח: 29.521.821.321.63.20.12.9Thereof: First year

שני 18.4תואר 14.320.921.922.37.74.33.2Second degree
שלישי 5.4תואר 3.85.35.65.98.82.65.4Third degree

2.3תעודה 2.31.31.21.35.05.913.0Diploma

ראשון לתואר nutuKi mvuFirst year for first degree

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.03.20.12.9TOTAL
נשים 50.1מוה: 47.549.050.951.53.80.50.2Thereof: women

O'TiD■* oinnField of study
הרוח 31.7מדעי 32.929.230.628.32.80.34.9Humanities

החברה /::מדעי 22.926.228.3
1.9

0.9 J

4.2 i
11.1Social sciences

הניהול ומרעי 3.12.72.411.0Businessעסקים and admini
stration sciences

5.0משפ0ים 4.84.23.13.43.65.812.4Law
עזר ומקצועות 4.4רפואה 2.96.06.26.17.64.61.1Medicine and para

medicalרפואיים courses
8.3מתמסיקה. ,10.26.76.9i2.665Mathematics,

ומדעי statistics//000יס0יקה and
>המחשב 12.45.6computer sciences

פיסיקליים 03.613.75.04.64.25.5Physicalדו1ים sciences
ביולוגיים 3.7/4.53.94.20.8מדעים <11.6Biologial sciences

2.9חקלאות 1.52.21.81.810.25.61.6Agriculture
12.3הנדסה 13.314.013.814.12.41.64.9Engineering

Institutionגווסד
העברית 21.8הא1(יברסי0ה 33.424.324.225.81.11.49.7Hebrew University

11.0הטכניון 12.612.812712.51.82.00.6Technion
אנינ תל 29.6אוניברסיטת 22.526.325.724.66.1.J71.4Tel Aviv University
בראילן 13.6אונינר0י0ת 12.512.913.213.54.10.35.6Bar llan University
חי9ה 12.6אוניברסיסת 12.013.314.214.13.71.71.5Haifa University

גוריון בן 11.3אוניברסיטת 6.910.410.09.68.4.J31.5Ben Qurion University

1 Excl. students from abroad. 2 Geometric average. גיאומטרי. 70//צע 2 מחויל. תלמידים כולל לא 1
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STUDENTS IN
UNIVERSITIES, BY FIELD OF
STUDY AND DEGREE

תלמידים
לפי באוניברסיטאות,
ותואר לימוד תחום

1988/89 תשמ"ט;
22.37

הבל סך
Total

ראשון תואר
First degree

תוארתואר
mivn
Diploma

הכל 10
Total

:run
שנה

ראשונה
Thereof:
first year

שני
Second
degree

Third
degree

כולל 65,08045,88014,05014,5103,820870GRANDסך TOTAL

הכל סך  nnn 17,83712,7463,9753,452940699Humanitiestotalמרעי
הכלליים הרוח 6,9555,3351,8181,209411Generalמדעי humanities

ולימודי ספרויות ,4,8233,7801,14170628552Languagesשפות. literature and

regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 3,7701.8385381,177175580Educationחינוך and teacher

training

1,7661,42537227467Artsאמנות

מיוחדות לימודים 52336810686267Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל סל  החברה 18,89613.1894,3085,155419133Socialמרעי sciencestotal
החברה 14,98711,7553,9752,83636333Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 3,9091,4343332,31956100Businessעסקים and administration

sciences

2,2832,08747215937Lawמשפטים

הבל סל  4.8503,0208611.714116Medicinetotalרפואה

2,6191,1253741,43064Medicineרפואה

רפואיים עור 2.2311,89548728452Paramedicalמקצועות courses

הטבע ומרעי מתמטיקה
הכל סל

10,3446,3782.2042.1491,77938Mathematics and natural
sciencestotal

0ט0יס0יקרו ,3,9533,0439686422608Mathematicsמתמ0יקה, statistics

המחשב andומרעי computer sciences

פיסיקליים 3,0611,85764162155330Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 3,3301,478595886966Biologicalמדעים sciences

1,141704252277160Agricultureחקלאות

ואדריכלות 9,7297.7561.9781,604369Engineeringהנדסה and architecture
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לימוד, תחום תואר, לפי באוניברסיטאות, תלמידים
ומוצא אוכלוסייה קבוצת גיל, מין,

תשמ0

מדעי
n"7v1r\nvenrהכל הרוחסך החברהמדעי
1974/751984/85TotalHumanitiesSocial

sciences

הכל 0ך  ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 44.848.350574.449.4מזה:

גיל
19 6.96.46.94.63.9עד
202123516.616.316.115.8
222441.337.240.839.345.4
252918.224.723.820.221.6
30344.07.25.26.75.4
35+6.07.97.013.17.8

אוכלוסייה קבוצת
96592.193.391.794.6יהודים

3.5796.78.35.4לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.01O0.O100.0100.0100.0מוצא
7.919.227524.727.5ישראל

18.327,127.431.129.3אסיהאפריקה
73.853745.244.343.3אירוסהאמריקה

הכל 0ך  שני 100.01O0.O100.0100.0100.0תואר
נשים 35.246,849.270.050.1מזר.:

גיל
24 22.812.413.46.69.0עד
252952.242.042.225.144.9
303411221.817.818.219.7
3544

13.816.720.232.521.1
45+7.16.417.64.4

אוכלוסייה קבוצת
98.796.896594.898.1יהודים

1.33.23.55.21.9לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
6.413.120.014.320.4ישראל

11.216.518.017.719.2אסיהאפריקה
82.470.462.068.060.4אירופהאמריקה

הכל 0ך  שלישי 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 25.939.741553.444.1מזר.:

גיל
29 48.221.623.07.19.8"ד
303425.432.631.617.223.7
354426 4

31.832.041.849.4
45+14.013.233.917.0

אוכלוסייה קבוצת
99.797.396.596.297.7יהודים

032.73.53.82.3לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
4.69,113.49.910.1ישראל

9512.513.110.2115אסירראפריקה
85.978.473.579.878.4אירופהאמריקר.

רפואיים. עזר מקצועות כולל 1
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STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY DEGREE, FIELD OF STUDY,
SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN
Pecrems

1988/89

ה0נע הנדסהמ7עי
ואדריכלותnw>j7nומתמטיקהרפואה'

LawMedicine'SciencesAgricultureEngineering
andand

mathematicsarchitecture

100.O100.0100.0100.0100.0FIRST DEGREE  TOTAL

42.770.443.137.115.0Thereof: women
Age
Up to 19 6.39.311.51.311.8

14.518.820.69.314.32021
38.241.543.844.133.62224
32.818.220.432.735.02529
4.85.02.78.64.03034
357.11.04.11.235 +

Population group
94.491.391.695.495.2Jews
5.68.78.44.64.8NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
32.726.630.931.727.8Israel
22.119.724.023.225.4AsiaAfrica
45.253.645.145.146.8EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL

39.044.442.841.817.5Thereof: women
Age

7.229.126.88.29.6Up to 24
53.246.955.344.844.82529
19.412.110.524.125.63034
20.18.06.919.818.63544

_3.90.63.01.445+
Population group

99.393.396.495.798.4Jews

0.76.83.64.31.6NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL

25.421.827.824.317.1Israel

18.815.816.615.818.7AsiaAfrica
55.862.355.759.964.2EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0THIRD DEGREE  TOTAL
58.840.332.714.5Thereof: women

Age
27.036.012.321.9Up to 29
30.838. 543.539.23034
30.221.435.135.63544
11.94.19.23.245 +

Population group
89.397.098. 596.0Jews
10.73.01.54.0NonJews

100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL

13.416.814.010.5Israel
13.414.215516.9AsiaAfrica
73.269.170.572.7EuropeAmerica

1 Incl. paarmedical courses.
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CANDIDATES1 FOR FIRST
YEAR STUDIES OF FIRST
DEGREE IN UNIVERSITIES, BY
SEX, RESULTS OF
CANDIDACY AND PREFERRED
FIELD OF STUDY

ללימודי מועמדים1
ראשונה שנה
ראשון לתואר

באוניברסיטאות,
תוצאות מין, לפי

עדיפות ותחום הרשמה
שנתי2 שינוי אחוו
Annual percent

change2
M7vynno<uf\nrun0nviTt
1970/711979/801984/851986/87988/89Dunrn\!1T\a~niun

rnvinתש7*א
1979/801986/871988/89
1969/701979/801986/87

Thousandsאלפים
21.535.640.644538.25.83.27.4enrollmentsהרשמות

ן91ש<ח< לוועכודים
הכל 0ך 

לזהם.

16.224.626.228.125.24.81.95.4CANDIDATES (persons)
 TOTAL

Thereof:
מוסדות ל2 S38.0Applied.4.17.29.210.38.76.3פנו to 2 institutions

יותר orאו more
9.012.613.414.112.33.81.67.0Menגברים
7.212.012.814.012.95.92.24.0Womenנשים

ההרשמה Resultsתוצאות of registration
ולומדים 9.011.911.514.313.53.22.72.9Acceptedהתקבלו and studying
ואינם 1.74.35.25.04.311.12.37.9Acceptedהתקבלו and not

studyingלומדים
5.01.19.01.16.64.70.27.9Wereנדחו rejected

עדיפות Fieldתחוס of preference
הרוח 4.56.96.96.55.94.90.84.9Humanitiesמדעי

החברה 3.97.67.18.17.57.76.53.7Socialמרעי sciences
0.81.71.92.22.28.73.30.1Lawמשפטים

עזר ומקצועות 0.82.32.43.02.912.53.50.7Medicineרפואה and
paramedicalרפואיים courses

ומתמטיקה הנובע 2.12.83.93.42.73.32.710.5Sciencesמדעי and
mathematics

0.20.50.40.30.310.76.37.1Agricultureחקלאות
2.42.53.2353.00.54.66.3Engineeringהנד0ה and

architectureואדריכלות
ידוע 1.50.20.3110.7Notלא known

D'TinMPercents
>נ0^ות< 100.0100.0100.0100.0100.0CANDIDATESמועמדים (persons) הכל 0ך  TOTAL

:Thereofמהם:
מוסדות ר7 25.729.135.236.634.5Appliedפנו to 2 institutions

יותר andאו more
55.551.051.350.348.8Menגברים
44.549.048.749751.2Womenנשים

הרשמה Resultsתוצאות of registration
ולומדים 55.548.243.850.753.6Acceptedהתקבלו

and studying
ואינם Accepted(.10.317.419.717.817התקבלו

andלומדים not studying
31.231.134527526.2Wereנדחו rejected

עדיפות Fieldsתחום of preference
הרורו 30.428.126.824.224.1Humanitiesמדעי

החברה 26.731.127.430.030.6Socialמרעי sciences
5.27.17.48.19.0Lawמש00י0

עזר ומקצועות 5.39.69.311.011.8Medicineרפואה and parame
dicalרפואיים courses

ר,טכע 14.611.515.012.511.0Sciencesמרעי and
mathematicsומתמטיקה

1.42.21.71.31.2Agricultureחקלאות
ואדריכלות 16.410.412.412.812.2Engineeringהנדסה and

architecture
Up to 1977 '78, senior sludents who intended to change field of studies

vere included. As of 1978/79, only freshmen were included (those who
hanged field of study were not included  4,294 enrollments and 3.862
andidates in 1988'89). 2 Geometric average

0קצוע לההליף מ1ח >\ר nnnvio ityjne/ ותיקים
חוג'ס; מחליפי נכללו (לא בלכד חרשים מועמדים ו

גיאומטרי. ממוצע 2 מועמדים). 3,862

תלמידים 1כללו n<ty;7 1v 1

גכללו מתשלס החל לימודיהם.
ו הרוממות 4,294  נתשמיט
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES1, BY
DEGREE AND INSTITUTION

מן תארים מקבלי
האוניברסיטאות1,
ומוסד תואר לפי

Degree 1988/89 1987/88 1984/85 1979/80 1974/75
תשל
1969/70

תשר
1959/60 1948/49

TOTAL
Second degree
Third degree

כולל 1932375,566סך 18,7999,37111,21812,55713,214GRAND TOTAL ראשון 1357794,0646,6386.7408,1139,2139,805irstתואר degree שני 483378071,2331.6522.1402,4322,466Secondתואר degree שלישי 1081238273378356421454Thirdתואר degree
457655601609491489Diplomaתעודה

העברית2 Hebrewהאוניברסיטה University2
הכל 587072,6223,1242,3963,1363,1573,313TOTALסך ראשון 3151.8491,9991,4302,0492,0582,274Firstתואר degree שני 48323411681594761798715Secondתואר degree שלישי 1069135145130118166152Thirdתואר degree

227299242208135172Diplomaתעודה
סבוןהטכני  ליטראלטכנולוג1
TechnologyTechnion  Israel Institute of

הכל 1354641,0321,3721,3471,4041,6681,784TOTALסך
ראשון 1354047911,1401,0459841,2171,378Firstתואר degree שני 48177165226332347330Secondתואר degree שלישי 12542453657463Thirdתואר degree

104323233013Diplomaתעודה
אביבברסיטתאונ VnTel Aviv University

הכל 181,2031,9952,4523,2723,6673,995TOTALסך
ראשון 129351,6321,7342,4782,7142,930Firstתואר degree
שני 6141220527603740839Secondתואר degree

שלישי 424837689105Thirdתואר degree
123119108115124121Diplomaתעודה

BarManבראילןברסיטתאונ University
הכל 484238131,2651,3081,5771,616TOTALסך

ראשון 483096491,0451.0091,2311,270Firstתואר degree
שני 47100121161244236Secondתואר degree

שלישי 934202433Thirdתואר degree
6755651187877Diplomaתעודה

UniversityHaifaחיקהברסיטתאוני
הכל 1878421,0151,1731,3361,246TOTALסך

ראשון 1577238639591,1181,033Firstתואר degree שני 1468109105126Secondתואר degree
שלישי 254Thirdתואר degree

301058410310883Diplomaתעודה
בן1 בנגבאוניברסיטת Benגוריו) Gurion University of the Negev3 3

הכל 235377758121,0371,114TOTALסך ראשו! 23495623634875920Firstתואר degree שני 859116129146Secondתואר degree
שלישי 14201725Thirdתואר degree

343479421623Diplomaתעודה
למרע3מגון Science3Weizmannויצמן Institute 01

146 115 113 121 116 76
74 69 58 57 45 31
72 46 55 64 71 45

הכל סך
שני ת1אר

שלישי תואר

1 Excl. tirsl degree recipients oi the Open University (see Table 22.46)
and in academic courses of institutions authoirzed by the higher education
council (see Table 22.48). 2 including recipients of degrees (arm the
Tel Aviv branch since 1962/63 3 Recipients of degree up to 1963/64
were included in the Hebrew University.

(22.46 לוח (ראה הפתוחה באוניברסיטה רא^ון תואר מקבלי כולל לא 1

להשכיר. המועצה ע' שהוכרו נבוהים ספר בתי ש7 האקדמיים ובמסלולים
בתל 0ר,/*לוחה תארים 0קביי כ1יל 2 .(2148 ל™ (ראה 1ב1הה
באוניברסיטה נכללו ת^כד עד תארים מקבלי 3 ואילר. סתשכג אניב

העברית.
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES, BY
DEGREE, FIELD OF STUDY
AND INSTITUTION

מן תארים ■VnpD
לפי האוניברסיטאות,

תחום תואר,
ומוסד לימוד

שנתי' שינוי אחוז
Annual percent

change'
תש00תשמחתשמהתשםתע!ל

ותחום on//7o'nvinDegree"תש"ם1969/701979/801984/851987/881988/89תואר and
field of study \r\'nvjT!/ש"םתשיללימוד

1979/801987/881988/89
1969/701979/801987/88

התאו מקבלי Allיםכל recipients degrees

מספרים הכל 5,5669,37111,21812,55713,2145.33.75.2TOTALabsoluteסך
numbersמוחלטים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0percents

נשים :38.145.148.548.150.57.14.610.5Thereofמזר.: women
Degreeתואר

ראש1ן 73.072.072.373.474.25.24.06.4Firstתואר degree
שני 14.517.619.119.418.77.45.01.4Secondתואר degree

שלישי 4.34.03.23.33.44.71.47.8Thirdתואר degree

8.26.45.43.93.72.82.50.4Diplomaתעודה

ראשון Firstתואר degree

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

לימוד Fieldתחום of study
הרוח 31.727.628.125.925.53.83.15.1Humanitiesמדעי

החברה מדעי
ו 21.3

30.725.525.125.3
! 10.1

1.47.2Social sciences
הניהול ומדעי 3.12.33.93.76.82.0Businessעסקים and adminis

tration sciences
8.74.26.05.34.62.27.28.8Lawמשפנוים

עזר ומקצועות 22.523.0Medicine(15.9)0.71.84.76.57.5רפואה and parame.
dicalרפואיים courses

ס00י0טיקה ,4.68.17.97.111.34.7Mathematicsמתמ0יקה, statistics
המחשב 17.71.0andcomputerומדעי sciences
פיסיקליים 2.42.73.43.68.713.2Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 4.94.24.44.32.73.0Biologicalמדעים sciences

2.52.23.91.62.23.90.141.7Agircultureחקלאות
17.418.514.516.016.25.92.08.2Engineeringהנדסה and

architectureואדריכלות
Institutionמוסד

העברית 45.421.225.322.323.22.54.7105Hebrewהאוניברסיטה University
19.415.512.113.214.12.81.913.2Technionהטכניון

אביב תל 23.025.730.629.529.96.45.88.0Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 7.615.512.413.412.913.02.13.2Barllanאוניברסיטת University
חיפה 3.912.811.812.110.518.63.37.6Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 4.35.1BenGurion(39.1)0.6927.89.59.4אוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

1 Geometric average. גיאומטרי. ממוצע ו
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES, BY
FIELD OF STUDY AND
DEGREE

מן תארים מקבל1
לפי האוניברסיטאות,
ותואר לימוד תחום

22.42
1988/89 תשמ"ט;

תוארתוארתואר
הכל niinnשלישישניראשוןסך
TotalFirstSecondThirdDiploma

degreedegreedegree

כולל 13,2149,8052,466454489GRANDסך TOTAL

הכל סך  הרוח 3,4662.50443175456Humanitiesק7עי  total
הכלליים הרוח 1.1951.00415734Generalמדעי humanities

ולימודים ספרויות .85673694197Languagesשפות, literature and
regionalרניונליים studies

להוראה והכשרה 1.04245015018424Educationחינוך and teacher
training

291264234Artsאמנות
מיוחדות לימודים 8250725Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל סך  החברה 'VOT3.7332,8458253627Social sciences  total
החברה 3,0052.4834623327Socialמרעי sciences

הניהול ומרעי 7283623633Businessעסקים and administration
sciences

469448156Lawסשק0ים

הכל סך  Medicine_1,09873734219רפואה  total
56523631613Medicineרפואה

רפואיים עזר 533501266Paramedicalמקצועות courses

 ה0בע ומרעי 2.2231.4675022486Mathematicsנ/תמטיקה and natural
הכל sciencesסך  total

000ים0י7;ה .846697118256Mathematicsמתמטיקה, statistics
המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקליים 57235213981Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 805418245142Biologicalמדעים sciences

2902145323Agricultureחקלאות

ואדריכלות 1.9351,59029847Engineeringהנדסה and architecture

647 והשכלה חינוך



תחום לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי
ומוצא אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לימוד, 22.43

תשנוט

מרעי
rrrMinהכל הרוה0ך החברה70עי

1974/751984/85TotalHumanitiesSocial
sciences

הכל 0ך  ראשון 100.0100.0100.0100.0תואר 100.0
/?'tzv .nm43.849.050.9525 73.8

גיל
21 3.53.22.91.8עד 1 3
222437.924.828.230.6 24.7
252942.849548.246.9 40.9
30346.311.19.99.2 11.8
3544q c8.08.69.4 16.2

45+3.42.12.1 5.0

אוכלוסייה קבוצת
97.095.394.095.6הודים 91.8

3.04.76.04.4לאיהודיס 8.2

הכל םך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0מוצא 100.0
7.716522.923.2ישראל 20.9

16.924.325.929.7אםיריאפריקה 27.5
75.459.251.247.0אירוקהאסריקה 51.6

הכל סך  שני 100.0100.0100.0100.0תואר 100.0
נשים 35.240.844.847.3מזח: 68.7

גיל
24 8.62.33.11.7עד 2.5
252960.439.439.228.7 19.0
303414.532.530.137.3 21.5
3544

■ifi A
16.719.726.6 30.6

45+9.17.95.6 26.4

אוכלוסייה קבוצת
98.097.196.798.5הודים 95.0

2.02.93.31.5לאיהודים 5.0

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0מוצא 100.0
6.611.615.714.6ישראל 12.8

10.614.018.118.2אסיהאסריקה 20.0
82.874.466.267.2אירופהאלוריקה 67.2

הכל סך  ש?ישי 100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 019.432.639.045.0זר.:

35+ (84.4)36.755.356.7בני

.122.42 לוח (ראה רפ1א"ם עזר מקצועות כולל
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22.43 RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY FIELD
OF STUDY, SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN
Percents

1988/89

הנובע הנדסהמדעי
ואדריכלותn1N>17nומתמטיקהרפואה'

LawMedicine'SciencesAgricultureEngineering
andand

mathematicsarchitecture

100.0100.0100.0100.0100.0FIRST DEGREE  TOTAL

38.270.346.636.012.8Thereof: women

Age
1.26.08.41.71.7Up to 21
14.128.237. 528.224.92224
64.746.646.353.658.82529
15.38.76.29.910.83034
4.77.61.65.53.73544

2.90.11.10.145 +

Population group
95.690.993.693.995.8Jews
4.49.16.46.14.2NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
28.421.026.130.620.4Israel
23.320.322.216.524.3AsiaAfrica
48.358.751.752.955.2EuropeAmerica

100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL
31.946.216.1Thereof: women

Age
2.08.00.4Up to 24

47.668.236.82529
40.517.033.33034
5.86.623.53544
4.00.26.045 +

Population group
94.995.598.3Jews
5.14.51.7NonJews

100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
12.224.310.9Israel
15.418.119.1AsiaAfrica
72.457.670.0EuropeAmerica

100.0THIRD DEGREE  TOTAL
36.8Thereof: women
38.2Aged35+

1 Incl. paramedical courses (see Table 22.42).
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UNIVERSITY STAFF1, BY
TYPE, DEGREE AND GRADE
Fulltime equivalents  monthly average

באוניברסיטאות1, הסגל
ודירוג דרגה סוג, לפי

חודשי ממוצע  שלמות משרות ערן שווי
22.44

תשלס
1978/79

xxvow
1983/84

rnMin
1984/85

rwun
1985/86

§rDtun
1986/87§

n01';n
1987/88

כולל 17,59018,16417,60617,27517,14017,289GRANDסך TOTAL

ומחקר הוראה 07,9248,2467,8717,7567,5017,713Teachingגל and research staff 
הכל סך total

Degreeדרגה
הכל סך  בכיר אקדמי 4,0744,4174,2964.1144,2264,356Seniorסגל academic staff  total

הלונין מן 6939179349729751,042Professorפרופסור

חבר 8069669719661,0271,084Associateפרופסור professor

נכיר ו1,2891,3901,3361,2381,288מרצר, .332Senior lecturer

1.2861,1441,055938935899Lecturerמרצה

הכל סך  זו0ר אקדמי 101,9171,4591,39112831,2311.108Juniorל academic staff  total

דוקטור 223176164163150142Instructorמדריך (senior)

736588637605581519Instructorמדרין

בי 514371325250250249Assistantאסיס0נ0 B

אי 444324265265250199Assistantאסיסטנט A

ו0חקר ה/ראה 1,5761,5111,3981,3491,0751,015Teachingו\ו1רי and research

assistant

3578617861,0109691,233Otherאחר

הכל סך  סכני 3,1383,3123,2323,1923,3883,402Technicalסגל staff  total

Gradeדירוג

522569557572617659Engineersמהנדסים

ומיקרוביולוגים 951972960944955915Laboratoryלבורנטים assistants and
microbiologists

1,6151.7251,6661,6271,7381.756Techniciansטכנאים

504649497972Otherאחר

הכל 0ך  מינהל1 6,5286,6046,5036,3276,2516,174Administrativeסגל staff  total

Gradeד"רוג
4.9244.7354,6004,4184,3204,162Standardאחיד

והרודן החברה 1.2471,5121,5581,5811,6141,607Socialמדעי sciences and humanities

מיוחד בחוזה 170173171175210267Specialמועסקים contract employees

187184174153108139Otherאחר

1 Since 1986/87 incl. the Research and Development Authority in the
Ben Guiron University of the Negev {225 fulltime equivalents. thereof 62
of teaching and research staff).

בנגב בןגוריון באוניברסיטת ופיתוח למחקר ר,רש/ת כולל rotynn 1

ומחקר). הוראה סגל של 62 0הן בתשמז. טלמות משרות ערן שווי 225)
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THE OPEN UNIVERSITY AND OTHER ACADEMIC COURSES

STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC
COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY,
BY SEX, FIELD AND YEAR OF STUDY
May each year

אחרים אקדמיים ומסלולים הפתוחה האוניברסיטה
האקדמי למסלול נרשמים

הפתוחה, האוניברסיטה של
לימוד ושנת תחום מין, לפי

שנה בל מאי

רווזריםנרשמים Studentsנרשמים reenrolling
הכל חדשיםסך
TotalNewראשונה n"}1vשנה mmשלישית n:tu

studentsFirst yearSecond yearThird year

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
13,5958,7723,7568062611981/82תשמב
12,0346,6483,8621,2352891984/85תשמה
11,8726,1903.3261,7166401988/89תשמיט הכל 13,0076,6593,9061,8006421989/90TOTALתש"ן0ך

:6,7633,5861,998870309Thereofמזה:(שים women
והחברה הרוח 9,6454,8022,8171,489537Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה ה0נע 3,3621,8571,089311105Sciencesמדעי and mathematics
!Percentאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
והחברה הרוח 74.272.172.182.783.6Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה ה0נע 25.827.927.917.316.4Sciencesמדעי and mathematics
הנשים womenPercentאחוז

הכל 52.053.951.246.348.1TOTALסך
והחברה הרוח 56.859.955.951.548.4Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה ה0בע 38.338.338.833.1467Sciencesמדעי and mathematics

RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM
THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX AND
FIELD OF STUDY

מן ראשון תואר .V:1pr<
הפתוחה, האוניברסיטה
לימוד ותחום מין לפי

TOTAL
Men
Women

Field 0( study
Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

תשמ0
1988/89

תשמח
1987/88

תשמז
1986/87

תשמו
1985/86

תשמה
1984/85

תשמיד
1983/84

תשמנ
1982/83

281
153
128

243
38

194
90
104

168
26

227
107
120

180
47

132
75
57

102
30

101
64
37

73
28

81
39
42

55
26

41
28
13

31
10

הכל 0ך
גברים
נשים

לימוד תחום
והחברה הרוח מדעי

ומתמטיקה הטבע מדעי

פ



FIRST DEGREE STUDENTS IN HIGHER
NONUNIVERSITARY INSTITUTIONS, BY
FIELD OF STUDY, YEAR OF STUDY AND
SEX1

במוסדות ראשון תואר תלמידי
לאאוניברסיטאיים, גבוהים חינוך

ומין1 לימוד שנת לימוד, תחום לפי
22.47

לימוד Yearשנת of study
לימוד הכלתחום 0ך

TotalField of study
אי בישנה גישנה t\vuדי שנה
FirstSecondThirdFourth

2,0276855464533431981/82תשמנ
2,8818356846567061984/85תשמה
o"own8,0642,6661,7861,8491,7631988/89

הכל 0ך 8,2862,6092,2291,8071,6411989/90TOTALתש"ן
4,6181,3461,1401,0351,097Teacherהוראה2 training2

Engineering, practical engineering, technical
ודומיהן3 0כנאות הנדסאות, work,etc3.765207185183190הנר0ה,

עםקים ומינהל 1,877742632360143Economicsכלכלה and business administration
1,026314272229211Arts3אמנויות3

נשים :nrnwomenThereof:
הכלי 705.6591,6841,5161,2341.225Total2
4,1831,2091,028947999Teacherהוראה2 training^

Engineering. practical engineering, technical work,
ודומיהן סכנאות הנדסאות, etc3,25374636155הנדםה,

עסקים ומינהל 4972111539043Economicsכלכלה and business administration
726190272136128Arts3אמנויות3

/ See introduction 2 See note 4 to Table 22.33. .32.33 ללוח 4 הערר, ראה 0נוא. ראה ו

RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM
HIGHER NONUNIVESITARY
INSTITUTIONS, BY FIELD OF STUDY

ממוסדות ראשון תואר ^1\m
לאאוניברסיטאיים, גבוהים

לימוד תחום לפי
22.48
לימוד תשםתרוום

1979/80
תשלו"ה
1984/85

תשמו
1985/86

תשמז
1986/87

תשמוה
1987/88

תשמ0
1988/89Field of study

הכל 197457621662654953TOTALסך
Engineering, practical engeeniring, technical work

ודומיהן' 0כנאות הנדסאות, etc1.30127121120117112הנדסה,
עסקים' ומינהל 50566166124Economics_כלכלה and business administration'

'92141204170152205Artsאמנויות'
הכלי 0ך  75139240311319512Teachingהוראה  total'

הרך 582873Forלגיל grades lll
גו 93840Forלכיתות grades IIIVI

ז1 7585127127120208Forלכיתות grades VllX
גופני 18681107676Physicalלחינוך education
מיוחד 11192584Specialלחינוך education

פורמלי בלתי חינוך


3629383231Intormal education

g
o
Q
UJ

1 See introduction. 0בוא. ראה ו



ADULT EDUCATION

STUDENTS IN PREACADEMIC
PREPARATORY COURSES1, BY
TRACK AND CHARACTERISTICS
OF STUDENTS

מבוגרים חינוך

במכינות תלמידים
לפי קדםאקדמיותי,

ותכונות מסלול
התלמידים

22.49

הכל סך
חדשלב> מסלול
Onestage track

מסלול
דושלב21

*1V00
21a'wrjVMi

Totalהכל סך
total

ןכאים :run
לסיוע

Thereof:
entitled to
assistance

Twostage
track2

Threestage
track2

rroiiiji4,8113,2101,8201,4831181987/88

oovun5,0243,4841.9431,3511891988/89

הכל 0ך  l"iyn6,0014,2382,4211,5791841989/90  TOTAL
שליד מכינות מזה;
האוניברסיטאות

2,7872,6551.264132Thereof: preparatory cousres
in universities

אחוזים  הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך  percents
50.054.647.038.967.3Menגברים

50.045.453.061.132.7Women

Ageגיל
20 6.87.25.04.12.2Up"ד to 20

212238.932.436.751.741.72122
232435.236.939.533.643.22324
25+19.123.518.810612.925+

Originמוצא
29.431.220525.026.1Israelישראל3

49.345.464.458.557.6AsiaAfricaאסיהאפריקה

21.323.415.116.516.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

ההורים בבית Childrenילדים in parents home
3 52.455.137.745.142.3Upעד to 3

4+47.644.962.354.957.74+

ספר בב"ת !in■1* nniuYears of schooling
11 13.75.97.828.374.5Upעד to 1 1

12+86.394.192.271.725.512+

בנרות בחינות Matriculationסיום prior
במכינה הלימודים toל0ני preparatory courses

25535.626.12.2Allנולן exams

40.946.654.629.61.0Pastחיקו Patr 01 exams

ברוינה 33.617.819.368.299.0Noאף exams

1 See introduction.
2 MoslentitJed to assistance.
3 Incl. NonJews.

מנוא. ראה
.1/ro< זנאים רובם
>איהודים. כולי
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PUBLIC HEBREW COURSES
FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF
EDUCATION AND CULTURE
January each year

ציבוריים nnivw
למבוגרים לעברית

החינוך משרד מטעם
והתרבות
שנה כל .נואר

הכל 70TotalliraThereof:

עבודהUlpanimאולפניםכיתות אול0(י
Work Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםכיתות?Q'OTl1כיחות
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
199087916,6114879,227721,284

STUDENTS IN VOCATIONAL
TRAINING COURSES1 AND
SUPPLEMENTARY TRAINING
FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF
LABOUR AND SOCIAL
WELFARE

בקורסים לומדים
והשתלמות להכשרה1
למבוגרים מקצועית

העבודה משרד מטעם
והרווחה

1989

הכשרה195019601970198019851988 מזה: הכל סך
TotalThereof:

training

הכל 07,91714,86411,40331,30258,984ך 54,46162,61355,071TOTAL
הקורס Typeסוג of course

7.2735.26310.02424,67945,71748,90855,07155,071Vocationalהכשרה
trainingמקצועית
mrtrniyn6446.1404,8406,6238,74410,0767,542Supplementary

!raining
Vocationמקצוו!

/"JJ5.429833650427162222245245Building
ronrj9655.2364,1852,6834 1612,5502,9312,915Metal work

YV87362169343392556556540Wood work
1655,54910,00018,10213,42413,46713,467Practicalהנד0אוח, engineering,
'techniciansטננאות, training,
^instructionהררכה2
01.37G1,4581,9192.0041,452Mechanicsכונאור1
2.6883,7134,3885.0474.671Electricityחשמל and

וניקה electronicsואל0,7ר
1.0222.9291.3225,1317,4956.6532,085Hotelהארחה keeping
2,1892,4142,1993,3133,313Sewingתפירה
5,7457,2677,6327נהיגה 7815,981Driving

חשבונות 2.4033,3686.1696,125Bookkeepingהנהלת
1,058752330312Programmingחיננוח
1,4363.7851.3824.5298,20014,47914,11713,965Miscellaneousשונות

1 Exct. on the job training. As oi 1986. Incl. courses (or refraining of
academicians. 2 Studies in the Government Institution (or
Technological training: Practical engineering and technicians' (tailing
)9. 192 students in 1989), students preparing 11project work" (2.100) and
students in preparatory classes for practical engineering and
technicians training (1,65f)  see introduction.

לה0נח 7,ור0ים 0לל נ986!
0כ>1לוג'ח: להכשרה במשלחי
>00ו,ל) פר>יקטל0ים ב0989.

0נוא. ראה 

החל {ענודה. אי10) 0לל לא 1

ר נ00ן לימודים 7 לרמאים
חל0'ד'ם 9, 19?) ןאות J1 הנדסאות
((.651) וקדםסמאות 7,דםה(ד0או1 ובן
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ופיתוח מחקר

הארגונית היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום
ופיתוח. מחקר נה שמתבצעים

נכללו לא שוטף מתקציב למו"פ ההוצאה בנתוני
ומשפטים. הרוח מרעי

בפרק מופיעים האוניבר0י0אות סגל על נתונים
כ"ב.

נאמר ספציפי, מדד בהיעדר קבועים: מחירים
במדד ניכוי ע"1 ההוצאה סוגי כל עבור הריאלי השינוי
לשנה הותאם הממוצע השנתי (המרד לצרכן המחירים

המתאימה). האקדמית

מקורות
מאוקטובר האקדמית. לשנה מתייחסים הנתונים

תקציב). (שנת ל1970/71 פרס ספטמבר, עד
על מבוססים הנתונים שוסף. מתקציב מו"פ
התקציב ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים
פירוס ראה האוניברסיטאות. סגל עם וראיונות

ו737. 502 מסי בפרסומים
נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מרוקרים
של החשבונות ומהנהלות למו"פ מהרשויות

הנ"ל. בפרסומים פירוט ראה האוניברסיטאות.

בתעשייה מו"פ
ויותר) מועסקים 50 המעסיקים (מפעלים

ך23.8) 23.7 (לוחות

והסברים הגדרות
נוספות: עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,

תעש"ה.  'ד בפרק הגדרות ראה
כלי עזר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכד. חשמל מים, דלק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
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. ע1 מוזמנים מחקרים
חלק לפחות במרפ שעבד מי כל במו"פ: עוסק

הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן
או אקדמי תואר בעלי מועסקים כוללים אקדמאים
ע1 המוסמכים מהנדסים זה, לתואר מקבילה ברמה
סטודנטים וכן והארכיטקטים האינגיינרים אגודת
במשרות מועסקים אך לימודיהם את סיימו לא שעדיין

אקדמי. תואר המחייבות
תעודת בעלי מועסקים כולל וטכנאים: הנדסאים
ניסיון (בעלי מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי

ושרטטים). לבורנטים וכן מעשי

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 והסכנולוגיה.
של המיוחדים הפרסומים בסדרת במפורט תוארו
 ו847 737 ,671 ,502 מסי בפרסומים הלשכה:
704 ,581 מסי ובפרסומים האוניברסיטאות לגבי
שננקטו והסיווגים ההגדרות התעשייה. לגבי ו799
מטעם זה בתחום הבינלאומיות ההמלצות עם תואמו

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף והארגון אונסק"ו
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מחקר
חדש, טכנולוגי או מדעי ירע לייצור המיועדת מקורית

קיים. טכנולוגי או מדעי ידע של חדש "שום לגלות או

אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה
(23.1 (לוח

כוללים אזרחי למרפ 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:

.(22 לפרק מבוא
פרט"ם עסק"ם, מוסדות וחקלאות: תעשייה

והחקלאות. התעשייה בענפי וציבוריים

מקורות
על הוכנו אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה אומדני
נכללות זו בסידרה והטכנולוגיה. המרע משרד ירי
השונים. במגזרים למו"פ השייכים מבנים על הוצאות
 (אפריל תקציב לשנות מתייחסים הנתונים
האקדמית השנה נתוני הותאמו כך ולשם מרס)
שנת עם באוניברסיטאות ספטמבר)  (אוקסובר

הכספים.

באוניברסיטאות למו"פ הוצאות
(23.6 עד 23.2 (לוחות

והסברים הגדרות
הממומנים מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
ושמנהלים האקדמי המוסד של השוטף לתקציב מחוץ

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם

655 ופיתוח מחקר RESEARCH AND DEVELOPMENT



אקדמית או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
1984

האקדמאים, בקרב במו"פ העיסוק על נתונים
גבוהה השכלה כעלי של מדגמי סקר על המבוססים
והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות כ984ו, שנערך
לישראל הסטטיסטי כשנתו! לאחרונה הופיעו 1983
מימצאים לפירוס .663  660 עמי 1988  39 'on

.842 מסי מיוחד פרסום ראה

פטנטים לרישום בקשות
(23.9 (לוח

יצוין, המשפסים. משרד הפםנסים, רשם המקור:
פ0נ0 לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי

אישורה. לנין

והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים
בתעשייה. מרפ סקר במסגרת נאספו

מקורות
50 המעסיקים תעשייה למפעלי מתייחס הסקר
כוללת אינה הסקר אוכלוסיית ויותר. מועסקים
לא היהלומים" "תעשיית ענף רווח. כוונת ללא מפעלים

זה. בסקר נכלל
בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת כמסגרת

משמשים: מרפ
הסקר בשנת במו"פ שעסקו המפעלים רשימת 

הקודם,
כשנת במו"פ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי 
סקר במסגרת התקבל עליהם והמידע הסקר
(מוסדות מינהל"ם וממקורות שנה באותה התעשייה

מחקר). ומכוני ממשלתיים
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נבחרים פרסומים

בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799 מיוחדים פרסומים
1980/19811984/85

1984 תיכונית על השכלה ובעלי אקדמאים סקר 842 ועל אקדמית השכלה בעלי בין במרפ העיסוק 593
ובפיתוח במחקר העיסוק ד כרך  1974 תיכונית

באוניברסיסאות ופיתוח במחקר תשומות 847  1984 ועלתיכונית אקדמית השכלה בעלי 795
1980/81  1984/85 א' חלק
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NATIONAL EXPENDITUREONRtf 0

NATIONAL EXPENDITURE ON CIVILIAN R&DIN
SCIENCES, ENGINEERING, AGRICULTURE,
MEDICINE AND SOCIAL SCIENCES

"פ ימו הלאומית .wyinn
אזרחי "פ למו הלאומית ההוצאה

החקלאות, ההנדסה, הטבע, במדעי
והחברה הרפואה

8
>0

2
UJ

I
$
ם

>

0
CE

UJ
Hi
IU

1985/86 1984/85 1983/84

TOTAL  at current prices

 at 1985/86 prices

Percent of GNP

NIS million
911.1

911.1

2.9

Percent*

268.4

662.7

2.5

n"m '11'V'D
47.3

790.9

2.4

אחוזים

שוטסיס נמה'רי0  הכל 0ך
1985/86 במחירי 

מהתלג אחוז

הכל 0100.0100.0100.0TOTALך

מנצע Operatingמינור sector

ללא nnoioi 18.618.014.5Governmentגומשלה and nonprofit

רווח institutionsס0רת

42.836.235.1Universitiesאוניבר0י0אות

וחקלאות 38.645.850.4Industryתעטייח and agriculture

0ממןי Financingמינזר sector1

ללא ומוסדות 0045.242.635.5Government^לר. and nonprofit

רווח2 institutions2כוונת

22.117.0185Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 32.740.446.0Industryתושייה and agriculture

1 Financing by private bodies in Israel and by foreign bodies was included in financing by operating המבצע, המנזר ירי על המימון במ0נרת נכלל סחרל וגורמים נארץ פר0"ם גורמים ירי ^ל לוימון 1

sector, except special arrangements between foreign bodies and the Jsraeli government. which are ירי >\7י המילון ב200רת ננללו אשר ישראל וממשלח מחייל נ1רמ0 ני! מיוחדים הסדרים למע0
included in financing by government and nonprofit institutions. 2 Most of the financing in this sector לא הממשלה. של הוא 1ה במינזר המימון רוב 2 רווח. כוונת ללא nnoioi nytoon
is the government's. Excl. loss of income as a result of exploitation of schemes for tax avoidance. מ0. לחי0וי תוכניות מ1יצול כחיצאה moor* /13f* Vjo



EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT (R&D) IN UNIVERSITIES
TOTAL EXPENDITURE1 AND
EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT (R&D) IN
UNIVERSITIES, BY INSTITUTION
At 1986/87 pirces

(מוייס) ופיתוח למחקר הוצאות
באוניברסיטאות

והוצאות כוללות1 הוצאות
(מו"פ) ופיתוח למחקר
לפי באוניברסיטאות,

המוסד
1986/87 נמתין1
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n"v<millionNIS1970/71מיליוני1970/71
כוללות 459.0149.994.282.038.718.113.362.8TOTALהוצאות EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל למויפ0ך :nm44.742543.835.529.30.63.894.2Thereof: on R&Dtotal
שונוף 32.728.133.328.727.467.9Intramuralמתקציב research
מיוחד 12.014.410.56.81.90.63.826.3Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 26.733.824.019.06.6100.0100.027.9Separatelyמופ budgeted R&D
מסר< asכאחוז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D
n"1umillionNIS1981/82מיליוני1981/82
כוללות 807.8210.2115.0178.760.667.579.196.4TOTALהוצאות EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

IOdidIה3> .■nm40.640.046.829.326.68.025.398.4Thereof: on R&Dtotal
ש/טף 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
מסיה asכאחוז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D
n"wmillionNIS1984/85מיליוני1984/85
כוללות 957.5251.2147.2206.976.755.991.1128.5TOTALהוצאות EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל למרס0ך :45.447.552.128.427.47.529.699.2Thereofמזה: on R&Dtotal
שוטף 30.427.433.121.020.25.919.272.9Intramuralמתקציב research
מיוחד 15.020.119.07.47.21.610.426.3Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 33.042.336.425.920.021.035.2265Separatelyמרפ budgeted R&D
מסיה asכאחוז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D
n"1)millionNIS1986/87מיליוני1986/87
כוללות 911.3249.8138.6203.370.857.066.1125.6TOTALהוצאות EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל ל0ו"00ך :nw44.544.947.529.026.36.933.898.6Thereof: on R&Dtotal
טוטף 29.524.731.420518.86.019.973,7Intramuralמתקציב research
מיוחד 15.020.216.18.57.50.913.924.9Separatelyמהימו\ budgeted

מיוחד ממימון 033.644.933.929.228.713.441.225.2Separatelyופ budgeted R&D
מסיה asכאחוז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D

1 Current expenditure and expenditure on separately budgeted
researchwith deduction 01 overheads. tnct. expenditure in nonacademic
units, part ofwhose serviceswere imputed to the estimate of expenditure
C41R& D.

ב{'כ1י מ'וחד 0י0ון נעלי למחקרים והוצאות mooief nw*1n t

נזקפו קש'דותיהן שחלק לאאקדלויות ביחידות הוצאות כולל .o.V7y התקורה
למויפ. ההוצאות לאומרן
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EXPENDITUREONR4 D
FROM CURRENT BUDGET IN
THE UNIVERSITIES

מהתקציב למו"פ הוצאות
באוניברסיטאות השוטף

1986/87 Atבמחירי 1986/87 prices

1970/711981/821984/851986/87
n"1u NISמיליוני million הכל שו0ףי0ך 270.8489.6555.5507.5CURRENTBUDGET1תקציב TOTAL

למו"פי הוצאות :150.1254.0291.9269.4THEREOFמזה: EXPENDITUREONRS D'
מתקצינגזו נאחוז"פ שוטף

.upnanהשוטף כ
budget as percentR&D from current

of current budget הכל 57.051.952.653.1TOTALסך Institutionמוםד העברית 52.949.147.447.8Theהאוניברסיטה Hebrew University
לישראל 0כנולוגי 47.043.945.745.3Technionהטכניוןמכון

אביב תל 45.243.543.842.1Telאוניברסיטת Aviv University
ברא"לן 47.543.346.245.8Barllanאוניברסיטת University חיפה אוניברסיטת

16.214.414.6Haifa University בנגב בןגוריון 33.733.734.2BenGurionאוניברסיטת University of the Negev
למרע ויצמן 100.0100.0100.0100.0Weizmannמכון Institute of Science מדעי Scientificתחום field ומתמטיקה הטבע 70.869.969.369.7Naturalמדעי sciences and mathematics
ואדריכלות הנדסה

חקלאות
רפואיים עזר ומקצועות רפואה

41.5
26.5
41.8

36.4
26.1
41.2

36.5
25.7
42.2

35.9
30.0
41.6

Engineering and architecture
Agriculture
Medicine 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

/70עי חקלאות רפואה, הנדסה, הטבע. במדעי והזקופה הישירה ההוצאה כו77י ו

והחינוך. החברה

expenditure on r&d from מהתקציב למו"פ הוצאות
current budget in באוניברסיטאות1, חש/טף
universities1, by scientific ומוסד מדעי תחום לפי
FIELD AND INSTITUTION

1986/87 Atבמחירי 1986/87 prices

t~in V)
.r S

"o
ry C

r.z.c otP o>3O£ u

הכל S='סך 2
niNVpnרסואה

r:o .2

Total|llAgricultureMedicine
§i5oJ*III O

n
= o

rriuמייי NISני million
1970/71150.1101.718.12.412.215.71970/71 1981/82254.0164.726.14.028.330.91981/82 1984/85291.9190.530.44.833.332.91984/85 1986/87269.3174.426.94.431.931.71986/87

nnKaPercents
1970/71100.067.911.71.58.210.71970/71 1981/82100.064.710.31.611.212.21981/82 1984/85100.065.210.41711.411.31984/85 הכל 1986/87100.064.710.01.611.911.81986/87TOTALסך העברית האוניברסיטה

0כנולוגי מכון  הסכניון
100.0
100.0

46.5
34.945.1

7.123.8
16.9

22.6
3.1

The Hebrew University
Technionlsrael Institute

אביב תל אוניברסיטת
בראילן אוניברסיטת
תיסה אוניברסיטת

בןגוריון אוניברסיטת

100.0
100.0
100.0
100.0

53.1
63.2

56.4

10.9

21.2

18.3

17.)

17.7
36.8
100.0
5.3

of Technology
Tel Aviv University
BarHan University
Haifa University
BenGurion University בנגב

למדע ויצמן 0.1_100.099.9מכון
of the Negev

Weizmann Institute
of Science

בעלי למחקרים הוצאות כולל לא ini'0.ו iin'o
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EXPENDITURE ON
SEPARATELY BUDGETED
RESEARCH IN UNIVERSITIES,
BY SCIENTIFIC FIELD AND
INSTITUTION
At 1986/87 prices

מחקרים על הוצאות
מיוחד מימון בעלי

תחום לפי באוניברסיטאות,
ומוסד מדעי

23.5

1986/87 במחיר1

הנדסה
1winואדריכלותמדעי
הרוחמדעיEngineeר,טבע

י הכל ומשפטיםההברהרפואה*חקלאותringומתימטיקה0ן
Total1Science andandAgricultureMedicine2SocialHumanities

mathematicsarchitecsciencesand law
ture

nui NISמיליוני million

1970/7127.8 54.88.42.98.44.23.11970/71

1981/8233.2 72.514.42.910.85.75.51981/82

1984/8571.1 144.124.87.620.110.310.21984/85

1986/87705 136.318.86.721.811.27.31986/87

Percentsאחוזים

1970/7150 9 100.015.55.115.47.65.51970/71

1981/82456 100.019.74.214.97.97.71981/82

1984/85492 100.017.15.314.07.37.11984/85

הכל 0ך 1986/8750.9 100.014.15.115.98.55.51986/87  TOTAL

העברית 32.1האוניברסיטה 100.013.630.912.5J0.9The Hebrew University

למחקר הטכניון 16.4מוסר 100.073.87.62.2Technion R&D

Foundationולפיתוח

אביב תל 46.6אוניברסיטת 100.011.718.917.75.1Tel Aviv University

נראילן 78.2אוניברסיטת 100.021.95.3Barllan University

רויפה 5.0אוניברסיטת 100.084.410.6Haifa University

בןנוריון 672אוניברסיטת 100.012.013.56.01.3BenGurion University

ofננגב the Negev

למדע ויצמן 98.0מנון 100.02.0Weizmann Institute
of Science

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

העברית 21.9האוניברסיטה 35.2100.071.255.072.7The Hebrew University

למחקר ה0כניון 5.3מוסד 16.884.58.24.3Technion R&D

Foundationולפיתוח

אביב חל 10.8אוניברסיטת 13.09.614.424.111.5Tel Aviv University

בראילן 6.3אוניברסיטת 4.07.84.23arllan University

חיפה 3.90.8Haifa_0.4אוניברסיטת University

בןגוריון 9.4אוניברסיטת 7.05.96.24.91.83enGurion University

ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 46.3מכון 23.69.0Weizmann Institute
of Science

1 Incl. scientific field not known.
2 Ind. paramedical courses.

יד1ע. לא מדעי תחום כולל 1

רפואיים. עזר סקצועות כולל 2
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EXPENDITURE ON SEPA
RATELY BUDGETED RESEARCH,
BY SOURCE OF FINANCING, IN
STITUTION AND SCIENTIFIC FIELD
At 1986/87 prices

מחקרים טל הוצאות
מיוחד, מימון בעלי
מימון, מקור לפי

מדעי ותחום מוסד
23.6

1986/87 במחיי1

1986/87 1984/85 1981/82 1970/7

GRAND TOTAL1

Source of financing
Israeltotal1
Academic
Public
Private

Foreign sources

TOTAL

Source of financing
Israel  total
Academic
Public

Pirvate

Foreign sources

Institution
The Hebrew University

The Technion
Tel Aviv University
Barllan University
Haifa University

BenGurion University of
the Negev

Weizman Institute of Science

Scientific field
Science and mathematics
Engineering and architecture
Agriculture

Medicine and paramedical courses
Social sciences and education

NIS million nto מיליוני

136.3 144.1 72.5 54.8

21.542.183.877.0

4.74.712011.4

14.331.653.649.5

2.45.818.2145

33.330560.357.6

rj'rinMPercents
100.0100.0100.0100.0

39.358.457.757.2

8.77.08.28.4

26.143.636.936.7

4.47.812.510.8

60.741.642.342.8

כוללי 0ך

מימון מקור
הכלי 0ל  ישראל

אקדמי
ציבורי

פרטי

מחרל מקורות

הכל סך
מימון מקור

הכל 0ך  ישראל
אקדמי
צינורי

פרטי

מחויל מקורות

0ישואל מקורות של הסימון אחוז
Percent financing of Israeli sources

577
73.0
75.8
43.4

79.5
56.8

36.8

51.8
743
73.4
73.4
60.4

76.0

38.9

485
81.3
712
80.6
68.6
82.7

372

51.848.3

77.277.9

52.362.0

41.241.9

71.774.1

39.8
69.9
59.0

86.9
100.0

100.0

9.0

24.4
78.6
59.4
26.7
56.4

1OID
העברית האוניברסיטה

לישראל טכנולוגי מכון  הטכניון
אביב תל אוניברסיטת
אילן בר אוניברסיטת
היפה אוניברסיטת

ננגב נןגוריון אוניברסיטת

למדע ויצמן מכון

מד<1י תחום
ומתמטיקה הטבע מדעי

ואדריכלות הנדסה
חקלאות

רפואיים עור ומקצועות רפואה
והיגון החברה מדעי

.vn. ר* כולד
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R&D IN INDUSTRY

establishments and "פ במו ומועסקים מפעלים
employed personsinrtfd in ראשי ענף לפי בתעשייה,
industry, by major branch 50 המעסיקים (מפעלים
(Establishments with 50 and more ויותר) מועסקים
employed persons)

/7"u/pj7j D"1n

23.7

D'VlIDD
במופ Q'j701ynבמרפ d'i7dwid
EstablishmentsDealing withR4 D
engagedinRS D

Vi
CO

c F
c5JO enD'XDIjn0ו0כנאי 0מל

Code
ראשי ענף
pjjמקובץ in111

,_ o ■£*■

א7;דמאי0
Graduates

Practical engineers
and technicians

Aggregated major
branch

o .Q*Eg
05?w g
UJi

XII 1987III 1986XII 1987III 1986XII 1987

הכיל12 74.6סך 2053,7723,4502,6282,343TOTAL
ו0נק1112 משקאות 8.4מזון, 1744613443Food, beverages

and tobacco
הלבשה,1315 01ק00>

1416J
Textiles. clothing,

ומוצריו leather<1ור and its

. 3.9 4912products
דפוס1718 ומוצרי!, 412Paperגייר and its pro■

לאור .ductsוהוצאה printing
/

and publishing
ופלסנויק19 גומי 1.9מוצרי 1847535055Rubber and plastic

products
כימיים20 8.2מוצרים 28419462225228Chemical and oil

>פ0 productsומוצרי
עץ10.16,21 1וזציבה, 4.1כרייה 1136373042Mining and quar.

,ryingומוצרי wood and
אלי itsמינרלים products, non

metallicמתכתיים mineral
products

בסיסית2223 7.4מתכת 37144172136168Basic metal
מתכת andומוצרי metal produc

2.4מכונות24 131437110247Machinery
חשמלי25 21.7ציוד 622.3972,0581,5821,335Electircal and

electronicואלקטרוני equip
went

הובלה.26.28 16.6כלי 16524526441413Transport equipmen
שונות miscellaneousתעשיות

manufacturing
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בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות הוצאות,
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 50 המעסיקים (מפעלים 23.8
שוטפים במחירים שיח. אלפ1

סמל

ופיתוח מחקר על הוצאות

מקובץ ראשי הכלענף 0ר
Total

עבודה ovu
והוצאות

נוספות עבודה
Wages and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1 1985/86198711985/86198711985/861987

הכל12 419,809478,205271,197סך 220,01392,35082,506

ו0בק1112 משקאות 2,7864,5563,073מזון, 1,730355555

ומוצריו1315 עור הלבשה, 0959קם0יל.

1,575

723

1,256

106

209

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, 801529125נייר

לאור

ופל00יק19 גומי 4,5195,4062,839מוצרי 2,080897785

נפט20 ומוצרי כימיים 28,50945,85227,880מוצרים 14,9615,1146,251

ומוצריו,10,16,21 עץ והציבה. 4,6765,8773,299כרייה 1,977318416

אל מינרלים מוצרי

מתכתיים

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 15,08317,5309,033מתכת §7,7195,3283,577

11,1197,9495,190מכונות24 6,0962,125855

ואלקסרונ251 חשמלי 282,733303,260174,172ציוד 149,01658,18247.585

שונות26,28 תעשיות הובלה. 68,62486,20044,455כלי 35,18319,80022,273

תקציב. שנת 1
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23.8
EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCINGOFRAD IN
INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
)ESTABLISHMENTS WITH 50 AND MORE EMPLOYED
PERSONS)

NIS thousand, at current prices

1 a dExpenditure on F
mvpvin
במבנים

למרס ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forR4 D

DID |ID'D
nmpnn
ממשלתיים

RS D financed
by Government

Aggregated major branchCode
אחרות, הוצאות
תקורה כולל

Other expenses,
incl. overhead

עבודות ביצוע
ידי על

וווץ גורמי
Contract and
commission

work

1 1985/8619871 1985/8619871 1985/8619871 1985/861987

80,12198,05126,451 27,32539,762 22,28897,721 39,319TOTAL12

134407521 5671.527 399116Food, beverages and1112

tobacco

118124Textiles, clothing, leather1315

7040120and its products

68790Paper and its products,1718

printing and publishing

2206791,103 1,322318 6761,195 506Rubber and plastic19

products

3,5156,2545,467 4,9198,336 4,1116,606 4,787Chemical and oil products20

834462,116 1,54740 38718Mining and quarrying,10,16,21

wood and its products,

nonmetallic mineral

products

7812,2432,677 1,256276 2,4412,329 1 ,805Basic metal and metal2223

products

2,0131,186718 885256 128896 719Machinery24

60.04069,74211,761 15.49525,615 12.07267,110 23,925Electrical and electronic25

equipment

12.39817.4242,048 1,2433,244 2,07019,567 7,461Transpotr equipment,26.28

miscellaneous

manufacturing

1 Budget year.
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PATENTS

APPLICATIONS ENTERED
FOR REGISTRATION OF
PATENTS IN ISRAEL, BY
SOURCE OF APPLICATION

פטנטים

לרישום שהוגשו בקשות
לפי בישראל, פטנטים

הבקשה מקור

הכל מישראלסך מחו"לבקשות בקשות
TotalApplications from IsraelApplications Irom abroad

1949638210428
1950600222378

1951624258366
1952705291414
1953664280384
1954698303395
1955738290448

1956853302551
1957900323577
19581,099397702
19591,252401851

19601,5144651,049

19611,6964221,274
19621,9274191,508
19632,0594511,608
19642,1684411,727
19652,1974121,785

19662,2893971,892
19672,0562911,765
19682,1602901,816
19692,2912312,060
19702,2952472,048

19712,5453832,162
19722,7253942,331
19732,7233742,349
19742,4383442,049
19752,3984831,915

19762,4245611,863
19772,5295082,021
19782,6216321,989
19792,7155952,120
19802,7736692,104

19812,85972?2,132
19822,9147072,207
19832,9826872,295
19843.3866962,690
19853,5177902,727

19863.6498192,830
19873,8588233,035
19883,8549952,859
19894,0901,0423,048
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בריאות

הבריאות שירותי של הענמי הפירו0
כולל, מונעת ורפואה ציבוריות מרפאות הסעיף
ובילד, באם לטיפול התחנות שירותי את השאר, בין
במגיפות מלחמה החינוך, במוסדות הבריאות שירותי
משרד ופיקוח רפואה חומרי על פיקוח ובמחלות,
הופרדו השיניים מרפאות התברואה. על הבריאות

שיניים. רפואת בסעיף וניתנות כלל בדרך
בתי של החוץ מרפא1ת את גם כולל זה סעיף
הוצאותיהן את לזהות אפשר שהיה ככל החולים,

החולים. בתי של הכספיים בדוחות
ספר בתי כולל ומחקר חולים בתי הסעיף
שבהם החולים בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות,
כולל זה סעיף האחיד, לסיווג בהתאם פועלים. הם
כולל אינו זאת, לעומת אבות. בבתי רפואיים אגפים
גריאטריים במרכזים בתשושים לםיפול שירותים
בתי הוצאות סעד. כשירותי המוגדרים אבות, ובבתי
רפואי) מחקר (לרבות באוניברסיטאות לרפואה ספר

לבריאות. הלאומית בהוצאה נכללות אינן
לרפואת מעבדות גם כולל שיניים" רפואת הסעיף

שיניים. וטכנאות שיניים
רפואה מכוני גם כולל פרסיים "רופאים הסעיף
וטיפולים אחיות שירותי פרטיים, רפואה ומעבדות

מיוחדים.
ההוצאה הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג בהתאם
לשירותי ההוצאה את כוללת אינה לבריאות

תברואה.

סקטור לפי הסיווג .2
הבאים: הסקטורים לפי מוינה לבריאות ההוצאה
לאומי לביטוח המוסר כולל  הממשלה (1)

הלאומיים; והמוסדות
מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות (2)

אזוריות); ומועצות מקומיות
חולים; קופות (3)

רווח, כוונת ללא אחרים מוסדות (4)
בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר (5)

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו הבריאות שירותי
המממן: הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות ועל עבורה על הסקטור של הישירות
כל לדוגמא: המממן. בסקטור התחשבות ללא אחרים,
אחרים ושירותים וסחורות עבודה על ההוצאות
של כהוצאות נרשמו חולים קופות כמו במוסדות
את שמימנו האחרים הסקטורים של ולא זה סקטור

הבית. משקי או הממשלה כגון ההוצאות,
ידי על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון

לבריאות1 הלאומית ההוצאה
כספיים נתונים

חישוב וש'סות הגדרות
הה/צאר, את כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
ואת בישראל שנצרכו הבריאות שירותי על השוטפת
בניינים הקמת  קבועים בנכסים להשקעה ההוצאה
על הוצאות נכללו לא בריאות. למטרות ציוד ורכישת
חולים ובבתי במרפאות הניתנים בריאות שירותי

צהל. בבסיסי
שירותי (1) מרכיבים: שני השוטפת להוצאה
כוונת ללא והמוסדות הממשלה ירי על שסופקו בריאות
ומכשירים תרופות בריאות, שירותי (2) (כ750/0); רווח
מגופים במישרין בית משקי שרכשו רפואיים,

עסקיים.
מספקים, רווח כוונת ללא והמוסדות הממשלה
או מוזלים במחירים הבריאות שירותי את כלל, בדרך
אלה שירותים ערך נאמד שוק, מחיר להם באין חינם.
שכר  עבודה הוצאות (ו) לייצורם. ההוצאות לפי
הפרשות לעובדים, ישירות ששולמו ומשכורת
קופת (כגון העובדים עבור ולקופות לקרנות המעסיקים
וכוי) מקביל מס לרבות לאומי ביטוח תגמולים,
מעסיקים"; מס או שכר "מס כמו עבודה על ומיסים
והוצאות רפואה חומרי תרופות, על הוצאות (2)
הערכה (3) ושירותים; סחורות לקניית אחרות שוטפות
הוצאה (4) וציור; בניינים בלאי על להוצאה תרושיבית
הממשלה התחייבות את המשקפת זקופה ממשלתית
שני פרישתם. לאחר לעובדיה wyypn n'cnD לשל0
מההוצאה כ100/0 שהם האחרונים, המרכיבים
שירותי לערך באומדנים נכללו לא לבריאות, הלאומית
הייצור בהוצאות .1984/85 שלפני בשנים הבריאות
שירותי לערך שהאומדן כך ריבית, תשלומי נכללו לא
הציבוריים והגופים הממשלה שסיפקו הבריאות
ומענקים מיסים  המימון מדרך מושפע אינו האחרים

מלוות. לעומת

הבריאות שירותי סיווג ו.
פעילות פי על סווגה בריאות שירותי על ההוצאה
(בדרך בריאות כשירותי שהוגדרו השירותים המוסדות.
מינהל כוללים: הכלכלה) ענפי לסיווג בהתאם כלל,
מונעת, ורפואה ציבוריות מרפאות שירותי ממשלתי,
בנוסף פרטיים. ורופאים שיניים רפואת חולים, בתי
הלאומית ההוצאה כוללת אלה שירותים על להוצאה
רכישה על הבית משקי הוצאות את לבריאות השוטפת
מגופים רפואיים ומכשירים תרופות של ישירה

עסקיים.

מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי הירחון ל1988/89, מוקדם ואומדן 1987/88 לבריאות הלאומית ההוצאה ראה 1

.1990 ,6
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הממשלה, של לבריאות האוספת מההוצאה
אחרים ומוסדות החולים קופות המקומיות, הרשויות
והיתר עבורה הוצאות הן ארוח כ60  רווח כוונת ללא
לבלאי והערכות ושירותים סחורות של שוטפות קניות
במחירים העבודה, בהוצאות השינוי וציוד. בניינים
ובשעות העובדים במספרי השינויים לפי נאמד קבועים,
סחורות לקניית האחרות ההוצאות לעובד. העבודה
ניכוי ידי על נאמדו קבועים, במחירים ושירותים,
המחירים בעליית הקניות של מפור0'ם סעיפים
של הסיטוניים 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 מתאימים, כמותיים באינדיקטורים

אשפוז.
חושב במבנים להשקעה קבועים במחירים אומדן
האומדן למגורים. בבנייה התשומה מחירי מרד בעזרת
לענפים מחירים מדדי בעזרת חושב בציוד להשקעה

מיובא. ולציוד ציוד המייצרים

מתוקנים אומדנים
הקודם בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
עד 1985/86 לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו
מפורסים כספיים דו"חות קבלת בעקבות 1987/88

הבריאות. ממוסדות נוספים

בהגדרות שינויים
האומדנים מוצגים ,1984/85 בשנת החל
לעיל. שפורס כפי שונות, הגדרות ולפי שונה במתכונת
קודמות לשנים אומדנים עם השוואה לאפשר כד
לשנת האומדנים ו24.3 24.1 בלוחות מוצגים
הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי גם 1984/85

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דרחות .1
הסבר דברי המקומיות, והרשויות הלאומיים
מבקר ורו"חות הממשלה של התקציב להצעות

המדינה.
ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2
אחרים ובמוסדות החולים בקופות וההכנסות
הכספיים הדרחות סמך על רווח כוונת ללא

אליהם. המופנים מיוחדים ושאלונים שלהם
ודיווחים מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
הבנייה וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים

בנייה. וגמר התחלות שסח על הגדולות
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .4

לסטטיסטיקה. המרכזית
המחלקה פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .5
במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

הבריאות.

שירותים ועל סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור
(נטו) אחרים ותשלומים העברות מענקים, תמיכות, וכן

הלאוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
הוצאות במימון סקטור כל של חלקו בחישוב
בהוצאות הבלאי הערכות נכללות לא הבריאות,
זאת, לבריאות. הלאומית ההוצאה בסך 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 בהלוואות
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 המוסר

בהוצאה שנכללו הוצאה סעיפי או מחלקות
סקטור לפי לבריאות, הלאומית

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

לחינוך. המחלקה תקציב מתוך
את כוללת החולים 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 המוסדות הממשלה, בבעלות שאינם
עסקי. בסיס על פועלים ושאינם המקומיות, והרשויות
בין כוללים, רווח כוונת ללא אחרים בריאות מוסדות
ארגוני לאממשלת"ם, ציבוריים חולים בתי היתר,

וכר. בריאות
כוללת ה''ארור" הסקטור של לבריאות ההוצאה
ומכשירים תרופות לרכישת בית משקי הוצאות
בריאות משירותי פדיון וכן עסקיים מגופים רפואיים
פרטיים, חולים בתי כגון עסקיים, גופים ידי על שסופקו

וכוי. פרטיים שיניים ורופאי רופאים
אשפה" ליום הממוצעת השוטפת "ההוצאה
סוג בכל הכוללת ההוצאה חלוקת של בדרך חושבה

בו. האשפוז בימי חולים בית
קבועים במחירים ההוצאה

לבריאות הלאומית בהוצאה השנתיים השינויים
בנפרד חושבו קבועים, במחירים העיקריים, ומרכיביה
קופות מקומיות, רשויות (ממשלה, סקטור לכל
וסקטור רווח כוונת ללא אחרים מוסדות החולים,
בלאי, שוטפות, קניות (שכר, הוצאה סוג לכל עסקי),
וכוי). חולים בתי (מרפאות, שירות סוג ולכל וציוד) בנייה
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ומקורות הסברים
המאושפזים תנועת מי10ת, ,o^in בתי
המחלקה ע"' נמסרו הנתונים חולים. בבתי והתפוסה
הבריאות, במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה
החולים. מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם

יציאות סקר על מבוססים הנתונים אשפוזים.
כל בעבור נתונים מתקבלים שבו כלליים, חולים מבתי
החולים מבתי מועברים הנתונים חולים. מבית יציאה
כ850/0  לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה ישירות
והיתר החולים, בבתי שהוכנו ממוכנים קבצים בצורת
חולה כל עבור חולה, כרטיסי באמצעות 
ובין מחלקות בין העברות החולים. מבית שהשתחרר
פרסים כוללים הנתונים ליציאות. נחשבות חולים בתי
שם מהמחלקה, ויציאה כניסה תאריך דמוגרפיים,
בלוחות הנתונים שסופלו. והאבחנות המחלקה

מפקדי. עיבוד על ברובם מבוססים
נתקבלו נפש חולי על הנתונים הנפש. בריאות
שירותי של ולסטטיסטיקה 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 כל1לים הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות
מהמחלקה המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים
הבריאות. במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

המחלקה עי נמסרו הנתונים  חיסונים
דיווחים סמך על הבריאות שבמשרד לאפידמיולוגיה
לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול מהתחנות
לכל מתיחסים הנתונים הנפתיות. הבריאות

ירושלים). מזרח כולל (לא האוכלוסייה
הודעות על מבוססים הנתונים זיהומיות. מחלות
מחלות מקרי על הנפתי1ת 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 ע"' נמסרו הנת1נים שחפת.
הודעות על ומבוססים הבריאות במשרד ממושכות
לרופא שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרטי,

חישוב שי0ות
שיעורים מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אם (אלא ממוצעת אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו
האוכלוסייה כוללת ,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן

בכוח. עולים

המיסות תפוסת אחוז
בפועל אשפוז ימי ,,no

המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי
בתקן המאושרות

מועסקים
אדם כוח סקרי הוא 24.5 שבלוח הנתונים מקור
לפרק במבוא ראה אלה סקרים על הסברים בישראל.

ושכר. עבודה  12

ותחלואה בריאות שירותי
הקיימים, הבריאות שירותי את מתארים הלוחות
(סיבות התחלואה ואת הבריאות בשירותי השימוש את

.(3 בפרק מופיע1ת מוות

הגדרות
המיטות. סוג לפי נקבע חולים: בית סוג

ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות
מוסדות. בין העברות או למחלקה

מיטה סוג
הנסן למחלת מחלקה כולל כלליות מחלקות
המחלקה נכללת ואילך 1988 משנת 987ו. עד

ממושכות. במחלות
לב, ריאות, מחלקות כוללת: פנימית מחלקה
השתלת המטולוגיה, אנרוקרעולוגיה, כליות,
מוגדרות. בלתי ומחלות ומין עור עצם, מיח
נמרץ טיפול גם כולל כללי נמרץ טיפול

נשימתי.
ילדים. נמרץ טיפול גם כולל ילדים

פה כירורגיית גם כוללת כללית כירורגיה
דם. כלי וכירורגיית ולסת

שחפת, כולל:  ממושכות מחלות
נפש תשוש1 וסיעודית) (שיקומית גריאטריה

סיעודית. ואונקול1גיה
בתי את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
שקדמה בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים

הריווח. לשנת
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. מיטה נשמרת ובעבורם
לטיפול הבאים חולים נפש. לחולי בביח יום חולי
מספר למשך בשבוע, ימים למספר לפחות נפשי

היום. כל למשך או ביום ע^עות
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
ושעלת) צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי: באורח
כלל (בדרך סייבין שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון
החיים בשנת מוחלש חי וירוס של האכלות '^לוש
או השנ"ה החיים שנת בתחילת רחף וחיסון הראשונה
הניתן חצבת נגד וחיסון הראשונה), הח"ם שנת בסוף
הח"ם שנת בראשית או הראשונה הח"ם שנת בסוף

השנ"ה.
של התחדדויות או חדשים מקרים שחפת: מקרי
למרות השנה, במשך שנתגלו ומקרים המחלה
במצב מקרים נכללים לא חדשה. איננה שההידבקות

להתחררויות). (פרט כנרפא" שהוגדר
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השנייה: בשנה
בדיווח המקרים מספר

x 100

הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר

ממוצעת: שהייה
מהמחלקה שיצאו חולים של שהייה ימי סה"כ

הנידונה בשנה

מהמחלקה שיצאו חולים סה"כ

(אחוזים) בחיסונים הדיווח כיסוי
הראשונה: בשנה

עליהם שדווח המקרים מספר
^ 00

הדיווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

נבחרים פרסומים

1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 814

בית משק וניהול דיור תנאי א.
נבחרות מידבקות מחלות של ס00יס0"ם לוחות 826

1981  1985
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 840
ומעלה 60 בני של נבחרים מאפינים ב.

1983 אשפוזים 867
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 868

בריאות בשירותי ושימוש בריאות ג.
19831986 בישראל מוות סיבות 869

מיוחדים פרסומים
;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

1952
בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75

19501954
1961 ער 1958 בישראל מסרסן התמותה 174

בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
19501967

19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
19721976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
של הדמוגרפיים המאפיינים של ס00יס0י ניתוח 659

1976 החולים קופות מבו0חי
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NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH, BY TYPE OF
EXPENDITURE AND SERVICE
Budget years

לבריאות לאומית הוצאה
לבריאות, לאומית הוצאה

הוצאה סוג לפי
ושירות
תקציב שנות

שוטפת Currentהוצאה expenditure
הוצאה

לאומיתwpvin.מרפאות
לבריאותבנכסים1nisnn'2בתיציבורי1תמינהל

כולל v..רפואת1חוליםורפואהממשלתיסך כאחוזקבועיםשנקנו
GrandסךGovernביתפרטייםשינייםומחקרמונעת .jiumFixedסהתלג
totalהכלmentPublicHospitalsDental1Private1Medicines1.2capitalNational

Totaladmiclinicsandclinicsphysibought byformaexpenditure
nistrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas 7 of
medicineGNP

שוטפיםמיליונ במחירים ,n"iu ■NIS million, at current prices
1987/884,28241 4.0401.3191,7305411932162427.4

Percentsאחוזים
1962'63100.02.9 94. 138.335.314.72.95.955
1965'66100.01.7 91.738.435.013.33.38.35.9
1970/71100.01.0 89.535.235.29.53.84.810.55.4
1971/72100.01.5 89.934.135.610.93.93.910.15.2
וו1972173100.0 87534.134.110.83.44.01255.6
1973/74100.01.3 84.430.034.610.13.84.615.65.9
1974/75100.01.1 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 87.628.638.012.13.04.912.46.5
1977/78100.01.0 89.828.539.812.22.95.410.26.9
1978/79100.00.9 89.128.939.012.93.04.410.97.5
1979/80100.00.8 91.629.042.712.12.74.38.475
1980/81100.01.0 94.129.944.511.92.64.25.96.9
1981/82100.00.8 93.830.343.012.33.14.36.26.9
1982/83100.00.7 93.329.742.012.73.54.76.76.9
1983/84100.00.7 93.229.840.712.83.95.36.86.9
1984/85100.00.8 93.532.141.910.83.04.96.57.2

31984185100.00.9 94.032.243.610.02.84.56.075
1985/86100.00.8 95.732.542.711.03.44.74.96.9
1986'87100.00.8 95.732.241.712.04.14.94.37.1
1987/88100.01.0 94.330.840412.6455.05.77.4
1988/89100.094.85.27.7

>n"v.מיל 41986/87prices4atבמחיריוני 1986/87NIS million,
5155511454640131ו1970/711,4461.3072
1971/721,5841.432215716111604640143
1972/731,8041.585216276711895740202
1973/741,9421.641216137011895764274
1974/752,1621.822426697762036972310
1975/762,3001.920217118362176972346
1976/772,3092.025217169062297482265
1977/782,4222.172217519912447989236
1978/792,6102.315257921,0462758889276
1979/802,5582.329217871,0712679392219
1980/812,5062.358257921,1062599389150
1981/822,6192.459228271.125285104102162
1982/832,7442.566228481.155313117116180
1983/842,7802.590228551.139326130124192
1984/852,8502.667219251.177319108122185
31984/853,0972.914241.0121,334322108122185
1985/863,0872.937271.0071,342328111128151
1986/873,2193.082271.0351.342386133159137
1987/883,4383.241321.0761.395419145174197
1988/893,5263.327199

1 Estimates of low reliability. 2 Including medical equipment.
3 For changes in definitions  see introduction. 4 Estimates (or the
years 1 970/7 1 to 1 985/86 at 1 986/87 prices were computed for each group
of expenditure and for the total expenditure. by chaining the appropriate
annual changes at 1970/71. 1975/76 or 1980/81 prices. As a result of the
chaining. the groups do not add up to (he total.

ברבר 3 רפואיים. לוכשירם כולל 2 נמ1כה. מהי0נות בעלי אומדנים 1

לעתים 1986/87 במחיר' הא1מרנים 4 מבוא. ראה  בהגדרות שינויים
ידי ע? ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל רוושבו 1985/86 1v 1970/71
,1970/71 שנח במחירי שחושב! המקבילים השנח"ם השינויים שרשור

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השרשור, בנלל .1980/81 א! 1975/76

671 בריאות



NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH, BY OPERATING
SECTOR, TYPE OF
EXPENDITURE AND SERVICE
Percents, at current prices; budget years

לבריאות, לאומית הוצאה
מבצע, סקטור לפי
ושירות הוצאה סוג

תקציב שנות שוטפים; במחירים אחוזים,

24.2

השירות סוג לפי
By type of
service

מבצע 0ק0וו Byלפי operating sector 1987/88

1986/871987/88
סר
הכל
Total

ממשלה
Govern
ment

(0

C Ja a

j

קופות
חולים
Sick
fundsacs> 2

£ 6

אחר
Other

כולל 100.0100.0100.021.40.912.1סך 41.324.3GRAND TOTAL

 שוטפת הוצאה
הכל 0ך

95.794.3100.021.30.810.9 41.225.8Current expenditure 
total

ממשלתי 0.81.0100.0100.0Governmentמינהל
administration

ורפואה צינוריות מרפאות
מונעת

32.230.8100.09.62.06.7 81.7Public clinics and
preventive medicine

ומחקר חולים בתי
הכל סך 

41.740.4100.039.919.8 31.78.6Hospitals and research
 total

כלליים חולים 31.930.8100.040.618.9בתי 36.34.2General hospitals

לחולי חולים בתי
נפש

4.04.0100.059.16.4 12.322.2Hospitals for the
mentally ill

למחלות חולים בתי
ממושכות

4.64.6100.027.430.0 19.822.8Hospitals for the
chronically ill

החלמה 0.50.4100.0375625Convalescentבתי homes

0.70.6100.085.7מחקרי 14.3Research1

שיניים2 12.012.6100.01.31.5רפואת 7.889.4Dental clinics2

פר0"ם2 4.145100.0100.0Privateרופאים physicians2

רפואיים ומכשירים תרופות
בית2 משקי '11 שנקנו

4.95.0100.0100.0Medicines and medical
equipment bought
by households2

בנכסים השקעה
הכל קבועיםסך

4.35.7100.024.02532.2 41.3Fixed capital
formationtotal

חולים 2.63.5100.034.742.0בתי 23.3Hospitals

1.72.2100.06.56.516.3מרפאות 70.7Clinics

1 Expenditure of special research units associated with
hospitals. 2 Estimates of low reliability.

בעל' אומדנים 2 החולים. כתי ליד מיוחד1ח מחקר יחידות של הוצא1ת 1

נמוכה. מהימנות
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NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH AND ITS FINANCING,
BY SECTOR

לבריאות לאומית הוצאה
סקטור לפי ומימונה,

שוטפים במחירים ,u'nrmcurrent pirces; budget yearsPercents, a

מבצע סקסור Byלסי operating sectorBy financing sector1 מממן' סק0ור יפי

הכל glסך
רשויות

מקומיות
cf. CO

11a x o.cCn egהכלאחר סר
c *c c v>

j<{i pמשקי בית
ולא אחר
ידוע'

Total3 ELocalc ~c = S3
X C * ■~

OtherTotalHouseOther
n <authorities§■=§§1holdsand not 8a co

known2

1973174100.026.12.111.4 39.7207100.053.6
1975/76100.025.62.011.4 39.721.3100.058.3
1980/81100.025.81.311.5 41.020.4100.058.9
1981/82100.024.91.211.4 41.021.5100.057.9
1982/83100.023.81.111.9 40.223.0100.056.8
1983/84100.022.11.012.1 40.624.2100.052.3
1984/85100.021.01.012.6 45.020.4100.050.9
31984/85100.023.01.1125 44.618.8100.031.9 52.016.1
1985/86100.022.61.012.2 43.420.8100.038.8 53.87.4
1986/87100.021.71.012.3 42.322.7100.045.3 53.31 4
1987/88100.021.40.912.1 41.324.3100.047.5 49.62.9
.1988/89100.021.40.912.3 41.024.4100.048.4 50.31.3

1 Does not include estimated expenditure on depreciation. 2 Including
donations Irom abroad and from the business sector, deficil or surplus 01

the sick lunds and financing trom unknown source. 3 For changes i"
definitions  see introduction.

לארץ מחוץ שנתקבלו monn כולל 2 לבלאי. n'vvmn nN*1n כולל יא
לא ומימון החולים קופות של גורסים או גירעונות העסקי, ומהסקסור

מבוא. ראה  בהגדרות שינו"ם ביבר 3 .1111■

AVERAGE CURRENT COST PER
DAY OF HOSPITALIZATION

ממוצעת שוטפת עלות
אשפת ליום

Indices; allhospitals=1 00.0=D'V1nn בתי כל מדדים;
At current prices; budget years תקציב שנות שוטפים: במחירים

חולים Hospitalsבתי

הכל נפשכללייםסך למחלותלחולי
TotalGeneralMentalממושכות

Chronic

1985/86
100.0176.034.541.8
127.0177.647.461.2
107.6172.458.739.3
26.2149.016.826.4

1986/87
100.0177.435.241.9
128.5180.149.062.3
104.8170.964.439.9
26.7148.715.926.0

1987/88
100.0175.236.942.5
127.5176.450.463.1
99.0169.350.838.5
31.6181.518.927.8

ALL HOSPITALS

Government1 and Sick Fund
Other nonprofit institutions
Other

ALL HOSPITALS

Govenrment1 and Sick Fund
Other nonprofit institutions
Other

ALL HOSPITALS

Government1 and Sick Fund
Other nonprofit institutions
Other

החולים בתי כל
חולים וקופת ממשלה'

רווח כוונת ללא אחרים כ'ווסרות
אהר

החולים בתי כל
חולים וקופת כומ^להי

רווח כוונת ללא אחרים מוסדות
ארור

החולים בתי כל
חולים וקופת ממשלה'

רווח כוונות ללא אחרים מוסרות
אחר

1 Including local authoirties. מקומיות. רשויות כולל
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EMPLOYED PERSONS D'pOHID

24.5
בשירות1 D'i7oy1n
מין לפי הבריאותי,

משנה וענף .

tlVlKLUYtD PERSONS IN
HEALTH SERVICES1, BY SEX
AND MINOR BRANCHES

כולל סך
Grand
Total

Thereof: מהם:

 D'm
הכל סך
Men
total

■annThereof:

 נ^ים
הבל סך
Women
total

:Thereofמהם:

בבתי
חולים

In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות
In public
clinics

בבתי
חולים
In hos
pitals

במרפאות
צינוריות
In public
clinics

בבתי
הולים

In hos
pitals

נמרפאות
ציבוריות
In public
clinics

סמל
Code

858508518585085185850851

Thousandsאלפים

198063.819.3 36.520.612.34.743.224.214.6

198169.619.9 41.023.313.85.546.327.214.4

198271.420.4 40.723.513.95.147.926.815.3

198374.221.5 41.323.412.95.950.828.415.6

198477.722.5 44.124.713.76.153.030.416.3

198579.523.9 44.225.314.06.254.230.217.7

2 198682.824.8 47.725.014.75.957.833.018.9

198782.922.6 49.725.115.65.357.834.117.3

1988§82.923.3 49.625.815.66.357.134.017.0

198981.723.0 48.725.414.66.756.334.116.3

Percentsאחו1ים

1980100.030.3 57.2100.059.722.8100.056.033.8

1981100.028.6 58.9100.059.223.6100.058.731.1

1982100.028.6 57.0100.059.121.7100.055.931.9

1983100.029.0 55.7100.055.125.2100.055.930.7

1984100.029.0 56.8100.055.524.7100.057.430.8

1985100.030.1 55.6100.055.3245100.055.732.7

21986100.030.0 57.6100.058.823.6100.057.1327

1987100.027.3 60.0100.062.221.1100.059.029.9

1988100.028.1 59.8100.060524.4100.059529.8

1989100.028.2 59.6100.057526.4100.060.629.0

בישראל: אדם נוח סקר נתוני מתון 1

ומעלה. שנה 15 בני כ986ו החל 2

12 לסרק נמגוא הסכרים ;sraelראה see explanations in the1 From data of Labour Force surveys in
ntroduction to Chapter 12.
2 As of 1986 persons aged 15 and over
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בריאות HEALTHשירותי SERVICES

חולים1, ,ANDTYPEHOSPITALS1לפיבתי BY

ובעלות24.6 OWNERSHIPסוג
שנה 0Endוף of year

ובעלות 19481950196019701980198519881989Typeסוג and ownership

הכל 6683133160144151161168TOTALסך
Type of institution מוסד j/o

כללי 36טיפול
0

50
q

425039434341General care
Tuberculosis שחפת

נפ^ מחלות
ממושכות מחלות

y
19
2

y

21
3

0

55
30
3

72
35
3

41
58
6

30
76
2

28
88
2

26
99
2

Mental diseases
Chronic diseases
Rehabilitation שיקום

בעלות
ממשלה

עירוניתממטלתית
202733ך

2
■j

35
2
/

30
2

30
2

29
2

Ownership
Government
Municipalgovernment
Local authorities מקומיות רשויות

כללית חולים קופת
C

10
4
12

*\

161614141414General Workers'
Sick Fund

הדסה
מלבן

3
c

4

c

1

10
g

1

5
g

1

7

1

7

1

7

1

7

Hadassah
Vlalben
Missions

מיסיונים
ציבוריים חולים בתי

O
8

ס

7102427374347Other nonprofit
hospitals

אחרים
פרסיים חולים 3130576957606468Privateבתי hospitals

mentally retarded.י Till 1970, incl. hospitals lor

n'V1nלבתחבלות 1HOSPITALSADMISSIONS TO

מיטה24.7 סוג 1BYלפי TYPE OF BEC

מיסה 19611965197019751980198519881989Typeסוג of bed

כולל סך
אלכ
268.8

ים
319.5402.9498.8624.7

Thousands
799.3 722.1 705.5GRAND TOTAL

000שיעור population תושבים 1 000 ל o ■per 1,Rate!
כולל 122.6124.7136.2142.8160.0166.7162.3176.9GRANDסך TOTAL

הכלי 114.9117.2129.2136.2153.9160.2156.1170.0Generalכלליות0ך caretotal1
מחלקות

21.527.729.930536.840.540.342.9Internalפנימית' medicine1

אקוסית 0.91.31.61.81.82.1Acuteגריא0ריה geriatrics

0.70.70.91.01.41.71.61.8Neurology.'1צבי0

0.50.8).)1.21.21.3Oncology
1 1At /1\731K

0.31.01.61.51.7General intensive care1 //J j 11 Ji /lU'U
1.42.63.13.03.2Cardiac intensive care

16.217.117.416.419.918.718.018.3Pediatrics1■לךיםי

כיילוד מיוחד 00.40.50.60.72.01.92.12.3Neonatologyיפול

כללית1 16.515.817.116.218.921.222.324.8Generalכירורגיה surgery'
ילרירו 2.01.92.22.43.3Pediatric_רירורנירז surgery
U 1 / J 14 II 1 J

5.04.25.25.76.66.96.57.3Orthopedicsאורטופדיה

1.52.02.53.23.94.23.94.7Urologyאורולוגיה

0.80.81.00.81.01.10.91.0Neurosurgeryנוירוכירורניה

ולב חזה 0.50.40.70.70.81.21.11.1Cardiorespiratoryניתוהי
surgery

פלססית כירורגיה
Q11]m

0.8
2.4

0.8
2.8

1.1
3.7

1.2
4.4

1.4
5.1

1.5
5.2

1.1
4.4

1.7
5.4

Plastic surgery
Ophthalmology

גרון אוזן, 3.6אף.
15.1

2.6
15.1

3.6
15.3

4.5
16.1

4.8
17.4

4.4
15.1

3.6
15.1

4.4
16.1

Ear, nose S throat
Gynaecology

24.726.228.529.925.826.325.425.9Obstetrics

נפש m>no
ממושכות' מחלות

3.6
3.3

3.9
2.7

4.1
1.6
1 7

4.3
1.9
0.5

3.6
2.7
0.8

3.3
2.8
0.8

3.0
2.6
0.7

3.1
3.0
0.7

Mental diseases
Chronic diseases1
Rehabilitation
1 See introduction for definition 01 wards. "....
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BEDS IN HOSPITALS, BY
OWNERSHIP AND TYPE OF BED
End of year

לפי חולים, בבתי mow
מיטה וסוג בעלות

1989 שנה סוף

בעלות
כולל 0ך

Grand total

Type of bed .!en jic

Ownership
כלליות
General

narw
Tubercu
losis

mVnn
נפש

Mental
diseases

niVnp
ממושכות
Chronic
diseases

שיקום
Rehabili
tation

הכל 0ך
ממשלתי

עירוניממשלת1
חולים קופת

כללית
הדסה
מיסיון

ללא אחרים מוסדות
רווח כוונת

פרטי

479 8,704 7,169 23 12,024 28,399
70 1,512 3,731 18 4,356 9,6873967   1,210 1,316
270 619 489 5 3,718 5,101

28 14 20  811 873
91 534 625

72 3,165 143  1,005 4,385

3,236 2,786  390 6,412

TOTAL
Government
Municipalgovernment
General Workers'

Sick Fund
Hadassah
Missions
Other nonprofit
hospitals

Private

BEDS IN HOSPITALS, BY TYPE
OF BED
End of year

חולים, בבתי מיטות
מיטה סוג לפי

שנה סוף

מיסה 198619881989Typeי1975198019841985סוג of bed

Bedsמיטות
כולל 27,97528,399GRAND§23,68226,36727,02027,55427,427סך TOTAL

000,שיעורי ל תושביום 1per 1,000 population cRates

כולל סך
הכל כלליות02ך מחלקות

6.826.736.446.456.336.236.23GRAND TOTAL

3.272.952.832.802.752.692.64General carestotal
0.890.770.720.700.700.680.68Internalפנימית2 medicine2

אקוטית 0.120.090.080.090.060.090.09Acuteגריאטריה geriatrics
0.040.040.050.050.050.050.05Neurologyעצבים

0.060.050.040.040.040.040.04Oncologyאונקולוגיה
כללי2 נמרץ 0.010.020.030.030.030.030.03Generalטיפול intensive care2

לב נמרץ 0.020.030.040.040.040.040.04Cardiacטיפול intensive care
0.400.330.300.300.280.260.25Pediatrics2ילדים2

ביילוד מיוחד 0.050.080.080.080.080.090.09Neonatologyטיפול
כללית2 0.460.430.400.390.390.390.38Generalכירורגיה surgery2
ילדים 0.050.040.030.040.040.040.04Pediatricכירורגית surgery

0.210.190.190.190.180.180.18Orthopedicsאורטופדיה
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 0.040.030.030.030.030.030.03Plasticכירורגיה surgery

0.140.130.110.110.100.100.10Ophthalmologyעיניים
גרון אהן, ,0.080.080.070.070.070.070.07Earאף, nose, S throat

0.160.160.150.150.150.150.14Gynaecologyנ^ים
0.340.300.310.300.300.280.28Obstetircsיולדות

נ0ש 2.352.181.861.831.771.651.57Mentalמחלות diseases
ממושכות1 0.991.431.571.691.691.791.91Chronicמחלות diseases2

0.160.160.110.120.110.110.11Rehabilitationשיק1ם

1 .__ .

.2 See introduction for definition of wards .niO'O 215 ובו ר//?י0 בית נ0גר 1986 בשנת
המחלקות. הגדרת ביבר מבוא ראה
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24.10
ותפוסת ממוצעת n"nuj
חולים, בבתי המיטות

מיסה סוג לפי

AVERAGE DURATION OF STAY
AND BED OCCUPANCY IN
HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה י1965197019801985סוג 198619881989Type of bed

GRAND TOTAL
Thereof: general care
 total

General care  total2

החולים בתי את 1u1wiu dtdkjwd של (אלפים) שהייה .מי
Days of stay (thousands) of patients discharged from hospitals

, 9,720 8,792 9,174 8,919 8,800 6,703 5,132 ,

3,832 3,533 3.688 3.798 3,815 3,212 2,677

Internal medicine2
Acute geriatrics
Neurology
Oncology
General intensive care2
Cardiac intensive care
Pediatrics2
Neonatology
General surgery2
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory
surgery
Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose and throat
Gynaecology
Obstetrics
Mental diseases
Chronic diseases2
Rehabilitation

Average duration of stay (days)
5.0 5.1 5.3 5.6

(ימים) ממוצעת ■ה
6.3 8.9

שה
8.9

5.2
15.0
9.1
8.2
4.6
3.7
4.0
13.6
4.8
3.7
7.9
6.9
10.4
9.0

5.4
4.5
4.2
3.3
3.7

244.4
173.6
43.1

5.4
14.2
9.8
9.8
4.7
3.9
4.0
14.2
4.8
4.2
8.2
7.3
11.9
10.3

6.7
5.0
4.6
3.1
3.6

226.6
185.6
47.9

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
13.5
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

10.0
21.7
15.2
26.0

9.1
25.4
9.8

1 4.2
15.1
14.6
14.5

10.9

15.4
19.6

10.1
29.2
11.7

14.2
16.6
15.8
17.6

עזבו שטרם חולים בולל ם)
Hospitalization days (thousands) incl

7.9 9.3 105
8.0 11.1 12.8
5.0 7.0 8.7
3.2 4.0 4.4
4.0 4.4 4.8

233.2 154.8 152.7
190.0 207.3 69.4
56.8 93.1 79.3

(אלפ .noiuM■n
patients not yet discharged

כולל 0ך
כלליות מחלקות מזה:

הכל סך 

 כלליות מחלקות
הכל1 0ך

פנימית2
אקוטית גריאטריה

עצבים
אונקולוגיה

כללי2 נמרץ נויפול
לנ נמרץ. נויפול

ילדים2
ביילוד מיוחו נויפול
כללית2 כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגית

נוירוכירורגיה
ולנ רווה ניתוחי

פל00ית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים
יולדות

נפש מחלות
ממושכות2 מחלות

שיקום

כולל 6,3697,2449,0309,0498,7468,7879,288GRANDסך TOTAL

כלליות מחלקות :2,6963,2423,8663,8583,6753,6063,849Thereofמור.: general care
Occupancy(אחוזים)תפוסה (percentages)

כולל 97.496.993.291.088.589.191.0GRANDסך TOTAL
 כלליות מחלקות

הכל2 סל
94.892.489.889.985.283.489.1General caretotal?

95.795.193.893.190.988.891.9Internalפנימית2 medicine2
אקוטית 95.282.482.579.785.093.0Acuteגריאטריה geriatircs

104.3107.697.495.992.191.789.1Neurologyעצבים
93.888.973.979.180.779.793.3Oncologyאונקולוגיה

כללי2 נמרץ 72.074.574.170.872.4Generalטיפול intensive care2
לב נמרץ, 90.386.989.489.187.6Cardiacטיפול intensive care

93.787.286.284.279.276.181.6Pediatircs2ילדים2
ביילוד מיוחד 92.191.1985103.798.0100.2100.3Neonatologyטיפול
כלליה2 91.784.587.585.179.478.187.7Generalכירורגיה surgery2
ילדים 90.388.382.786.986.0Pediatricכירורגית surgery

94.899.290.792.982.982.289.4Orthopedicsאורטופדיה
95.894.691.590.382.175.988.1Urologyאורולוגית

110.7110.885.988.481.085.083.3Neurosurgeryנוירוכירורניה
ולב חוה 83.489.678.185.378.871.179.9Cardiorespiratoryניתוחי

surgery
Plastic surgery
Ophthalmology

פלסטית כירורגיה
עיניים

94.2
87.3

96.2
82.6

93.9
75.5

93.9
81.6

82.7
74.3

71.3
67.4

82.7
76.4

גרון אוון, ,100.091.683.082.175.466.378.4Earאף, nose and throat
102.989.095.497.894.190.196.5Gynaecologyנשים
93.395.495.594.790.090.093.8Obstetircsיולדות

נפש3 104.1104.595.197.089.186.187.9Mentalמחלות diseases2
ממושכות 88.595.498.092.592.894.296.5Chronicמחלות diseases

88.290.991.498.490.490.591.2Rehabilitationשיקום
1. In 1 986a hospitalwith 215 beds was closedinwhich 190 patients were
hospitalized. with an average duration of stay of 2.620 days.
2 See introduction for definition of wards.

עם חולים 190 בו ששהו rtio'D 215 וב חולים בית נסגר 1986 בשנת 1

י0ים. 2.620 של ממוצעת שהייה
המחלקות. הנדרת לגבי מבוא ראר. 2
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HOSPITALIZATION DAYS,
BY TYPE OF BED
Rates per 1,000 population

מיטה סוג לפי אשפה, .n■

תושבים 1.000 י שיעורים

1989 1988 1986 1985 1984 1981 1980 1975
GRAND TOTAL

General caretotal1
Internal medicine '
Acute geriatrics
Neurology
Oncology
General intensive care1
Cardiac intensive care
Pediatrics'
Neonatology
General surgery1
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory
surgery
Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose, 8t throat
Gynaecology
Obstetrics
Mental diseases
Chronic diseases1
Rehabilitation

2,056.7
852.3
224.3
32.0
157
10.9
7.9

11.8
74.8
32.0
121.2
11.9
57.5
32.1
10.4
10.1

9.0
25.9
18.7
50.4
95.4

517.9
652.3
33.9

1,979.4
812.4
219.7
27.2
15.9
11.6
7.4
12.1
72.0
31.0
109.6
10.3
53.4
28.1
10.8
10.4

8.2
24.4
16.5
47.2
93.5

537.8
595.7
33.6

2,034
854.8
230.6
24.0
16.6
12.7
7.6

12.4
81 9
295
112.1
105
555
31.9
11.0
11.4

2,125
911.3
241. 1
27.3
17.6
12.7
7.7
122
88.9
31.3
121.7
9.7
61.7
35.0
11.0
12.3

2,170
9425
249.8
24.6
18.5
12.9
7.8
12.0
93.1
33.1
128.1
9.1
64.9
36.0
10.8
12.4

9.6 11.2 11 3
28.2 32.1 33.8
19.2 21.1 22 4
49.7 525 52.9
98.9 103.0 107 6

584.6 623.3 653.4
559.1 550.0 533.0
35.6 39.9 41.1

2,214
983.0
264.9
26.3
15.7
12.7
6.3
10.7

102.2
31.1
131.9
8.9
67.3
39.8
11.3
13.4

11.3
35.8
24.0
57.7
109.8
749.4
427.3
54.0

2,172
997.0
2705
24.9
15.3
13.0
5.7
(0.2

109.1
28.6
140.0
11.7
65.0
39.2
10.6
10.9

112
38.6
24.3
58.2
107.6
721.0
400.3
53.5

2,304
1,037.0
281.7
29.7
14.9
14.2
1.0
5.9

1285
16.0
145.8
37.0
69.3
40.7
10.9
9.0

10.9
422
25.4
56.9
118.1
851.0
360.2
51.3

כולל סך
הכלי כלליות0ך מרוחקות

פנימית'
אקוסית גריאטריה

עצבים
אונקולוגיה

כללי' נמרץ. סיפול
לנ נמרץ 0י3ול

ילדים1
ביילוד מיוחד טיפול
כללית' כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוחי

פלסטית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים
יולדות

נפש מחלות
ממושכות' מחלות

שיקום
1 See introduction for definition of wards.

PSYCHIATRIC CARE 
BEDS, INPATIENTS AND
DAY PATIENTS
End of year

המחלקות. הגדרת נדנד מבוא ראה

מיסות,  הנפש בריאות
יום וחולי מאושפזים

שנה סוף

1989 1988 1985 1980 1970 1966 1958

Beds
Places for day patients

INPATIENTS
DAY PATIENTS
During the year
ADMISSIONS FOR
INPATIENTCARE1
TOTAL

First admissions
Readmissions
Discharged1 (alive)

Deaths while in hospital

Beds
Places for day patients

INPATIENTS
.INPATIENTS AND DAY
PATIENTS

During the year
ADMISSIONS FOR
INPATIENT CARE1
TOTAL

First admissions
Readmissions
Discharged' (alive)

Absolute numbers
7,154
1,056
6,961
1,412

7,307
938

7,036
1,220

7,883 8,598
1,053 782
7,780 8,678
1,116 1,005

מוחלטים מספרים
7,184 6,306 4,343

8,038
303

12,012 11,035 12,394 12,626

3,204 2,933 3,656 24 548
8,808 8,102 8,738 28 078
11,775 10,795 12,542 12189

7,198 4,188

10,577 8,690 4,619

יום

265 359 324 424
Rates per 1,000 population

1.6 1.6 1.8 22
0.2 0.2 0.2 02
1.5 1.6 1.8 2.2
1.8 1.8 2.1 2.5

. . 23,724 22,593

. . 24,966 22,026
10,074 8,265 5,400

262 225 111

תושבים ל1,000 שיעורים
2.4 2.4 2.1

2.6

0.7
1.9
2.6

2.5

0.7
1.8
2.4

2.9

0.9
2.1
2.9

3.3

21.2
22.1
3.1

2.7
2.8

3.6

2.7

3.3

2.1

2.3

21.4 21 3
21.9 21.0

3.4 3.1 2.7

מיסות
לחולי מקומות
מאושפזים
יום חולי

השנה במשך
לאשפוז' קבלות
הכל 0ך 
ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

כולל (לא שוחררו'
נפ0רים)

חולים בבית נפטרו

מיסות
יום לחולי מקומות

מאושפזים
וחולי מאושפזים

יום
השנה במשך

לאשפוז' קבלות
הכל סך
ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

כולל (לא שחרורים'
נפסרים)

1 Excluding transfers between institutions.
2 Based on manual search for previous hospitalizations. למוסד. ממוסד חענרות כולל לא

קודמים. אשפוזים של יוני חיפוש על מנומס
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BIRTHS AND DEATHS IN
HOSPITALS
Percent of total births and 01 total deaths

בבתי ופטירות nn1*
חולים

הפטירות 1מכלל הלידות מגלן1 אחוזים

Deaths Births nn>V

1 + הגילים כל
All ages

0ת n1T>
Stillbirths Live births

Total population1 האוגלס"ה1 גל
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988

1950
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988

Jews

84.351.4
84.666.1
84.864.1
82.769.6
81.668.4
80.367.1

87.3
s

51.3
88.659.9
91.867.1
89.4665
87.971.6
86.370.6
84.569.2

56.2
67.6
65.2
70.1
68.9
67.6

59.7
63.3
68.7
68.0
72.1
71.1
69.6

NonJews1

90.795.2
94.299.9
99.7100.0
98.7100.0
99.8100.0
99.9100.0
99.9100.0
D'Tiri'

94.892.1
99.497.3
100.099.9
100.0100.0
99.4100.0
100.0100.0
100.0100.0
100.0100.0

1960
1970
1980
1985
1986
M987
.1988

1950
1960
1970
1980
1985
1986
.1987
.1988

196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
198098.8100.041.577.636.81980 198596.4100.051.973.947.71985
1986995100.048.673.544.21986
M98799.6100.049.173.744.91987
.198899.7100.01988

1 Including Easl Jerusalem. since 1973.

IMMUNIZATION OF CHILDREN
IN THE FIRST AND SECOND
YEAR OF LIFE

נ1973. החל יר>שלים, מזרח כולל

בשנות ילדים חיסון
והשנייה הראשונה חייהם

הריווח כיסוי

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז
Percent immunized children per 1 00 reported

הדיווח שנת
Year of

(אחוזים)
Coverage

of
ב.ק.ג.

שחפת נגדנגד

1wViiun
Triplex vaccine1

ילדים' <!1יתוק נגד
Against poliomyelitis1

reportingreporting
)percentages)

B.C.G.
against

tuberculosis

אבעבועות
Against
smallpox

זריקות
3 injections

דחף nj7'1T
Booster
dose

האבלות
3 feedings

un
רביעית

4th feeding

Against
measles

During first year of life
8729_
912258
90812
8531

814_

885_

875_

90
91
90
84
80
87
87

78
74
2
14

הראשונה החיים בשנת

68
76
75
75

During second year of life

196583
197086
197587
198083
198589
198791
198891

הח בשנת

1965749485
1970811148846624 1975798148658178 19808223107788181 19858957857985 19878858758889 198888

58478486
1 Data on Tnplex vaccine and vaccine against poliomyelitis do not את נוייי0 dvn ים
cover ihe Hadera and Ramla subdistncts Irom 1980 on. as since then the במקום המרובע l'0
quadruplex immunization substituted the triplex vaccine and the vaccine
against poliomyelites.

ילדי pijvw נגר והחיסון המעוולש החיסון 1?v D'lirnn
החי תוכנית הופעלה שלגביהן 9800ו, ורמלה חררה נסות

>רים. ptjv\y כנר והחיסון המשולש החיסון
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MORBIDITY AND HOSPITAUSATION

NEWLY REPORTED1 CASES
OF ACTIVE TUBERCULOSIS,
BY LOCALIZATION, AND AGE

של חדשים1 מקרים
לפי ,tr'VD m>nuj
וגיל המחלה, איתור

1989

ואשפוז תחלואה

גיל
הכל |0
Total

nonw
ריאות

Pulmonary

מרווץ nonu
לריאות

Extrapulmo
nary

Age

הכ7י 0ך
04
514
1529
3044
4564
+65

הכל סך
04
514
1529
3044
4564
+65

Absolute numbers מוחלטים מספרים
35 125 160
2 4 6
0 8 8
0 13 13
5 15 20
14 35 49
14 50 64

תושבים ל100,000 שיעורים
Rales per 100,000 population

0.8 2.8 3.6
0.8 1.2
0.9 0.9
1.2 1.2

0.6 1.7 22
2.1 5.3 7.5
6.0 21.3 27.2

TOTAL
04
514
1529
3044
4564
65+

TOTAL
04
514
1529
3044
4564
65+

1 Including 9 cases of relapsing tuberculosis.

נבחרות זיהומיות SELECTEDמחלות INFECTIOUS

24.16DISEASES
V)תושב ל100.000 Rates.םיעודים per 100,000 population

195019601970198019851986198719881989Diseaseמוזלת

כולירה
13211קרמת

6
0


Cholera
Diphtheria

2101525117Brucellosisברוצלוזי0

נצילרית ,7711292223320162169101124Dysenteryדיזננוריה bacillary

(ניסית כנד ,901314810410775786354Hepatitisדלקת viral

מוח 225612131Acuteדלקת encephalitis

המוח קרום 811111222Meningococcalדלקת

מנינגוקוקוס ע)

ומים מזון 65865817446332216'11הרעלת
meningitis
Food / water poisoning

1.21528295671481051Measles2חצבת2

(אנדמ1) נחרות 4874111100Typhusסיפוס (endemic)

הב0ן 56169372111Typhoidטיפוס fever

811100000Leptospirosisלפ0ו0פירוזיס

4921000000Paratyphoidפרטיפו0 fever

210000000Tetanusצפרת

חתרת 230001000Relapsingקדחת fever

שעלת2
104
499

95
215

27
8112206

Scarlet lever
Pertussis2

ילדים 000Poliomyelitis~1272000שיתוק

Outbreaks include Jews only
2 See introduction. מבוא). (ראה בלבד יהודים כוללות התפרצויות 1

מבוא. ראה 2
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NEWLY REPORTED CASES OF
MALIGNANT NEOPLASMS OF
SELECTED SITES, BY SEX AND
AGE

שאתות של D'urm onpn
מיקומים של ממאירות
וגיל מין לפי נבחרים,

1985

ומיקום נזין
הכל Ageגיל10

Sex and site Total01415242534354445545564657475+

1loonoVnin coAbsolute numbers
הכל סך  4,89391731392174209131,4491,591MALESזכרים  TOTAL

:Thereofמזה:
3191310225986138Stomachקינה

ורולחולת גס 81892156135278319Colonמעי and rectum
6481251361165215186Lungריאה
221122286Breastשד

4581357154243Prostateערמונית
השתן 4382164392151134Bladderשלפוחית

ממאירה 9210121969111510Malignantלימפומת lymphoma
1532745512174043Leukaemiaלאוקמיה

הכל סך  5,17069732314686741,0811,3741,204FEMALESנקבות  TOTAL
:Thereofמזה:

1781617325666Stomachקיבה
ורולחולת גס 78282462172272244Colonמעי and rectum

23214516656774Lungריאה
1,272161169275264308194Breastשד

הרחם 21923830726143Corpusגוף uteri
2322242639645243Ovaryשהלה

השתן 109137254132Bladderשלפוחית
ממאירה 8651413,79131213Malignantלימפומח lymphoma

111164478132731Leukaemiaלאוקנויה

ל000,שיעור1 Go'lvjm 10c1,000 populatiorper 10CRates
הכל סך  231.612.919.842.993.9254.2638.91,364.42,388.9MALESזכרים  TOTAL

:Thereofמזה:
15.10.30.94.313.341.381.0207.2Stomachקינה

וחלחולת גס 38.72.89.133.994.5261.8479.0Colonמעי and rectum
30.70.10.51.55.636.9115.5202.4279.3Lungריאה
1.00.30.30.91.21.47.59.0Breastשד

21.70.41.839.9145.0364.9Prostateערמונית
השתן 20.70.56.926.064.4142.2201.2Bladderשלפוחית

ממאירה 4.41.43.35.92.65.47.714.115.0Malignantלימפומה lymphoma
7.23.81.11.52.27.311.937.764.6Leukaemiaלאוקמיה

הכל סך  243.810.321.171.1197.3383.8647.71,108.11,594.7FEMALESנקבות  TOTAL
:nrrThereof:

8.40.3259.719.245.287.4Nקינה Stomach
וחלרוולת ג0 36.92.510.135.3103.1219.4323.2Jמעי Colon and rectum

10.90.31.22.19.138.954.098.0Lungריאה
60.00.318.871.2156.6158.2248.4257.0Breastשד

הרחם 10.30.60.93.417.143.149.257.0Corpusגוף uteri
10.90.30.61.211.022.238.341.957.0Ovaryשחלה

השתן 5.10.31.34.015.033.142.4Bladderשלפוחית
ממאירה 4.10.74.04.03.05.17.89.717.2Malignantלימפומה lymphoma

5.22.41.21.23.04.67.821.841.1Leukaemiaלאוקמיה
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HOSPITALIZATIONS, BY AGE,
SEX AND POPULATION GROUP
Rates per 1,000 population

מין גיל, לפי אשפוזים,
אוכלוסייה וקבוצת

תושבים 1,000 ל שיעורים

Age(יל
הכל סך
Total0145141544456465+

האוכלוסייה Totalגל population
Malesזכרים

1983124130 3736062187405
Females1נקבות1

198312388 28342103156308

Jews■הודים
Malesזכרים

19526354 246474880129
19556673 269454685131
19577373 275545393164
19608393 3395756109191

196591101 3155465120218
1969101121 2936469126250
1970102125 3006366134253
1974100111 2665760147252
1976102105 1826159142301
1979124121 1766165177442
1983128135 3636161185408

Females1נקבות1
19527841 220358887105
19558455 2313610090105
19579053 2204010996134
196010170 25244118113163
196510178 24042111115178
196910787 22641110124195
197010684 20445109122203
197410773 19537106133214
197610675 13237101130233
197912982 12739126146317
198312992 28043106157312

NonJews2לאיהודים2
Malesזכרים

19573629 9119365073
1960so43 16729485986
19656557 2672754108131

19696473 291324880122
19706480 267328995117
19747883 3523764111177
19768791 2974447156298
1979115138 3486375192545
1983102115 4005766196344

Females1נקבות1
19573320 6013464438
19604532 13616555841

19656342 18920866793
19696143 21920796891
19706358 173247679106
19747360 2412885104108
19768158 192309176130
197910887 25539120149372
19838875 2893884140233

1 Excl. obstetircs.
2 Incl. East Jerusalem since 1971.

.nntv n,7>nr> tto k>
.1971 כשנת החל ירושלים 0זרח כילל
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וסעד רווחה

מקבלי סך הינו השנתי הנתון  הכנסה בהב0חת
הנסקרת. השנה במשך הגמלה

להבטחת גמלאות קיום: להבטחת גמלאות
הכנסה לנעדרי שמשלמים לקיום, מינימלית הכנסה
שפרנסתם או לאומי) לניסוח המוסד לגמלאות (פרט

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה

ושאירים זקנה
נ1 (החל הלאומי הב'0וח חוק לפי זקנה קצבת
זקנה לגיל בהגיעו למבוסח משולמת (1957 באפריל
משלמים מסוימים (בתנאים לאשה ר65 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 אחד כל עבור משולמת והיא חוק
מקבלים אלה שילדים בכך בהתחשב בלבד, הראשונים
בגין התוספת ילדים. ענף במסגרת לילדים קצבאות
ילד. לכל 7.50/0 היא זו לתוספת הזכאים לשאירים ילדים
ותק תוספות משולמות הבסיסית לקצבה נוסף
התנאים שמתמלאים בתנאי פרישה דחיית ותוספות

המזכים.
(1955 באפריל חוק(החלב1 לפי שאירים קצבת
מבוטח פסירת לאחר מבוטח, של לאלמן/ה משלמים
זכאית ילדים עם אלמנה לפחות. שנה מבוטח שהיה
לפי לקצבה  ילדים ללא ואלמנה שאירים, לקצבת
הקצבה גובה וכדי). הכנסה (גיל, מסוימים כללים

לעיל. מפורט
זוהי הכנסה. הבטחת רווק לפי הכנסה השלמת
להם שאין קצבה, למקבלי הניתנת לאגב"תית תוספת
מהשכר 170/0 על או 130/0 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 הכנסה הבטחת
 הלאומי הביטוח חוק לפי לא גמלאות
חוק פי על לקצבה זכאים שאינם ושאירים לקשישים
קצבאות לאומי לביטוח המוסד 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 .(1.4.1970 לפני לנכים שהיו (מי
מספר הוכנסו וכן לקודם חרש נכה בין ההבחנה

נוספים: תיקונים
שכתוצאה למבוטח משולמת כללית נכות קצבת
מתאונה ממחלה, הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי

מאלה: אחד בו מתקיים מלידה ממום או

לאומי בי0וח

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 סך
הממשלה, השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
והסוכנות הממשלה והקצבות הצמדה והפרשי ריבית

היהודית.
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים 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 גבייתיות: גמלאות
אותם ושמממנים הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים
קצבאות, כוללות הגמלאות שנגבו. הביטוח מדמי
תגמול לידה, (דמי שכר מחליפות גמלאות וכן מענקים

וכדי). מילואים
תקציב. שנות לפי הם הנתונים

גמלה. המקבלים הזכאים מספר גמלאות: מקבלי
או כתלו"ם", המוגדרים ילדים ו/או זוג בני כולל לא

נלוים.
המקבל הזכאי את הכולל נפשות:המספר 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, בדמי בלוח. הנקובה השנה של חודשי
הנפשות במספר וכן אבטלה ובדמי לידה ודמי לידה
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מחולק לפגיעה, שקדמו החודשים בשלושת הנפגע של
הקבוע למקסימום עד ומשולמ'ם אלה, ימים ב90

בחוק.
לנפגע, חודשית קצבה צמיתה: נכות קצבת
צמיתה נכות קצבת ומעלה. מ200/0 נכותו שדרגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 759'0 ערכה \ooak נכות קצבת .1000/0
תחושב יחסית נכות קצבת הנכה. של הרבעשנת1

המלאה. הנכות מקצבת היחסי כחלק
שנהרג מבו0ח לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפרנסתם. בו תלויים ושהיו בעבודה פגיעה עקב
מתוך באחוזים המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה

המלאה. הנכות קצבת
שאינם עבודה, לנפגעי נוספים תשלומים ק"מ'ם
המוסר בפרסומי נמצא פירוסם בלוחות. מופיעים

לאומי1. לביטוח
 שכירים לגבי עבורה לנפגעי החוק תחולת

מ1957.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות
גמלאות: סוגי שני מעניק אימהות ניסוח

ניתן הראשון חלקו יולדת. לכל  לידה מענק .1
מענק הוא השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי
תחולת הנולד. לרך ראשוני ציוד לקניית כספי
משני יותר של בלידות .1954 באפריל 1 מ הרווק
ח1רשים. ששה במשך לירה קצבת משלמים ילדים
לאומי לבי0וח המוסר משתתף כן כמו
הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה בהוצאות

החולים. מבית רב במרחק
או שכירה עוברת שהיא למבוטחת לידה דמי .2
12 (עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית
משכרה 75^1 מהוים הלידה דמי שבועות).
ערב החודשים בשלושת היולדת של הממוצע

לידה. לחופשת יציאתה

מזונות דמי
נכנס מזונות תשלום הבסחת  המזונות חוק

.1972 באוק0ובר ב1 לתוקפו
ניתן למזונות רץ שפסק מי מזונות: לדמי זכאי

לזכותו.
למזונות דין שפסק מי מזונות: דמי בתשלום חייב

לחובתו. ניתן
לפועל הוצאה מהליכי האשה את משחרר החוק
בלתי ובאופן במקביל לאומי, לביטוח המוסד על ומ0יל
מלוא את החייב מן לגבות לאישה, בתשלום מותנה

הדין. לפסק בהתאם ממנו, המגיע הסכום
האוצר. ידי על ממומנים מזונות לרמי התשלומים
לא אך הדין, בפסק שנקבעו כפי הם התשלום שיעורי
שיעורי מזונות. לדמי בתקנות שנקבעו מהסכומים יותר
חוק לפי הגמלה סכומי הם התקנות לפי התשלום

המוגדל. בשיעור הכנסה הבטחת

ואינו יד ממשלח או מעבודה להשתכר כושר לו אין 1

הממוצע. מהשכר ל0'ל25 השווה סכום משתכר
וכן יד, ממשלח או מעבודה להשתכר כושרו 2
ב500/0 הליקוי עקב צומצמו בפועל, השתכרותו

יותר. או
מותנית נכה מבוטח לגבי קצבה לקבלת הזכאות

לפחות. סיל40 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 ג1בה ומעלה. 750/0 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.
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 14 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 יוםיומיות. פעולות
,500/0 הן הקצבה רמות בזולת. הנכה של תלותו לדרגת

מלאה. יחיד מקצבת ו1500/0 1000/0
והלוואה קצבה תשלום בדבר הסכם ניידות. גמלת
באמצעות בניידות למוגבלים רכב לרכישת עומדת

.1976 בינואר ב1 הופעל הלאומי הביטוח
שדרגת רגליים, נכה ניידות קצבת לקבלת זכאי
תוקף בר נהיגה רשי11 בעל 1הוא מ400/0 גבוהה נכותו
רשיון בעל ואינו מ0/ם60 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

שינויים1. מספר ובו ניידות, גמלת בדבר לאומי

עבודה נפגעי
לו שאירעה למבוטח מקנה עבודה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבורה פגיעה

הלאומי: הביטוח
ונעדר בעבודה שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי
182 על עולה ואינה יומיים על העולה תקופה במשך
הממוצע משכרו כ750/0 מחושבים ליום פגיעה דמי יום.

ולתכנון. למחקר האגף  לאומי לביטוח המוסד 000'00י', "רבעון די t
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משולם הוא הלאומי. הניסוח רווק לפי המשולמות
זקנה לקצבאות הזכאים ןלאלמנ1ת לקשישים בעיקר
הזכאים אחרים לגמלאים וכן חוק פי על ושאירים

לגמלה. לזכאותם שנתיים בתום הרגיל לשיעור

סיעוד
בחודש החל בהדרגה מופעל סיעוד ביטוח 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 ה1נהגה 1988

החוק.
משולמת 1988 באפריל ב1 החל סיעוד. גמלת
לפי מבוטח הלאומי. הביטוח חוק מכוח הסיעוד גימלת
זקנה בביטוח שמבוטח מי כל סיעוד ביטוח חוק
לביתה, מחוץ עוברת 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 במוסר 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 25.67 בלוחות הנתונים
העבודה משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים

והרווחה.

ילדים קצבת
ילד כל בגין ילדים קצבת משולמת ,1975 ביולי החל
המוסד ידי על ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם בישראל

לאומי. לביטוח
זיכוי נקודת ערך לפי חושבה הקצבה ,1975 מיולי
המחירים במרד הגידול למלוא הצמודה הכנסה, במס
(באוקטובר בשנה פעמיים והתעדכנה לצרכן
הקצבה נקודת התעדכנה 1981 מינואר ובאפריל).
אוקטובר יולי, (באפריל, בשנה פעמים ארבע

וינואר).
הקצבה נקודת את מעדכנים ,1987 באפריל החל
שנה כל בראשית לצרכן המחירים מרד עליית במלוא
לכלל יוקר תוספת שמשלמים אימת וכל (ינואר)

במשק. השכירים
במשפחות אחת קצבה נקודת בוטלה 1985 ביולי
ראש שבהם למקרים פרט ילדים, 3 עד בהן שיש
או מינימלית הכנסה להבטחת קצבה מקבל המשפחה

הממוצע. השכר מן אחוז מ95 נמוכה שהכנסתו
אבסלה

תקופת שהשלים שכיר מובטל זכאי אבסלה לר0>
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 רמי כן יותר, גבוה היה ששכרו

מהשכר. יותר
הבדל ללא זכאים, כוללים אבטלה דמי מקבלי

התשלום. את קיבלו שבעב1רם החורשים במספר

הכנסה הבטחת
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 הסער תמיכות

האוצר. ידי על ממומנים התשל1מים והרו1חה.
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

בהן. מכיר שהחוק נסיבות
השיעור גמלאות. של שיעורים שני מגדיר החוק
שנכללו העבודה בגיל לגמלאים בעיקר משולם הרגיל
משרד ידי על ששולמו הסעד תמיכות במסגרת בעבר
2 ב50/0 גבוה המוגדל השיעור והרווחה. העבודה
הקצבאות לשיעור זהה והוא הרגיל מהשיעור

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340
1968/69 מיוחדות

 גי חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי
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NATIONAL INSURANCE

INSURED PERSONS AND
CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF
INSURED PERSONS

לאומי ביטוח
לפי וגבייה, מבוטחים

מבוטח סוג 25.1
Class of insured 1989/90 1988/89 1987/88 1985/86 1 1980/81 1970/71 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons (thousands) at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים

TOTAL 1,970 1,964 1,922 1,797 1,636 1,060 660 535 הכל 0ך

Employees

Selfemployed

Nonemployees and

not selfemployed

1,340

208

422

1,332 1,320 1,239 1,138 840 479 386

208

424

202 2180 199 160 142 120

412 378 299 60 39 29

עצמאים ואינם

הכל 411999,4702,239,548,413,14327,720סך A'6,549,110 45,eTOTAL

Percentsיםאחוז

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל 86.383.690.493.688.0484.684584.4Employeestotalשכירים0ך

של 60.460.6Employer's§62.160.772.573.866.361.1חלקם share

המעבידים

של '24.123.8Employees§24.222.917.919.821.7235חלקם share

השכירים

שכירים 15.44*13.716.49.66.4512.0שאינם 75515.6Nonemployees

1 New series incl. new populations not previously included. לכן. קודם נכללו שלא חדשות אוכלוסיות הכוללת חדשה סידרה ו

2 The decrease in the number of selfemployed is due to the sifting during כרטסת מיחשוב נעת מהניסוי נובעת העצמאים במספר הירידה 2

the computerization of the cardfile 665ץ0^נ7ו6ח0ח הלאישכירים.
3 Incl. contribution for civil defence levy. parallel tax, and postprimary עליסודי. חינוך ולהיסל מקניל למ0 אורחית, התגוננות לה'סל ננ"ה "7*70 3
education levy עבודה. עלויות הורדת חשבון על האוצר שיסוי כולל 4
4 Incl. indemnification of the treasury on account of reducing labour הגבייה. נשי0ת וע'דכונים משינויים נובע מהגידול חלק 5

costs.
5 Pa*n of the increase derives from changes and revisions in the mode
of collection.
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INCOME, EXPENDITURE AND
BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE
OF FINANCING1

ועודף הוצאות הכנסות,
לאומי לביטוח המוסד של

מימון1 סוג לפי

1960/611970/711980/811985/861987/881988/891989/90

לצרכן on'noj 'irvi 9674.63,782.721, 734.253.617.419.1"/>< change in consumer
כספים שנת ,pricesממוצע average of budget
שנת ממוצע yearלעומת as against average
נקובה קודמת previousכספים year specified

inבלוח the table
vi (במחיראלפי n(D'DOIIU D

(at current prices)thousandNIS
הכל סך 14.2139.629,9357,413,2907,166,8709,930,46710,986,521INCOMETOTALהכנסות
הלאומי הניטוח 14.2128.628,2986,848,9726,374.5238,965,4289,830,357Toלענפי National Insurance

0branchestotalךהכל
רווק לפי 11.297.47.2081,515.8553.199,2344,103,0724,791,652Fromמגבייה contribution by the

הלאומי Nationalהני0ורו Insurance law
הממשלה 0.94.781380,145840.8181,178,5371,340,651Governmentהשתתפות patricipation

החוק byלפי the law
הצמדה הפרשי ,2.126.521,0094.952,9722.334,4713,683,8193,698,054Interestריבית, linkage differentials

andושונות miscellaneous
הממשלה no1,637564,318792,347965,0391,156,164Provisionהקצבות of Govenrment

היהודית andוה0וכנור7 Jewish Agency to
לאיגב"ת"ם noncontributoryלתשלומים payments

הכל2 8.276.38,7462,482,0074,576,0905,893,6797,346,297EXPENDITURETOTAL2הוצאות0ך
הלאומי הביסוח חוק 8.265.37,1091,917,6893,783.7434,928.6406,190,133Byלפי the National Insurance

law
לאגב"ת"ם 11.01,637564,318792,347965,0391,156,164Noncontirbutoryתשלומים

payments
שוטף Currentאזן balance
על גבייה 3.032.199401,834584,509825,5681,398,481Excessעודף of contributions

הרווק לפי overגמלאות statutory benefits
הבנסות 6.063.321,1894,931,2832,590,7804,036,7883.640.224Excessעודף of income over
ה1צאות expenditureעל

ב0וף נכסים הכל 029.0207535,9938,432,88413.697,05717,649,79821,362,498Totalך assets at end of
yearהשנה

nriN0Percents
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0INCOMETOTAL.כנסותסך
הלאומי n1o>2n 100.092.194.592.488.990.3895Toענפי National Insurance

רוכל 0ך branchestotal
חוק לפי 78.769.824.120.444.641.343.6Fromגבייה contirbution under the

הלאומי Nationalהניסוח Insurance law
הממשלה 6.33.40.35.111.711.912.2Government.שתתפות participation

חוק underלפי the law
הצמדה הפרשי ,15.018.970.166.832.637.133.7Interest'בית, linkage differential

andושונות miscellaneous
הממשלה 7.95.57.611.19.770.5Provisionןצבות of Government

היהודית andוהסוכנות Jewish Agency to
noncontirbutoryלאנב"ת"ם

לתשלומים
Payments

הכל2 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0EXPENDITURETOTAL2וצאותסך
הלאומי הבי0וח רווק 100.085.681.377.382.783.684.3Underפי theNational Insurance

law
14.418.722.717.316.415.7Noncontirbutoryשלומים

ננ"תים paymentsלא
t Exd. civil defence levy.paraDel tax and postprimary education levy.
2 Ind. administrative expenses.

עלי110י. חי1וד והיטל מקביל 00. אורחיה התגוננות ר.י0ל 110 לא
מינהל. הוצאות כולל
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COME1, EXPENDITURE2 AND
ALANCES OF THE NATIONAL
SURANCE INSTITUTE, BY MAIN
SURANCE BRANCHES

ועודף הוצאות2 ,1niDDDn
לאומי, לביסווו המוסד של
העיקריים הביטוח ענפי לפי

n"m שוטפיםאלמי Sבמחירים thousand, at current prices

ביטוח 1960/611970/711980/811985/861987/881988/891989/90Insuranceע1ף branch

לצרכן במחירים שינוי 0/

כספים שנת ממוצע
שנת ממוצע לעומת
נקובה קודמת כספים

בלורו

74.63,782.721,734.253.617.419.1change in consumer
rices average
f budget year as
gainst average of
revious year specified
the table

ושאירים dזקנה age and survivors
8.865.412,7242,813,1352,524,4703,418,6843,735.611comeהכנסות
4.029.13,4771,011,4401הוצאות ,790,5702,276,7642,765,951xpenditure

הכנסות 4.836.39.2471,801,698733,9001,141,920969,660xcessעודף of income
הוצאות overעל expenditure

מצסבר3 20.4157.315,9743,179,8514,786,3195,967,3516,969,414umulativeעודף excess3
כללית neralנכות disability

3.72,143519,465606,210885,7091הכנסות ,008,895come
891296,977495,840630,718768,887xpenditureהוצאות

הכנסות 3.71,252222,488110,370254,991240,008xcessעודף of income
הוצאות overעל expenditure

מצסבר3 עודף


4.02,132411,089635,967884,3411,132,772umulative excess3
(שב עבודה ועצמאנפגעי rk>(employedם)רים injury (employees and self

2.412.22,916725,495457,830657,927677,453comeהכנסות
penditure:1.47.5493119,950237,980342,809435,904הוצאות

הכנסות 1.14.72,423605,545219,850315,118241,549icessעורף of income
הוצאות iverעל expenditure

מצסבר3 5.121.33,8551,025,5461,519,2091,834,0412,077,971umulativeעודף excess3
iternityאימהות
1.24.2947314,934365,530442,691480,195comeהכנסות
penditure:1.15.2470115,860211,330285,433363,393הוצאות

הכנסות cess;0.11.0477199,074154,200157,258116,802עודף of income
הוצאות iverעל expenditure

מצסבר3 1.21.7578327,308627,360775,603899,158jmulativeעורף excess3
ildrenילדים

orne:0.925.02,7731,114,2991,768,4002,393,0142,794,093הכנסות
0.817.62,329565,8431,004,6801הוצאות ,201 ,8031,455,000cpenditure

הכנסות 7.4444548,456763,7201,191,2111עודף ,339,093icess of income
הוצאות iverעל expenditure

מצטבר3 0.220.51,648842,4262,116,2913,316,3464,668,814jmulativeעודף excess3
employmentאבסלה
ome;13.05,2441,188,318565,770827,764783,652הכנסות
14558,069128,470243,412476,707penditureהוצאות

הכנסות 13.05,0991,130,249437,300584,352306,945cessעודף of income
הוצאות verעל expenditure

מצסנר3 13.88,4481,926,0592,870,7433,420,6363.705,775imulativeעודף excess3

serve service insurance מילואים שירות nio'3
0.914.52,794422,462555,490856,900978,415omeהכנסות
0.914.5933235,196554,950696,597715,377penditureהוצאות

הכנסות 0.11,861187,266540160,303263,038cessעורף of income הוצאות verעל expenditure
מצ0בר3 2.27.82,852346,267429,390498,818777,268mulativeעודף excess3

ncl. collection from insured, goverment participation,
est and linkage of investments.
1c/. administrative expenses.
issests at end of year.

ריבית ממשלה. השתתפות ממבוטחים, נב"ר, כולל 1

השקעות. על והצמדה
מ'נהל. הוצאות כולל 2

השנה. בסוף נכסים. 3
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RECIPIENTS OF PENSIONS

Monthly average

גימלאות מקבלי
לחודש ממוצע

הגמלה 1960/611970/711980/811985/861987/881988/891989/90Typeסוג of pension

ושאירים Oldזקנה age and
survivors

זקנה 62,241176,696343.359390,226409,771418,167429.105Oldקצבאות age and survivors
ושאירים

נפשות1 הכל 085,300245,900570,100641,900664,861687,467708.091ך
pensions

Total persons1
שאירים 7,32636,61976,05189,14592,93194,63496,540Survivorקצבת pension
זקנה 54,915140,077267,308301,081316,840323,533332,565Oldקצבת age pension השלמת עם :79,374155,516143,741140,356136,765135,415Thereofמהם: With income
supplementהכנסה

Disabilityנבות
כללית נכות 24.68542,87164,57570,25671,94676.085Generalקצבת disability
י נפשות הכל 0117,578170,250193,745198,405209,819Totalך persons'
נכה ילד 4,0374,3354,5975,294Benefitקצבת to disabled

שירותים 1.4194.636.5.0005,4216,005גמלת
child
Attendance allowance

מיוחדים
ניידות 8,43210,60210.70310,94211,230Mobilityגמלת allowance

עבודה Workנפגעי injury
פגיעה3 77,04773,91356,92157,034.54,29159,456Injuryדמי benefits^

צמיתה נכות 2,9587,5429,87210,36910,64511,199Permanentקצבת disability

תלויים 1,4802.8593,2863,3813,4213,471גמלת
pension
Dependant's pension

Maternity3אימהות3
לידה 49,92877,97897,307101,735101,739102,054103,589Maternityמענקי grants
לידה 13,11824,84339,78542,68842,59043.37543,366Maternityדמי allowances

מזונות Alimonyדמי
מזונות 4,1937,4949.22C9,98511,51^Alimonyדמי

נפשות1 הכל 012,57924,48227.66C29,95536.84JTotalך persons1

Children4ילדים4
קצבה >83,148862.34Eמקבלי 1,512,871£1,287,451,227,1371,232,5151,246,70Child allowances

המקבלות 39,945£321,05iמשפחות 579,247531,28:514,216< 518,40?524,57:Families receiving
childקצבה allowances

Unemployment5אב0לה6
אב0לה ((דמי 61.800 37.OOC) 58.49E146,683 §92,00CUnemployment benefit

הכנסה incomeהבטחת support
הכנםה הבטחת 27,723רמי 24,065 26,653 24,564 12,520Income suppotr benefits
נפשות1' הכל 092,040ך 79,975 95,684 95,042Total persons1'

Longtermסיעוד care
נמלה6 לקבל 26,006זכאים 17.064Entitled to benefits6

בפועל7 שירותים 23,928מקבלים 16,090Actually receive services

1 Ind. also dependant persons: see introduction. 2 Figure for
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 lamily head. the "first child
allowance" is returned (about 180.000 families). About 60,000 families of
employees and about 10,000 families of unemployed who are reimbursed
are not included. 5 Number of persons (not claims) who received
unemployment benefit in the surveyed year. 6 On31 .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 הנת1ן 2 מבוא. ראה תלויים; נ0 כולל 1

ילד קצבת תשלום הופסק .1985 ביולי החל 4 הנדונה. התקופה במטר 0קבלים
תמטפחה לראש שבהן כאלה, למשפחות ילדים. 31 שלהן למשפחות ראשון
נכללו לא משפחוח<. (כ80.000ו הראשון הילד קצבת מוחורת (מונה, הבנםה
החזר. המקבלות מובסלים משפחות וכ10.000 שכירים סשפתות נ60.000
בתאריר 6 שנת. באותה אבטלה רמי שקיבלו תביע1ת1) (לא אנשים מספר 5

שירותים מקבלי 7 בוועדה. ריון שעברו גמלה לקבל הוכאים כל ,31.3.89
או שירותים לקבל מסרבים היתר שירותים. ומקבלים בוועדה די1ן שענרו 92וע{.

כספיח. נמלה מקבלים
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RECIPIENTS OF BENEFITS FOR
INCOME MAINTENANCE, BY
SEX AND FAMILY
COMPOSITION
March of each year

להבטחת גמלאות מקבלי
והרכב מין לפי קיום,

המשפחה
25.5

שנר, גל מרס

ומין Ti7m 310

המשפחה Compositionר/רכב of family

הכל ילדיםTotalסך עם :run
Thereof: With childrenType of benefit and sex

הכל 0ך
Total

יחיד
Single

זוגי
Couple1

הכל 0ך
Total

יחיד
Single

זוגי
Couple1

ושאירים Oldזיקנה age and survivors
1989135,710105,38830,3226,7153,2623,4531989

הכל 1990135,2282104.90830,3206,30522,9873,3181990סך  TOTAL

83,34356,35926,9845,9252,6943,231Malesגברים

51,88548,5493,33638029387Femalesנשים

כללית Generalנכות disability
198974,00753,72620,28112,6615,8696,7921989

הכל 0199076,08555,09120,99413,2916,2467,0451990ך  TOTAL

44,27127,13917,1327,3711,8595,512Malesגברים

31,81427,9523,8625,9204,3871,533Femalesנשים

(נשים) מזונות Alimonyדמי (females)
198910,72310,72310,64710,6471989

199012,12012,12012,03112,0311990

הכנסה Incomeהבטחת support
198925,31915,17610,14317,8258,4929,3331989

הכל 3199030,93418,20912,72520,9989,37011,62819903סך  TOTAL

18,2765,55112,72511גברים ,93030211,628Males

O'VII12,65812,6589,0689,068Females

1 Couples were classified according to the sex of the beneficient, and מקבלי 2 הגבר. לפי  זכאים שני ובמקרהשל הזכאי, מין לפי מוינו הזונות 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 individuals with אומדן. היגרו ולנשים לגברים
children, respectively. 3 The breakdown by sex is an estimate.
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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

מחוץ מסודרים ילדים
לילד השירות ע"י לבית

העבודה משרד של ולנוער
והרווחה

שנה כל ינואר

a S

מחוז לפי G"nrv Q'niiy"
Jewish localities by district

fz £ ■

= £

n> c III" ~/f כ
E2 CO

הכל סך
Total

הכל סן
Total

Children■לדם
198010,76010,4892,5964,4133,4802711980

198510,3289,8832,6474.3662,8704451985

19898,8588.4352,6423,6012,1924231989

19908,6858,3102,6473,5562,1073751990

Percentsאחוזים
הכל 1990100.0100.0100.0100.0100.0100.01990TOTALסך

Municipal status
מוניציפאלי מעמד

68.870.461.879.665.633.1Municipalities
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות

18.2
7.6
5.4

18.0
7.9
37

23.2
9.6
5.4

11.4
5.5
3.5

22.4
9.9
2.1

24.0

42.9

Local councils
Regional councils
Supported bureaux and מוחזקות ל^כות

ארציים countrywideוסידורים placements
(G'ooiiu D'vnna .n"v) (אלפי הוצאות

Expenditure (NIS thousand, at current prices)
iggrj9.39.22.03.53.70.21980

19851,538.31,481.6402.2630.8448.656.71985

19896,546.36,257.81,917.42,645.91,694.528851989

19907,633.97,357 22,366.93,164.91,825.4276.71990

inmates of institutions למפגרים jimymn D'oinn
for the retarded העבודה משרד במימון
FINANCED BY THE MINISTRY nmnm
OF LABOUR ANDSOCIALWELFARE
January of each year _ n1VJ נל ,נ1אן

ninaur)
אומנות
Foster
families

מעונות
פרט"ם
Private
institur
tions

nnwn

Public
institu
tions

a"Tif<orm
Govern
ment
institu
tions

הכל 10
Total

1980
1985
1988
1989
1990

1980
1985
1988
1989
1990

D(o1nInmates
4,4622,7313331,130268
5,0352,8115001,410314
5,1192,7816111,499228
5,3072.3491.0291,545384
5,3782,2971,0591.749273

(o'ouiiu D'vnnn .n"vu
Expenditure (NIS thousand,
0.4 1.4 03

77.7 359.186 3
216.7 1,477.2 521 2
428.0 2,224.21.355 9
354.1 3,046.0 1,664.9

(אלפ הוצאות
at current prices)

2.5
364.0

3,057.4
2,955.8
5.000.0

4.6
887.0

5,272.5
6,963.9
10,065.0

1980
1985
1988
1989
1990

1980
1985
1988
1989
1990
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ובידור תרבות

ורכישת בנ"נים להקמת ההוצאה הוא הנותר החלק
ו0פור0. בידור תרבות, למטרת ציוד

מוינה וספור0 בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
הבאים: הסקטורים לפי

סחורות לרכישת בית משקי הוצאות עסקים: .1
כניסה כרטיסי רכישת כגון: תרבות, ושירותי
לילה למועדוני לקונצרטים, לתיאטרון. לקולנוע,
למועדוני ומינויים כניסה אחרים; בידור ולמופעי
רדיו אגרת הימורים, שחייה, ולבריכות ספורס
כגון: בניק"מא, מוצרים רכישת וכדי; וסלויזיה
מערכות פטיפון, רדיו, וידאו, טלויזיה, מקלטי
ומחשבים קלטות תקליטים, סטריאופוניות,
אחרים ותחביבים בידור מוצרי רכישת ביתיים,
וכוי. חיים בעלי פרחים, ומשחקים, צעצועים כגון
הלאומיים: והמוסדות הממשלה משרדי .2
מחלקות בעיקר  הממשלה משרדי הוצאות
הסוכנות והוצאות  והתרבות החינוך במשרד
בתחום העולמית הציונית וההסתדרות היהודית

והספורט. הבידור התרבות,
העיריות, הוצאות המקומיות: הרשויות .3
על האזוריות והמועצות המקומיות המועצות
אחרות והוצאות ציבוריים גנים מבצעים, חגיגות,

והספורט. הבידור התרבות, בתחום
רווח. כוונת ללא מוסדות .4

של ההוצאות סוכמו מבצע סקטור לפי במיון
וקניות עבודה (הוצאות ושירותים סחורות על הסקטור
התחשבות ללא ושירותים), סחורות של אחרות
כוונת ללא מוסדות הוצאות לדוגמה: המממן, בסקטור
סחורות קניית על סינמטק) או מוסיאון (כגון: רווח
של ולא אלה מוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים
בין: אבחנה נעשתה מבצע סקטור לפי במיון

הסוכנות שהממשלה, רווח כוונת ללא מוסרות (א)
את מממנות המקומיות הרשויות או היהודית

מתנ"ס). (כמו הוצאותיהם עיקר
הוצאות רווח. כוונת ללא פרטיים מוסדות (ב)
הוצאות מכלל אחוזים ל60 מגיעות אלה מוסדות

לתרבות. מלכ"ר
ידי על המימון מוגדר מממן סקסור לפי במיון
ושירותים סחורות על הישירה ההוצאה כסך הסקטור
אחרים ותשלומים העברות מענקים, תמיכות, ועור

הלוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים נטו,
התמיכה מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון
ללא או נמוכה בריבית שניתנו ממשלתיות בהלוואות

הצמדה.

בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
וספורט

חישוב ושיסות הגדרות
2 בין שילוב על התבססו והסיווג התחום הגדרת
הצריכה והגדרות אונסקו1 המלצות הגדרות:

הלאומיים2. בחשבונות וסיווגה הפרטית
לתרבות, הלאומית בהוצאה נכללו זו הגדרה לפי

הבאים: הסעיפים וספורט בידור
שימור ארכיונים, מוסיאונים, תרבותית: מורשת

ארכיאולוגיות; וחפירות עתיקות
עיתונים ספרים, ספריות, דפוס: ודברי ספרות
בבתי וספריות לימוד ספרי למעט אחרים, עת וכתבי

ספר;
מחול תיאטרון, הבמה: ואמנויות מוסיקה
רכישת אחרים; בידור ומופעי לילה מועדוני וקונצרטים;

למוסיקה. והאזנה להשמעה ומכשירים כלים
אחרות; ואמנויות פיסול ציור, פלסטית: אמנות

ולפיסול. לציור גלריות
רכישת והצגתם; סרטים הפקת וצילום: קולנוע

והסרטה. צילום מכשירי
רכישת וטלויזיה; רדיו שידורי וסלויזיה: רדיו

וטלויזיה. רדיו מכשירי
קהילתיים מרכזים חברתיתקהילתית: פעילות

בקהילה. תרבות ופעולות (מתריס)
בריכות ספורט, מועדוני ומשחקים: ספורט
משחקים ארגון וכוי; ספורט ציוד רכישת שחייה,

ספורט. ותחרויות
בבילוי הקשורה פעילות הסביבה: ואיכות טבע

הסביבה. איכות ושמירת הטבע בחיק
טוטו. וספורט הפיס מפעל הימורים:

של ניהול לסווגן: ניתן שלא ופעולות כללי ניהול
רווח כוונת ללא מוסדות וספורט; נוער תרבות, פעולות

לנמ"א.
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה עיקר
שסופקו ושירותים סחורות על בית משקי הוצאות הוא
מוצרים רכישת על ההוצאות כל עסקיים. גופים ע"1
משתמשים כי אף הרכישה, לשנת מיוחסות בניק"מא
הלאומית ההוצאה כוללת בנוסף, ארוכה. תקופה בהם
השירותים, ערך את וספורט בירור לתרבות,
המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות שהממשלה,
באין הבית. למשקי סיפקו רווח כוונת ללא ומוסדות
הוצאות לפי אלה שירותים ערך נאמד שוק, מחיר להם
של אחרות שוטפות קניות עבודה, הוצאות  הייצור

לבלאי. תחשיבית והערכה ושירותים סחורות

UNESCO. Recommendation concerning theInternational Standardization of Statistics on the Public
Financing of Cultural Activities, adopted on the report of Programme Commission V
at the thirtyseventh plenary meeting, on 27 October 1980.
UN. A System of National Accounts, Studies in Methods Series F No. 2 Rev. 3, New York, 1g68.
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בין ל000יס0יקה המרכזית הלשכה ידי על נערך
לתרבות האגף הזמנת לפי ,1987 ליוני 1986 נובמבר
החינוך במשרד הספורט ורשות ולאמנויות

והתרבות.
בהן ההשתתפות לפי נחקרו השונות הפעילויות
למילוי שקדמו החודשים ב12 או בחודש בשבוע,

השאלון.
לימור 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, הססור"ם ובאתרים בונונ"ם

.1987 בסקר נכללו
מ250/0 גדולה יחסית דגימה סעות בעלי אומדנים

בסוגריים. הוקפו

וקולנוע מוסיאונים
(26.8 ,26.7 (לוחות

(26.7 (לוח מוסיאונים5
המוסיאונים סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
המרכזית הלשכה ידי על שבוצע בישראל,
משרד הזמנת לפי 1985 במאייול1 ל000י0סיקה

והתרבות. החינוך
מקומיים ארכיאולוגיים אוספים נכללים לא בנתונים
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 סוג
האוסף את להגדיר ניתן לא שבהם שונים מסוגים
(לרבות ישראל מוסיאון נכללו: זה בסוג העיקרי.
גם (ראה חיפה ומוסיאון הארץ מוסיאון רוקפלר),
קריאה הרגלי מסקר במוסיאונים הביקורים על נתונים

.(26.5 בלוח ובילוי

.(26.8 (לוח קולנוע סרטי
הפנים. משרד ירי על סופקו הנתונים

מקורות
על מתבססים בית משקי הוצאות על האומדנים
הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי מימצא1
נתונים ועל שנים, לכמה אחת לס00יס0יקה המרכזית
הנאספים ושירותים, מוצרים רכישת על שוספים

הפרסית. הצריכה אומדני הכנת במסגרת
הלאומיים המוסדות הממשלה, הוצאות אומדני
של מפורט ניתוח בסיס על הוכנו המקומיות והרשויות
הממשלה של הכספיים בדו"חות ההוצאה סעיפי
הלאומיים המוסדות הכללי), החשב ידי על (הנערכים

המקומיות. והרשויות
מסקר נתקבלו רווח כוונת ללא מוסדות הוצאות
על מתבסס הסקר מוסדות. כ300 שהקיף מלכ"ר
ההוצאות את ומסכם המוסדות של הכספיים הדוייחות

המוסדות. סוגי לפי ומרכיביהם

ותקופונים3 עיתונים ספרים,
(26.4 ,26.3 (לוחות

על מבוססים לאור שיצאו הספרים על הנתונים
המרכזית בלשכה שנערך ספרים" הוצאות "סקר

לסססיםסיקה.
מ50 קטנים מוחלטים ממספרים שחושבו ערכים

בסוגריים. הוקפו
מידע סמך על עוברו ועיתונים תקופונים על הנתונים
על הנתונים הלאומית. הספרייה מכרסמת שנאסף

מקומונים. כוללים אינם עיתונים

41985 ציבוריות ספריות סקר
לאחרונה הופיעו ציבוריות ספריות על נתונים
.687'w , 198940 מסי לישראל סטטיסטי בשנתון

וספורט בילוי קריאה, הרגלי סקר
1987

(26.6 ,26.5 (לוחות
סקר של הסופיות התוצאות על מבוססים הנתונים
הסקר ומעלה. 14 בני יהודים של מייצג מתם שהקיף

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

אוכלוסייה  1987 וספורס בילוי קריאה, הרגלי 843
ומעלה 14 בגיל יהודית

,1988,7 מסי מוסף,  לישראל בירחוןהסטטיסטי ר 986/87 בישראל לאור שיצאו בספרים הופיעו מפורטים נתונים
.1986 ,10 מס שם, ,"1985 בישראל לאור שיצאו ותקופונים יומיים ובעיתונים

.1987 ,12 מסי מוסף  לישראל הסטטיסטי בירחון 1985 ציבוריות ספריות ב"סקר הופיעו מפורנוים נתונים
.1985 ,10 מסי שם ,"1984/85 בישראל במוזיאונים הופיעו מפורסים נתונים
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NATIONAL EXPENDITURE ON CULTURE,
RECREATION AND SPORT, BY KIND OF
ACTIVITY AND OPERATING SECTOR
At current prices

בידור לתרבות, לאומית הוצאה
הפעילות ;110 לפי וספורט,

המבצע והסקטור
26.1

שוטפים במחירים

1984/851986/87

סך

ממשלתי סקטור
General Government

D>|70V|Oמלכר

ממשלתי 0ק0ור
General Government

עסקיםסלכר

הכל

Total

ממשלה
ומוסדות
לאומיים
Govern
ment and
National
insti
tution

רשויות
מקומיות

Local
authoir
ties

מלכר

Non
profit
insti
tutions

פרטיים

Private
nonprofit

insti
tutions

Business
sector

הכל

Total

Ttwmn
nnoini
Q"r>1NV
Govern
ment and
National
insti
tutions

רשויות
מקומיות

Local
authori
ties

סלכר

Non
profit
insti
tutions

פר0"ם

Private
nonprofit
insti
tutions

Business
sector

n"1o NISבמיליוני million

כולל 377.619.459.625.138.0235.52243.081.0282.1107.1165.41607.4GRANDסך TOTAL

שוטפות 355.913.246.424.236.623552115.247.01975103.6159.71607.4Currentהוצאות Expenditure

קבועים כנכסים 21.76.213.20.91.4127.834.084.63.55.7Fixedהשקעה Capital Formation

Percentsאחוזים
 שו0פות הוצאות

הכל סך
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0CURRENT EXPENDITURE 

TOTAL

התרבותית 2.17.61.91.79.00.81.47.91.91.49.20.4Culturalהמורשת heritage

ד0ו0 ודברי 11.408.41.21.615.29.85.17.71.41.611.6Jteratureספרות and prinled matter

הבמה ואמנויות 21.000.98.358.721.624.900.88.057.926.4Musicמוסיקה and performing arts

פלסטית 1.5005.40.31.71.4005.90.31.5Visualאמנות atrs

וצילום 6.72.3000.39.97.23.200.30.39.3Cinemaקולנוע and photography

ו0לויזיה efafo■9.614.412.015.7רדיו and television

קהילתית חברתית 13.186.434.571.95.59.080.035.171.75.7Socioפעילות  cultural activities

ומשחקים ן0פור0 6.92.311.25.89.821.116.62.110.55.910.019.1Sports and games

הסביבה ואיכות 1.23.98.40.035.64.511.35.2Nature(8.4033.64.5טבע and (he environment

7.511.38.210.8Gamblingהימורים

שלא ופעולות כללי ניהול
לסווגן ניתן

1.71.59.51.23.601.11.78.50.93.70General administration and
nonapportionable activities

ג)
5

n

F



NATIONAL EXPENDITURE ON CULTURE,
RECREATION AND SPORTS, BY FINANCING
SECTOR AND KIND OF ACTIVITY
NIS Million, at current prices

בידור לתרבות, לאומית הוצאה
מממן סקטור לפי וספורט,

פעילות וסוג
26.2

1986/87 שוטפים במחירים שח, מיליוני

בית .pumHouseholdsגירעוןרשויותממשלה
במוסדותמקומיותומוסדותסך
כוונתלאומייםnmrmרכישתרכישתרכישתסרכולל ללא

רווחישירותיםשירותיםסחורותהכל
הממשלתמעסקים :והסק0ור

וממלכר
PurchasesPurchasesPurchases ofGovernmentDeficit of

Totalof goodsof servicesservicesand NationalLocalnonprofit
Grandfromfrom generalGrantsInstitutionsauthoritiesinstitutions1
Totalbusinessgovernment

sectorand nonprofit
institutions

כולל S288.343.0GRAND.2,243.01,719.2986.6620.882.429.4192סך TOTAL

 שוטפות 2,115.21,719.2986.6620.882.429.4136.6274.045.4Currentהוצאות expenditure 
הכל 0totalך

התרבותית 29.615.006.05.83.22257.215.1Culturalהמורשת heritage
דפוס ודברי 207.8189.7186.23.30.25.512.10.5Literatureספרות and printed matter

הבמה ואמנויות 526.9440.9239.9184.710.85.523.62.460.0Musicמוסיקה and performing arts
פלססית 30.627.224.001.51.70.12.21.1Visualאמנות atrs
וצילום 151.7150.7106.243.30.70.51.90.71.6Cinemaקולנוע and photography
ו0לויזיה 252.9252.9173.579.4Radioרדיו and television

קהילתית חברתית 190.337.533.44.171.479.02.4Socioפעילות  cultural activities
ומשחקים 350.4322.5172.8133.88.77.29.822.84.7Sportsספורס and games

הסביבה ואיכות 0177.1103.084.0017.02.0069.64.5Natureבע and the environment

173.6173.6הימורים


173.6
Gambling

^לא ופעולות כללי 24.36.2001.25.01.818.017Generalניהול administration and
לסווגן nonapportionableניתן activities

 קבועים בגכ0ים 127.855.974.32.4Fixedהשקעה capital formation
 הון and/הענר/י; capital grants 

הכל 0totalך

<
2
W
2
>
ו
CC
ע1
ו
2
UJ

>
111
CC

I
כ
0

1 Private nonprofit institutions and nonprofit institutions mainly financed by the government, the national
institutions and the local authorities.

ורירשיות הלאומ"ם המוסדות הממשלה, ידי 1/y מומנו הוצאותיהם שעיקר ומלכר פרסיים מלכיר ו

המקומיות.



BOOKS, DAILIES AND PERIODICALS

BOOKS1 PUBLISHED IN ISRAEL,
BY SUBJECT
Budget years

QOISIpJII D'JIJVV ,D'(DO

לאור שיצאו 1dhdd
נושא לפי בישראל,

תקציב שנות

G'IDOTitles1986/87

(אלפים)ממוצע לספר oyniuמקור 1tf

titleAverage copies per'בעבריתSubject
(thousands)נושא

1965/661970/711980/811986/877o Hebrew
הכל קשהסך רכהכריכה oirgin2כריכה
TotalHard coverSoft cover

כולל3 2,2303,3534,3875,3002.93.1סך 2.569.0GRAND TOTAL3
לימור ספרי 1,1441,1475.05.2מזה: 3.483.5Thereof: textbooks
או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.4מהדודה 2.265.7First or reedition

מחודשת
רוו1רת 7291,4492,0922,6363.33.6הדשנה 2.771.9Reprint

או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.4מהדורה 2.265.7FIRST OR RE
0"ה4 EDITIONמחודשת  TOTAL4

ו^ירה 5317068519312.01.9ספרות 2.157.7Literature and poetry
יפה ספרות 1863253944002.12.3מזה: 1.842.7Thereof: Fiction (prose)

ילדים 1451732193042.84.2ספרות 2.654.0Children's
books

634929631.61.4אמ1ות 1.867.3Atr
יהדות

1711531711682.01.9 2.088.9Judaism
ארורות Other(14.3)9151.41.4דתות religions
הרורו 1722663233262.22.5מדעי 1.468.9Humanities

559257721.71.3חינוך 2.0(82.1)Education
החברה 13681552075.25.7מדעי 3.764.3Social and behavioural
sciencesוההתנהגות

5070701350.60.6כלכלה 0.471.2Economics
ומדעי 661001231261.92.2מינהל 1.248.9Administration and

politicalהמדינה sciences
102925570.90.7משפטים 1.242.5Law
(2.4)123221142.4רפואה (2.3)(36.4)Medicine

52883.73.7מתימטיקה, (2.0)97.3Mathematics, statistics,
computersס0טים0יקה,

מהשנים
ה0נע 10614668531.61.5מרעי (2.0)83.7Sciences

(0.9)(7.6)48543022חקלאות (21.2)66.7Agriculture
טכנולוגיה, הנדסה,

אדריכלות
387266751.81.9 (1.2)95.2Engineering, technology

architecture
תקשורת, 10333.33.5מסחר, (1.7)(66.7)Commerce,
תיירות ,communicationתחבורה.

transport, tourism
וספרי בית 57533.31.8כלכלת 4.1(44.9)Home economics and

שימושיים handbooksעזר
משחקים 17221.91.8שעשועים, (2.2)(83.3)Entertainment, games

andוספורס spotrs
(25)177691512.0כללי (17.9)(61.5)General

1 Incl. government publications (478 in 1986/87). which are not included
in averages and percents. 2 Of total titles in each cell. 3 tncl. not
known. 4 In 1965/66 and 1970/71. includes textbooks which are not
detailed by subject.

הממוצעים בחידוני !נללו שלא בי1986/87). 478) הממשלה פרסומי נס כולל
בשנים 4 ידוע. לא כולל 3 תא. בכל הספרים מכלל 2 ■אחווים,

הנושא. לפי מסורסים שאינם לימוד. ספרי כולל 1970/711 1965/6
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DAILY NEWSPAPERS AND
PERIODICALS PUBLISHED IN
ISRAEL, BY FREQUENCY,
LANGUAGE, TYPE AND
SUBJECT

ותקופונים יומיים Douvy
לפי בישראל, לאור שיצאו
ונושא סוג שפה, תדירות, 26.4

196919781985196919781985

מוחלטים אחוזיםמספרים

Absolute numbers1Percent .
הכל 48706911100.100.0100.0TOTALםך

Frequency
/J/T7/J

יומיים 27213.82.3Dailyעיתונים

בחודש מפעם 10968922.13.69.8Moreיותר than once a month

לשנה פעמים 5121421719729.30.721.6512 times a year

לשנה פעמים 241319329927.27.332.824 times a year

4952118.13.523.2Annualוהנתון

סדירה בלתי 5789412.311.110.3Irregularהופעה

Language

31444761265.263.367.2Hebrewעברית

יומיים עיתונים :1492.01.0Thereofמזה: dailies

46791309.611.214.3Englishאנגלית

אחרת 6012813412.518.114.7Otherשפה language

ערנית :37625.26.8Thereofמזה: Arabic

.61523512.7דולשונ"ם 7.43.8Bilingual

Type
סוג

12812310426.617.411.4Currentא7ן0ואל"0 affairs

\!בל 0ך  35358380773.482.688.6Specializedמתמחים  total
Subject

נושא
אחרות ודתות 15421434.27.215.8Judaismיהדות and other religions

12814.0Thereof: Judaism

הרוח 1751874.88.79.5Humanitiesמדעי

2937358.26.43.8Educationחינוך

56603715.910.34.1Economicsכלכלה

המדינה 2039475.76.75.2PolKicalמדעי sciences

ונושאים החברה 23521246.58.913.6Socialמדעי sciences and miscellaneous
social subjects

שונים חנרת"ם
ומינהל צבא ,1643394.57.44.3Lawמשפטים, army and

public administration
צינורי

ומתמטיקה ה0בע 1730514.85.15.6Naturalמדעי sciences andmathematics

2022455.73.84.9Agricultureחקלאות

2425206.84.32.2Medicineרפואה

וטכנולוגיה 2350הנדסה
A ^

3.95.5Engineering and technology

ותקשורת תחבורה
16

1820
ס.י*

3.12.2Transport and communication

ואמנות 1621324.53.63.5Cultureתרבות and art

2535357.16.03.8Literatureספרות

ולנוער 2939208.26.72.2Childrenלילדים and youth

משחקים ,122083.43.40.9Entertainmentשעשועים, games and
sports

וספורט

1826145.24.51.5Generalכללי
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SURVEY ON READING, ENTERTAINMENT AND
SPORTING HABITS 1987

READING AND
ENTERTAINMENT HABITS
(Jews aged 14 and over)
Percent 01 respective population

1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי 0קר

ובילוי קריאה הרגלי
ומעלה) 14 בני (יהודים

המתאימה האוכלוסייה גזכלל אחתים

<0 1986  VI 1987

נשים
Womer

נברים

Men

סר
הכל
Total

IV
1979

X1975
I 1976

III

1969

READ AT LEAST ONE BOOK DURING
THE MONTH
Of those who read books  read in a

12 books
3 books or more

Language
Hebrew only
Other language only
Hebrew and other language

Selected types of books1
Fiction
Detective stories. thrillers and science fiction
Nonfiction
Judaica

Book reading d
54.0 44.3 49.2 52.6

month
67.0 72.8 695 56.7
33.0 27.2 305 43.3

69.9 69.8 69.6 63.1
17.4 14.2 16.1 21.9
127 16.0 14.3 15.0

80.6 46.4 65.6 64.8
11.0 33.1 20.7 29.3
25.5 32.3 28.4
4.2 15.1 9.0 8.6

00ד קריאת
45.1 50.7

Use of public library services
REGISTERED AT PUBLIC LIBRARIES I 30.1 20.9 256 23.9

Reading of Israeli daily newspapers
READ A DAILY AT LEAST ONE DAY I 78.5 83.5 80.9 822
A WEEK I
Of readers of dailies  read in a week
On weekdays and weekends
Weekends only2

Language
Hebrew only
Language other than Hebrew only
Hebrew and other language

73.5
21.9

83.5
11.4
5.1

79.6
14.2

76.6
18.0

84.5 84.0 81.0
105 10.9 10.9
5.0 5.1 8.1

ספר לפחות קראו
בחודש אחד

בחודש קראו  הספרים קוראי מבין
58.0 60.3 ספרים 21
42.0 39.7 ויותר 0פרי0 3

שפה
נלבד ענרית

בלבר אחרת שפה
ארורת ושפה ענרית

ספרים1 של נבחרים סוגים
יפר. ספרות

בריוני ומרע מתח בלשית, 0פר1ח
עיונית 0פרות
תורנית ספרות

ציבורית סיפריה בשירותי שימוש
21.9 16.6 1 ציבורית בםפר"ה רשומים
ישראליים יומיים עיתונים קריאת
78.0 79.6 ו ביום לפחות עיתון קראו

| בשבוע אחד
בשבוע קראו  עיתונים קוראי מבין

השבוע ובסוף חול ביום
בלבד2 השבוע בסוף

D'llIVVn DDVJ
בלבר ענרית

בלבד ארורת שפה
אחרת ושפה ענרית

Reading of periodicals
READ AT LEAST ONE PERIODICAL DURING | 59.9 47.7 54.0 505
THE MONTH

78.3 71.5
13.4 20.4
8.3 8.1

עת כתבי קריאת

Viewing of video films ויראו בסרטי צפייה
VIEWED AT LEAST ONE VIDEO FILM DURING
THE MONTH3
Thereof: at home4
13 films
4 films or more

Attended at least once in a month
Museum5
Concert
Theatre
Entetrainment show
Cinema attendance  total3
Once
23 times
4 times and over

34.0 42.0 37.9
21.7 21.2 21.5
23.1 30.0 26.5

Attendance at selected entertainment
institutions or performances

46.4 52.8 49.5

12.111.612.8
3.84.95.65.95.06.7
15.111.612.212.410.214.4
9.614.413.422.522.122.9
62.945.243.241.544.338.9
12.913.316.317.917.318.6
23.218.717.717.620.714.7
26.713.29.25.86.25.5

עת כתב לפחות קראו
בחודש אחד

וידאו בכורנו לפחות צפו
בחודש3 אחד

בבית4 צפו מהם:
סר0ים י3

ויותר סר0ים 4

ובידור תרבות ובמופע1 במוסרות ביקור
נבחרים

בחודש פעם לפרוות ..קרו
במוסיאון5
נקונצרנו
בחיא0רון

בירור ב10פע
הכל3 סר  קולנוע בבית

אחת פעם
פעמים 32

ויותר פעמים 4

1 Readers 01 more than one type 01 books were counted in each iype. tu\
only once in the tolal. 2 Anothei 5.4 peicents read dailies only on
weekdays. 3 Incl. viewers of unknown number of films. A 26 percent
viewed only at home and another 12 percent  both at home and away f'0m
home. 5 See explanation in introduction.

הגל נסר ואולם שקראו. סונ בכל נספרו ססרים. 0\ר אחד 1100 יותר הקוראים 1

ח1ל. נימי רק עתוניס קרא! אחתים 5.* עור 2 כלבך. אחת 0ע0 ספרו
26אתוויםצכורקבבית 4 ידוע. אינו צפו נהם ה0ר0ים צוסיםשמספי כולל :

נמבוא. הסנר ראה 5 לבית. ומחוץ בבית ids 0'nnx 12 עוד
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ATTENDANCE AT SPORTING
EVENTS AND SPORT ACTIVITY
(Jews aged 14 and over)
Percent of respective population

ספורט בתחרויות ביקור
ספורטיבית בפעילות ועיסוק

ומעלה) 14 בני (יהודים
26.6

המתאימה האוכלוסייה מכלל אחוזים

1א 1986  VI 1987

נשים
Women

גברים
Men
Total

סר
הכל

XII
1980

Attendance at sport contests ספורט בתחרויות ביקור

ATTENDED AT LEAST ONE CONTEST DURING

THE YEAR  TOTAL1

Thereof: Football

Basketball

ATTENDED AT LEAST ONE SPORT CONTEST

DURING THE MONTH

9.5

(2.1)

35

4.0

33.2 21.1 20.5

24.1 12.8 14.5

14.8 9.0 11.3

21.6 12.6 13.9

ארות 0פור0 בתחרות לפחות ביקרו

הכלי סך  בשנה

כדורגל מזה:

כדורסל

אחת ספורס בתחרות לפחות ביקרו

בחודש

Sportive activity בספורט פעיל עיסוק

בשנה ב0פור0 פעיל באופן 39.241.347.435.5SPORTIVEעסקו ACTIVITY DURING THE YEAR

הכלי סך  TOTAL1

בכדורגל :Thereof(05)10.39.919.7מ1ה: Football

10.710.417.93.2Basketballבכדורסל

כושר2 14.818.824.213.6Physicalבפעילויות fitness2

22.618.421515.6Swimmingבשחייה

ובמחול 19.816.88.724.4Gymnasticsבהתעמלות and dancing

בחודש בספורט פעיל באופן 31.233.039.626.8SPORTIVEעסקו ACTIVITY DURING THE MONTH

הכלי סך  TOTAL1

בכדורגל :Thereof(0.4)8.08.015.8מזה: Football

7.78.114.22.2Basketballבכדורסל

כושר2 12.115.420.011.1Physicalבפעילויות fitness2

8.07.19.05.3Swimmingבשחייה

ובמחול 5.512.67.117.7Gymnasticsבהתעמלות and dancing

1 Persons attending or active in more than one type,
were counted in each type but only once in the total.
2 In the 1980 survey, only light athletics were included,
whereas the present survey includes athletics, racing, jumping and weight tilting.

בספירה נכללו אחד 0ענף ביותר בספורט 0'|701vn/ani7D0n 1

בלבד. אחת פעם נ0פרו הכל ב0ך וא'לו ענף נכל
הנוכחי שבסקר בעוד קלה. אתלטיקה רק נכללה 1980 בסקר 2

משקולות. והרכות קפיצה ריצה. הליכה, אתלטיקה, נכללו
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MUSEUMS AND CINEMAS

MUSEUMS1

Budget years

VUV1J7I DMWDID

מוסיאונים

תקציב שנות

וסונ שנה
העיקרי האוסף

מוסיאונים
Museums

ביקורים
(אלפים)
Visits

)Thousands)

Year and type of main
collection

1960/61
1970/71
1975/76
1979/80

הכל סך 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
nuoN14947Art

5340Judaicaיתד/!/
תולדות הסנווריה,

והיישוב ישראל ארץ
172,203General history, history

of the Land of Israel
ארכיאולוגיה

ופולקלור אתנולוגיה
וטכנולוגיה מדע

17

4

5

794

164

139

Archaeology
Ethnology and folklore

Science and technology
הארץ וידיעת טבע

אחר

10

4

721

65

Natural sciences and
geography

Other
31,407Generalכללי

בוטניים וגנים היות 41,306Zoosגני and botanical gardens

1 Excl. national monuments and nature reserves. ח1 1984/85, 33
nationalmonuments 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 reserves where entrance
must be paid tor.

33 נכללו לא נ1984/85 םכע. 1ש0ורות לאומיים אתרים כולל h1? 1

כ80ו נכללו לא כן מבקרים. מיליון כ6.2 נהם שביקרו לאומיים וגנים אתרים
מילי1ן כ1.2 ביקרו בתשלום אליה! שהכניסה שמורות ב2ו טכע. ואמורות

מבקרים.

FULL LENGTH FILMS 
PRODUCTION IN ISRAEL AND
IMPORTS

"צור  ארוכים סרטים
ויבוא בישראל

"צור יארץ י1960/61 1970/7119801985198719881989Country of production

הכל2 425417272210239246240TOTAL2סך
1514152119Israelשראל

הברית .190149124129144146131U.S.Aארצות
58371515181113Franceצרפת
30951166310Italyאיסליה
4612423Germanyגרמניה

המאוחדת 55161818152124Unitedהממלכה Kingdom
ערב 554198Arabארצות countries

אחרות 83608223213236Otherארצות countries

1 Budget year.
2 Since 1980  incl. films which are coproductions.

תקציב. t\w
ארצות. 00פר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל  ב1980 החל
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עזה וחבל שומרון ■הודה,

של ניסיונן עפ1 שנבנו דמוגרפיים מודלים באמצעות
נבחרו אלה מודלים אחרות. מתאימות אוכלוס"ות
האוכלוסייה של התפתחותה ולרמת לאופיה בהתאם
בדיקות סקרים, כשטר/. 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 רמות הוק0נו

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

הביטחון. וממשרד
נקבע התושבים תנועת מאזן של הגילים הרכב
בשנים שנה תוך חזרו שלא לחדל היוצאים הרכב עלפ1
האומדן ,19751968 בשנים :1984 עד 1968
שנרשמו הפרסים מתוך שהתקבל ההרכב על התבסס
בשנים ב1968. העיקריות הגבולות ביקורת בתחנות
הרישומים על התבסס האומדן 1984  1976
הרישומים ממוצע על  1984 וב1981 ב1976,
ההגירה מאזן של הגילים הרכב .1982 1981 לשנים
כגבולות התנועה קובץ פי על נקבע 1988 עד ל1985

הבינוחון. משרד שבידי

אוכלוסייה תחזית

אוכלוסיית על המבוססות האוכלוסייה תחזיות
הופיעו והתוצאות השונות ההנחות ,1982 משנת בסיס

.707 עמי , 1988  39 /mwj

לאומיים חשבונות
נתונים נתקבלו ,1988 בשנת האירועים עקב
הסחר על נתונים נאספו ולא מהסדרות לחלק גולמיים
קודמות, כבשנים היה, ניתן לא לכך, אי ישראל. עם
סיכום ידי על  הרגילה בדרך התוצר את לחשב
נסו. והיצוא ההשקעות והציבורית, הפרסית הצריכה
 ענפית סטטיסטיקה בעזרת נאמד ל1988 התוצר
הציבוריים והשירותים החקלאות ענף תוצר על נתונים
התעסוקה פדיון הבינוי, ענף תפוקת והקהילתיים,
בשאר עבודה תשומת על ונתונים התעשייה בענף

הענפים.
בלוחות מוצג הנתונים, של הנמוכה האיכות בשל

החשבונות. מסעיפי לחלק רק השינויים תחום
סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל שלמות לא ססטיסטיות
שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי

כללי
היו עזה, וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
הנתונים באיסוף 1988 תחילת מאז קשיים
שהתקבלו הנתונים איכות לפיכך, הססטיסס"ם.
קודמות. שבשנים מזו סדרות במספר נמוכה
איכות ברמת נתונים לקבל אפשר היה שלא בסדרות

בלבד. 1987 סוף עד נתונים מובאים מספקת,
תואמות החישוב ושיסות 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 חבל על הלוחות

.1979 מרס עד 1967 ממפקד בדוים למעט
את כוללים הלוחות אין 1979 באפריל החל
שאר את  ב1982 והחל אלעריש העיר תושבי

סיני. צפון תושבי
עלפי מחדש, הוערכו מ1982 החל
והרכב הפטירה אומדני חלקיים, אינדיקטורים
(ראה בגבולות התושבים תנועת מאזן של הגילים
בדבר בהתאם. תוקנו האוכלוסייה ואומדני להלן),
ראה אלה, תיקונים של והתוצאות השיטה
,1 מסי עזה" וחבל שומרון יהודה, של "סטטיסטיקה

.1987 ,1 ומסי 1983
לירה הודעות על מבוסס הלידות מספר לידות.
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 הלירות דיווח מ1982

במרפאות. או רפואיים במרכזים שאירעו אלה
 הפטירות של החלקי הרישום עקב פטירות.
הפטירות מרכיב  התינוקות תמותת בעיקר
הערכות על מבוסס ומין גיל לפי האוכלוסייה באומדני
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גולמית השקעה
והקרן ישראל ממשלת השקעות כולל האומדן
אחרות תשתית ובעבודות בכבישים לישראל הקיימת

הבאים: המקורות על ומתבסס
האזרחי המינהל של פיתוח תקציבי או דררוות .1

המקומיות; והרשויות
ישראל ממשלת ירי על תשתית עבודות על נתונים .2
והקרן הביטחון) משרד מע"ץ, השיכון, (משרד

לישראל. הקיימת
בק0ע (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 הציור ומחירי בבנייה התשומות מחירי הבנייה,

אחרות. ומארצות מישראל

ויצוא ■בוא

של ערכם את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
(ישראל, לחו"ל נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות
שי0ות ותיאור הגדרות אחרות). וארצות ערב ארצות
ועל התשלומים" "מאזן על בק0עים ניתנים החישוב

להלן. חוץ" "סחר
ישראל בין הסחר על האומדנים מדידה, קשי1 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 מגנםיים, סר0ים גבי על נתונים מאגר
שומרון ליהודה, הלאומיים החשבונות נתוני של שנתיות
ידי על לקבל אפשר ,1968 בשנת החל עזה ולחבל

לס00יסנ1יקה. 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  7 בפרק והסברים הגדרות (ראה

התשלומים").
להלן. חוץ סחר על הקסע ראה סחורות:

ההכנסות והערכות אומדנים כוללים שירותים
התושבים. של שירותים על וההוצאות

ממשלת השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
מסרת העברות האזרחי, המינהל בתקציב ישראל
העברות של והערכות אומדנים ובמזומן, בסחורות
ושומרון יהודה לתושבי פרטיים וגורמים ירדן ממשלת

עזה. וחבל

בהתחשב ישראלי. עם החוץ סחר על ובסעיפים 
יותר גבוהה דיוק רמת ליחס יש האומדן בקש11
מאשר בלוחות המוצגים הרושנת"ם לממוצעים

בודדת. לשנה לנתונים
ביישובים הפעילות את כוללים אינם האומדנים
"שובים של התוצר אלה: באזורים שהוקמו היהודיים

ישראל. של המקומי בתוצר כלול אלה
ההוצאה בשיטת התקבל המקומי התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ירי על דהיינו, הלאומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
והשירותים. הסחורות יבוא בניכוי ליצוא, המופנים

את כוללת הפנויה הגולמית הלאומית ההכנסה
נטו הכנסות בתוספת המשק ענפי של המקומי התוצר

מחרל. נטו והעברות לאזור מחוץ מעבודה

פרסית לצריכה הוצאה

מייצור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
שנצרכו המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
פי על נאמדו הכמויות הממוצעים. השנתיים במחירים
המדידה (שיטת החקלאית התפוקה על הנתונים
התבססו המחירים להלן). "חקלאות" בקטע מתוארת
לצרכן. המחירים מדד במסגרת הנאספים נתונים על
בסיס על נאמד חקלאיים מוצרים של נסו היבוא ערך
מסחר. מתחי בתוספת חוץ סחר של הסטטיסטיקה
נאמדה מקומי מ"צור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על
התעשייה מרדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים
אדם. כוח סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר
על התבסס מיבוא תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן

מסחר. מתח' בתוספת החוץ, סחר נתוני
רווח כוונת ללא הפרסיים 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 דוחות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים.
הכמותיים השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
ההוצאות העוברים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ידי על נוכו ושירותים סחורות של שוטפות קניות על
העיקריים. הקנייה לסעיפי המתאימים מחירים מדרי

להלן). רשימה (ראה 818 '00 מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מסורס לתיאור 1
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מצרך לכל שנרשמו המחירים פי על המיקוח. לפני
בתקופה במחיר השינוי מדד מחושב השונים בעסקים
מתקבל הכללי המדד הבסיס. לתקופת ביחס הנתונה
המצרכים כל של המחירים מדרי 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
לקשר ניתן מעשיות למסרות אולם השונות, התקופות
החדש; הבסיס פי על המחושבים המדד מספרי את
1968 יולי ממוצע הקודם: לבסיס 100.0=1976 ינואר
אלה מספרים הכפלת ידי על ,100.0=1969 יוני 
מדר לבין הקודם המדד שבין היחס שהינו קשר במקדם
הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976 בינואר זה

עזה. לחבל ר4.892 ושומרון ליהודה 4.095 הם

מזונות צריכת
(חלבון והתזונת"ם (קלוריות) האנרגט"ם הערכים
ושומרון יהודה האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן)
לנפש למיניהם, /7/,J/m1 כמויות סיני. וצפון עזה וחנ^
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 אומדן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
המרכזית הלשכה של הבאות הס00יס0יות מהסדרות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן ל0ט0יססיקה:
סטטיססיקה ופירות, ירקות של השווקים סקר הנל,
ס00י00יות 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 תנא'
בית, ציוד ועל בדירה שירותים על והסברים הגדרות
חיים. רמת  'יא לפרק במבוא לאחרונה הופיעו

.1985 36 שנתון

ושכר עבודה
ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון

בין כוללת, והיא איזון, כסעיף מתקבלת הון תנועת
הדינרים השקלים, בסך השינויים על אומדנים השאר,
וחבל ושומרון יהודה תושבי שבידי אחר חוץ ומטבע

עזה.
ארה"ב של בדולרים בלוח מוצגים הנתונים
משקלים ישראל עם העסקאות תרגום שוםפים.
שער של רבעוניים ממוצעים פי על נעשה לדולרים
ממוצעים לפי ערב ארצות עם ובעסקאות החליפין,

שנתיים.

חוץ סחר
יהודה לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
על המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקידה
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 ארה"ב 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 המהירים מדד
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
זמן (בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
ושומרון ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת)
באיכות ושירותים מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל
שהשינויים כך אקויוולנסיות, או משתנות בלתי ובכמות

בלבד. מחירים שינו" משקפים במדד
של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המדד סל
הפליטים מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה
שלא דיור, לצריכת פרס עזה ובחבל ושומרון כיהודה

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 עודכן 1976 בינואר
שבין בתקופה אלה באזורים שנערך המשפחה
מוצג המעודכן המדד .1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר

.'100.0=1976 ינואר בסיס על
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן במחירים השינויים לפי אומדים הצריכה
המצרכים כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450
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

ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה: ,1976 בינואר העדכון בעקבות במדד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר
'00 המוחזקים. לשטחים סטטיסטי וכרבע'/ .1976 ,3 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ב^חון עזה/ ורצועת ושומרון

.1976 ,1
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גודל על מושג לקבל כדי קודמות. שנים עם 1987
עובדו ומעלה, שנה 15 לבני המעבר עקב השינויים
ומעלה. שנה 15 בני עבור 1986 מנתוני רולק מחרש
הסקר מדגם עובד הכיסוי, תוספת עקב לשינוי אשר
הכיסוי, תוספת ללא פעמיים, 1987 עוארמרס של
פורסם, יותר מפור0 הסבר הכיסוי. תוספת וכולל
וחבל שומרון ביהודה, אדם כוח סקר מדגם בעדכון
מסי עזה, וחבל יהורה,שומרון של בסטטיסטיקה עזה

.269 עמי ,1987 ,3
האומדנים נתונים מדגמי, סקר בכל כמו
בעבור דגימה. לנועויות אדם כוח בסקר המתקבלים
קודמות) (ולשנים 1975 לשנת המתייחסים האומדנים
שימוש והוראות מקורבות דגימה סעויות לוחות ניתנו
וחבל שומרון יהודה, של לס00יס0יקה בנספח בהם,
גם תקפים הדגימה 0עויות לוחות .1985 ,2 מס 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
יד. משלחי של

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,

.1981 ב החל מופיעים
לחודש מתייחסים שכר ועל עבודה ימי על הנתונים
מניחים הנהוגות, הפקידה בשיסות האחרון. הקלנדרי

נטו. השכר הוא החודשי שהשכר
שו0פים במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר
ששולם "נסר 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 שוטפים
במדד בשינוי מחולק (100.0 = 1981 (עוארמרס
הבסיס, תקופת לבין רבע אותו בין לצרכן המחירים
אריתמ0י ממוצע הוא השנתי הממוצע ב100. מוכפל
ליהודה בנפרד נעשים החישובים השנה. רבעי של
במדד משתמשים עזה. לחבל ובנפרד ושומרון

אלה. לאזורים המתייחס לצרכן המחירים

1988 מאז בפקידי. 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.

705 עזה וחבל שומרון יהודה,

שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

המבוא).
אוגוסט מאז שוסף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לססנויסיקה. המרכזית הלשכה ירי על ,1968
דומים והגדרות1! עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
כ4,500 המדגם כלל ,1973 ספטמבר יולי עד י~ב).
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות
בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 באוקטוברדצמבר
 1974 ספטמבר ביולי המלא להיקפו הגיע והוא
כוללת אינה הנחקרת האוכלוסייה משפחות. כ6,500
מחוץ וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים

הסקר. עריכת בעת 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 לסטטיסטיקה. 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 השיטה שונתה
מבוססים הם בתחזית, השימוש במקום האוכלוסייה.
האוכלוסייה מאומדן שוטפים. חודשיים נתונים על
והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל
שהתקבל כפי כאוכלוסייה, 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 אפריליונ1 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
כדי ושומרון ביהודה המדגם שופר מועד מאותו
.1967 מפקד מאז שהצטבר איהכיסו1 את להשלים
נתוני השוואת בעת אלה שינויים בחשבון להביא יש



הנתונים הירדן). גשרי (כולל עזה ובחבל ושומרון
ב"רבעון הלשכה ע"1 מתפרסמים החודשיים

חקלאית". לס00י00יקה

תעשייה
תעשייה.  14 בפרק ראה הגדרות

באפריליונ1 החל החדשים. התעשיה מדגמי
התעשיה מפעלי של חדשים מדגמים הונהגו ,1984
מסגרות מתוך שהוצאו עזה, וחבל שומרון ביהודה,

זה. לצורך שעודכנו המפעלים
כדי דולר"ם, בערכים מחושבים והפדיון השכר
מטבע 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 וכרי 1984 לאפריליונ1 קרונות
'נוארמרס רבע נתוני שורשרו ,1984 לשנת שנתי
ב"גורמ1 הכפלתם ידי על הישן המדגם של 1984
(שהוא 1984 אפריליונ1 הרבע נתוני שבין ההתאמה"
ישן, במדגם רבע אותו נתוני לבין החרש) המדגם בסיס
השנתי הממוצע בנפרד. תעשייתי ענף כל לגבי וזאת
'נוארמרס רבע את לפיכך, כולל, 1984 שנת של

המשורשר. 1984
שומרון ביהודה, התעשייה לכל ההתאמה" גורמי
כלהלן: הם 1984 אפריליונ1 הרבע עבור עזה וחבל
עזר. רובל 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 אפריליונ' רבע לגבי
ברמת מהשוני הנובעת לסעות, לגרום עשוי אחרות
המדגם לעומת הישן המדגם מסגרת של העדכון
לגבי הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן, על החרש.
אפריליונ' החדש המדגם מבסיס הרחוקות התקופות

.1984
בסטטיסטיקה ראה  יותר מפור0ים הסברים

.1986 ,2 מסי עזה, וחבל שומרון ליהודה,

בנייה

בינוי.  16 בפרק ראה הגדרות
וחבל שומרון ביהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים אומדן הם עזה
ללא קיימים) למבנים תוספות (כולל חדשה, בנייה

הקיימים. בבניינים ותיקונים שיפוצים
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמצעות מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
דיווח ססו"ת; האזרחי; המינהל משרדי מיוחד; שאלון
ושומרון, ביהודה קסנים "שובים ב80 מהמובחרים
(רובם קטנים "שובים מאות של מייצג מדגם שהם

כפריים).
היהודיים. ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין

או בשבוע, אחת שעה אפילו שעבד מי גם כ"מועסק"
עבודה, מקום לו יש אבל הסקר בשבוע כלל עבד לא
של ניכר מםפר ,1988 מאז זמנית. נעדר שממנו
פחות עבדו או עבודתם, ממקום זמנית נעדרו מועסקים
ומומלץ מוצע אלו, מסיבות בשבוע. עבודה שעות
לאומדן בשבוע עבודה שעות במספר להשתמש
או מועסקים במספר ולא עבודה, בתשומות השינויים

שכירים. במספר
ימי את לייצג אמור בחודש עבודה ימי מספר
עם השכירים. או המועסקים שעבדו למעשה העבודה
הכלכלה בענפי השכירים ,1988 בשנת זאת,
באזור שעבדו והקהילתיים" הציבוריים "השירותים
עבודה ל"ימי כנראה התייחסו שלהם, המגורים
קרתה זו תופעה למעשה". עבורה ל"ימי 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 1:מדד
כדי ,1988 לדצמבר 1987 דצמבר בין שנמדד כפי
השכר מרד נוכה 1989 בשנת קבועים. במחירים לקבלו
ביהודה לצרכן המחירים במדד בשינוי לשכיר היומי

שנה. רבע בכל שנמדד כפי עזה, ובחבל ושומרון

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המקורות על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים:

ביהודה, העיקריים בשווקים שנערך שוסף סקר 
עזה. ובחבל שומרון

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

העדר, גודל לגבי הו0רינרי השירות נתוני 
ליחידה; "צור ונורמות חיים בעלי שחיסת

עזה. בחבל דגים שלל של סססיססיקה 
ויצוא. יבוא של סטסיסיסיות סדרות 

מדריכים של לדונם ויבול שסח 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 נאמדו 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

חקלאית". לסטטיסטיקה ברבעון שנה

וירקות פירות של וסחר "צור

ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
ביהודה, העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
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.22 לפרק במבוא הגררה ראה מוסד:
הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית

ו).  (אי
בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית

(זיטי}. 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 והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

הארס.
דת מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרטיים 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 בתשלייט החל .1

למצרים. שהוחזרו האזורים
רוב ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי .2
לחם. בית נפת עם יחד םוכמה ירדן נפת

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום חולים

שנפ0רו. חולים כולל ששוחררו חולים
מבוא ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

.24 לפרק
מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים

אשפוז.

המתקבלים חודשיים דרחות על מבוססים הנתונים
עזה. ובחבל שומרון ביהודה, הבריאות מקציני

מלון בתי
ושירותי מסחר  17 ב9רק ראה הגדרות

הארחה.
הפתוחים ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים

ושומרון. ביהודה

תחבורה

כלי מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
במינהל תחבורה מקמט"1 מתקבלים ונהגים רכב

בישראל. הנהוגות לאלו זהות ההגדרות האזרחי.
18 בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה. 

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
קמ"ט באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
ראה והסברים הגדרות מפורטים, נתונים פנים.
,3 מסי ע/ה, וחבל שומרון יהודה, של בסטטיםטיקה

.1986

ציבורי סדר

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צהייל. כוחות מפקדת באמצעות

חינוך
המינהל ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
דרחות מתוך עזה וחבל שומרון כיהודה, האזרחי
המצב את ומתארים עצמם, מהמוסדות שנתקבלו
בתי פעלו לא בתשמי'ט הלימודים. שנת בראשית

השנה. רוב במשך ושומרון ביהודה הספר

נבחרים פרסומים

ו 967 והדיור האוכלוסין מפקד
וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה 1

הגולן רמת סיני,
חקלאי משק ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי 2

המוחזקים בשטחים
בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 3

המוחזקים
אי חלק  mapn no a
כי 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
1968 1986

כ1כניים פרסומים
ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים בשטחים

707 עזה וחבל שומרון יהודה,



POPULATION

POPULATION ESTIMATES1 AND
SOURCES OF ITS GROWTH
Thousands, unless otherwise stated

אוכלוס"ה
ומקורות אוכלוסייה1 אומדני

גידולה
אחרת צוין בן אם אלא אלפים.

אוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

גידול אהה
שנתי

Percent annual
growth

תנועת \wn
התושבים

Balance of popu
lation movement

ריבוי
0בעי
Natural
increase

אוכלוס"ה
התקופה בתחילת
Population at

beginning of period

585.9Census IX 1967
583.11968
597.91969
607.81970
622.61971
633.51972
652.41973
669.71974
675.21975
683.31976
695.71977
708.01978
718.61979
724.31980
731.81981
749.319823
771.81983
793.41984
815.51985
837.71986
868.11987
895.41988§
915.019894

Gaza Area
380.8Census IX 1967
356.81968
363.91969
370.01970
378.81971
387.01972
401.51973
414.01974
425.51975
437.41976
450.81977
463.01978
444.719795
456.51980
468.91981
477.319823'6
494.51983
509.91984
527.01985
545.01986
565.61987
58851988§
612.019894

Judea and Samaria

0.5
2.5
1.7
2.4
1.8
3.0
2.7
0.8
1.2
1.8
1.8
1.5
0.8
1.0
2.4
3.0
2.8
2.8
2.7
3.6
3.1

6.3
2.0
1.7
2.4
2.2
3.7
3.1
2.8
2.8
3.1
2.7
2.5
2.7
2.7
1.8
3.6
3.1
3.4
3.4
3.8
4.0

213.0
15.8

1.3
5.0
2.5
7.3
0.3
2.8
15.1
14.4
10.2
9.4
12.6
17.3
15.7
7.9
2.7
5.8
5.0
5.1
0.7
3.5

212.2
32.3
2.9
3.3
2.4
4.0
1.7
1.8
3.5
4.2
2.9
4.7
4.8
5.1
5.3
3.1
1.0
4.8
2.9
3.6
3.3
2.7

ושומרון יהודה
IX 1967 595.923.0מפקד

1968585.913.0
1969583.113.5
1970597.914.9
1971607.817.3
1972622.618.1
1973633.518.7
1974652.420.1
1975669.720.6
ו 976675.222.5
1977683.322.7
1978695.721.6
1979708.023.3
1980718.622.9
1981724.323.2

31982732.7245
1983749.325.2
1984771.827.4
1985793.427.1

1986815.527.5
1987837.729.7

§1988868.130.8
י4 1989895.4

עזה חבל
/X 1967 389.73.3מפקד

1968380.88.3
1969356.810.0
1970363.99.4

11.2
12.2

12.8
14.3
15.0
16.1
16.3
16.9
16.5
16.9
17.7
17.8
18.2
20.2
19.9
21.6
23.6
25.6

370.0
378.8
387.0
401.5
414.0
425.5
437.4
450.8
463.0
444.7
456.5
469.6
477.3
494.5
509.9
527.0
545.0
565.6
588.5

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

51979
1980
1981

6'31982
1983
1984
1985
1986
1987

§1988
4'1989

1 For quality 01 data. see introduction. 2 September 
December. 3 There is a discontinuity between 1981 and 1982 due
to the revision 01 data: see Population in the introduction. 4 The
population for 1989 was estimated according to provisional reports of

the number ot births and of the migration balance. 5 The ElArish
population  about 30.000  was deducted after its return to

Egypt. 6 The population 0( the Rafah Area  about 7,000  was
deducted after its return to Egypt.

יש 3 דצמבר.  ספנומנר 2 מבוא. ראו. הנתונים איכות נדבר 1

אוכלוסייה ראה ;1ina 011ן כעקבות ל 9821 1981 השנים נין אירציפות
ארעי ריו1רו בסיס 1ל נאמדה 1989 לשנת האוכלוסייה 4 במבוא.
 אלעריש אוכלוסיית 5 ההגירה. ולמאז] הלירות למספר
למצרים. החורתה לאחר הופחתה  תושבים כ30,000
החזרתה לאחר הופחתה תושבים כ7,000  רפיח אוור אוכלוסיית 6

למצרים.
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POPULATION ESTIMATES1, BY
AGE AND NUMBER OF MALES
PER 1,000 FEMALES
End of year

לפי אוכלוסייה1, אומדני
ל1,000 זכרים ומספר גיל

נקבות
שנה סוף

Age 1988 1987 1986 1985 1982 1977 1972 1967 גיל

SamariaJudeaושומרון.הודה and
585.9633.7695.8749.3815.5837.7868.1895.4TOTALthousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
18.717.718.518.218.818.919.719.704
30 330.828.628.127.927.827527.7514
8.611.712.912.411.411.010.410.11519
636.59.410.710.710.510.310.02024
9.79.08.610.412513.414.014.62534
908.27.05.85.15.15.15.33544
5.76.16.66.15.45.14.84.64554
524.03.84.34.44.54.54.15564
655.94.54.03.83.73.73.865+
9859951,0079909941,0001.0071,012Maets per 1 ,000 females

TOTALthousands
percents

04
514
1519
2024
2534
3544
4554
5564
65+

Males per 1 ,000 females

Gaza Area
588.5 565.6
100.0 100.0
21.0
285
10.0
9.3
14.1
6.2
4.4
3.7
2.9

1,009

20.4
28.4
10.4
9.5

13.9
5.9
4.7
4.0
2.8

1,008

545.0
100.0
19.8
285
10.8
9.8
13.6
5.9
4.9
3.9
2.8

1,004

527.0
100.0
19.1
28.6
11.2
10.0
13.3
5.9
5.2
3.9
2.8

1,001

477.3
100.0
19.7
27.7
12.5
9.5
12.5
5.7
5.9
3.7
2.8
990

450.8
100.0
19.8
285
11.7
9.4
10.0
6.8
6.4
3.4
3.0
977

עזה חבל
387.1 380.8
100.0 100.0
17.3
31.2
12.8
8.0
9.0
8.6
5.8
3.1
4.2
954

20.5
30.4
9.9
6.6
9.8
9.2
5.2
3.8
4.6
942

הכלאלפים סך
אחוזים 

04
514
1519
2024
2534
3544
4554
5564
+65

נקבות ל1,000 וכרים

הכלאלפים סך
אחתים 

04
514
1519
2024
2534
3544
4554
5564
+65

נקבות ל1,000 זכרים

See note 1 to Table 27.1. .27. י >לות ו הערה ר' 1

POPULATION ESTIMATES1, BY
SEX AND AGE
End of year; thousands

לפי אוכלוסייה1, אומדני
וגיל מין

1 988 אל0ים עונה; סוף

ושומרון mmעזה חבל
Judea and SamariaGaza Area

Ageגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותDHDTסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 895.4450.2445.2588.5295.6292.9TOTALסר

0  4176.991.085.9123.363.260.104
5 14247.8128.3119.5167.887.380.6514
15 1990.748.042.759.731.428.31519
20  2489.847.042.854.428.426.02024
25  34131.268.163.182.843.439.42534
35 4446.919.927.036.315.121.23544
455440.916.524.425.79.716.04554
55  6436.815.721.121.69.512.15564
65+34.415.718.716.87.69.265+

1 See note I to Table 27.1. .27. ו ללזח ו הערה ראה 1
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REPORTED LIVE BIRTHS, BY
SEX AND PLACE OF BIRTH

לפי מדווחות, ■n nii'V
לידה ומקום מין 27.4

1989 1988 1987 1986 1985 1980 1975 1968

TOTAL

Males

Females

Place of birth

In hospital2

Outside hospital

Percent births in

hospital2

Bitrh rates per 1 ,000
population

Judea and Samaria ושומרון ■הודה

36,700 35,800 35,226 33,053 33,238 30,400 30,522 25,650

18,700 18,110 17,100 17,289 15,940 15,890 13,342

17,100 17,116 15,953 15,949 14,460 14,632 12,308

20,352 22,468 19.466 18,588 12,292 9,177 3,463

15,448 12,758 13,587 14,650 18,108 21,345 22,187

56.8 63.8 58.9 55.9 40.4 30.1 135

40.6 40.6 41.3 40.0 41.3 42.1 45.4 43.9

הכל סך

זכרים

נקבות

לידה מקום

הולים2 בבית

רוולים לבית Yino

בנית לידות אחוז
חולים2

ל000,ו לידה ושיעורי

באוכלוסייה

הכל 15,50321,62621,43623,53725,17126,92428,95032,300TOTALסך

8,01811,17410,83712,10812,96313,80014,81016,500Malesזכרים

7,48510,45210,59911נקבות ,42912,20813.12414,14015,800 .Females

לידה Placeמקום of birth

חולים2 2,0264,4346,30713,29113,82314,45313,594Inבבית hospital2

חולים לבית 13,47717,19215,12910,24611,34812,47115,356Outsideמחוץ hospital

בבית לידות אחוז
חולים2

13.120529.456554.953.747.1Percent births in

hospital2

ל1,000 לידה שיעורי
באוכלוסייה

42.049.547.645.4§47.047.750.253.8Birth rates per 1 ,000
population

1 See notes 5 and 6 10 Table 27.1. 2 For changes in definition 01

births in hospitals. see introduction.
חולים בבתי לידות הגדרת שינוי ע> 2 .27.1 ללוח 65 הערות ר

מבוא. ראה הזמן, נמשך
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NATIONAL ACCOUNTS

EXPENDITURE ON GROSS
DOMESTIC PRODUCT, AT
MARKET PRICES
NIS million, unless otherwise stated

לאומיים nmawn
מקומי תוצר על הוצאה

שוק במחירי גולמי,

אחרת צוין בן אם אלא שח, מיליוני

במקורות D'tyiryuUses of resources:nins
תוצריבוא

מקומיסחורותיצואיnvpiunהוצאההוצאה
גולמיושירותים'סחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הבל Less:Gross(שירותיםמקומיתציבוריתפרסיתסך
TotalPirvateGeneralGross domesticExports ofimports ofdomestic

consumptiongovernmentcapitalgoods andgoods andproduct
expenditureexpenditureformationservices1services2

inniiui m1.vmanaJudea ana 5a
שוטפיםבמחירי □pricesAt current

19851,513949108239217633880
19862,8891,7581655773881,0421,846
19873,4422,2132186024091,348

ices3
2,094

1986At'במחירי 1986 pr
19822,4421,4701334503749311,499
19832,3861,4721384053619261,445
19842,4191,5211423943538901,527
19852,4121,4981454393229091,496
19862,8891,7581655773881,0421,846
19872,8961,8741784953491,2041,693

באחת במות* קודמתהשינוי לעומת שנה בל  d■
on previous yearchange Percent quantity

19832.30.13.810.13.60.63.6
19841.43.42.72.62.33.95.7
19850.31.52.311.48.72.12.0
198619.817.413.531.320.614.723.4
19870.36.67.814.210.115.48.3
5198816(7.12)(2...5)

דושנת"םממוצע 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
198519869.37.57.821.05.08.210.0
198619879.611.810.66.24.115.16.4

עזה Gazaחבל Area
שוטפיםבמחירי 0At current prices

19857294494699136427302
19861,25977668184232716544
19871,61597896262280883732

31986prices3Atבמחירי 1986
19821,12763163177235626506
19831,13365663180223653483
19841,11268566172188617498
19851,13070263164200622511
19861,25977668184232716544
19871,36683374201257743623

באחוזי במותי קודמתהשינוי לעומת שנה בל  ם
on previous yearchange Percent quantity

19830.63.80.11.75.24.44.6
19841.84.64.24.515.45.53.2
19851.62.53.84.26.40.82.6
198611.510.57.811.815.715.16.3
19878.57.49.49.511.03.914.6
51988313(12...13)

שנתייםממוצעי דו averages4Twoyearנעים*0 moving
198219831.13.003.96.41.24.2
198319840.64.22.21.410.50.70.8
198419850.13.60.14.35.12.42.9
198519866.46.41.93511.07.74.5
1986198710.08.98.610.713.39.310.3

1 Expotrs do not include (actor income from abroad (Israel <$

Jordan). 2 Impotrs c.i.f.. do not include factor payments to abroad
 payments to Israeli workers. 3 Estimates at 1986 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 idenitcai wilh the sum 0/ the expenditure components. 4 The
twoyear averages are calculated as geometric averages of the annual
percent change from previous year  (or the specified
years. 5 Rough estimates. see introduction.

0ייפ; יבוא 2 וירדן). (ישראל מחדל "צור גורמי הכנסות כולל לא \

לעוניים שכר תשלומי בעיקר  זרים "צור לגורמי תשלומים כולל ל*
הוצאה מרכיב לכל נערן 1986 במחירי האומת'ם ח'שיב 3 ישד<?לי0.
מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים ב0י0 על המרכיבים כל 1ל0ן בנפרד
המרכיבים. סכום עם זהה אעו המרכיבים כל סן לכן קודמתה, במחירי שנה כל
השינויים של גיאומטריים כממוצעים Q'^wino o"nnynn Q'vsionn *
נולמ"ם, אומדנים 5 הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת שנה בכל השנתיים

מבוא. ראה
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NATIONAL DISPOSABLE
INCOME, AT MARKET PRICES
NIS million, unless otherwise stated

פנויה, לאומית הכנסה
שוק במחירי

אחרת צוין כן אם אלא ש"ח, מילית1

גורמי לאומיתהעברותהכנסות פרסיתהכנסה צריכה

מקומי מרוולתוצר לאומי"צור jvoinVשוטפותתוצר noDDnלנפש לנפשפנויה
נטוגולמינטוגולמי (nei)(שח)פנויהמחול

GrossNetGrossNetNationalNationalPirvate
domesticfactornationalcurrentdisposabledisposableconsumption
productpaymentsproducttransfersincomeincome perper capita

from abroadfrom abroadcapita (NIS)(NIS)

ושומרון .!Tin ■Judea and Samaria
At current prices
1,180 1,450 1,167 38
2,127 2,816 2,328 46
2,607 3,364 2,859 117
At 1986 prices1
1,985 2,755 2,040
1.935 2,580 1,962
1,944 2,505 1,960
1 ,862 2,375 1 ,91 1

2,127 2,816 2,328
2,207 2,785 2,367

קודמתה לעומת ו!1נה כל  qi
Percent quantity change 

2.6 6.3 3.8
0.5 2.9 0.1
4.2 5.2 2 5
14.2 18.6 21.8
3.8 1.1 1.7

)6.. .3) (3...0)
Twoyear moving averages2

1,129
2,283
2,739

באחת כמותי שינוי
on previous year

0.4
1.0
1.9
4.6
8.9

2.1
4.6
4.0
6.0
8.3

4.4
2.0
1.3
9.0
11.3

Gaza Area

532
961

1,322

שוטפים במחירים
1985249 880
1986436 1,846
1987645 2,094

'1986 במחירי
19821,499
19831,445
19841,527
19851,496
19861,846
19871,693

19833.6
19845.7
19852.0
198623.4
19878.3
31988(2.5)

דושנת" ממוצעים
198219834.6
198319840.9
198419851.8
1985198610.0
198619876.4

49
65

At current prices
865 1 ,026

1,447 1,793
1,763 2,386
At 1986 prices1
1,333 1,887 893
1,347 1,879 912
1,364 1,803 905
1,354 1,623 842
1,447 1,793 961
1,502 2,022 1,120

קודמתה לעומת שנה כל  ים
Percent quantity change 

2.3
0.8
7.0
14.2
165

13...14)

1.1 0.4
1.3 4.0
0.7 10.0
6.9 10.4
3.8 12.8

(16.. 17) , ."...
Twoyear moving averages2
0.5 0.1 2.3
1.2 2.2 0.7
0.3 7.0 4.0
3.0 0.3 3.0
5.3 11.6 15.3

עזה הבל
שוטפים במחירים

484 182 302
896 353 544

1,232 500 732
'1986 במחירי

506
483
498
511
544
623

באחוז כמותי שינוי
on previous year

4.6
3.2
2.6
6.3
14.6

13 עד 12
נעים2 דושנת"ם ממוצעים

4.2
0.8
2.9
4.5

10.3

1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

1983
1984
1985
1986
1987
31988

19821983
19831984
19841985
19851986
19861987

1 See note 3 to Table 27.5.
2 See nole 4 to Table 27.5.
3 Rough estimates, see introduction.

.27.5 ללוח 3 הערה ראה 1

.27.6 ללוח 4 הערר, ראר 2

מבוא. ראה גולמיים. אומדנים 3
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PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE, BY MAIN
CATEGORY
NIS million, unless otherwise stated

פרסית, לצריכה הוצאה
עיקרית קבוצה לפי
אחרת צוין גן אם אלא שח. מיליוני

לצריכהnmo:הוצאה הוצאה
מקומיתלצריכה פרנוית
 זרי0פרטית הכלשל סך מוצרימוצרי
הכל נטו0ך Domesticvei'חקלאותתעשייה
PirvateLess: netprivateServicesIndustiral1Agircultural

consumptionconsumptionconsumptiongoodsgoods
expenditureby nonexpenditure
 totalresidents total

Judea and Samaria
pricesAt current

299290
518652
706748

At 1986 prices2
406529
397529
407560
414519
518652
614642

8.82.6
2.10.0
2.35.9
1.77.2

25.325.5
18.41.5

ושומרון יהודה
שו0פים במחירים

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

949
1,758
2,213

21986 במחירי
1,470
1,472
1,521
1,498
1,758
1,874

קודמתה לעומת שנה בל  ים
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

179
171
164
160
166
173

באחוז כמותי שינוי
on previous year

5.8 3.5
4.7 0.1
3.8 3.4
2.9 1.5
3.8 17.4
4.4 6.6

נעים3 דושנת"ם 0'i/x/an
0.4 1.8
4.2 1.7
3.3 0.9
0.4 7.5
4.1 11.8
עזה חבל

1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

19821983
19831984
19841985
19851986
19861987

pricesAtשוטפיםבמחירים current
198544960389110151127
198677696680175276229
1987978105873225353295

*1986 Atבמחיר1 1986 prices2
198263197533153191194
198365595559155205203
198468595589164210222
198570290612168216236
198677696680175276229
198783388745182295269

באחוז כמותי שנהשינוי בל  d■קודמתה nmvV
on previous yearPercent quantity change 

19822.22.62.24.71.50.7
19833.82.44.91.57.34.7
19844.60.75.45.42.5. 9.4
19852.55.53.92.43.06.3
198610.56.511.14.527.73.0
19877.48.39.63.76.917.4

נעים3ממוצעים D"m1vi1moving 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

1 Includes food products processed in industry.
Table XXVU/6. 3 See note 4 to Table 27.5.

2 See note 3 to ב>וח 3 העור, ואה 2 נוזעש"ה. 0ע!בוים 1110 0וצר> כ1יל י

.27.5 בלוח 4 הערה ראה 3 כז/6.
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GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION, BY SECTOR AND
TYPE OF ASSET
NIS million, unless otherwise stated

מקומית, n"nVn nypujn
הנכס וסוג סקטור לפי

אחרת צוין בן אם אלא ש"ח, מיליוני

גולמית nvpwnפרטי Privateס7ן0ור Sector
בנכסים ועבודותn'tvmnמקומית ציודמבנים ,nnon
 תחבורהציבוריותקבועים וכלי

כוללי הכלסך הכלמקומיותסך .BuildingMachineryסך
Grand total1Gross domesticGovernmentTotalandtransport

fixed capitaland localconstructionand other
formationauthoritiesworksequipment
 total

inmiiira.הודר ana aamariajuoe
שוג1פ pricesAt■םבמחירים current

19852392624022118239
198657747967'41133478
1987602642110532423109

*1986 Atבמחירי 1986 prices2
19824503754533227755
9834053705431525264ו
19843943616229624254
19854393975634028557
19865774796741133478
19874955248943434590

באחוזים במותי ■11itiלעומת שנה כל קודמתה
 on previous yearquantity changePercent

198310.11.321.15.19.215.1
19842.62.414.06.03.814.7
198511.49.79.314.917.54.7
198631.320.720.420.817.337.0
198714.29.432.45.63.215.9
"1988(7...12)(21...25)44(15...22)(17. .25)9

נעים3 דושנת"ם novingממוצעים averages*Twoyear 1

198219837.46.128.22.70.314.3
198319846.41.917.55.56.51.0
198419854.23.51.74.06.35.5
1985198621.015.14.517.817.419.8
198619876.214.926.312.910.026.0

my VnnGaza Area
שוטפים Atבמחירים current prices

1985999912877314
19861841842515913425
19872622624221016248

21986 prices2Atבמחירי 1986
19821771771816014715
19831801802215814516
19841721722115013517
19851641641814712721

19861841842515913425
19872012013316112140

באחוזיםשינו במותי לעומת. שנה בל קודמתה
year on previousquantity changePercent

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
19879.59.530.56.33.961.9
41988131328101011

זושנת1 vi.ממוצעים 3aTwoyearים moving averages3
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
1986198710.710.736.04.62.2385

1 Fixed capital lormation and increase in stocks of olive oil in Judea
and Samaria. No estimate was made for other stock
componenls. 2Seenote3otTable 27.5. 3Seenote4 10 Table
27.5. 4 Rough estimates, see introduction.

נערך לא ושומרון. ביהודה rvr \nv במלאי ונידוי קבועים בנכסים nv\7vjn 1

.27.5 בלווו 3 הערה ראה 2 האחרים. המלאי למרכיבי אומדן
מבוא. ראה נולמ"ם, אומדנים 4 .27.5 בלוח 4 הערה ראה 3
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GROSS DOMESTIC PRODUCT,
BY ECONOMIC BRANCH AND
THE DISPOSABLE PRIVATE
INCOME1
NIS million, at factor cost

לפי גולמי, מקומי תוצר
פרטית והכנסה כלכלי ענף

פנויה1
27.9

ייצור גורמי במחירי n1u מיליוני

ושומרון עזההודה חבל
Judea and SamariaGaza Area

19861987219881986198721988

שוטפים Atבמחירים current prices
"עור 575384649103145חקלאות. 122Agriculture, forestry

(כולל andודיג ifshing (incl.
(subsidiesתמיכות)

(כרייה 1341531465483תעש"ר, 95Industry (mining
andוחרוסת) manufacturing)
(בנייר, 257342111152בינוי 155Construction (building

ציבוריות) andועבודות public works)
ציבוריים 165206191107162שירותים 136Public and community

services3וקהילתיים3
ושירותים מסחר ,643940143197Transpotrתחבורה, trade and

בעלות (כולל otherארורים services (incl.
מנורים) בתי ownershipעל of dwellings)

והשמ0וה* andוסעויות errors S, ommissions4
מקומי 1,7742,025517704GROSSתוצר DOMESTIC

הכל PRODUCTTOTALגולמיסך
גורמי של 447661662358463הכנסות 508Factor payments from

בחרל מקומיים abroad"צור
לגורמי תשלומים 111519514פחות: 7Less: factor payments

מרוול to"צור abroad
לאומית 2,2102,6718701,204GROSSהכנסה NATIONAL

INCOMEגולמית
מהממשלה 7237812העברות 14Transfers from government
המקומיות andוהרשויות local authorities
הכנסה מס 7096894563פחות: 56Less: income tax and

לממשלה transfersוהעברות to the
government

פרסית 2,1472,5988331,162GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
מחוץ לסר0ים 60637779Transfersהעברות to private

personsלארץ (rom abroad
פרסית 2,2072,6619101,241GROSSהכנסה DISPOSABLE גולמית PRIVATEפנויה INCOME המקורות FROMמכל ALL SOURCES

1 The components do nol necessarily add up 10 the total. due 10
!oundings 01 figures. 2 Rough estimates. see
introduction. 3 Includes electricity and water services 01 the local
authorities. 4 Balancing item between estimates of gross domestic
product according to use of resources and estimate according 'o
economic branch.

עינו7 כנלל הגל לסך נהכרוו מסתכם המרכיבים 0נום 1'N 1

שירותי כולל 3 מנוא. ראה נולמ"ם. אומרנים 2 ה900ר'0.
ההפרש את המאון סעיף 4 המקומיות. הרשויות שי D'01 חטגוי
ובי1 השימושים מצד הגולמי המקומי התוצר אולודן בי1

הכלכליים. הענפים מצד האומדן
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BALANCE OF PAYMENTS

BALANCE OF PAYMENTS
ESTIMATES1
$ million

התשלומים מאזן
התשלומים1 מאזן אומדני

דולרים מיליוני
27.10

19851986§1987

ruinזכותarinזכותחובהזכ1ת
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

ושומרון niin1and SamariaJudea
כולל 552.6סך 552.6707.0707.O876.3876.3GRAND TOTAL

 ושירותים 529.7סחורות 405.4560.9680.7670.1841.9GOODS AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 389.4סחו 172.0244.6513.3234.7639.8Merchandise
140.3שירותים 233.4316.3167.4435.4202.1Services

mnnn13.7 6.08.219.39.824.8Transpotration
7.8בי0וח 6.38.09.711.414.2Insurance

y/n 35.4נסיעות 7.07.839.29.746.1Travel abroad
מהפקעות 0.6הכנסה 000.200.1Investment income

2.5ממשלה


3.0
3.4Government

80.3שונות 214.1292.396.0404.51135Other
עבודה שכר 6.5מזה: 214.1292.36.2404.57.1Thereof: wages

צדדיות חד 22.9העברות 54.4§60.726.3106.234.4TRANSFER PAYMENTS
>נ00 הון 85.4§92.8תנועות

100.0CAPITAL MOVEMENTS (net)

עזה Gazaחבל Area
כולל 378.8סך 378.8502.5502.5573.9573.9GRAND TOTAL

 ושירותים 364.2סחורות 276.3393.8484.2492.6528.8GOODS AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 0281.6חר 109.1142.8378.2160.3412.4Merchandise
82.6שירותים 167.2251.0106.O332.3116.4Services

12.7תחבורה 4.96.917.98.721.6Transpotration
5.1ביסוח 4.25.77.18.410.3Insurance

ר/וץ 7.6נסיעות 4.24.88.75.510.2Travel abroad
2.42.8ממשלה

3.1Government
54.8שונות 153.9233.669.5309.771.2Other

עבודה שכר 3.0מוה: 153.9233.63.2309.73.7Thereof: wages

צדדיות תר 14.6העברות 53.960.818.381.325.2TRANSFER PAYMENTS
1נ00 הון 48.647.9תנוע1ת

19.9CAPITAL MOVEMENTS (net)

1 Excl. transactions between Judea and Samaria and the Gaza Area. ע/ר,. תנל לנין ושומרון יהודה נין עטקאות כולל לא 1
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FOREIGN TRADE

IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE
BALANCE
$ million

yin mo
החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,

דולרים מיליוני

הארצות יתר עם סחר
Trade with other countries

מאזן
Balance Exports Imports

ירדן עם סחר
Trade with Jordan

Balance Expotrs Impotrs

ישראל עם סחר
Trade with Israel

מאזן
Balance Expotrs Impotrs

Total הכל סך

מאזן
Balance Expotrs Impotrs

ושומרון SamariaJudeaיהודה and
197064.930.534.454.716.338.43.613.810.26.60.46.21970
197175.840.235.660.520.939.63.818.815.011.50.511.01971
197298.451.546.981.225.655.64.525521.012.70.412.31972
1973132.357.874.5118.341.676.73.915.811.910.10.49.71973
1974192.189.7102.4172.062.8109.24.826.221.415.30.714.61974
1975230.1109.0121.1204.069.9134.15.034.729.721.14.416.71975
1976247.8123.2124.6222.177.1145.03.742.638.922.03.518.51976
1977266.5118.4148.1239.673.6166.04.743.839.122.21.021.21977
1978250.9140.8110.1217.177.9139.25.061.656.628.81.327.51978
1979348.1148.0200.1297.689.0208.65.057.952.945.51.144.41979
1980403.7189.0214.7350.5111.3239.25.576.070.547.71.746.01980
1981427.7205.2222.5381.8129.6252.27.374.266.938.61.437.21981
1982418.5200.6217.9366.4109.1257.38.990581.643.21.042.21982
1983452.7201.0251.7406.9134.0272.96.865.959.139.01.137.91983
1984406.8184.5222.3363.199.9263.28.283575.335.51.134.41984
1985386.5166.4220.1339596.1243.48.769.360.638.31.037.31985
1986512.0240.1271.9451.0155.9295.110.983.372.450.10.949.21986
1987639.1228.2410.9580.7160.5420.29.466.457.049.01.347.71987
19889.541.732.241.21.240.01988
19898.635.026.443.21.142.11989

עזה Gazaחבל Area
197034.614.719.92854.623.90.13.43.36.06.70.71970

_197149.128.021.141.59.532.00.13.53.47.515.07.51971
c197264.432.032.457.115.241.90.13.33.27.213.56.31972
r197383.543.140.476.125.151.00.14.54.47.313.56.21973

1974129.957.272.7115.335.679.70.19.49.314.512.22.31974
31975176.883.992.9167.253.4113.80.217.016.89.413.54.11975

1976186.1104.182.0169.866.1103.70.125.125.016.212.93.31976 W1977240.6136.9103.7223.880.5143.3044.444.416.812.04.81977
1978204.9122.382.6186.779.9106.8033.733.718.28.7951978
1979219.7123.596.2195.380.0115.3034.234.224.49.315.11979
1980260.9154.2106.7231.9113.1118.8031.331.329.09.819.21980
1981309.5197.8111.7282.6159.1123.5031.231.226.97.519.41981
1982310.4190.0120.4282.0149.4132.6034.534.528.46.122.31982
1983332.1180.6151.5305.7151.1154.6022.522.526.47.019.41983
1984279.4104.5174.9256.885.4171.4014.914.922.64.218.41984
1985281.4106.0175.4258.585.2173.3016.116.122.94.718.21985
1986378.0139.7238.3346.8118.7228.1018.818.831.22.229.01986
1987412.1157.1255.03805143.2237.3011.811.831.62.129.51987
1988010.710.727.91.126.81988
198905.45.428.72.626.11989



PRICES

CONSUMER PRICE INDEX, BY
MAIN GROUP
Annual average

לפי לצרכן, המחירים מדד
ראשית קבוצה

מחירים

Base: 1 1976 = 100.0 הב0י0: שנתי ממוצע
27.12

Main group 1989 1988 1987 1986 11985 1984 ראשית קבוצה

riBanaושומרון.הודה oama

הכללי 46,384.21,950.82,927.13,309.33,597.74,092.1GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא המדד
ופירות

46,301.11,920.82,868.23,229.93,489.94,013.3The index excluding
vegetables and fruit

ופירות 47,056.02,193.83,403.43,950.54,469.14,728.7Vegetablesרקות and fruit

ood=51,070.92,104.33.165.13,526.93,827.04,350.0מזון

הדירה 52,559.02,190.12,580.52,624.42,835.33,557.2Householdאחזקת maintenance

וציוד 24,791.5886.11,303.71ריהוט ,486.71,574.61,776.2urniture and equipment

והנעלה 36,200.61,401.62,251.02,598.52.803.63,155.7Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 55,641.02,591.63,859.34,472.94,811.15,631.2Transportתחבורה and communication

43,441.61,621.72,429.82,810.13,214.53,612.4Healthבריאות

ותרבות 25,514.91,051.51,832.22,264.32,546.72,781.9Educationחינוך and culture

אחרים שירותים
ושונות

51,282.92,121.03,464.53,943.54,126.24,746.8Other services and
miscellaneous

עזה AreaGazaחבל

הכללי 51,006.82,232.03,339.03,705.04,117.24,730.0GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא המדד
ופירות

50,109.42,194.93,239.13,601.23,960.04,697.3The index excluding
vegetables and fruit

וסירות 56,402.42,454.63,939.54,328.65,051.14,926.4Vegetablesירקות and fruit

50,528.22,191.13,244.03,538.23,935.44,768.7Foodמזון

הדירה 68,279.72,966.43,556.33,531.43,701.24,530.3Householdאחזקת maintenance

28,299.31,299.51,983.82,242.62,588.83,074.9Furnitureריהו0

והנעלה 39,676.51הלבשה ,867.03,091.83,457.43,805.54,327.4Clothing and footwear

ותקשורת 53,118.22,458.13,697.74,569.54,943.35,882.3Transportתחבורה and communication

71,739.32,982.64,474.75,578.55,851.26,325.9Healthבריאות

ותרנות 30,531.71,249.61,977.02,429.92,837.83,270.2Educationחינוך and culture

אחרים שירותים
ושונות

55,853.72,366.63,853.24,405.74,760.15,172.7Other services and
miscellaneous

1 For comparison with previous years  the 1985 indices and aftermust
be multiplied by 100.

נ0ס1. להכפילם יש קודמים, מרדים עם ואילו 1985 מדדי את להשוות כדי 1
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FOOD CONSUMPTION

DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND
NUTRITIVE VALUE, BY TYPE OF FOOD
Agricultural year

מזונות צריכת

ליום, לנפש והתזונתי האנרגטי הערך
מזון קבוצת לפי

חקלאית שנה

1986/87 תשמז

(גרם) שונון
Fat (gm)

(dm) |1nVn
Proteins (gm)

מזה:
רו"ם מבעלי

Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories
)kcal)

1 985/86 1niun

(גרם) שומן
Fat (gm)

(גרם) /u?/7
Proteins (gm)

.mn

חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

Calories
)kcal)

TOTAL
Meat§
Eggs
Fish
Milk and dairy products
Cereals and cereal products§
Potatoes and starches
Sugar and honey
Pulses. oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit (including melons)
Oils and fats
Miscellaneous

Judea and Samaria ושומרון ■הודה

80.8
13.2
1.3
0.1
10.1
5.2
0.1

4.9
1.0
4.3

40.5
0.1

Gaza Area

28.2
16.0
1.4
0.4
10.4

86.7
16.0
1.4
0.4
10.4
40.7
1.0

5.9
7.0
3.3

0.6

2,931
187
18
2

179
1,283

48
382
119
110
222
357
24

80.9
12.6
1.4
0.1
9.9
5.2
0.1

4.7
0.9
4.5
41.3
0.2

27.3
15.2
1.5
0.4
10.2

85.5
15.2
1.5
0.4
10.2
41.0
1.2

5.7
6.5
3.2

0.6

2,918
178
19
2

174
1.291

54
378
114
103
216
364
25

ו חבל

הכל סך
בשר§
ביצים
דגים

ומוצריו רולב
ומוצריהם! תנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ודבש סוכר

ואגוזים שמן גרעיני ק0ניות.
ירקות

ומלונים) אבסיחים (כולל פירות
ושומנים שמנים

שונות

הכל 2,59673.118.468.92,61273.719.068.9TOTALסך
1099.59.57.711710.410.48.2Meatבשר
272.12.12.0282.12.12.0Eggsביצים
40.80.80.140.70.70.1Fishדגים

ומוצריו 1006.06.04.91025.85.85.3Milkחלב and dairy products
ומוצריהם 1,30941.65.31,30241.45.2Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 420.90.1400.90.13olaloesתפוחי and starches
ודבש 316Sugar_305סוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,1004.84.91014.94.6Pulsesקנוניות. oil seeds and nuts
764.90.7785.00.7Vegetablesרקות

ומלונים) אבסיחים (כולל 1582.32.81622.42.8ruitפירות (including melons)
ואומנים 3570.140.435339.9Oilsשמנים and fats

90.1שונות


90.1Miscellaneous

C

n

c



HOUSING CONDITIONS AND HOUSEHOLD EQUIPMENT
households, by size, גודל, לפי בית, משקי
housing density, and size דירה וגודל דיור צפיפות
OF DWELLING

בית וציוד דיור '/mj1

Percentsאחוזים
דירה גודל בית, משק גודל

דיור י1980וצפיפות 19851986219873198831989Sizeofhousehold and dwelling
and housing density

ושומרון nun■and SamariaJudea
(אחוזים) הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך (percentages)
בית במשק Personsנפשות in household

14.35.14.94.54.65.11

27.68.67.98.18.48.82
36.58.58.27.88.28.33
48.38.79.29.410.410.94
59.710.710.810.911.211.85
611.511.511.711.511.511.36
7+52.146.947.347.845.743.87+
בדירה Roomsחדרים in dwelling
116.713.312.011.010.610.11

236.733.331.729.330.330.82
325.729.028.629.430.130.93
414.117.319.020.019.619.24
5+6.87.18.710.39.49.05+
לחדר Personsנפשות per room
מאחת 4.96.76.97.37.38.3Lessפחות than one

1.08.110.110.210.310.710.91.0
1.11.914.217.919.420.420.421.21.11.9
2.02.925.628.928.629.129.929.72.02.9
3.03.920.318.117.617.316515.83.03.9
4.04.912.09.18.98.08.27.64.04.9
5.05.97.34.64.03.83.63.45.05.9
6+7.64.64.43.83.43.16+

למשק נפשות 6.856.456.506.516.416.23Averageממוצע no. of persons per
בורדים) (בולל householdבית (incl. singles)
דיור צפיפות 2.92.52.52.42.42.3Medianחציון housing density

AreaGazaעזהחבל
(אחוזים) הכל 100.0100.0100.010O.O100.0100.0TOTALסך (percentages)

בית במשק Personsנפשות in household
13.44.33.83.03.34.41
28.09.07.88.49.010.82
38.29.68.99.49.89.33
49.310.710.810.39.89.74
510.010.711.210.510.811.55
611.511.011.011.611.910.76
7+49.644.746.546.845.443.67+
בדירה Roomsחדרים in dwelling
116.421.521.517.616.416.31

236.629.228.928.028527.32
323.422.623.626.426.832.43
415.016.916.317.319.417.44
5+8.69.89.710.78.86.65+
לחדר Personsנפשות per room
מאחת 3.46.05.45.25.46.2Lessפחות than one

1.07.78.17.07.08.89.81.0
1.11.914.616.516.418.017.718.61.11.9
2.02.930.929.329.732.132.331.92.02.9
3.03.921.619.719.119.519.418.63.03.9
4.04.911.810.011.39.69.28.54.04.9
5.05.95.24.95.54.33.53.25.05.9
6+4.85.55.64.33.73.26+

למשק נפשות 6.746.286.456506.426.19Averageממוצע no. of persons per
בודדים) (כולל householdבית (incl. singles)
דיור צפיפות 2.82.72.72.62.62.4Medianחציון housing density

1 See note 1 to Table 27.17.
2 See notes 23 to Table 27.17.
3 For difficulties in enumeration  see introduction.

.27.17 ללוח ו הערה ,1x7
.27.17 ללוח 3 2 הערות ראה 2

ב0נוא. ראה בפקידה קשיים על 3
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HOUSEHOLDS POSSESSING
DURABLE GOODS
Percent of all households

שברשותם בית 'pion
קיימא בני מוצרים

הבית .[1>im trm אחוז

ושוגזתן עזהיהודה חבל
Judea and Samaira1Gaza Are

Thereof: mmThereof: נזזה:

הגלמוצר הכלסר ץ0£111והוזוYear00סך
TotalTotalמחנות

פליטיםעריםגפריםערים
TownsVillagesTownsRefugee

camps

או לנישולגז 197432.759522.812.718.67.41974Gasמכשיר or electrical
198175.386.370.370.971.670.31981rangeחשמל for cooking

198379.578.080.086.888.286.31983
198584.683.185.386.189.882.21985

חשמלי 1972Electrical(19)5.711.9(3.4)197213.840.7מקרר refrigerator
198151.588.133.666.269.366.51981
198359.891.745.876.882.978.91983
198566.393.855.277.883.075.11985

כביסה 1974Washing(0.7)197413.041.02.63.05.4מכונת machine
198127.467.010.515.824.59.61981
198331.973.316.330.240.323.51983
198537.275.023.338.947.134.31985

197274.986.871.585.587.484.81972Radioרדיו
198180.289.376.989.892.587.31981
198382.490.778.986.385587.51983
198580.191.077.186.988.885.11985

שחור/לבן 1972TV(3.4)7.514.3(2.5)197210.028.7טלויזיה set
198160.779551.369.672.568.21981
198367.174.463.377.778.076.71983
198566.164.565.876578.176.11985

צבעונית 1981Colour(0.4)(02(0.7)(1.1)19813.49.1סלויזיה TV
19838.420.04.46.410.23.41983
198512.833.26.28.210.85.31985

1974Tape(2.3)19744.89.93.02.93.7רשמקול recorder
198131.345.024.823.024.620.51981
198350.965.344.454.355.251.51983
198555.872.450.754.757.050.11985

חשמלי מזון 1981Electric(0.7)4.1(2.2)(1.2)19814.111.4מערבל mixer
19835.514.62.87.813.7(2.5)1983
19858.62253.912.216.97.31985

חשמלי 1981Electric(0.2)(0.4(0.3)(0.9)5.7(2.5)1981דוד boiler
1983(26)6.9(1.3)(0.9)(13)(06)1983
19852.97.0(1.7)3.35.3(1.2)1985

nmvj 198128.842522.941.148.733.61981Solarדוד heater
198337.952.233.061.367.663.01983
198545.063.139.569.375.264.01985

5.86.66.01972Bicycle(1.3)1972233.3א01נ"ם
19816.49.74.912.015.610.61981
19838.814.66.715.618.613.91983
19858.011.26.718.623.913.61985

פרטית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car
19816.315.13.16.710.2(3.9)1981
19839.922.06.214.120.6(7.0)1983
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הדירה, על ובעלות בדירה שירותים
נבחרות יישוב צורות לפי

הבית 0שד,' גזנל אחוז

11r>1K>1Judea|■הודה and Samaria

Total הכל Townsסן anyVillages כפרים

197419811985197419811985197419811985
n30r<64.174580.984.089.093.454.366.875.8 נישול אמצעי

גז ו/או 74.686.687.495.669.083.9חשמל בלבד גז 31.062.777.662.962.975.318.961978.7מזה: 67.322.19.136.611.53.578.826.410.2נפנו
17)אחר (3.24.3(0.5)(1.2)0.92.54.46.0

הדירה חימום אמצעי
41.724.018.667.238.734.930.717.112.9נפנו odd 52.163.665.120.239.735.866.274.776.5עץ. Vnan

4. 75.49.814.119.71.96.2
4.33.8אחר

I I .C.
4.96.8(1.6)

4.22.6 חימום (18)(2.1)(1.5)(2.8)(2.6)(1.4)(2.7)(2.7)(15)אין

המים מקור
בדירה זורמים 23544.961.660.979.091.09.829.349.5מים ברוצר 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)2659.25.410.21.9מקור

שירותים
בלבד לררוצר, חדר
1שיר1תים 23.734.8לרחצה

15.7
39.3
13.345.853.6

20.1
50.1
27.616.5

27.6
12.6

36.5
7.8 רחצה חדר 76.349.347.254.226.222.383559.655.6אין

מקלחת1 אן 17.028.634.944.049.258.77.820.327.6אמב0יה
שימוש 78.885.390.198.897.699.869.078.485.5בית

שסיפח2 12.519.829.625.735.151.76.812.922.0מתקן שימוש בית 31.021.514.5(0.2)(2.4)(1.2)21.214.79.9אין

לרחצה מים חימום
שמש 39.2■29.444.241.860.724.0דוד חשמל 1.1)(0.8)1.0)55(11)(2.4)דוד גז 0.4)0.42.7)(1.1)(0.4)(2.2)מתקן

וכוי) עץ (נפט, 65.551.950.832.972.157.7אחר מים חימום 0.3)(0.4)0.1)(0.8)0.2)(0.5)אין

חשמל
היממה שעות 45.850.663.191.595.898.227.626.946.4כל ביממה שעות (31.028.1מספר (15)(1.046.541.0

הדירה על בעלות
48.558.267.885.991.591.0בבעלות3

ואין בבעלות 10.23.02.37.93.22.36.83.12.5לא שכררירה משלמים
16.713.511.543.638.129.87.34.66.2בשכירות

אין הפליטים. במחנות הרירה על בעלות בהגדרת קושי עקב 3 שימוש. בית להם שיש בית משקי מתון 2 בדירה. רמים
באזור. הכל לסך נ0 ולפינר הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים
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HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING,
BY SELECTED TYPES OF LOCALITIES
Percent of all households

עזה Gazaחבל Area

Totalסן Townsהכי פליטיםערים rnrnn
Refugee Camps

197419811985197419811985197419811985

82.596.494.397.4 85.695.897.1 82.594.3Kitchen
Cooking facilities

72.087.272.890.870.283.7Electircity a/0 gas
15.270.684.971.5 23.187.868.7 7.882.5Thereof: gas only
84.326.49.425.3 76.27.028.8 92.213.5Kerosene
(05)(1.7)3.4(1.8) (0.7)2.2(0.9)2.8Other

Heating facilities
13.47.41.910.4 19.12.45.8 8.81.9Kerosene
64.946.936.244.1 58.536.841.7 68.532.1Timber, coal

(0.3)
9.0
(0.8)

13.1
(0.5)s, "18.0

(0.4)
8.6
(0.3)

Electricity
Other

21.435.948.332.0 21.942.446.7 22.657.1No heating facility

Water source
13.951.475.163.1 25.783.239.7 3.468.5Running water in dwelling
61.544.022.133.7 62.315.056.9 57.829.4Tap in courtyard
(0.3)(1.1)(0.2)(0.2) (0.4)(0.1)(0.7)Cistenr in coutryard
24.33.52.43.0 11.6(1.6)2.8 38.8(1.7)Communal source

Facilities

18 3
י44.458.353 26 561.6336 11 5

58.3Bathroom only
16.814.316.6 ^'517.117.4 1157.5Bathroom and toilet

81.738.827.430.3 73.521.448.9 88.534.2No bathroom
16.138.063.447.0 29.169.327.5 4.857.1Tub or shower1
79.097.897.398.3 86.298.799.0 77.697.4Toilet
7.314.471.624.5 13.778.42.8 (0.4)64.1Flush2

21.0(2.2)2.7(1.7) 13.8(1.3)(1.0) 22.4(2.6)No toilet

Water heating for bathing
44.470.352.075.935.365.0Solar heater
(0.3)(0.1)(0.1)(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
34.588.592.889.2 56.893.783.9 14.194.4Around the clock

(0.7)(0.1)(0.7)For patr of the day

Ownership of dwelling
80.8 71.689.1Owned3

8.7(1.3)(2.0)(2.7) 9.6(1.7)8.9(02)Not owned but
no rent is paid

9.86.44.014.0 18.97.6(1.7)(0.5)Rented

ו Of households with tunning water in dwelling. 2 Of households with toilets. 3 Because of difficulties in definition of ownership in refugee
camps. no data are presented of refugee camp population and. consequently, for total in the area.
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LABOUR AND WAGES

POPULATION AGED 15 AND
OVER2, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

15 בני אוכלוסיית
תכונות לפי ומעלה2,

ומין עבודה כוח

ושכר עבודה

מ1עסקים בלתי
Unemployed

Employed persons מועסקים

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

חלקית עבדו
Worked
parttime

מלא עבדו
Worked
fulltime

הכל 10
Total

העבודה no
Labour force

אוכלוסיית
14 + בני
Population
aged 14+

'000 '000 ■</ '000 '000

Judeaandושומרוןיהודה Samaria
האוכלוסייה Totalגל population

'1980401.0137.234.2134.8119.210.25.4z.u1.5

'1983420.7150.235.7147.2134.77.35.22.61 .7

1984436.3160.036.7154.1142.75.95.55.93.7

'1985443.8159.235.9151.2140.55.35.48.05.0

21986459.6173.637.8167.0155.67.14.36.63.8

1986441.8172.239.0165.7154.47.04.36.53.8

31987455.8182.240.0177.6165.37.44.94.62.5

41988459.1188.141.0183.0121.441.320.35.12.7

"1989469.5189.140.3180.8134.733.612.58.34.4

'1980
גברי :nrn

193.3
D

111.557.7109.7100.45.04.3
males
)18)

Thereof:
)1.6)

'1983203.5126.462.1124.0115.74.43.92.21.7

1984212.0135.063.7129.9121.83.84.35.03.7

י 1985215.1137.563.9130.9123.33.54.16.64.8

21986222.9148.866.7143.8135.65.03.25.03.4

1986213.5147.669.1142.7134.64.93.24.93.3

31987221.3159.972.2156.2147.74.73.83.72.3

41988223.2163.673.3159.1106.835.017.34.52.7

41989229.5168.873.6161.3122.928.210.27.54.4

חבל
האוכלוסייה יל

Gazaע1ה Area
Total population

'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)

'1985278.892.033.090.983.52.45.0(11)(1.2)

21986286.695.633.494.287.13.04.1(14)(1.5)

1986276.595.134.493.786.63.04.1(1.5)(1.5)

1987282.6101.736.0100.290.93.36.0(1.6)(1.6)

41988291.9101.234.798.969.413.216.32.42.3

41989301.2101.233.698.770.214.613.92.52.5

Thereof: males
(16)
(0.4)
(0.6)
(1.1)
(1.2)

(02)
(0.3)
(0.5)
(1.0)
(1.1)

2.9
3.1
3.5
4.5
3.7

(1.6)
(19)
3.5
2.3
2.7

71.1
75.4
75.9
80.0
83.8

75.6
80.4
82.9
86.8
90.2

65.5
64.2
65.5
65.4
65.7

D'IDJ :nrn
75.8 115.8
80.7 125.7
83.4 127.3
87.8 134.3
912 138.9

'1980
'1983
1984
'1985
21986

(1.2)
(14)
2.3
2.4

(1.1)
(14)
2.2
2.4

1986
1987
41988
"1989

1 One should be cautious on comparing data with previous years see
introduction. 2 Till 1986 Data refer 10 persons aged 14'and
over. 3 Incl. addition tor coverage. see introduction 4 For
difficulties in enumeration  see introduction.

במבוא. הסבר ראה קודמות; 1mi עם נתונים בהשוואת להיזהר \w 1

נמבוא. הסבר ;ראר. ומעלה שנר, <ל לבני מתייחסים הנתונים 1986 עד 2

ראה כפקידה קשיים על 4 במבוא. הסבר ראה כיסוי. תוספת כולל 3

מבוא.
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POPULATION AGED 15 AND
OVER2, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND
AGE AND STAY ABROAD, BY
PURPOSE
Thousands, unless otherwise stated

15 בני אוכלוסיית
תכונות לפי ומעלה2,
וג'ל מין עבודה, כוח

מטרה לפי בחו"ל, ושהייה

אחרת צוין בן אם אלא אלפים.

Sex and age

,Tnjj/,7 no t<
מאוכלוסיית
15+ בני

"h labour force
of population
aged 15+

If
S
UJ

ר,עכ/דר, no
Labour force

// Hi

בכוח אינם
העבודה

Not in labour
force

Thereof: :Dnn

n si
Pi
^5

הכל סך
Total

אוכלוסייה
15+ בגיל
Population
aged
15+

וגיל l"n

ושומרון JUDEAהווה AND SAMARIA
1984436.3276.38.45.7160.0168.436.738.61984
'1985443.8282.09.35.0159.2168.535.938.01985'
1986459.6286.08.34.1173.6181.937.839.61986
21987455.8273.66.43.4182.2188.640.041.419872
31988459.1271.04.02.6188.1192 141.041.819883

גברים :Thereofנזזה: males
1984212.077.07.945135.0142.963.767.41984
'1985215.17768.74.1137.5146.263.968.019851
1986222.974.17.53.4148,8156.366.870.11986
21987221.361.55.72.7159.9165.672.274.81987?
31988223.259.63.5(1.9)163.6167.173.374.919883
ע/ר, GAZAחבל AREA
1984264.9176.97.65.388.095.633.236.11984
'1985278.8186.86.54.292098.533.035.319851
1986286.6191.07.04.795.6102.633.435.81986

21987282.6180.84.62.3101.7106.336.037.619872
31988291.9190.72.7(1.8)101.2 103.934.735.619883

גברים :Thereofמזה: males
1984127.343.96.24.883.489.665.570.41984
'1985134.34655.34.087.893.165.469.319851
1986138.947.75.54.491.296.765.769.61986
21987137.039.63.42.197.4100.871.173.619872
988141.543.92.097.6י3 (1.6)

31QifQ
99.668.970.419883

 ושומרון 469.5280.42.6יהודה
W 9

2.3
1 3

189.1191.740.340.8JUDEA AND SAMARIA
כולל 0GRANDך TOTAL
1824 :54.755.242.342.7Thereof(1.9)(0.5)129.374.6לוזה: 1824
2534129.160.4(13)(03)68.770.053.254.22534
35+159.5103.2(0.8)(0.0)56.357.135.335.835+

הכל 70 גברים :168.8171.173.674.6Thereof(1.6)0229.560.72.3זה: malestotal
1824 :mr<68.017.4(0.5)(1.3)50.651.174.475.1Thereof: 1824
253466.74.8(1.1)(0.2)61.963.092.89452534
35+67.820.0(0.7)47.848570571.535+  my d4)101.2102.033.633.9GAZA(10)301.2200.0חבל AREA
כולל GRANDסך TOTAL
1824 :28.628.734.935.0Thereof(1.1)(01)82.053.4מזר,; 1824
253483.042.5(0.6)(0.3)40541.148.749.52534
35+102.373.6(0.3)28.729.028.128.335+

הכל גברים0ך .am146.748.7(0.8)(1.3)98.098.866.867.3Thereof: malestotal
1824 ■sun43.114.8(0.1)(10)28.328.465.765.9Thereof: 1824
253443.44.3(0.5)(0.3)39.139.690.191.22534
35+42.415.2(0.2)27.227.464.264.635+

17 ללות 1 הערר. ראה 1.27.1 See nole 1 10 Table 27.17
ל7.1נ. ללוי! 32 ר,ער/ת ראר, 22 See notes 23 to Table 27.1 1.

ראו נ0לוידה קשיים טל מנוא.3 .3 For difficulties in enumeration  see introduction.
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העבודה, בכוח ואחוז ומעלה2 15 בני גברים
גיל קבוצת לפי 27.19

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

31989 31988 21987 1986 M985 י 1983 '1980 1975 1970 VIIIXII
1968

גיל קבוצת

ושוקיו! ■הודה

222.9 215.1 203.5 193.3 177.4 153.7 141.5

229.5 223.2 221.3 213.5

369 35.9 35.5 42.2 35.8 30.9 25.4

27.0 27.5 27.0 27.5

68.0 67.5 66.6 67.0 64.8 61.0 54.7 44.1

66.7 61.7 61.3 55.5 50.0 41.7 30.7 29.4 24.7

19.4 17.5 172 15.9 16.5 17.0 21.5 22.0 22.9

16.6 17.5 18.5 18.2 17.6 18.3 19.2 18.7 15.6

159 16.1 16.3 15.4 15.5 14.7 12.4 11.0 13.0

15.9 15.4 14.3 14.0 14.8 15.3 12.6 16.4 17.7 20.9

28.9 24.1

20.1

21.4

14.3

15.3

14+ הכלבני סך

15+ בני

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

+65

עזהחבל

14+ הכלבני 79.990.4104.9115.8125.7134.4138.9סך

15+ 134.2137.0141.5146.7בני

141716.020.220.824.922.122.322.4

151717.716.417.617.8

182414.419.529.232.436.340.441.041.041.443.1

253410.913.116.522.831.134537.239.141.443.4

354413.714.014.111.19.610.411.812.813.214.8

45549.79.911.512.111.110.910.911.110.79.9

55646.76.45.67.28.88.99.09.79.99.9

65+8.57.37.25.36.76.96.76.87.37.8

.27.1 7 mn 1 ו./1וו> ואה 1

.27.17 n!77 32 nnyn Ml 2

מבוא. ראה בסקירה קשיים 7y 3
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27.19
MALES AGED 15 AND OVER2 AND PERCENT IN LABOUR
FORCE, BY AGE GROUP

Age group

15+ בגיל מהאוכלוסייה העבודה כוח אחוז
Percent labour force of population aged +15

3198g 31g88 21987 1986 11985 '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 62.1 57.7 56.2 61.9 61.4 56.0

73.6 73.3 72.2 69.1

26.0 23.8 25.4 24.9 24.2 26.8 22.4 23.0

31.5 33.2 32.9 30.4

744 75.2 72.2 67.8 65.4 59.5 49.7 48.4 58.3 61.4 582

92.8 91.3 88.7 86.0 83.0 82.0 76.9 75.0 82.7 89.0 84■4

932 92.2 91.2 90.1 88.7 88.8 87.9 86.0 90.0 89.3 829

855 85.2 85.4 85.9 84.1 84.7 86.5 84.4 85.6 79.1 747

64.6 67.3 72.0 72.6 69.7 72.8 75.8 73.6 72.7 66.8 531

33.1 35.7 36.6 34.8 33.1 36.6 42.1 39.7 39.0 35.2 276

TOTALage 14+

age 15+

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

65*

Gaza Area

65.7 65.4 64.2 65.5 64.8 64.6 63.0 58.8

66.8 68.9§ 71.1 67.6

25.4 26.2 27.6 27.3 26.6 24.0 20.3 21 1

19.3 25.5 30.1 29.4

65.7 67.5 70.6 65.3 64.8 61.2 65.4 64.5 64.7 M■2 637

90. 1 89.0 86.9 81.7 82.3 79.1 825 82.0 87.9 93.9 890

90.1 90.4 90.7 90.2 90.4 93.8 93.7 92.0 95.0 93.2 847

78.1 81.3 85.4 88.1 895 91.9 93.4 91.8 87.8 86.8 761

47.3 58.7 66.4 68.8 68.3 73.9 77.8 77.8 66 י 61.4 548

18.5 25.4 28.9 29.4 31.1 31.3 32.1 34.0 30.6 34.8 23.4

1 See nole 1 10 Table 27.17
2 See notes 23 10 Table 27.17
3 For difficulties m enumeration  see introduction.

727 עזה וחבל שומרון יהודה,



EMPLOYED PERSONS, BY
ECONOMIC BRANCH AND SEX

ענף לפי מועסקים,
ומין כלכלי

51
§5

§2

:1
■■= *

8 ם.ם 

■<d

/If
Ef I

£7i
FS

000

Code 3,7,9 12 סמל

n11n ■inmiuiSamariaJudea and
1970 המועסקים 114.6100.039.314.214.711.24.112.73.8Allבל employed persons
1975132.5100.027.416.622.611.84.513.33.7

21980134.8100.026.216.922.612.74.513.33.8
י2 985151.2100.022016.324813.84.913.44.8
31986167.0100.023.116.324.413.84.912.64.9

1986165.7100.022.916.324.613.84.812.74.9
''1987177.6100.020.317.025.014.25.712.55.3
51988183.0100.023.916.024.713.25.611.45.2
51989180.8100.020.516.026.414.35.312.15.4

1970 גברים :91.0100.032.314.518.513.65.212.13.8Thereofמזה: males ~"~

1975108.6100.020.117.227.513.95.511.84.0
980109.6100.017.318.527.815.05.411.74.3ו2
21985130.9100.017.417.428.615.45.610.45.2
986144.0100.018.017.228.31555.610.25.2ו3

1986142.7100.017.717.328515.55.510.25.3
"1987156.2100.016.417.628.415.56.410.255
51988159.1100.018.416.928.314.96.59.55.5
51989161.3100.016.716.729.615.65.99.75.8

Gaza Area mv 7/נל
1970 המועסקים 58.7100.032.711.812.416.26.015.35.6Allכל employed persons
ו 97572.6100.024.014.222.114.07.313.25.2

2198080.9100.018519.523.114.06.613.05.3
2198590.7100.019.717.523.914.45.212.86.5
3198694.1100.019.117.625.014.15.112.86.3

ו 98693.7100.019.117.325.114.35.212.86.2
1987100.2100.018.318.123.815.05.51276.6

5198898.9100.020215.426.514.55.311.46.7
5198998.7100.018.712.829.018.04.610.96.0
1970 :54.6100.033.99.513.416.96.413.96.0Thereofקזה:גברים males
197567.7100.024.313.723.714.57.810.85.2

2198075.8100.019.019.024.71456.91055.4
2198586.6100.020.117.625.014.75.41056.7
3198689.9100.019.417.526.214.65.310.76.3

198689.7100.019.417.426.214.75.310.76.3
98796.0100.018.718.324.815.45.710.36.8ו

5198895.4100.020.715.727.314.95.59.06.9
5198995.7100.019.213.029.918.44.78.86.0

1 Electricity and water. finance and business services. personal and
other services. 2See note 1toTable 27.17. 34 See notes 23
to Table 27.17. 5 For difficulties in enumeration. see introduction.

ראה 2 ואחרים. אישיים שירותים ע70,"ם, ושירותים פיננסים ומים, "rnvn 1

ע7 5 .27.17 ליוה 3  2 הערות ראה 4  3 27. 1 7 n!7> 1 הו1רה
0ב1א. ראה בפקידרי קש"ם
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EMPLOYED PERSONS, BY
SELECTED ECONOMIC BRANCH
ES AND PLACE OF WORK

ענפי לפי מועסקים,
ומקום נבחרים כלכלה

עבודה
עזה ובחבל שומרו! ביהודה,

Samaria.In Judea,בישראל
and Gaza AreasraelIn

הכל יתרהכלסריתרסך
Totalחקלאותn"v!vr\הענפיםבינויTotalחקלאותr1"1u1mהענפיםבינוי

AgircuInduConstOtherAgricuInduConstOther
'000Iturestryructionbranches'000o/oIturestryructionbranches

TOTALהכלסך
1970152.7100.038.713.88.439.120.6100.024.411.654.39.7
1975138.6100.031.814.57.346.466.3100.014.318.454.412.9
'1979138.0100.028.016.810.145.174.1100.014.822.846.216.2
י 1980140.6100.028.416.39.645.775.1100.013.720.947.418.0
1981140.1100.026.316.010.747.075.8100.012.718.251.018.1
'1982143.6100.027.615.59.947.079.1100.012.817.752.816.7
'1983144.7100.026.315.810.147.887.8100.012.218.650.418.8
1934151.0100.024.816.310.448.590.3100.014.218.048.319.5
'1985152.7100.024.416.111.148.589.2100.015.817.847.618.8
21986166.4100.025.016.311.447.394.7100.015.817.448.018.8
1986164.9100.024.916.311.447.494.5100.015.617.548.118.8
31987168.8100.022.816.911.049.3108.9100.014.518.145.621.8
41988172.5100.027.316.010.046.7109.4100.015.315.449.519.8
41989174.6100.023.715.911.648.8104.9100.013.512.953520.1

ושומרון■הודו ;Judea and Samaria
197099.8100.042.514.68.434.514.7100.017.7(12.9)57.212.2
197591.9100.034.615.88.441.240.4100.010.918.655.015.5
197992.5100.031.515.911.840.839.8100.010.323.947.718.1
י 198094.3100.033.215.210.740.940.6100.09.921.050.119.0
198193.5100.030.515.711.941.939.9100.09.318.152.719.9
198297.5100.032.115.910.641.443.0100.09.417.954.118.6
י 198399.1100.029.516.111.043.448.1100.08.418.253.420.0
1984104.0100.028.515.911.344.350.1100.09.817.951.021.3
י 1985103.8100.027.316.212.444.147.5100.010.716.652.320.4
21986115.7100.028.615.712.743.051.3100.010.718.050.620.7
1986114.6100.028.415.712.843.151.1100.010.417.851.020.8
31987114.7100.026.016.612.245.262.9100.09.817.748.424.1
41988119.0100.031.215.910.742.264.0100.010.316.150.722.9
41989115.4100.026.417.211.045.465.4100.010.213.953.522.4

Gazaעזהחבל Area
197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.7(8.5)47.43.4
197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018.518.153.310.1
י 197945.5100.021.118.27.053.734.3100.020.121.644.314.0
י 198046.3100.018.818.67.355.334.5100.018.320.944.016.8
198146.6100.018.01658.457.135.9100.016.218.449.515.9
י 198246.1100.017.914.88.558.836.1100.016.917.451.214.5
י 198345.6100.019.215.28.257.439.7100.016.719.146.917.3
198447.0100.016.517.18.557.940.2100.019.618.145.117.2
י 198548.9100.018.016.28.457.441.7100.021.619.042.317.1
2198650.7100.016.917.88.257.143.4100.021.817.144.916.2

198650.3100.016.917.68.357.243.4100.021.817.144.716.4
198754.1100.016.017.58.458.146.0100.021.018.741.918.4
4198853.5100.018.616.38.456.745.4100.022.314.347.915.5
4I 98959.2100.018.413.512.655.539.5100.019.111.353.416.2

1 See note t to Table .7ו.27
23 See notes 23 10 Table 27.17.
4 For difticulties in enumeration. see introdution.

.27.17 ילוח ו הערה ראה 1

.27.1 7 ייות 3  2 הער1ת ראה 32
מבוא. ראה נס7ןידה 7,ש"0 ע> 4
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EMPLOYED PERSONS, BY
SELECTED ECONOMIC
BRANCHES AND AREA AND
LOCALITY OF WORK

ענפי לפי ,D'poum
אזוי נבחרים, כלכלה

עבודה ו"שוב

ר1 989

הכל הענפיםבינוי\n"H)VTחקלאותסך Areaיתר and locality
עבודה ויישוב TotalAgricultureIndustryConstrאזור

ruction
Otherof work

Thousandsאלפים

כולל 279.555.541.476.2106.3GRANDסך TOTAL

הסגורים 174.641.427.820.285.2Inבאזור area of residence

המגורים 144.339.922.315.566.6Inנ"שוב locality of residence

אחר 5.54.718.6In(1.5)30.3ב"טוב other locality

104.974.273.556.021.1Inבישראל Israel

בירושלים :11.56.6Thereof(19)(0.1)20.1מזה: in Jerusalem

ושומרון יהודה
הכל סך 

המג/דים באזור

180.8

115.4

37.1

30.5

28.9

79.8

47.7

12.7

67.0

52.4

JUDEA AND SAMARIA

 TOTAL
In area of residence

המגורים 89.929.214.78.437.6Inביישוב locality of residence

אחר 5.14.314.8In(1.2)25.5ביישוב other locality

65.46.79.135.014.6Inבישראל Israel

בירושלים :11.56.5Thereof(1.9)(0.1)20.1מזה: in Jerusalem

הכל עזהסך 98.718.412.528.539.3GAZAחבל AREATOTAL

החגורים 59.210.98.07.532.8Inבאזור area of residence

המגורים 54.410.67.67.129.0Inביישוב locality of residence

אחר 3.8In(0.3)(0.4)(0.3)4.8ביישוב other locality

39.57.54.421.16.4Inבישראל Israel

D■Percentsאחוז

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

החגורים 62.574.567.326.580.2Inבאזור area of residence

המגורים 51.671.854.020.462.7Inביישוב locality of residence

אחר 13.36.117.5In(2.7)10.8ביישוב other locality

37.525.532.773.519.8Inבישראל Israel

בירושלים :15.16.2Thereof(4.7)(0.2)7.2מזה: in Jerusalem

ושומרון יהודה
הכל סך 
המגורים באזור

100.0

63.8

100.0

82.1

100.0

68.6

100.0

26.7

100.0

78.2

JUDEA AND SAMARIA

 TOTAL
In area of residence

המגורים 49.878.850.817.756.1Inביישוב locality of residence

אחר 14.13.317.79.022.1Inביישוב other locality

36.277.937.473.327.8Inבישראל Israel

בירושלים :24.19.7Thereof(6.8)(02)11.1מזה: in Jerusalem

הכל ע/הסך 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAרונל AREATOTAL

החגורים 60.059.264.326.783.5Inבאזור area of residence

המגורים 55.157.761.224.973.8Inביישוב locality of residence

אחר 9.7In(1.2)(3.1)(1.5)4.9ביישוב other locality

40.040.835.773.916.3Inבישראל Israel

ntroduction.1 For difficulties in enumeration  see
מבוא. ראה כפקידה קש"0 ע? 1
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EMPLOYED PERSONS, EMPLOY
EES AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC
BRANCH

שכירים מועסקים,
ממוצע יומי ושכר

כלכלי ענף לפי לשכיר,

0£

3
C <.

■■a

PS
9 CL

§1
s> a ■

rto "

■' a

n c

*|!
It
a

5?

?11ggi F^ c

"2

c o
P1

Code 3,7,9 8 12 <DO

Employed persons (thousands) (d'dVk) o'povin
ושומרון 21980134.835.322.830.517.26.017.95.1Judeaהודה and Samaria

21985151.233.324.637.520.87.320.37.3
1986167.038.527.240.823.18.021.18.1

31987177.636.030.144.425.210.022.39.4
"1988183.043.729.245.124.210.320.99.4
4 1989180.837.128.947.725.99.521.89.7

עזה 2198080.915.115.818.711.35.310.54.2Gazaחבל Area
2198590.717.815.921.712.94.811.65.9
198694.218.016.523.513.44.812.05.8

31987100.218.318.123.815.05.412.86.6
"198898.919.915.226.114.35.311.26.5
"198998.718.412.528.517.94.610.86.0

(אלפשכיר Employees■ם).ם (thousands)
ושומרון 2198078.26.316.627.44.23.017.53.2Judea.הודה and Samaria

2198591.87.317.733.96.42.519.74.3
198699.87.619.936.67.02.820.65.0

31987111.18.822.840.28.43.421.75.6
41988107.79.021.740.37.73.220.25.4
41989110.58.321.343.48.02.821.25.3

עזה 10.32.6Gaza(1.4)2198052.38.010.717.22.1חבל Area
2198561.711.011.519.43.4(15)11.53.4
198664.311.211.621.63.3(1.2)11.93.3

3198766.911.013.220.94.0(1.3)12.53.9
"198863.911.710.322.73.3(10)11.03.5
"198961.210.67.724.93.2(0.7)10.73.4

ממוצעשבר ■m.לטגירD'DUIIU>n>u)
(NIS)pricesat currentper employee,wageAverage daily

ושומרון 198617.2814.00155319.1016.3217.4217.7715.45Judea■הודה and Samaria
3198722.33195420.4825.0821.2721.9621.9018.86
198828.2425.0425.9633.9226.6526.2524.4723.60
198930.2227.8027.0537.6729.8326.3923.7323.47

עזה 198617.9514.8016.4719.8318.0317.6719.6514.94Gazaחבל Area
3198725.6222.2125.2728.8726.1324.3924.2123.97
"198831.5228.6630.9636.0034.2426.2228.0130.64
4198935.5333.9334.6940.5836.9132.8929.9335.72

100.00 = 1111 1981 בסיס:  קבועים6 במחירים מדד,
Index at fixed prices5  base: 1111 1981 = 100.00

1986 ושומרון 133.76146.08141.39122.70138.66151.81133.31160.65Judeaהודה and Samaria
31987152.66179.48164.93142.25160.18169.80145.19170.80
"1988176.22209.98190.79175.48183.26185.36148.25195.41
41989166.33205.23175.46172.10180.97164.3012656171.39
1986 עזה 111.18117.63122.52115.21123.43121.3497.56114.43Gazaחבל Area

31987143.12159.50169.67151.39161.94149.05107.98166.65
"1988158.28183.8218756169.22190.64146.10112.63192.05
"1989154.86190.76182.09165.51177.64158.04103.91196.39

1 See note 1 to Table 27.20. 2 Caution is advised when using
these data: see introduction. 3 See notes 23 to Table
27.17. 4 For difficulties in enumeration, see introduetion.
5 Deflated by the consumer price index, for each area separately; see
explanation in intjoduction.

ראה אלה; נ1תוני0 בשימוט לה"והר <■ 2 .27.20 ללוח 1 הערה run 1

7ןש"ם על 4 .27.17 ללוה 3  2 הערות ראה 3 במבוא. הסבר
vm לכל לצרכן. המחירים במדד נעשה הניכוי 5 גזבוא. ראה ב9קיוה

במבוא. הסבר ראה :arn
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים

בעלי
מקצועות

חופשייםבעלי
עובדיע/נ7יאחרים,מקצועות
מכירות,פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

הכלי סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
■000'</workers

01234סמל

10.1
10.1
10.1
9.6
10.5
12.0
11.3
11.0
10.9
11.4
(1.7)
2.4
2.4
2.1
2.4
(1.8)
2.5
2.6
2.4
2.5

(0.8)2.7
(1.2)2.6
1.12.5
0.92.3
(0.8)2.5
(0.9)2.7
(1.4)2.5
1.32.2
(1.1)2.1
(0.8)2.3
(0.3)4.3
(02)3.9
(0.4)3.5
(0.3)3.6
(0.3)3.7
(0.3)3.7
(0.2)3.4
(0.4)3.0
(0.4)3.1

(0.3)3.1

5.6
6.0
5.6
5.3
5.9
4.0
3.7
3.7
3.5
3.8
9.7
9.5
8.6
8.5
9.0
6.1
5.4
5.3
5.3
5.6

ושומרון יהודה
2.1
2.7
2.4
2.0
2.1
2.1
2.4
2.2
1.9
1.9
3.1
3.7
3.3
2.8
2.9
(2.5)
3.0
2.7
2.3
2.4
עזה חבל

131.3100.0
151.2100.0
177.6100.0
183.0100.0
180.8100.0
106.8100.0
130.9100.0
156.2100.0
159.1100.0
161.3100.0
75.1100.0
91.8100.0
111.1100.0
107.7100.0
110.5100.0
66.8100.0
82.6100.0
101.1100.0
98.9100.0
101.8100.0

י 1980 המועסקים בל
י 1985
21987
31988
31989
'1980 גברים מזה:
י 1985
21987
31988
31989
1980י השכירים בל
י 1985
21987
31988
31989
1980י גברים גוזר.:
י 1985
21987
31988
31989

י 1980 המועסקים 11.3(2.3)(0.8)6.0(0.9)79.8100.0בל
י 198590.9100.0(1.4)6.2(1.1)2.410.6
21987100.2100.0(1.8)5.9(1.3)2.211.4
3198898.9100.0(1.9)5.1(0.9)2.111.2
3198998.7100.0(1.7)5.5(1.0)(1.8)15.3
1980י גברים 11.7(2.3)(0.8)3.5(0.8)74.9100.0מזה:
י 198586.8100.0(1.2)3.8(1.2)2.310.8
2198796.0100.0(1.6)3.5(1.4)2.211.5
3198895.4100.0(1.8)3.2(08)09)11.5
3198995.7100.0(1.5)3.6(1.0)(1.7)15.6
'1980 השכירים (0.8)(3.3)9.2(1.2)51.0100.0בל
'198561.7100.0(1.5)8.6(0.2)(3.1)(1.0)
2198766.9100.0(2.2)8.23.0(1.7)
3198863.9100.0(2.4)7.5(02)(2.8)(1.3)
3198961.2100.0(2.0)8.7(02)(3.0)(1.5)
1980י גברים (0.8)(3.2)(5.5)(0.8)47.3100.0מזה:
י 198558.6100.0(1.2)5.4(02)(2.9)(1.0)
2198763.6100.0(1.9)5.0(2.8)(1.8)
3198861.2100.0(2.1)4.6(0.2)(2.6)(1.3)
3198958.7100.0(1.7)5.8(0.2)(2.6)(1.5)

0נוא. ראה בפקידת קשיים על 3 .27.17 ללוח 3  2 הערות ראה 2 .27.17 ללוח 1 הערה ראה ו
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PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATIONEMPLOYED
27.24 AND SEX

נוקצוע"ם D'tniv
אחריםבתעשייה, עובדים

בבנייה, בתעשייה,במחצבים.
ופועלים בתחבורה,בתחבורה

בחקלאות אחריםעובדים ופועליםמקצועיים בבנייה
שירותים AgriculturalSkilledעובד" workersמקצועיים בלתי

Service workersworkersin industryOther workers
mining, building,in industry,

transporttransport,
and otherbuilding and

skilled workersunskilled workers

56789Code

Judea and Samaria
6.726.325.120.61980'All employed persons
6.922.425522.61985'
8.020.627.222519872
7.424.125.622.819883
7.620.626523.519894
7.317.628.524.91980'Thereof: males
7.417.627.925.819851

8.316.829.225.319872
7.818528.126.119883
8.116.828.726.219894
10.17.629.633.619801All employees
9.48.527.734.719851
10.68.428.734.119872
10.48.727.336.319883
10.27.727.736.119894
9.96.931.637.21980'Thereof: males
9.68.229.338.41985'
10.78.429.737.219872
10.48.728.239.219883
1057.828.839.019894

Gaza Area
8.418.131.121.11980'All employed persons
8.319.430.220.41985'
8.518.131.719.119872
7.620.128.922.219883
5.718.728.721.61989"
8.618531.322.519801Thereof: males
8.719.830.721.519851
8.818.532.619.919872
7.620529.723.119883
5.819.229.422.219894
11.014530.129.91980'All employees
11.017.629.527.519851
10.916.131.426519872
9.918.126.631.219883
7.717.427.629.919894
11.414.831.132.419801Thereof: males
11.218.230.829.11985'
11.316.732.627.919872
10.218.727.732.619883
8.018.128.733.319894

1 See note I to Table 27.17. 2 See notes 23 to TaWe 27.17. 3 For difficulties in enumeration  see introduction.
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EMPLOYEES WORKING IN
ISRAEL AND AVERAGE DAILY
WAGE PER EMPLOYEE, BY
SELECTED ECONOMIC
BRANCHES

בישראל D'Tmyn onoui
לשכיר, ממוצע יומי ושכר
נבחרים כלכלה ענפי לפי

הענפים ■תר
Other

בינוי
Construction

תעשייה
Industry Agriculture

הכל 0ך
Total

TOTAL

From Judea and
Samaria

From Gaza Area

י 1980
'1983
י 1985
1986

21987
31988
31989

'1980
י 1983
י 1985
1986
21987
31988
31989

י 1980
י 1983
י 1985
1986

21987
31988
31989

Employees (thousands)
12.4 35.1 15.6
14.5 43.3 16.0
15.2 41.4 15.7
16.0 44.4 16.3
21.0 48.4 19.6
19.0 52.1 16.5
18.7 54.7 13.4

ואלפים) d"v3ki

7.0
8.4
8.6
9.4
13.2
12.7
12.8

5.3
6.1
6.6
6.6
7.8
6.3
5.9

19.9
24.8
23.9
25.3
29.6
31.4
34.1

15.2
18.5
17.4
19.1
18.8
20.6
20.6

8.4
8.5
7.8
8.9
11.0
10.2
9.0

7.2
7.5
7.9
7.4
8.6
6.3
4.4

10.1
10.5
13.8
14.7
15.6
16.3
13.9

3.9
3.9
4.9
5.3
6.1
6.5
6.6

73.2
64.3
86.1
91.6
104.7
104.3
100.8
39.2
45.6
45.2
49.0
60.0
60.9
62.6

TOTAL

From Judea and
Samaria

From Gaza Area

From Judea and
Samaria

From Gaza Area

Average daily wage peremployee,
at current prices (NIS)

6.3
6.6
9.0
9.4
9.5
9.7
7.4

1985
1986
21987
31988
31989

1985
1986
21987
31988
31989

1985
1986

21987
31988
31989

Index
base:

1985
1986
21987
31988
31989

1985
1986

21987
31988
31989

9.59
17.95
24.18
30.05
33.43
10.13
17.72
22.75
28.33
31.20

8.85
18.28
26.79
34.30
40.15

, at current
100.00 = I
116.20
132.58
150.25
171.05
166.29

86.83
113.50
150.49
173.76
176.34

10.47
19.85
27.17
35.78
40.86

10.84
19.60
25.82
35.34
40.07

9.96
20.18
29.37
36.53
42.63
prices,4
III 1981
102.36
124.71
144.96
180.90
181.32

87.08
116.09
152.47
170.01
172.39

9.15
17.65
25.01
31.55
34.83

9.24
16.97
22.63
29.41
32.40

9.06
18.45
28.19
35.45
41.35

113.90
135.64
159.87
189.64
184.37

94.85
123.81
170.18
192.87
195.06

34.0
38.7
40.9
42.6
44.7
43.3
38.3

לשכיר, ממוצע ומי .

(שיח) שוטפים ירים
7.35 9.59
14.65 18.30
21.76 25.37
28.31 32.81
31.97 37.36
7.05 10.04
14.16 18.18
20.41 24.00
26.79 31.81
29.69 35.90
7.51

14.91
22.62
29.37
34.64
קבועים4,

100.00 = 1
115.79
141.05
178.94
214.41
209.12

9.08
18.43
27.30
34.42
40.61

במחירים מדד.
1111981 בסיס:

'1980
'1983
'1985
1986
21987
31988
31989

'1980
י 1983
י 1985
1986

21987
31988
31989

'1980
'1983
'1985
1986

21987
31988
31989
שבר
במח
1985
1986
21987
31988
31989

1985
1986

21987
31988
31989

הכל 0ן

מיהודה
ושומרון

עזה מחבל

1985
1986
21987
31988
31989

הכל סן

מיהודה
ושומרון

עזה מחבל

109.36
130.69
152.30
184.22
183.59

87.37 87.82
113.58 115.79
156.01 154.79
180.48 175.15
187.01 179.73

1985
1986
21987
31988
31989

1985
1986

21987
31988
31989

מיהודה
ושומרון

עזה מחבל

1 Caution is advised when using these data; see introduction
2Seenotes23toTable 27.17. 3 For difficulties in enumeration
 see introduction. 4 Deflated by the consumer pirce index in each
area; see introduction.

הערות ראה 2 במבוא. הסבר ראה אלה; בנתונים בשימוש להיזהר a, ,
נעשה הניבוי 4 מבוא. ראה בפקידת קשיים TV 3 .27.17 ללוח 32

מבוא. ראה בנפרד; אזור לכל לצרכן. המחירים במרד
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WEEKLY WORK HOURS AND
AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE
WORKING IN JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בשבוע עבודה niyuj
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
וחבל שומרון ביהודה,
כלכלה ענפי לפי עזה,

נבחרים
qthvki

הנל1 ציבורייםinooבינויn"K1vnחקלאותסך
Total1AgricultureIndustryConstructionCommercePublic

Services

בשבוע עבודה mwiuwork hoursWeekly
Judea(thousands)(אלפים).הודה and

Samariaושומרון
19811,82010439687 3596281981
19821,81810342593 3425911982
219831,83792406103 36660819832
19842,00197441123 4146711984
219852,021109456135 43462919852
19862,238107517144 5036751986
319872,256122556131 47368819873
419881,4109435360 2964151988"
419891,5756642468 33947019894
עזה Gazaחבל Area
19818448715218 1103661981
2198292110114416 12240319822
21983796841309 8736819832
19848167815517 843831984
219858828716319 8938919852
19869148019517 1143871986
319879456222124 9640719873
"19886996211813 6137519884
4198982411011318 15535719894

עבודה שעות Averageממוצע weekly work
perלו!1כירלשבוע employeehours

Judea■הודה and
Samariaושומרון
198144.842.947.851.7 45.140.41981
198243.444.046.951.6 44.437.31982

2198343.744.645.748.9 44.539.219832
198443.543.845548.9 43.939.51984

2198543.444.645.949.2 43.838.719852
198644.146.047.049.1 44.539.21986

3198744.144.946.948.3 44.739.519873
4198830.237.930.727.1 33.426.019884
4198932.937.234.631.5 36.528.319894
עזה Gazaחבל Area
198143.145.845.545.9 44.640.11981
2198244.044.846.948.8 46.741.019822
2198342.842.846.148.1 45.839.919832
198443.343.945.547.1 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
"198935.934.334.236.1 36.237.219894

1 Incl. not known.
2 See note 1toTable 27.17.
3 See notes 23 to Table 27.17.
4 For difficulties in enumeration  see introduction.
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WEEKLY WORK HOURS AND
AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE
WORKING IN ISRAEL, BY PLACE
OF RESIDENCE AND BY
SELECTED ECONOMIC BRANCH

בשבוע nruv tiiiiuj
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה
הכלי הענפיםבינויחקלאותסך יתר

Total1AgricultureIndustryConstructionOther

בשבוע עבודה minyWeekly work hours
(thousands)ןאלפים)

21983 הכל 3,5174486491,872548TOTALסן 19832

19843,8625497301,8777061984

219853,8385877251,83269419852

19864,1586547591,9957411986
319874,6546708932,14095119873

419883,5295505791,71668419884

419893,6164635001,93971119894

21983 מיהודה
1984 ושומרון

2,075
2,154

172
218

395
405

1,119
1,105

389
425

From Judea 19832
and Samaria 1984

219852,0632213661,07340219852

19862,2722494221,1554421986
319872,7572825171,33961919873

"19882,1882413791,09147719884

"19892,4372613611,28952419894

21983 עזה מחבל
1984

1,721
1,709

281
330

346
325

815
772

279
282

From Gaza 19832
Area 1984

219851,77536535975929219852
19861,8864053388412991986

319871,89838737680133219873

419881,34130820162520719884

419891,17920213964918719894

עבודה שעות weeklyממוצע workAverage 1

לשכיר hoursלשבוע per employee
21983 הכל 45.043.046.444.746.0TOTALסך 19832

198444.543.645.443.945.71984

2198544.642.546.244.345.619852
198645.444.546.644.946.31986

3198744.543.045.644.245.119873
4198833.833.835.233.035.219884

4198935.933.337.435.438.01989"

21983 מיהודה
1984 ושומרון

45.5
45.4

43.6
45.5

46.7
46.1

45.2
44.7

46.3
46.6

From Judea 19832
and Samaria 1984

2198545.645.646.944.846.619852

198646.446.847.445.647.21986
3198746.046.446.945.246.719873

4198835.936.937.334.737.219884

4198938.939.740.137.840.919894

21983 עזה מחבל
1984

44.4
43.3

42.7
42.4

45.9
44.6

44.0
42.8

45.7
445

From Gaza 19832
Area 1984

2198543.440.845.443.644.319852

198644.343.245.744.045.01986
3198742.440.843.942.642519873

"198830.931.731.830.331.019884

4198930.827.531.831.531.819894

2 See note 1 to Table 27.17.
3 See notes 23 to Table 27.17.
4 For difficulties in enumeration  see introduction.

ידוע. לא כולל 1

.27.17 ללוח 1 הערה ראה 2
.27.17 ללוח 3 2 הערות ראה 3

לונוא. ואר, נפ7ןידה ד,10י<0 על 4
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MONTHLY WORK DAYS AND
AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE WORKING
IN JUDEA, SAMARIA AND GAZA
AREA, BY SELECTED ECONOMIC
BRANCH

בחודש עבודה ימי
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר לחודש
וחבל שומרון ביהודה,

ענפי לפי עזה,
נבחרים כלכלה

o'lirvvj
הכל2 ציבור"ס1n0Dבינוי\n"vn)Tחקלאות10
Total*AgircultureIndustryConstructionCommercePublic

Services

בחודש עבודה ■D.
Monthly(אלפים) workdays)thousands)

Judeaand.הודה ושומרון
19819564619517142385

Samaria
1981 198298242209167453931982 31983987392061765238619833 19841,07538221200624271984 319851,079462282096840319853 19861,19645257244724321986 419871,211522822346643719874 5198891542206153433641988s 519891,002302331734440419895 עזה חבל

198147339805210233
Gaza Area

1981
31982483466954824319823
31983440406640523119833 198445736794092391984 31985494418243924919853
1986521381005592551986 "198753431111471226419874
51988422326733824119885 519894424152631028619895

d. imnn
בחודש

עבודה י
Averageלשברי monthly work

days per employee1
Judeaיהודה and Samariaושומרון

198124.220.824.022.225.425.41981
198224.319.424.022.225.425.71982
3198324.220.823.821.825.125.619833
198423.919.023.621.625.12551984

3198523.919.923.621.625.225.419853
198624.120.724.021.925.12551986

4198724.220.824.222.624.825.419874
5198821.518.319.618.521.625.119885
5198921.517.319.619.120.824.919895
עזה חבל
198124.420.924.421.226.325.7

Gaza Area
1981

3198223.920.823.721.024.725.219823
3198324.120.523.921.225.725.319833
198424.320.323.622.024.925.61984

3198523.819.923.121.724.825.119853 198624.220.824.322.324.725.11986 "198724.121.223.822.425.125.01987"
5198821.016.117.216519.724.719885 5198919.413.016.014.720.323.7

1 Data refer to work days of employees whose wages are known.
2 Incl. nol known.
3 See note 1 to Tattle 27.17.
4 See noles 23 to Table 27.17.
5 For difficulties in enumeration  see introduction.

ידוע. ששכרם שכירים של עבורה >ryy 0'orvnr) הנתונים
ידוע. לא כולל 2

.27. ו ל ללוח ו הערה ראה 3

.27.17 ללוח 3 2 הערות ראה >

0בוא. ראה כפקידה קט"0 על 5
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MONTHLY WORK DAYS AND
AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE WORKING
IN ISRAEL, BY PLACE OF
RESIDENCE AND BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בחודש /77np .n"
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר לחודש
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה
ר,כלנ סן
Tota|2

הענפיםבינויn"('/vnחקלאות יתר
AgricultureIndustryConstructionOther

עבודה .n■njMonthly work days1
(thousands)(אלפים)

31983 הכל 1,79620835091032919833TOTALסן
19841,8642513549063531984

319851,82727134886334519853

19861,9882993699453711986
"19872,2743174391,0414771987"
519881,75425728984336519885

519891,70220623989635919895

31983 9907918553119519833Fromמיהודה Judea
י ****** ■ ■ 1111 1^

1984 1,037971945332141984andוו!וומרוו Samaria
319859699417350220019853
19861,0631032015362221986

419871,32912425164630719874

519881,08310618753325719885

519891,17411217461726919895

31983 עזה 80512816537813419833Fromמחבל Gaza
19848271551603731381984Area
3198585917717536214519853

19869251961684101501986
יי 198794519318739516919874

5198867115010231010819885

519895289565278891989s

>מ עבודהממוצע ■
Average monthly work

לשכיר employeedays(חודש per
31983 הכל 21.620.022.121.322.919833TOTALסן
198421.720.322.321.423.11984

3198521.420.022.421.022.919853

198621.920.723.021.423.41986
4198722.020.722.621.722.919874

5198817.416.218.316.619.71988s
5198917.315.418.316.819.619895

31983 22.220.622.321.923.719833Fromמיהודה Judea
■****** ■ ■ ■ ■ 11 ^נ

1984 22.320.822.421.923.81984andושומרון Samaria
3198521.820.222.621.223.619853
198622.120.223.121.424.01986
4198722.521.023.222.123.719874

5198818.617.019.417.621.319885

5198919.217.819.918.521.51989s

31983 עזה 20.919.621.920.522.019833Fromמחבל Gaza
198421.119.922.120.822.01984Area

3198521.119.822.220.822.119853

198621.820.922.921.522.71986
4198721.220.521.921.121.619874

5198815.715.616.615.21651988s
5198814.213.315.114.015.41989s

2 IncJ. not known.
3 See note 1 to Table 27.17.
4 See notes 23 to Table 27.17.
5 For difficulties in enumeration  see introduction.

ידוע. ששכרם מכירים של ענווה "0^ D'0n'nr> D'uron
ידוע. לא כולל 2

.27.17 ללוח 1 הערה ראה 3
.27.17 ללוח 3  2 הערות ראה 4

מבוא. ראה בפקירה קט"ם על 5
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AGRICULTURE

AGRICULTURE  OUTPUT,
PURCHASED INPUTS AND
INCOME ORIGINATING

תפוקה,  חקלאות
והכנסה קנויה תשומה

חקלאות

1(ma (אלפי ערן
Value (NIS thousand)1

21989 21988 1986/87

צוין כן אם אלא טונות, (אלם1 במות
אחרת)

Quantity (thousand tons, unless
otherwise stated)

תשסט
1988/89

תש0ח§
§1987/88

ron//7
1986/87

OUTPUT  GRAND TOTAL
Crops  total
Field crops
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins
Olives
Citrus
Other fruit

Miscellaneous
Livestock £ livestock product
total
Meat
Milk

Eggs (million)
Miscellaneous

PURCHASED INPUTS

INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE

Judea
702,154
320, 733
29,123
142,996
5,656
16,205
29,498
85,914
10,741

382,021

196,373

156,245
28,063
1,340

239,764
462,370

and Samaria
867,628 573,062
552,594 315, 193
31,364
136,619

17,397
209,506
45,841

100,052
11,815

ושומרון nun ■

315,035

178,824

118,123
16,767

1,321
207,892
659,736

21,023
115,807
30,129
19,953
39,417
73,836
15,028

257,869

149,181

93,438
13,980
1,270

183,181
389,881

36.1
199.4

15.8
9.0

62.1
97.9

48.6
61.5
91.8

Gaza Area

כולל תפוקהסך
ריכל 70  >ירולים

שדה 43.150.9גידולי

אדמה ותפוחי 182.2199.4ירקות

72.544.3מקשה

8.4164.3זיתים

הדר 90.879.8פרי

אחרים 71.898.3פירות

שונות
/תוצרתם חיים בעלי

הקל ס7 
42.745.2בשר

51.257.4חלב

(מיליונים) 60.069.0ביצים

שונות
קנויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

עזה חבל
כולל 166,288209,605241,436OUTPUTתפוקהסך  GRAND TOTAL

הגל סך  130,199147,554168,610Cropsגידולים  total

שדה 3,6951,8803,656Fieldגידולי aops
אדמה ותפוחי 119.0129.9160.667,50784,177107,926Vegetables■רקות and potatoes

0.91.32.22804141,617Melonsמקשה and pumpkins

הדר 191.5118.7129.442,30242,23139,31קרי 1Citrus

(כולל אחרים 16.021.418.215,24417,47314,505Otherפירות fruit (incl. olives)

זיתים)
1,1711,3791,595Miscellaneousשונות

ותוצרתם חיים 56,08962,05172,826Livestockבעלי <S livestock producti

8.48.39.925,08026,81033,514Meatנשר

10.67.88.012,66010,57313,384Milkחלב

0.30.30.31,4582,5632,360Fishדנים

(מיליונים) 73.590.090.014,25918,27021,924Eggsביצים (million)

2,6323,8351,644Miscellaneousשונות

קנויה 64,66768,66563,946PURCHASEDתשומה INPUTS

נובעת 121,621140,940157,490INCOMEהכנסה ORIGINATING

INמחקלאות AGRICULTURE

(אוקנ1ובר0פ0מבר
Pirces were adjusted to the average pirces of each year.

2 Calendar years. שנר,. נל של הממוצעת המחירים לרמת הותאם המוצרים "רן ,

קלנדר'ות. שנים 2
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SUPPLY OF FRUIT AND
VEGETABLES IN JUDEA
AND SAMARIA, BY SOURCE
AND DISPOSAL
Thousand tons 1986/87 ;T"nWn

וירקות פירות אספקת
לפי ושומרון, ביהודה

ויעד מקור 27.31
טונות אלפי

Disposal.עדSourceמקור

.iJ

X3/7כ*
הכל =?סך cעזהישראל| אחרייידן3
TotalifgIsraelGaza£fJordanOther1

FSArea?"£ (0

הכל 500.2417.547.934.8357.8112.130.3TOTALסך

זיתים) (מלנר 191.6162.715.513.4119.564.57.6Fruitסירות (excl. olives)

הורים :103.190.70.711.754.645.03.5Thereofמזה: citrus

36.034.81.10.222.411.02.6grapesענבים
אדמה ותפוחי 222.4182.319.121.0179.423.119.9Vegetablesירקות <$ potatoes

עגבניות :67.858.64.15.158.86.22.8Thereofמזה: tomatoes
אדמה 24.318.20.65.512.99.12.3potatoesתפוחי

86.272513.30.458.924.52.8Melonsמקשה and pumpkins

f Incl. Israel (and East Jerusalem), Gaza Area, industry, exports
overseas and destruction.

לים מעבר יצוא ,n"ejvn ,nrv< חבל ירושלים), מזרח זה (ובכלל ישראל כולל ו

והשמדה.

SUPPLY OF FRUIT AND
VEGETABLES IN THE GAZA
AREA, BY SOURCE AND
DISPOSAL
Thousand tons 1986/87 ;T"f)Um

וירקות פירות אספקת
מקור לפי עזה, בחבל

ויעד
27.32

טונות אלפי

Disposal יער

אחרי
Other1

/n■
Jordan

Source מקור

§

ישראל
Israel

2 5

.is. a
5m

הכל סך
Total

TOTAL
Fruit (excl. olives)
Thereof: citrus

Vegetables <S potatoes
Thereof: tomatoes

Melons and pumpkins

145.3
103.6
99.2
41.3
6.6
0.4

72.3 1S6.3
72.3 56.3
72.3 23.4

86.1

25.8
13.9

4.9 43.9 325.1 373.9
4.5 22.5 205.2 232.2
3.0 0.4 1915 194.9
0.4 8.0 119.0 127.4

0.2 4.1 28.1 32.4
13.4 0.9 14.3

הכל סך
זיתים) (מלבד פירות

הדרים מזה:

אדמה ותפוחי ירקות
עגבניות מזה:

מקשה

1 (ncl. Israel (and East Jerusalem), Judea and Samaar, induslry. expotrs יצוא תעשייה. ושומרון, יהודה ירושליםו, מזרח זה (ובנל> יו*ראל כו7ל 1

overseas and destruction. והשמדה. לים מעבר
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OLIVE PRESSES:
EMPLOYMENT AND
EXTRACTION IN JUDEA AND
SAMARIA

תעסוקה בד: בתי
ביהודה וכבישה

ושומרון
27.33

19761977198019851986198719881989

פעילים בד 250175279210275133257110Activeבתי olive press

establishments

 סועסקים
הכל 0ך

2,3359643,5001,1742,3315272,386440Employed persons

total

8601,0592,1694322,009315Employeesשכירים

עבודה ימי

שכירים טל
52,56111,720202,00018,598104,0485,48094,6515,706Working days of

employees

עבודה שכר

(rrei) שכירים של

4581439,593324,7701,737,320172,1241,891,023163,663Wages paid to
employees (NIS)

Extractionכנישה

זיתים ת₪מת

(טונות)

31,6516.29788,80012,34890,2626,46488,8856,016Olive input (tons)

שמן תפוקת
(0ונות<

8,3041,78622,2003,02416,9301,54319,1911,582Oil output (tons)

המיצוי 2628252419242226Extractionאתוו rate

)percentages)

741 עזה ורובל שומרון .הודה,



INDUSTRY

INDICES OF INDUSTRY IN JUDEA AND
SAMARIA

■v'wyn
ושומרון ביהודה תעשייה מדדי

Base: llll 1984 = 100 הבסיס:

ופלססיק מוצריגומי
משקאות בסיסיתמינרליםומוצריםטקסטילמזון, תעשייהמתכת

ומוצריווהלבשהוטבק ומוצריועור YDמתכתאלמתכת"םכימיים אחריםומוצרי
ראשי הכלענף Food,Textilesסך andLeather andWood andRubber,NonmetallicBasic metalOtherMajor branch

Totalbeveragesclothingits productsits productsplastics andmineralsand metalindustrial
and tobaccochemicalproductsproducts

products

ענף 24;18;12111213141516192021222317סמל
25;28Branch code

1984 991009793100100102100101Employedמועסקים persons 1984

1985991039689931021071041071985
198610511710692901081121061091986
198710912411595851221151021111987

§1 988841247466541099673871988§
19899112978666013711179881989

99999794101100102102103Employeesשכירים 1984
19851011079691921021041091141985
198611212811196811111091151271986
1987121139126104861261141101401987

§19889514582684811494781161988§
1989104149876650144112851121989

(דולרים) 103105958088107110109104Revenueפדיון (US$) 1984
198510910011894901141441411331985
19861641432251581391602432032291986
19871921492782441601863442533271987

§1988154143151166811732231572251988§
1989142132136126681632001392401989

יומי עבודה 9995112869695969496Employeesשבר daily 1984
1985 (דולרים) 1169915311896111101114110wageלשביר (US$) 1985
19861481082201631371371331401521986
19871701192651791591571571651651987

§19882061443072032101701742011841988§
19891841332791991681471481601861989

>
>N
ט
0
>
>

>

>
O

O



INDICES OF INDUSTRY IN
THE GAZA AREA

עזה בחבל תעשייה מדדי
Base: //// 1984 = 100 הבסיס:

Major branch

111
2£E

e 2

Jt CO

11 ?I

o
C to

I?!
5gl

I
i ™
'=. SX CO!I
li 

הכל סך
Total

ואשי ענף

Branch code 21 1721,28 2226 16 14 1315 1112 12 ענף סמל

Employed persons
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Employees
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Gross revenue (US$)
1984
1985
1986
1987

t988§
1989

Employee's
daily wage (US$)

101

94
96
99
93
94

100

92
94
97
93
93

89
74
122
225
205
234

102

96
100

102
95
97

102
96
98
102

95
96

92
157

269
236

260

98
98
100

106
97
97

97
95
93
100

§95
91

102

83

85

122

128

128

100
94
95
101

§91
92

99
90
90
99
§96
92

103
70

106
180
147

165

98
91

103
112

96
97

98
90
104

116
98
97

93
49
94
175

159
198

98
91

102

110
94
96

98

90
104
114

97
97

95
59
146

257
198

230

19849995

19859389
198610095

198710698
19889486

19899587

19849891

19859286

19869895
198710696
1988§9582
19899482
(דולרים) סדיון
19849377

19857363
1986118116

1987181126

§1988159115
1989175129

יומי עבודה ו!וכר

(דולרים) לשניר
198490879091928892881984

198587898788828889781985

19861331421571571301091431301986

19872122062662681861662452251987

§19882652423213212462113132871988§

19892422112962972142062782541989

743 עזה וחבל שומרון יהודה,



ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים,
viiix 1987 חדשי ממוצע 27.36

min"innivuiSamairaJudea and

ronoגומי,
,liraמוצריבסיסיתמינרליםפלס0יק

n1Nj7u1r}עור0קם0ילYKתעשייהומוצריאלומוצרים
הכל אחריםמתכתמתכת"םכימייםומוצריוומוצריווהלבשהוסבקסך
TotalFood,TextilesLeatherWoodRubberNonBasicOther

beveragesandand itsand itsplasticsmetallicmetalindustrial
andclothingproductsproductsandmineralsandproducts

tobaccochemicalmetal
productsproducts

ענף 12111213141516192021222317,18,24,25,28סמל

כולל 0ך  2,46224948319948568207619153מפעלים

גודל קבוצת
במפעל) מועסקים (מסי

1656701522617914617436
23944721235921997231774
47606751137979189711333
81082142018361723
112010674717561354
21+68112814384

11,9831,9212,9749711,1831,2541,1471,799736מועסקים
שכירים 8,0111,4522,3025744221,157738857510מזר,:

דולרים) (אלפי 19,7778,0411,9477991,0032,9871,8441,3771,777פדיון
דולרים) (אלפי עבורה 1,7804004318976302198168116שכר

(דולרים) יומי 9.0110.727.477.207.0410.6711.607.809.30שכר

המעסיקים 1,361125284136193SO18231181מפעלים
הכל 0ך  שכירים

גודל קבוצת
במפעל) מועסקים (מסי

147754912747144148725058
5104135882724415804815
11199974317561254
20495542810472
50+2074612

10,2301,7012,7168457331,2291,0851,311611מועסקים

דולרים) (אלפי 18,8607,8601,8317317332,9791,8181,2061,701פדיון

מעסיקים שאינם 1,10172419963292182530873מפעלים
הכל 0ך  שכירים

1,7532202581264502562488126מועסקים

דולרים) (באלפי 9171821166827082517177פדיון
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ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH
Monthly average VIIIX 1987

my lynGaza Area

בסיסית,0קס0יל, rono
מתכת,הלבשה, run:0וצרי

,limעורYVציוד מוצרימוצרימכונות,
וכליומוצריוflJD:ומוצריו מינרליםתעשייהחשמלי

הכל אלמתבת"םאחריםהובלהWoodהלבשה,Textilesוטבקסך
TotalFood,clothing,Thereof:andBasic metal,OtherThereof:

beveragesleatherclothingitsmetal productsindustrialnonmetallic
andandproductselectrical andproductsmineral

tobaccoitstranspotrproducts
productsequipment

1211121315141622261721,2821Branch code

1,793116595493358399326282ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Size Group
)Employed persons

in establishment(
41353118921071211571

7622615110618220519818623
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$(
93570371338124206164127Total wages (1,000$(
8.788537.136.989.4312.879.599.29Employee's daily wage

)dollars(

1.O7049387334160186288258Establishments engaging
employeestotal

Size Group
)Employed persons
in establishment(

633191259012314022721914
3372419818130394629510
83458563315111119
844222049
102332350+

6,1724332,8022,5678369411,160965Employed persons

6,2411,0371,9081,0776201,2551,423971Revenue (1,000$(

724672081601982133824Establishments not
engaging employeesto

1,114853232473053287452Employed persons

763461421013381855232Revenue (1,000$(
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BUILDING

AREA OF BUILDING, BY
INITIATING SECTOR AND
PURPOSE1
Thousand m2

בג"ה

האזרחית, הבנייה שטח
וייעוד1 יוזם לפי

מ"ר אל0י

Samaria ושומרון Judeaהורה andniv VanGaza Area

הכל פר0ית0ך ציבוריתבנייה הכלבנייה פרטית0| ציבוריתבנייה בנייה
TotalPirvate buildingPublic buildingTotalPrivate buildingPublic building

הבנייה Totalכל building
בני Buildingהגמר completed

196879.031.847.23.63.30.3
1978655.3649.45.9257.4247.410.0
1980749.7746.13.6260.6259.51.1

1982707.6703.63.9364.5359.64.9
1984696.8693.63.2289.5284.55.0
1985778.7776.81.9232.3225.27.1

1986863.2851.212.0288.4280.28.2
1987944.9929.613.3252.6250.62.0

§1 988258.1258.1

Buildingבנייההתחלת 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
1985778.2771.46.8309.7300.59.2
19861,039.31,021.417.9280.0275.05.0
19871,005.3994.311.0§295.4§29153.9

§1988275.6275.6
למגורים Residentialבנ"ה building

בני Buildingהנמר 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

§ 1988230.6230.6
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

1984546.0546.0277.2277.2

1985646.6646.6263.0263.0

1986819.5819.5239.9239.9

1987720.4720.4§261.2§261.2

§1988241.0241.0

1 Excluding building in the Jewish localiiies. היהודיים. נ"שונים הנג"ה כורר *V 1
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DWELLINGS, BY SIZE AND
ROOMS1

גודל לפי דירות,
וחדרים1 27.38

noie/1 !runעזה הבל
Judea and SamairaGaza Area

198519861987198519861987

Buildingבנייהגמר completed
הכל 4,6685,2295,7401,2271,247דירות0ך 1,404DWELLINGSTOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 59661032428חדר 221 room

חדרים 25927711,10710388 902 rooms

חדרים 31,4451,5751,794220195 2513 rooms

0'Tin a1.5542,0742,085385339 4304 rooms

ויותר G'nn 51,018743651495597 6115 rooms and more

הכל 18,27919,44020,2775,0565,332חדריםסך 5,934ROOMSTOTAL

17,14918,55719,4585,0485,317נדירות 5,931In dwellings

1,130883819815נוספים 3Additional

מר) (אלפי הדירות 618.7659.9729.5169.2180.2שטח 202.9Area of dwellings (1,000 m2)

בדירה חדרים 3.73.53.44.14.3ממוצע 4.2Average rooms in dwelling

(מר) לדירה ממוצע noiy132.5126.2127.1137.9144.5 144.5Averageareaper dwelling (m2)

בנייה Buildingהתחלת begun
הכל 4,7365,9755,4171,5111,392דירות0ך 1,345DWELLINGSTOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 74621052223חדר 261 room

חדרים 26278601,01610298 932 rooms

חדרים 31,4381,8211,746245194 2013 rooms

חדרים 41,7172,4851,904414308 3744 rooms

ויותר חדרים 5880747646728769 6515 rooms and more

הכל 18,29622,06819,1216,4916,185חדרים0ך 5,780ROOMSTOTAL

17,17521,13318,3746.4876,180נדירות 5,765In dwellings

1,12193574745נוספים 15Additional

מר) (אלפי הדירות now607.7773.3683.8218.6204.0 191.8Area in dwelling (1.000 m2)

נדירה וודרים 3.63.53.44.34.4ממוצע 4.3Average rooms in dwelling

(0"ר) לדירה ממוצע nan/128.3129.4126.2144.7146.6 142.6Average area per dwelling (m2)

1 Excl. building in Jewish localities.
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BUILDINGS AND THEIR AREA
AND DWELLINGS IN
COMPLETED BUILDINGS1

ודירות ושיטתם מבנים
שנגמרו1 במבנים

1987

27.39

Type of locality
and area of
building

nnn
Dwellings

"/
■DO

no.

המבנים now
Area of building

o/o
!"0 1,000
1,000
.sq.m

Buildings2

0/o

"שוב צורת
מבנה now/

1andושומרון■הודה SamaneJudea
הכל 4,505100.0913.0100.05,740100.0TOTALסך

1,87342.0549.460.02,91051.0Townsערים

2,63258.0363.640.02,83049.0Villagesכפרים

(מיר) Areaשטח (sq.m.)
1503287.312.41.42113.7150

5110097121.676.78.488415.451100

1012001,82640.5270.029.61,92633.5101200

20130071315.8178.11951,13519.8201300

3015004149.2155.617.083814.6301500

5011,0002034.5132.414.55579.75011,000

1,001+501.187.89.61883.31,001 +

עזה AreaGazaחבל

הכל 1,002100.0242.6100.01,247100.0TOTALסך

77777.5189.378.094475.7Townsערים

22522553.222.030324.3Villagesכפרים

"ו) מ Area(שטח (sq.m.)
150575.72.10.9403.2150

5110014014.011.14.612510.051100

10120036636555522.935828.7101200

20130016516.540.716.820016.0201300

30150018218.169.028.429423.6301500

5011,000858.555.122.720716.65011,000

1,001+70.79.13.7231.91,001+

Excl. building in Jewish localities.
Including nonresidential buildings.

יהודיים. ביישובים הבנ"ה כולל לא 1

למגורים. שאינם מבנים כולל 2
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PRIVATE BUILDING AREA, BY
PURPOSE AND TYPE OF
LOCALITY1
Thousand sq.m.

לפי פרטית, בנ"ה שטח
"שוב1 וצורת "עוד

מו אלפי

1987

8g3
? 8 51£

!11
8|§ ifo

הכל סך
Total

1986

5 to

b *
if
Q

הכל 0ך
Total

בני Building■ההתחלת begun
ושומרון יהודה
הכל סך

ערים
כפרים

1,021.4
554.2
467.2

773.3
370.2
403.1

20.7
4.6
16.1

25.4
15.0
10.5

201.9
164.5
37.4

994.3
687.3
307.0

683.8
427.4
256.4

17.3
2.7
14.5

19.3
12.6
6.7

274.0
244.6
29.4

Judea and Samaria
TOTAL
Towns
Villages

ו1זה חבל
הכל סך

ערים
כפרים

275.0
222.5
52.5

191.8
152.7
39.1

0.3
0.2
0.1

47.8
37.3
105

35.1
32.4
2.8

289.0
238.3
50.7

204.0
167.6
36.4

0.1
0.1

54.7
44.8
9.8

30.2
25.7
4.5

Gaza Area
TOTAL
Towns
Villages

Building completed בנייר, גמ\

Judeaand Samaria
TOTAL
Towns
Villages

Gaza Area
TOTAL

Towns
Villages

161.8 20.8 18.9 729.5 930.8
1332 12.6 3.4 399.6 548.8
28.6 8.1 15.5 329.9 382.0

29.0 44.1 0.1 202.9 250.5
25 5 325 0.1 153.3 194.6
3.5 11.6  49.6 55.9

150.5
107.9
42.7

33.1
29.3
3.7

21.1 19.6 659.9
12.1 4.0 284.8
9.0 15.6 375.1

851.2
408.8
442.4

26.6 0.3 169.2 280.2
22 2 0.3 132.6 215.2
44  36.6 64.9

ושומרון יהודה
הכל סך

ערים
כפרים

עזה חבל
הכל סך

ערים
כפרים

1 Excl. building in Jewish localities.

HOTELS

HOTELS IN JUDEA AND
SAMARIA

יהודיים. ביישובים בנ"ה >

מלון בת1

ושומרון ביהודה מלון בתי

1987 1986 1985 1980 1970 1968

Open י01613ר1
Rooms1 ■2

Beds1■2
Guests

PERSONNIGHTSTOTAL
Bethlehem and Bet Jala
Nablus and Jenin
Hebron and Jericho
Ramallah and El Birra

Percent occupancy
Employees (monthly average)

At current prices
Wagestotal (NIS)
Wagesmonthly average per
employee (NIS)

Revenuetotal
)NIS)

Average annual revenue per
hotel (NIS)

18 18
358 323
807 739

14,537 11.723

39,272 31,585
27.698 21,631
6 073 4,965
2,194 2,537
3,307 2,452

13.3

49

11.7

48

17
285
665

13,058

27,362
15,552
6,221
2,467
3,122

11.3

31

15
196
486

14,186

35,855
9,945
12,974
4,946
7,990

20.2

26

29
342
868

8,047

84,590
3,144
26,184
13,661
41,601

26.7

49

20
268
612

20,438

32,439
1,801
6.656
5,080
18,902

14.7

41

223,128 186,732
379 324

84,974
228.4

838,292 698,294 316,873

46,572 38,794 18.640

188.8
0.62

1,160

77

8.9
0.015

22.7

0.8

6.8
0.014

14.7

0.4

פתוחים' מלון נת1
י2 חדרים
מינוותי'2
אורחים

הכל לינות0ך
ניאלה ובית לחם בית

וגינין שנם
ויריחו חברון

בירה ואל רמאללה

התפוסה אחון

לחודש) (ממוצע שכירים

שוטפים במחירים
>שח) הכל עבודהסך טנר
חודשי עבודהממוצע שנר

(שיח) לשכיר
(שח) הכל פדיון0ך

מלון לבית שנתי ממוצע פדיון
(שח)

1 At end 01 year. 2 In open hoetls.
פתוחים. מיון בבתי 2
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TRANSPORT

MOTOR VEHICLES, BY TYPE
OF VEHICLE AND DRIVERS
End of year

לפי מנועיים רכב כלי
ונהגים רכב סוג

שנה סוף

תחבורה

27.42
Type of vehicle 1987 1986 1985 1984 1980 1970 הרכב סוג

Judea and Samaria

VEHICLESTOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other
vehicles

DRIVERS

ושומרון ■הודה

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

614 591 571 567

942 941 939 939

705 691 684716

3,972

531

3,763 3,560

531 531

3,311

524

7,905 1,299

508 394

892 828

629 134

2,145 459

487 153

72,853 64,055 55,387 47,716 29,204 7,200

הכל רכבסך כלי

פרסיות מכוניות

מסחריות ומכוניות משאיות

ומיניבוסיט אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד רכב

נהגים

Tin1nrvGaza Area1

הרכב 197019801986198719881989סוג

הכל רכבסך 13,58721,39224,86524,36723,008VEHICLESTOTALכלי

פר0יות 1,2937,55015,89318,76118,13817,343Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,9053,8494,3744,4573,869Trucksמראיות and commercial cars

ומיניבוסים 287362676668Busesאוטובוסים and minibuses

790773773773773Taxisמוניות

וקטנועים 175567162162151148Motorcyclesאופנועים and scooters

36636627680726734Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 136626485673Specialרכב service and other
vehicles

4,43722,15045,07548,44350,44051,970DRIVERSנהגים

1 As of July 1986, data are based on an updated vehicle file. מעודכן. רכב קונץ על מבוססים הנתונים ,1966 ביולי ההל
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ROAD ACCIDENTS WITH
CASUALTIES, BY TYPE OF
ACCIDENT, CASUALTY AND
TYPE OF VEHICLE INVOLVED

עם דרכים תאונות
סוג לפי נפגעים,

וסוג נפגע סוג תאונה,
מעורבים רכב כלי

27.43

ושומרון .הודה
Judea and Samaria

otn
AreaGaza

19711985198619871971198519861987

הכל 550685830903440418507564ACCIDENTSTOTALתאונותסך

התאונה 110Type of accident
נע רכב עם 11719822431085113165184Collisionהתנגדות with moving

vehicle

אחרות 2123343691297Otherהתנגשויות collisions

רגל הולך 301369464444280277322352Runningדריסת over a pedestrian

1119510811366161121Otherאחר

הכל 8891,2501,4171,620580593811873CASUALTIESTOTALנפגעיםסך

Ageגיי
(014) 273284372417261264327336Children■לדים (014)

(1564) 5467578471,020232293442468Adultsמבוגרים (1564)

(65+) 3948484519302632Oldקשישים people (65+)
ידוע 311611501386861637Notלא known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317399497475300296341374Pedestrianהולך

מנועי רכב 1312262953705074108137Driverנהג of motor vehicle

400583582703173161275269Passengerנוסע
אופניים 2838376034425958Bicycleרוכב rider

13461223202835Otherאחר

הפגיעה Severityחומרת of injury
6610911310747666684Fatallyהרוגים injured

קשה 240549640754195277223161Severelyפצועים injured

קל 581592664759334250522628Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 6969011,0791,249545543679758VEHICLESכלי INVOLVED

הכל סך TOTAL

ומסחרי פרסי 253518654745139309410478Privateרכב <S commercial cars

וטיוליות 185237249291116103104128Trucksמשאיות £ excursion vehicles

96415159148353527Taxisמוניות

613634381761013Busesאוסובוסים
4740486370416255Bicyclesאופניים

5429435355495857Otherאתר
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LOCAL AUTHORITIES

INCOME AND EXPENDITURE
OF TOWNS IN JUDEA AND
SAMARIA
NIS thousand, at current prices; budget
years

מקומיות רשויות
בערי והוצאות הכנסות

ושומרון .הודה

תקציב שנות שוטפים; במחירים ש"ח. אלפ1

1988/89 1987/88

INCOMEGRAND TOTAL
ORDINARY BUDGETTOTAL

Ordinary income
Through the civil administration
Property tax1
Fuel tax

From fees
Vegetable and fruit fees
Slaughtering fees
Industry, craft and building licenses
Sewage and disposal of garbage fees
Other fees

Lease of property and sales
Deposits
Reimbursement of expenses on

interest and miscellaneous
Establishments
Water
Electricity

EXTRAORDINARY BUDGETTOTAL
Loans and grants from the civil
administration

Transfers from external factors
Other2

EXPENDITUREGRAND TOTAL
ORDINARY BUDGETTOTAL
Ordinary expenditure
General administration
Sanitation
Engineering and technical depatrment
Guarding and security and fire
extinguishing

Refund of deposits incl. libraries
Establishments
Water
Electricity

Repayment of loans

EXTRAORDINARY BUDGETTOTAL
Sanitation
Roads and lighting
Establishments
Public building
Other (incl. acquisition of land and

equipment)

79,994.949,516.2
68,572.846,566.2

35,376. /17,829.9
11,012.85,273.2
7,630.84,517.2
3,382.0756.0
13,141.87,174.6
3,762.71,777.4
411.4190.9

5,991.33,221.4
2,089.91,672.6
8865312.3

1,601.9979.3
5,656.82,028.0
3,902.72,374.8

33,256.728,736.3
8,294.97,589.0
24,961.821,147.3

11,422.22,950.0
7,516.11,561.6

3,042.5962.3
863.5426.1

86,985.457,685.3
69,247.351,883.9
35,787.624,684.6
8,789.57,316.6
5,836.75,333.2
16,598 98,848.6
1,552.11,548.1

3,004.41,638.1
33,459.827,199.2
8,660.37,577.1
24,799.519,622.1

5.8

17,738.25,801.4
2,053.123.9
5,674.31,575.5
2.280.9469.6
3,636.91,868.9
4,092.91,863.5

כולל סך  n/ojjn
הכל םך  רגיל תקציב

רגילות ה3נ0ות
האזרחי המינהל באמצעות

רכושי מס
דלק מס
מאגרות

ופירות ירקות אגרות
סוויסה אגרות

ובנייה מלאכה תעשייה. רישיונות
ואשפה ביוב אגרות

אחרות אגרות
ומכירות נכסים השכרות

פיקדונות
ושונות ריבית הוצאות, החזר

מפ/(לים
מים

חשמל

רגיל בלתי תקציב
מהמינהל והלוואות מענקים

האזרחי
ח/ץ מג1רמי העברות

אחר2

כולל סך  הוצאות
הכל סך  רגיל תקציב

רגילות הוצאות
כללית nVmn

תברואה
0כנית ומחלקה הנדסה

אש וכיבוי שמירר.

ספריות) (כולל פיקדונות החזר
מפעלים
מים

חשמל
0לוות פירעון

הכל סר  רגיל בלתי תקציב
תברואה

ותאורה דרכים
מפעלים

ציבור מבני
קרקע רכישות (כולל אחר

וציוד)

1 Includes licenses for businesses. 2 E.g., participation 01 owners and institulions. ומוסדות. בעלים השתתפות כגון: 2 לעסקים. רשיונות כולל
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והוצאות INCOMEבעריהכנסות AND EXPENDITURE

עזה27.45 OFחבל TOWNS IN THE GAZA
AREA

תקציב שנות שוטפים; במחירים שח, NISאלפ1 thousand, at current prices; budget
years

1987/881988/89

כוללי סך  D10:Dn83,678.454,025.9INCOMEGRAND TOTAL1

הכל סך  רגיל 58,497.543,333.9ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

רגילות 24,157.19.189.4Ordinaryהננס/!/ income

ואגרות 2,836.01,636.2Ratesארנונות and fees

הרשות Municipalרכוש propetry

rj"D1pr> rj'nn'ti8,395.85,998.2Local services

2nnny12,925.31,555.0Miscellaneous2

34.340.434. /44.5Establishments

ear6,144.46.035.9Water

<ot'/n27,782.427,847.6Electricity

413.6261.0Sewageני/נ

0ך  רגיל בלתי 25,180.910,692.0EXTRAORDINARYהכלתקציב BUDGETTOTAL

האזרחי מהמינהל 15,676.28,560.2Grantsמענקים from the civil administration

נעלים והשתתפות עצמי 8,909.52,081.0Selffinancingמימון and participation of owners

חוץ מגורמי 595.250.8Transfersהעברות from external factors

כוללי סך  74,163.153,171.0EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL1

הכל סך  רגיל 47,795.942,833.9ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

רגילות 20,093.914.153.5Ordinaryהוצאות expenses

כללית 3,085.13,281.6Generalהנהלה administration

מקומיים 8,029.18,604.4Localחרותים services

ממלכתיים 109.211.5Governmentושירותים services

רגיל בלתי לתקציב 8,840.52,256.1Transferהעברה to extraordinary budget

027,702.028.680.4Establishmentsפע>ים

3.861.74,115.7Water

23,187.523,376.5Electricityחשמל

652.81.188.3Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 26,367.210,337.1EXTRAORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

צינור 14,633.14.064.0Publicננסי propetry

7,061.94.290.5Establishmentsמפעלים

4,672.21,982.6Other3אחר3

Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget. 2 Incl. income
from government services and from previous years. 3 E.g., acquisition
of vehicles and equipment,master plan, transfer to ordinary budget etc

משירותים הכנסות כולל 2 רגיל. לבלתי רניל מתקציב הענווה כולל 1

מת*ר. תוכנית וציוד. רכנ טל רכישות כנ(ן: 3 קודמות. omn .o'OTVoo
וכוי. הרניל לתקציב הענרות
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PUBLIC ORDER

COURT MATTERS1, BY
STAGE OF PROCEEDINGS
AND TYPE OF MATTER

ציבורי סדר

משפטי, בבתי עניינים
פעולה שלב לפי

עניין וסוג

עניין סוג

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

mv etn
Gaza Area

Type of matter
הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

0ר0
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
סליליים

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

60,590
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

All matters
Civil
Criminal
Traffic

I JlA/' 1courtHigh
העניינים 2,8712,806264422410128Allכל matters
67861711624225190Civilאזרחיים
2,1932,18914818015938Criminalפליליים

מחוזיים משפט Districtבתי courts
העניינים 2,6502.6331,3071,6221,610552Allכל matters
1,8971,9521,009849846395Civilאזרחיים
753681298773764157Criminalפליליים

השלום2 משפט 1rte2■בתי

2,672 87,210 87,175
545 917 838

1,777 19,586 19,846
350 66,707 66,491

16,645
982

8,422
7,241

74,625
2,054
10,858
61,713

75,069
2,125
11,490
61,454

העניינים כל
אזרחיים

פליליים
תעבורה

1 Excluding matters in military coutrs. 2 As of 1979, excluding
"fine or trial" traffic offences. 3 Criminal matters include also traffic
offences.

עבירות נכללו לא נ1979 ההל 2 הצבאיים. הדין בבתי עניינים כולל יא 1

גם כוללים סליליים עניינים 3 קנס. ברירת מסוג תנועה
תעבורה. עבירות
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EDUCATION

EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY
CONTROLLING AUTHORITY

לפי חינוך, מוסדות
מנהלת רשות

חינוך

עזה חבל
Gaza Area

ושומרון יהודה
Judea and
Samaira

הכל 10
Total

Institutions
Classes
Pupils

Institutions
Classes
Pupils

INSTITUTIONS
CLASSES
PUPILS

Government institutions
Institutions
Classes
Pupils

UNRWA institutions
Institutions
Classes
Pupils

Other institutions
Institutions
Classes
Pupils

1967/68תשנוו
987821166

6,1484,4021,746
222,266142,21680,050

1innlun§1987/881
(1,515)(1,199)(316)
13,5629,3444,218

479,133302,447176,686

1988/89
331

4,429
185,410

(113)
2,057
84,433

162
2,084

93,262

(56)
288

7,715

1,174
9,226

303,083

827
6,878

235,231

100
1,181

39,642

247
1,167

28,210

o'oian
)1,505)
13,655

488,493

(940)
8,935

319,664

(262)
3,265

132,904

(303)
1,455
35,925

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים
ממשלתיים מוסדות

מוסדות
כיתות

תלמידים
ססות של מוסדות

מוסדות
כיתות

תלמידים
אחרים מוסדות

מוסדות
כיתות

תלמידים
1 Data for the beginning of the
school year; see introduction. nan ראה הלימודים; rm< לתחילת  oxnxi

PUPILS, BY TYPE OF
INSTITUTION

דרג לפי ,D'PDVn
המוסד 27.48

י1988/89 תשמ0י

Region אזור

Gaza Area
inniiui

Judea and
Samaria

מזה:
מוסדות
ססות

Thereof:
UNRWA
institutions

הכל סך
Total

§nn10n
§1987/88

תשכח
1967/68

TOTAL

Kindergatrens
Primary schools
Preparatory schools
Postpirmary schools
Teacher training colleges

185,410 303,083 132,904 488,493 479,133 222,166

6,709
112,959
41,229
23,470
1,043

13,848
183,041
67,544
37,463
1,187

1,306
93,463
37,083

579
473

20,557
296,000
108,773
60,933
2,230

25,652
294,475
103,083
53,906
2,017

3,850
162,051
40,177
15,910

278

הכל סך

ילדים גני
יסודיים ספר בתי
מכינים ספר בתי

עליסוד"ם ספר בתי
למורים מדרש בתי

1 See note to Table 27.47.
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ומין גיל לימוד, שנות לפי ומעלה2, 15 בני
השכלה

וניל I'n

לימוד שנות

Total הכל 0ך

0167891213+ אלפים
Thousands

י אההים
Percents

Judea and Samaria ושומרון ■הודה
כולל סך

1970322.9100.047.526.410.514.70.9
1975366.9100.037.025.812.019.85.4

י 1980401.0100.028.526.812.724.773
י 1983420.3100.026.625.113.526.18.7
1984436.3100.025.724.413.726.89.4

י 1985443.8100.025.223.514.027.210 1
1986459.6100.023.423.814.527.710.6

21987455.8100.023.824.212.629.110.2
31988459.1100.023.024.013.130.49.5

כולל םך  31989469.5100.022.323.013.332.29.2
151751.6100.0(1.5)14.624.559.2(0.2)
1824129.2100.03.018.615.950.312.2
2534129.1100.07.528.916.330.616.7
354446.3100.026.333.910.421.28.2
455441.4100.055.525.4(4.6)10.9(3.6)
556437.3100.070.522.0(3.2)(3.5)(0.8)
65+34.6100.082.913.3(1.5)(1.7)(0.6)

גברים
1970153.7100.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230.514.726.08.6
'1980193.3100.014.228.815.130.911.0
'1983203.8100.013.526.415.831.912.4
1984212.0100.012.825.516.132.712.9
י 1985215.1100.013.424.216.232.513.7
1986222.9100.012.223.916.832.914.2

21987221.3100.012.424.814.734.213.9
31988223.2100.011.724.315.136.112.8

הכל סך  31989229.5100.011.422.9'15.238.212.3
151727.0100.0(0.7)12.623.762.6(0.4)
182468.0100.0(1.2)14.217.054.513.1
253466.7100.0(2.0)22.517.735.022.8
354419.4100.0(6.7)35.613.930.912.9
455416.6100.024.541.9(78)18.6(7.2)
556415.9100.045.942.1(4.4)(6.3)(1.3)
65+15.9100.069.624.2(2.5)(2.5)(1.2)

נשים
1970169.2100.065.118.96.78.8(0.5)
1975189.7100.052.821.59.513.92.3
'1980207.7100.041.824.810.519.03.9
'1983216.7100.038.923.811.420.65.3
1984224.3100.037.923.511.521.160
1985228.7100.036.323.011.922.26.6
1986236.7100.034.223.712.222.87.1

21987234.5100.034.623.710.524.46.8
31988235.9100.033.723.711.225.16.3

הכל סך  37989240.0100.032.623.211.626.46.2
151724.6100.0(2.5)16.725.355.5
182461.2100.05.123.614.745.511.1
253462.4100.013.335.914.626.010.2
354426.9100.040.332.87.814.2(4.9)
455424.8100.076.214.5(2.4)(57)(1.2)
556421.4100.089.3(7.0)(2.3)(1.4)
65+18.6100.094.0(3.8)(1.1)(1.1)

מבוא. ראה בפקידה קשיים על 3 .27.17 ללוח 32 הערה ראה 2 .27.17 ללוח 1 הערר, ראו,
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EDUCATIONAL LEVEL

POPULATION AGED 15 AND OVER2, BY YEARS OF
SCHOOLING, AGE AND SEX

Yearsof schooling

Sex and age הכל 1oTotal

0167891213+ אלפיס
Thousands

אחוזים
Percents

GRAND TOTAL
Gaza Area /mv }j7

196.8100.051.116.87.224.4(0.5)1970
225.0100.038.91858.629.05.01975
242.7100.030.220.110.232.66.919801
261.8100.026520.69.633.49.91983'
264.9100.025.420.29.334.310.81984
278.8100.024.419.910.035.110.61985'
286.6100.023.119510.036.111.31986
282.6100.022.220.29.038.410.219872
291.9100.021.320.99.33959.019883

301.2100.021.32058.940.88.519893  GRAND TOTAL
33.9100.02.113.611.872.5_1517
82.0100.03.721.211.052.112.01824
83.0100.06.323511.944.913.42534
36.3100.019.924.07538.99.73544
26.2100.058.721.6(3.0)12.93.84554
22.4100.074.620.1(1.3)(3.1)(0.9)5564
17.4100.091.3(7.5)(12)65+

90.4100.034.224.69.131.5(0.6)
Males

1970
104.8100.025.223510.033.67.71975
115.8100.018.423.910.536.610.619801
125.8100.015.424.69.935.414.719831
127.3100.015.023.99.335.716.11984
134.3100.014.123510.436.515.51985'
138.9100.013.322.310.437.716.31986
137.0100.013.023.39.339.814.619872
141.5100.012.523.59.142.112.819883

146.7100.012.722.98.443.512519893  Total
17.8100.0(1.7)13.6(10.7)74.0_1517
43.1100.0(2.8)21.19.550.815.81824
43.4100.0(3.2)24.09.944.018.92534
14.8100.0(7.4)25.5(8.1)43.615.43544
9.9100.028.632.6(5.1)25.5(8.2)4554
9.9100.054.136.7(3.1)(5.1)(1.0)5564
7.8100.083.3(14.1)(26)65+

Females
106.4100.065.310.35.618.4(0.4)1970
120.2100.051.214.17.324.82.61975
126.9100.040.816.610.029.03.61980.
135.6100.036.817.09.231.65.41983'
137.6100.035.116.89.133.15.91984
144.5100.033.816.99.533.86.01985'
147.7100.032.316.99.534.96.41986
145.5100.030.817.28.837.16.119872
150.4100.029.518.59.537.15.419883

154.5100.029.518.09.338.34.919893  Total
16.1100.0(2.5)13.113.171.3_1517
38.9100.0(4.9)21.112.353.78.01824
39.6100.09.622.814.246.17.32534
21.4100.028522.9(7.0)35.5(6.1)3544
16.4100.076.815.2(1.8)(4.9)(1.3)4554
125100.091.9(7.3)(0.8)5564
9.6100.097.9(2.1)


65+

1 See note 1 to Table 27.17. 2 See notes 23 to Table27. )7. 3 For difficulties in enumeration  see intorduction,
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HEALTH

HOSPITALS AND HOSPI
TALIZATION, BY REGION

בריאות

ואשפת, חולים בתי
אזור לפי 27.50

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

עזה <jn
Gaza Area

19861987198819891986198719881989

רווחים' 1716בתי 16157777Hospitals1

כפועלי 1,3151מי0ות ,336 1 ,3431,320945908. 895933Actual beds1

irDuiNKi 74,40168,529חולים 81 .69868,28470,30174,25468,22769,886Hospitalized patients

ninny iu O't/n74,14568,047 81,47567,85370,20474,25668,50568,727Discharged patients

נפטרו 9811,055מזה: 9741,1221,0441,0441,1041,118Thereof: deceased

(אלפים) אשפוז 354.2375.8ימי 388.13635227.92283215.9226.0Hospitalisation days

(thousands)

מי0ות תפוסת 73.976.9אחוז 80575.568.469.464.768.3Percent of bed
occupancy

15,20019,82820,02020,79120,51821,82416,05520,387Surgicalניתוחים operations

Thereof: in governmental hospitals ממשלתיים חולים בבתי :rim

חולים' 292929296666Hospitals1בתי

בפועלי 9749999991,002885856828869Actualמיסות beds1

יאושפזו 58,47764,04051חולים .55945,57666,63270,31363,42969,344Hospitalized patients

ששוחררו 58,25863,80951,11245,33366,55670,31563,70168,204Dischargedחולים patients

נפסרו :7337377488249769731,0461,115Thereofמזה; deceased

(אלפים) אשפוז 268.3299.9284.0272.8214.6210.9196.8204.5Hospitalizationימי days

(thousands)

מי0ות תפוסת 75.584.077.574.668.968.163.566.9Percentאחוז of bed

12,17113,43812,22411,41517,50219,68313,40120,102Surgicalניתוחים operations

1 End of year. 2 Incl. mental hospital. נפש. לחולי חולים בית כולל 2 השנה. בסוף ו
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EXPLANATORY NOTES

A. GEOGRAPHICAL AREA
1. Up to 14 V 1948, the day of the establishment of the State of Israel. the entire area of Palestine that was within the

jurisdiction of the Mandatory Government.
2. After the above date, the area within the jurisdiction of Israel according to the international borderlinewith Egypt and

ceasefire lines with other countries; as of July 1967  including East Jerusalem and as of 14 XII 1981  the Golan
Subdistirct.
Data for Judea and Samaira and Gaza Area relate to areas administered by the Israel Defence Forces at the time to
which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES
Economic Branches are classified according to the Standard Industrial Classification ofAll 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 theStandard Classificationof Occupations 1972 (Technical Publication No.
38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

D. CURRENCY UNITS:

1. Asof 1I 1986, the Israeli currencyis the New Sheqel (NIS)  1 ,000 oldSheqalim, which is divided into 100new Agorot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:
Weights  according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1 ,000 square meters (a quarter of an acre, approx).

F. 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
n.s.  not specified

H. YEARS AND MONTHS:

Calendar year January 1st  December 31st
Rain year  September 1st  August 31st
Agricultural year  October 1st  September 30th
School year  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 typesofyears, except calendaryears, are indicated byadash, e.g. 1966/67; months are indicated byRoman numerals.

Details do not necessarily add up to totals, because of rounding.
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CONSTRUCTION
Definitions  see Chapter 16  Construction.
Data on civilian construction in Judea, Samaria

and Gaza Area are estimates and refer only to
beginning and completion of new buildings
(including additions ot existing buildings), without
repairs of existing buildings.

The estimate is based on data supplied by the
following bodies: 22 local authorities, by means of
a special questionnaire; civil administration offices,
UNREA; repotrs 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 building activity in
Jewish localities.

HOTELS
See definitions in Chapter 17  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 18  Transport
and Communication.

Accidents: See sources and definitions in
Chapter 18  Transport and Communications.

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 Statisticsofthe Administered
Territories No. 2, 1978.

PUBLIC ORDER
Data on the coutrs' activities were obtained

through the Armed Forces Command.

EDUCATION
Data on the educational system were

summarized by the civil administration in Judea,
Samaria and Gaza Area from repotrs 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 22.
Primary school: The first six grades (I  VI).
Preparatory school: The three grades following

primary school grades (VIIIX).

Postprimary schools: The three grades
following the postprimary school classes (X XII).

Controlling authority: Schools were 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. Since 1978/79, the Gaza Area and Notrh Sinai

does not include areas which were returned to
Egypt.

b. Most of the Jordan Subdistrict was included
in the Bethlehem Subdistrict.

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 24.
Surgical operations include also those that did not
entail hospitalization.

SOURCES
Data are based on monthly repotrs submitted by the
Health Officers in Judea, Samaria and GazaArea.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
398 Kindergatrens and Schools in the

Administered Territories, 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

CENSUS OF POPULATION 7967
1 Data from Full Enumeration

Administered Areas
in the

2. Housing Conditions, Household Equipment,
Welfare Assistance and Farming in the
Administered Areas

3 Demographic Characteristics of the
Population in the Administered Areas

4 Labour Force  Patr I

5 Labour Force  Patr II

TECHNICAL SERIES
44 Multiplicity Study of Bitrhs and Deaths in

Judea  Samaria and Gaza Area  Notrh Sinai
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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
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. In 1989, the Index of Daily
Wages of Employees was deflated by the
Consumer Price Index in Judea, Samaria and Gaza
Area, as it was measured every quarter year.

AGRICULTURE
FARM INCOME

Thephysicalproduction 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 fishing in 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 of farmers
about their use of selected inputs and according ot
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.

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 ofJudea, Samaria and the Gaza Area
(incl. the Jordan bridges). Monthly data are
published by the Bureau in theAgriculturalS/a//s//i:s
Quarterly and in the Judea, Samaria and Gaza Area
Statistics.

INDUSTRY
Definitions  see Chapter 14  Industry.
The new industrial samples. As of AprilJune

1984, new samples were used of industrial
establishments in Judea, Samaria and the Gaza
Area, derived from the framework of
establishments which was updated ofr this
purpose.

Wages and revenue were computed at U.S.
dollar values, in order 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 theApril June 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 averagefor 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, are as 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 more detailed
explanations see Statistics of Judea Samaria and
Gaza Area, no. 2, 1986.
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external population estimate and the population
estimate obtained after inflation of the first stage.

The external population estimate is based on
population estimates of the Central Bureau 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. Since 1976, the method forcalculating
population estimates has been changed. Instead of
using a projection, the estimates are based on
current monthly data. Persons living in institutions,
nomads and those living outside localities are
deducted from the population estimate according to
their share in the population as it wasobtained 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.

Since 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  1984.

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 andcomparing with previous years' data.

Since 1987, the personal questionnaireof 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 of 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 since 1979.

Employed persons and employees are
classified according to the new 1 970 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, a groupof about3,0005,000parttime
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.

Data on work days and wages refer to the last
calendar month. In the enumerating methods
employed, it is assumed that monthly wages are not
wages.

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
1981 100.0) 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 are compiled for
these areas.

ENUMERATION DIFFICULTIES SINCE 7988
Because of the events in Judea, Samaria and

the Gaza Area since the beginning of 1988, the
survey enumerators were confrontedwith 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. Since
1988, a considerable number of employed persons
were temporarily absent from their places of work,
or 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

)105(



Samaria and the Gaza Area. This basket includes
goods and services of standard equivalent quality
and quantity, so that the fluctuations of the index
represent only changes in prices.

The basket includes all the consumption
components of the urban populationand 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 carried
out in Judea, Samaria and Gaza Area between
September 1973 and August 1974. The updated
index is presented on the base of January 1976 =
100.071.

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
about 600 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 index in January 1976 the base period in relation
to which the index is presented was changed. This
causes a certain difficulty in determining the change
rate in the index between the various periods. But
for practical purposes, it is possible to chain the
index figures which are computed according to the
new base: January 1976 =100.0, with the previous
base: average July 1968  June 1969=100.0. This
can be done by multiplying them by a linking
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 energy (calories) and nutrition (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

Definitions of household facilities and
equipment, see introduction to Chapter XI  Living
Conditions, Abstract no. 36  1 985.

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 1 968, 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

For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see UpDating of. Consumer
Price Indices in Judea and Samaria and the Gaza Strip in the Price Statistics Monthly No. 3. 1976 and in Administered Territories
Statistics Quarterly, No. 1, 1976. (Hebrew only(.
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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
industrial products is based on foreign trade data,
with the addition of profit margins.

Valueofservicesof 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, expotrs and consumption data.

The gross capital formation estimate atconstant
prices was computed according to the changes in
average wages in the construction branch, building
input prices and prices of equipment impotred 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 7

Balance of Payments, Definitions and
explanations).

Goods: see Foreign Trade, below.
Sesc/Zws include income and expenditure on

services by the population.
Transfer payments include the patricipation 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., estimateson 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 quatrerly exchange rates for
transactions with Israelis, or, according to annual
averages for transactions with Arab 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 quatrerly exchange rate for
transactions with Israel and according to the
exchange rate on the date of the transactions  with
overseas countries.

PRICES
The Consumer Price Index measures the

percentage of change in the necessaryexpenditure
for the consumption of a fixed basket of goods and
services which represent the consumption (at a
cetrain date) of the urban population in Judea,
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Tables on the Gaza Area include also residents
of North Sinai, excluding Bedouins, between the
1967 Census and March, 1979.

Since April, 1979, the tables do not include the
population of ElArish and since 1982  the other
patr of North Sinai.

The death estimates and the age composition of
the migration balance were revaluated in 1982,
based on patrial 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
Statistics, nos. 1, 1983 and 1, 1987.

Births. The number of bitrhs is based on birth
notifications issued up to 1981 by SubDistrict
Health Offices and as of 1982 by the Population
Registration, according to repotrs of hospitals,
midwives and the families themselves. In the bitrh
registration, there may be some missing cases,
mainly cases of bitrhs at home where the newborn
died within a few days. A delay in the registration 01
some of the bitrhs is also possible.

As of 1 982, the repotrs on bitrhs in hospitals also
include bitrhs in medical centers or in clinics.

Deaths. Due to the incomplete recording of
deaths  mainly infant motrality  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 patrial empirical tests in the field. Various
surveys, tests and comparisons conducted
intermittently brought to a reassessment of the
estimates of motrality level (mainly infant motrality)
in the 'seventies. As a result, the estimates of
motrality 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 depatring and the number of
residents entering (including family reunification).
These figures are currently obtained from the
various border check posts and from Ministry of
Defence.

The age composition of the migration balance is
based on that of residents depatring abroad in
19681984 who did not return within a year: in
19681974 it was based on the age composition
received from the main border check posts in 1968;
in 19761981  on the age composition observed in
1976 and in 19811984  on the average observed
for 19811 982. For 1 9851 988, the age composition
was based from file of movement at the borders of
the Minsitry of Defence.

POPULATION PROJECTIONS
The projections of population, as based on a

population from 1982, the various assumptions and
results were published in Abstract no. 39  1988, p.
707.

NATIONAL ACCOUNTS
Due to the events in 1988, rough estimates were

available for patr of the series, but data were not
collected on the trade with Israel. Consequently, the
product could not be compiled as usual in previous
years  i.e., by summing up the private and general
government consumption, capital formation and net
expotrs. The national product for 1988 was
estimated according to branch statistics  data on
the agriculture and public and community services
branches, the output of the construction branch,
revenueand employment in the industry branch and
data on labour input in the other branches.

Because of the low quality of the data, the range
of the annual changes is presented in the tablesonly
for patr of the series.

The estimates are patrly 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
Israel70. Considering the difficulties of estimation,
higher accuracy should be attributed to the twoyear
moving averages in theTables than to annual data.

Data do not include activities in the Jewish
settlementswhich were founded in these areas. The
product of these settlements is included in the
domestic product of Israel.

The value of the domestic productwas obtained
by the "national expenditure" method, i.e., by
summation of expenditure on consumption and
capital formation, plus the value of goods and
services expotred, minus impotrs of goods and
services.

The gross disposable national income includes
the domestic product of the branches and the net
income from outside the area andnet 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 impotrs of agricultural
products is estimated in accordance with foreign
trade statistics, with the addition of profit
margins.

Consumption of industrial products from

70 For a detailed description of sources and methods  see Special Publication no. 818 (see list 68low).

(102(



SURVEY ON READING,
ENTERTAINMENT AND SPORTING

EVENTS 1987
(Tables 26.5; 26.6)

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 1987. It was commissionedby 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 to museums. Data were not presented
from previous surveys in which visits to zoos,
botanical parks and to historical and archaeological
sites were included (but not in the 1987 survey(.

Data with a relative sampling error exceeding
250/o are printed in brackets.

MUSEUMS AND CINEMAS
MUSEUMS69 (Table 26.7)

Data are based on the results of a survey on
museums in Israel which the Central Bureau of
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 1 969/70 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 to museums in Table 26.5 from the
survey on reading and entetrainment habits).

CINEMAS (Table 26.8)
Data were supplied by the Ministry of the

Interior.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

843 Reading, Leisure and Sports Activities 1987 
Jewish Population Aged 14 and Over

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 statistical
series, in which it was impossible to obtain data of
the minimal acceptable standard, 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 chaptersof
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.

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 bitrhs, subtracting the estimate of
deaths and adding or subtracting the balance of
movement of population at the borders.

69 Detailed data appeared in Museums in Israel 1984/85, ibid., No. 10, 1985
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and services supplied by business enterprises. All
expenditure on durable goods is attributed to the
year of purchase even though these products are in
use for a much longer period of time. In addition, the
expenditure on culture, recreation and sports
includes the value of the services to households
supplied by the government, national institutions,
the local authorities and nonprofit institutions. As
these services have no market price, they are
estimated at the value of costs of production 
labour costs, other current purchases of goods and
services and estimated depreciation. The
remainder is the expenditure on construction of
buildings and the purchase of equipment for culture
and sports.

The national expenditure on culture, recreation
and sport is classified by the following sectors:
(1) Business enterprises, including: household

expenditure on purchases of cultural goods
and services such as: purchase of tickets for
cinema, theatre, concerts, night clubs and
other entertainments; admission and
subscriptions to sports clubs and swimming
pools, gambling, radio and television licenses,
etc., purchase of durable goods such
television, video and radio sets,
gramophones, stereos, records, audiotapes,
home computers; purchase of products for
leisure and hobbies, such as toys, games,
flowers, pets, etc.

(2) Government offices and national institutions
include expenditure of government offices,
mainly departments of the Ministry of
Education and Culture and expenditure of the
Jewish Agency and the World Zionist
Organization in the field of culture, recreation
and sports.

(3) Local authorities include expenditure of
municipalities, local councils and regional
councils on celebrations, public gardens and
other expenditure in the field of culture,
recreation and sports.

(4) Nonprofit institutions.
In the classification by operating sector,

expenditure of the sector on goods and services
(labour costs and other purchases of goods and
services) was summed up irrespective of the
financing sector, e.g., expenditure of nonprofit
institutions (such as a museum or a cinematheque)
on purchase of goods and services are recorded as
expenditure of these institutions and not of the
bodies in the economy which financed them.

In classification by operating sector a distinction
was made between:
(a) Nonprofit institutions, where the government,

the Jewish Agency or the local authorities
finance most of their expenditure (e.g.
community centres(.

)b) Private nonprofit institutions. The
expenditure of such institutions amounts to
60o/o of all expenditure by nonprofit
institutions on culture.

In classification by financing sector, financing is
defined by the sector, as the total of direct
expenditure on goods and services and on
subsidies, grants, transfers and other net
payments, to other sectors (excluding loans).

In government financing the element of support
by government loans at low interestwithout linkage,
is not included.

SOURCES
The estimates of expenditure by households are

based on the findings of surveys on family
expenditure, which the Central Bureau of Statistics
carries out once every several years and on current
data on purchase of goods and services which are
compiled within the framework of preparation of the
estimates of private consumption expenditure.

The estimates of expenditure by the
government, the national institutions and the local
authorities were prepared on the basis of a detailed
analysis of the items of expenditure in the financial
reports of the government (which are prepared by
the Accountant General), the national institutions
and the local authorities.

The expenditure of the nonprofit institutions
were obtained from a survey which included about
300 institutions. The survey is based on financial
reports of the institutions summarizing their
expenditure and its components according to the
type of institution.

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS67

(Tables 26.3; 26.4)
Data on books published are based on a survey

of books publishing conducted by the Central
Bureau of Statistics.

Values which were computed from 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 LIBRARIES68
Data on public libraries were last published in

Statistical Abstract of Israel no. 40  1989, p. 687

67

68

Detailed data appeared in Books Polished in Israel  1986/87. In Monthly Bulletin 01 Statistic,  Supplement No. 7. ,988 and
Daily Newspapers and Periodicals Published in Israel 1985. ibid.. No. 110. ,g86
Cf. Survey of Public Libraires, ibid. No. 12. 1987.

)100(



Women aged 60 and over, and men aged 65and
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 personswho
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 receivea cash
benefit until such time as services become
available.

There are two basic benefit levels: a benefit at
the rate of 1 00o/o of the full disability pension, and
a benefit at the rate of 1 50o/< of the full disability
pension  in accordance with the degree of the

elderly person's dependence on others. The right to
benefit and its rate aredependenton 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 25.67, data are received from the

centre for Social Welfare Allowances in the Ministry
of Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
340 Surveys on Family Budgets in Special

Populations 1968/69, Part III  Family Budgets
in Special Populations.

CULTURE AND ENTERTAINMENT

NATIONAL EXPENDITURE ON
CULTURE, RECREATION AND

SPORTS
DEFINITIONS AND CALCULATION METHODS

The definition of the field and its classification
was based on a combination of two definitions:
UNESCO recommendations65 and the definitions of
private consumption and its classification in the
national accounts66. According to this definition, the
following items are included in the national
expenditure on culture, recreation and sports:

Cultural heritage: museums, archives,
preservation of historical monuments,
archeological excavations.

Literature and printed matter: libraries,
books, newspapers and other periodicals
(excluding textbooks and school libraries).

Music and performing arts: theatre, ballet
and concerts; night clubs and other
entertainment performances; purchase of
musical instruments and equipment for the
reproduction and recording of music.

Visual arts: painting, sculpture and other
arts; art galleries.

Cinema and photography: production and
screening of films, purchase of photographic
and filming equipment.

Radio and television: radio and television
broadcasting, purchase of wireless and
television sets.

Sociocultural activities: community
centres and other sociocultural activities.

Sports and games: sport clubs, swimming
pools, purchase of sports equipment etc:
organization of games and matches.

Nature and the environment: recreational
activities connected with nature and
preservation of the environment.

Gambling: National Lottery and "Sport
Toto".

General administration and non
apportionable miscellaneous activities.

The main expenditure on culture, recreation and
sports is the expenditure of households on goods

65 UNESCO: Recommendation concerning the Intenrational Stadardization 01 Statistics on the Public Financing 01 Cultural Activities.
adopted on the report ot Programme Commission V at the thirtyseventh plenary meeting. on 27 October 1980.

66 UN A System of National Accounts, Studies in Methods Series F. No. 2 Rev 3, New York, 1968.
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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
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 80o/<> 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 has been fully
updated in January ofeachyear 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 95
percent of the average wage.

UNEMPLOYMENT
An unemployed "employee", who has completed

the qualifying period as determined by 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 forwhich
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. In
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 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 25o/o 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 upon 1.10.77 upon

the abolition of the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of benefits
for reservists serving for a period of more than one
day as well as for participants in premilitary
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 As of 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.
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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:

1. He is unable to support himself through
work or occupation, and he does not earn a
sum equivalent to 25o/o of the average
wage.

2. His capacity to earn a living from work
ז0 occupation, as well as his actual earnings,
are reduced as a result of his impediment by
50o/o or more.

A disabled insured person's entitlement to
pension is dependent upon a medical disability of
40o/o 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/o
or more, is also entitled to disability pension. This
entitlement is dependent upon a medical disability
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 75o/o 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/<> of the average wage (under the National
Insurance Law) and 37.5"/ \0 a couple. A 5/o bonus
for each of the first two children is also paid.

Benefit to Disabled Child. Benefits are paid to
disabled children who, exceptionally for their age,
are dependent on the 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 3uo/o and 1 20o/<> 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/o, 100o/> and 150o/o of the full
disability benefit for a single person.

Mobility Allowance: an agreement concerning
payment of 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

64 Ct. Quarterly Slaf/sJ/cs. The National Insurance Institute.

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 60o/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 Publications64.

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 75c/0 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 75"/. disability. A 1OO0/
disability is valued as 75o/o of the quarterly wages of
the disabled. Relative disability is calculated as the
relative part of the full disability.

Dependents ' Benefit ispaid 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.64

The National Insurance Law has been in force
since 1954 for employees and since 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
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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
selfemployed 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 them and the persons dependant on
him/her (spouses and children up to age 18).

The annual figure for recipients of benefits 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 recipientsduring 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 (in certain conditions, it is paid 5 years
earlier).

The allowance for single persons is 16o/o of the
average wage under the law, and for couples 24o/<.
The supplement to the oldage pension for children
is 5"/o 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 7.5"/o
for each child. Besides the basic benefit, a seniority
and postponement of retirement bonus is paid.

Survivors' pension by the law (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 noncontributory supplement paid to
recipients of pensions whose income from other
sources does not exceed 13o/> or 17"/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 fewadditional amendments were
introduced:
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were submitted by the Division of Medical
Economics and Statistics of the Ministry of Health,
and are based on monthly reports of the
hospitals.

Hospitalization: Data are based on a survey of
discharges from general hospitals, which supply
data on every discharge. The hospitals transmit
most of the data to the Central Bureau of statistics
in the form of computerized files and the rest in the
form of patient cards for each discharged patient.
Transfers between wards and hospitals are
regarded as discharges. The information includes
demographic details, date of hospitalization and
discharge from the ward, its name and the
diagnoses under treatment.

Data in the tables are estimates, based mostly
on censal processing.

Mental health. Data on psychiatric patientswere
obtained from the Epidemiology and Statistics Unit
of the Mental Health Division in the Ministry of
Health and are based on monthly repotrs 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 tothedata.
Also included are data on the presence of day
patients. These data are obtained from the Division
of Medical Economics and Statistics of the Ministry
of Health.

Data on immunization are based on reporting of
the Mother and Child Health Centers via the
Subdistrict Health Offices. They relate to the entire
population (excluding East Jerusalem). The data
were submitted by the Epidemiology Unit of the
Ministry of Health.

Infectious oetesses. The data are based on
physician's notifications to Subdistrict Health
Offices on cases of diseases reportable by 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 Long Term Diseases 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.

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.
Percentage bed occupancy:

Actual patient days
Potential patient days according to

regular bedstrength

x100

Average duration of stay:
Total hospitalization days of patients discharged

from the department during the survey year
Total patients discharged 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 repotring

In the second year:
number of cases repotred

■x100

number of bitrhs two years before the
year of repotring

x100

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

14
75

Physicians and Dentists in Israel 1951  1952
Perinatal and Maternal Motrality 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
Survey of Persons Aged 60 and 0^^^ in Households
1985
814 Vol. A: Housing Conditions and Household

Management
840 Vol. B: Selected Characteristics of

Persons Aged 60 and Over
868 Vol C: Health and Use of Health

Services
826 Statistical Tables on Selected Infectious

Diseases 19811985
867 Hospitalization 1983
869 Causes of Death 19831986
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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
prices were calculated using the price indices of
input to residential building.

The estimate of investment in equipment was
calculated using the price index for branches
producing equipment and the index of imported.

REVISED ESTIMATES
In comparison with the data published in the last

Statistical Abstract a number of revisions have been
introduced to the estimates for the years 1 985/86
until 1 987/88 following additional detailed financial
reports from the health institutions.

CHANGES IN DEFINITIONS
Since 1984/85, the estimates are presented in a

different format and according to different
definitions as detailed above. In order to make
comparisons possible with estimates for previous
years Table F&G present the estimates for 1 984/85
also according to the previous format and
definitions.

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 24.5 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 3.  Vital
Statistics.

DEFINITIONS
Typeof hospital is determined by the type of bed.
Admissions to hospitalization include also

interdepartmental or interinstitutional transfers.
Type of bed

General care includes: Hansen's disease
up to 1987, and as of 1988 those beds have
been included in chronic diseases beds.

Internal medicine includes: lung,
cardiology, nephrology, endocrinology,
haematology, bone marrow transplants,
venereal and dermatology diseases and
unspecified.

General intensive care includes also
respiratory intensive care.

Pediatrics includes also pediatric intensive
care.

General surgery includes also oral surgery
and cardiovascular surgery.

Chronic cf/seases includes tuberculosis,
geriatrics (rehabilitation and nursing)
rehabilitative onclogy and as of 1988 
Hansen's disease.

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 hours a day or for the whole day.

Types of 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.

EXPLANATIONS AND SOURCES
Hospitals, beds, movements of hospitalized

persons and bed occupancy of hospitals. The data
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The item hospitals and research includes
schools of nursing, which are generally an integral
part of the hospital in which they operate.

According to the standard classification, this
item includes medical wings in homes for the aged
but excludes treatment of the infirm in geriatric units
and homes for the aged which are classified as
welfare services.

Expenditure of medical schools in universities
(including medical research) is not included in
national expenditure on health.

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.

In accord with the standard classification of
economic branches, health expenditure does not
include expenditure on sanitary services.

2. Classification by Sector
The national expenditure on health is classified

by the following sectors:
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.
Health services are classified by operating

sector and by financing sector.
In the classification by operating 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
this sector and not as that of other sectors
which financed it such as government or
households.

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.

Departments or types of expenditure which are
included, by 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
rehabilitation of victims of the Nazis, the national
institutions and the National Insurance Institute.
Expenditureon health by sick funds includes the sick
funds' expenditure their ordinary and development
budgets.
Expenditure on health by other nonprofit institutions
includes expenditure of health institutions not
owned by government, national institutions nor
local authorities, which do not operate on a
commercial basis. The other nonprofit health
institutions include, inter alia, (nongovernmental)
public hospitals 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.

"The Current average expenditure for a day of
hospitalization" is calculated by the total
expenditure in each type of hospital divided by the
number of hospitalization days in it.

Expenditure at Constant Prices
The annual changes in national expenditure on

health and its main components, at constant prices,
were calculated separately 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 for each type of service (clinics,
hospitals, etc.).

Of current expenditure on health by the
government, local authorities, sick funds and other
nonprofit institutions, about 60 per cent 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
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SPECIAL SE/f/ES
593 Participation inR&DActivities of Persons with

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  1984/85

HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH63

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 there are two
components: (1) about 75 percent of current
expenditure are on health services provided by the
government and nonprofit institutions, at reduced
prices or free of charge; (2) the remaining patr
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) remuneration 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 other current expenditure on purchase of
goods and services.

(3) An imputed estimate of depreciation of
buildings and equipment.

(4) Imputed government expenditure for the

commitment to set aside money out of current
budget to pay pensions to its workers after
retirement.

The last two components which constitute 1070
of national expenditure on health were not included
in the estimates of the value of health services in the
years prior to 1984/85. Payments of interest were
not included in the costs of production, so that the
estimate of the value of health services provided by
the government and other public bodies is not
affected by the means of financing, taxes and
grants compared with loans.

1 . Classification of health services
The expenditure on health services is classified

according to the activity of the institutions which
render the service. The services defined as health
services (usually according to the classification of
economic branches) include: government
administration public clinics and preventive
medicine, hospitals, dentisty and private doctors. In
addition to expenditure on these services, current
national health expenditure includes direct
household expenditure on purchase of medicines
and medical equipment from commercial bodies.

Health Services by branch
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,
inspection 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 as much as their expenditure could be
separately identified in the financial repotrs of the
hospitals.

63 Cl. National Expenditure on Health 1987/88 and Preliminary Estimate for 1988/89 in Monthly Bulletin 01 Sfa<;sl;'cs  Supplement.

No. 6. 1990.
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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.

EXPENDITURE ON R£D IN UNIVERSITIES
(Tables 23.26)

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 whichR4D are conducted.
The classification was made according to Codes for
Subjects of Academic and Post Secondary Studies,
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 12.

Constant prices: in the absence of a specific
index, the real change is estimated foi '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'
rs'taff (see publications nds. 502 and 737).

Separately budgeted 'research. Data were
collected from R&D authorities and accounts
departments of universities (see ibid(.

RaD IN INDUSTRY
(ESTABLISHMENTS WITH 50 EMPLOYED

PERSONS OR MORE)
(Tables 23.78)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wages 'and other labour

expenses: see definitions ^introduction to Chapter
XIV  'Industry.

Materials 'and energy: raw and 1auxiliary
materials, tools and instruments with a durability of
less than one year; fuel, water, electricity, 'etc.

Payiffehts to1external factors !for :R '8. D 'work ■do
irot include patent 'fee's.

■Ihvestmenfs: 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 didnot 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 <$ D: any person who
worked ח1 0 4 ס 81 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 qualifiedby 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 inRA
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 employmentinRA 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 werelast published in the Statistical■Abstract
of Israel no. 391988, pp.660663. Detailed findings
were published in special publication no. 842.

APPLICATIONS FOR
REGISTRATION OF PATENTS

)Table 23.9)
Source: Registrar of Patents, Ministryof Justice.

It should be .pointed out that there is 'a time 'lag
between the 'application 'for 'registration :and Its
■approval.
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of Students from

576 Services to Pupils in Primary Schools 0< 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
Abroad

629 DemographicSocial Characteristics of
Kindergarten and School Pupils 1976/77

663, 694Education and Employment of Graduates
of Israeli Universities 1979, Vols. IH

678, 712 Students in universities  Studies,
Employment and Sources of income 1 978/79,
Vols. lll

701 Schools and Kindergartens 1980/81
736 Staff in Universities 1980
772 course of Studies of University First Degree

Students. Followup Survey 1976/77 
1980/81
PostSecondary and Higher Education
institutions (excluding Universities) 1984/85
820, 836, 842 Survey of Graduates 01

782

795,

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

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
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 of Geographical Units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Population

19 SocioEconomic Characteristics of
Households  Data from the Sample
Enumeration

24 Education and SocioEconomic
Characteristics of the Population  Data from
the Sample Enumeration

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 newscientific
and technological knowledge, or to discover a new
application of existing scientific or technological
knowledge.

NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D
(Table 23.1)

Estimates of national expenditure on civilian R £
ס include expenditure onR4D 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 12).

Industry and agriculture: commercial, private
and public institutions in theagriculture and industry
branches.

SOURCES
The estimates ofnational expenditure on civilian
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Data for 1984/85 and 1989/90 in Tables 22.14
and 22.38 are based on matching the student file
with the file of the Census of Population and
Housing 1 983, from which personal data on 860/0 of
the students were taken60.

The tables include all Israeli and foreign
students (who are temporary residents in Israel)
who study for a degree. In Table 22.35, Israeli and
foreign students studying in special academic
programmes (not for a degree) were included till the
previous /.osfracr, and are no more included here.

In Tables 22.36 and 22.37 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
'acuity 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 classifiedaccording todegreeonly. '

Applicants6'1 . Data for Table 22.39 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).

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 0^ 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 degree62. Up to 1964/65, figures
were presented only for recipients ofdegrees As Of
1969/70, Tables 22.4042 present data also 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. Recipientsof an
M.D. degree were included among recipients of a
second degree.

Data for 1987/88 and 1 988/89 in Table 22.43 are
based on a matching between the file of recipients
of degrees and the Census of Population and
Housing 1983, whence personal data were opted
for about 88 percent of the recipients of degrees.

Staff. Table 22.44 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 22.45 and 22.46 were supplied by the Open
University and include students and graduates of
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 22.4748, above.

ADULT EDUCATION
Data on preacademic preparatory courses in

Table 22.49 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 22.50 were provided by the
Ministry of Education and Culture, whereas data for
Table 22.51 were provided by the Ministry of Labour
and Social Welfare

SPECIAL SERIES
66 Level of Education of the Population June

1965
389 Demographic Characteristics of Puoiis

1964/651969/70
500 Demographic Characteristics of Pupils in

SELECTED PUBLICATIONS

60
61

62

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

See Demographic Characteristics of University Students", ibid.. no. S 1990.
See Applicants for First degree Studies in Universities 1984/85,  ibid, no. 6, 1988.

See ■Recp^rs of Degrees fromUwersms 1 987,88, ibid, no. 5. 1 989. and Demographic Characteristics of Recipients of Degrees
'arm Universities 1988/89, ibid., no. 5, 1990.
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22.1213, are estimates and are based on special
censuses of pupils carried out by the Central
Bureau of Statistics in 1983/8457 and on the number
of pupils in 1987/88.

Data on postprimary education are based on
processing of the Ministry of Education and
Culture's pupils, files.

Welfare and Education Services in Primary
Schools(Table 22.21)

Data are based on the Survey of Welfare and
Education Se/v/ces which was carried 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
917 of the institutions to which 937 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
schoo/s (Tables 22.2225). Data are based on
surveys which the Bureau conducted in 1982/83,
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 85"/o
of all institutions of the Hebrew education who
learned according to the program enacted after the
reform in matriculation examination and to 97o/o in
the Arab education.

Examinees and those Entitled to Matricu/at/on
and other Certificates (Tables 22.2728)

Data are based on processing of the Ministry of
Education and Culture's file of matriculation
examinations for 1987/88 (this processing was
carried out when treatment of about 987 of the
questionnaires was completed). The file produced
includes examinees and secondary examinees
graduates of 1987/88, and does not include resit
exams from previous years. It also does not include
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 1987/88, whereas
personal characteristics (origin and religion) of 'he
students were copied from a file of the 1 983Census
of Population and Housing.

Pupils and graduates in postsecondary and
highernonuniversitary education. Data on students
in colleges (Tables 22.3334, 22.47), were based,
till 1987/88 and in 1989/90, on an annual census
with general data which are supplied by 'he
secretariat of the institution. In 1988/89, data are
based on processing of the Ministry of Education
and Culture's students file.

Data on students in other postsecondary and
higher education nonuniversitary institutions are
based on annual censuses of postsecondary and
higher study institutions which areconducted by the
Central Bureau of Statistics (Tables 22.33, 22.47)58.
Data for 1979/801988/89 on recipients of B.Ed.
degrees from nonuniversity higher education
institutions for teacher training (Table 22.48) 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 first degree recipients in other
nonuniversitary institutions were supplied by the
said institutions.

Other trends include: tourist guides and travel
agents, librarians and translaotrs.

UNIVERSITIES
DEFINITIONS AND SOURCES

Students. Up till 1963/64 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.

Since 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)59.

57 See DemographicSocialCharacteristics ofKindergarten andSchool Pupils 1976/77, Special Publication No. 629. See also Monthly

Bulletinof Statistics  Supplement, No. 4, 1985, with data (or 1983/84.
58 see PostSecondary andHigher Education institutions (excluding Universities) 1 984/85. Special Publication No. 782 and Education

Institutions 1984/85 (Preliminary data) (Hebrew only), Monthly Bulletin 01Statistics  Supplement, No. 6, 1985.

59 See Students in Universities 1987/88, ibid, no. 2, 1989.
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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 22.713 and 22.1534

referring to institutions within the educational
system, are based on censuses and surveys of
schools and kindergartens conducted by the
Central Bureau of Statistics in collaboration with the
Ministry of Education and Culture54 and on
processing of the Ministry of Education and
Culture's student and teacher files, as follows:

Children aged 25 in kindergartens55. (Tables
22.1011, 19). In Hebrew education the datafor34
year olds are based on the 'Survey of Kindergatren
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 Arab education, the data on official
kindergartens were based up to 1 982/83 on reports
on pupils, submitted to the Ministry of Education
and Culture. In 1986/87, estimates were compiled
according to the survey of attendance at
kindergartens.

Postprimary Boarding Schools (Table 22.20).
The data are based on a survey of postprimary
institutions which the Central Bureau of Statistics
conducted in 1988/8956. All postprimary
educational institutions under the supervision of the
Ministry of Education and Culture were asked
whether there are dormitories in their institutions.
Whoever answered affirmatively, was asked to fill
out a questionnaire on the pupils boarding in the
institutions. Postprimary institutions, which are not
supervised by the Ministry of Education and
Culture, were not investigated, neither were
institutions of the primary and postsecondary
education or other kinds of boarding schools.

Out of 606 postprimary institutions, 16 did not
return any information. Of the remainder, therewere
dormitories in 208 institutions, to which the data in
the table refer.

A boarding school is an institution in which there
are pupils living on that institution's premises.

Qibbuzim include only external pupils living in the
qibbuz.

Teaching staff. In 1988/89 data on teaching
posts and work units (22.8, 22.29, 22.34) are based
on the annual census of teaching staff which the
Bureau conducts in intermediate and secondary
schools and in Teacher training colleges and on the
processing of information obtained from the
Ministry of Education and Culture on primary school
teachers. 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 1985/86 (Table 22.30) are based on a
survey on teaching staff that the Bureau conducted
in 1985/86. Data on teachers in primary education
are based, for official education, on teachers'
payrolls of the Ministry of Education and Culture
collected, and concerning teachers in independent
education and recognized schools  on information
collected by the Bureau.

Teachers of Mathematics and Sciences in
PostPrimary Education (Tables 22.31 32). Data are
based on the Survey ofTeachers ofMathematics and
of Sciences which was carried out by the Central
Bureau of Statistics in י 986/87.

In this survey, each institution was required to
prepare a list of names of teachers in grades 912
or 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 one of 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 Hebrew Education 83.50/<> of the
institutions responded, and in Arab Education 
81 AVc

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 No. 39).

Age and sex of pupils. Data for 1 986/87 on
primary and intermediate schools in Tables

54 See Education Institutions 1987/88 ibid., No. 8, 1986 (Hebrew only).

55 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population, JanuaryMarch 1989 No. 186
in the Pamphlets 01 Education and Culture Statistics (Hebrew only)

56 See ibid.. no. 4. 1981 and pamphlet no. 186 (Hebrew only).
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engineering in postprimary technological education.
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 postprimary technological education (Table
22.10 and other tables on post primary education).
Only in Table 22.33, which shows the total extent of
study at the post secondary level, were these pupils
included (about 2,800 in 1989/90) 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 22.10 and 22.33 (see below).

Pupils in postsecondary and nonuniversitary
higher education, excluding universities (Tables
22.10, 22.33, 22.34, 22.4748). In Table 22.33 the
total extent of studying in postsecondary
education, in all frameworks, including pupilsin 13th
and 14th grades in postprimary technological
education is presented as well as students in the
track for postprimary teachers ■in the 'Oranim'
seminary,whowere includedintheHaifa University.
In Table 22.10, there is a distinction between those
studying in teacher training colleges and those
studying inother,postsecondary institutions, other
than the above mentioned pupils of the "Oranim"
seminary, whowere includedamong students of the
Haifa University, and 13thT4th grade pupils of the
postprimary technological education, who were
counted in this table in the postprimary level. In
Table 22.34 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
22.10and Tables 22.3334.

Besides, postsecondary studies are held in the
'Senior' yeshivbt (for pupils aged 18 and over) and
these were included in Table 22.10 in ■other'
institutions outsidethe educational system.

Those studying practical engineering and
!mechanics in the framework of the Government
Institution for Technological Training were also
included in Table 22.51 , among the total studying in
this institute.

Studies ■in .nonuniversitary institutions of
postsecondary and higher education were
grouped into 'the following fields (some of their
studies 'may be !taken for a B.A. degree:

Teaching:trainingof.kindergarten teachers
and teachers for various stages of education
as well as for informal or special education,
etc.

Engineering, technical ■engineering,
technicians andthe like: electronics, electricity,
programming, teaching of technology,
'seamen, etc., as well as technology and
applied sciences, textiles and'fashion, studies
■of technology towards■a first degree.

Paramedical studies: technicians (Xray,

dental), biotechnicians,
sanitaries, etc.

optometrists.

Clerical work. administration, economics
and the like: manpower administration, public
administration, management of hotels, tax
counselling, assessing, business
management, economics and management of
collective economics  towards the first
degree.

Arts: painting, sculpture, design (not
including textile design and fashion),
goldsmith's work, photography, music,
dancing, theatre and cinema  most of them
towards the first degree.

Other: guides, travel agents, public
relations and advertising, librarianship, TV
producers and reporters, etc.

Pupils in teacher training colleges (Tables 22.10,
22.3334). Only those pupils who took part in
regular postsecondary or higher nonuniversitary
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 9,700 in 1989/90.)
Fourth year students (in Tables 22.3334)
include:
 B. Ed. students;
 Students for senior qualified teacher in
institutions in which the curriculum for such a
diploma takes four years;

 B.A. students in the academic section oVOranim.
Table 22.47 includes, in the fourth year, only B.
Ed. Students.

The decrease in the numberof institutions in Table
22.34 is due to merging of institutions.
Students toward first academic degrees in
nonuniversitary institutions (Tables 22.33,
'22.4748).Table '22.43 contains data on students
who studied toward first degree 'in courses in
teacher training colleges and in other
nonuniversitary institutions for higher studies that
were authorized or approved by the Council for
Higher Studies which are qualified to grant such
degrees.
Table 22.48 presents data on recipients of degrees
in these institutions.
Among recipients of a B.Ed. degree from
nonuniversitary higher teacher training institutions,
only regular students for the degree were
included.
Arab education: the counting of institutions, classes,
pupils and teaching posts (Tables 22.810,
22.1517).
1 . Pupils in 9thgradeclasses attached to primary

schools (about 2,200) as well as classes
(about 74) were counted among pupils and
classes in secondary schools.
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22.32(. 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 constitutinga 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 22.29).

Teacher. Teachers who taught in more thanone
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 Table 22.30, which is based on the "Survey of
Teaching Staff 1985/86" and in Tables 22.3132,
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 (Tables
22.3132). The classification by education was
done according to the last school the teacher
attended and the highest diploma he received in
each of these fields. Teaching hours in each subject
were broken down by level and track in which the
teacher taught.

Pupils (Tables 22.1013, 22.1626, 22.3334)
Children in kindergartens (Tables 22.10, 22.1 1 ,

22.1 9). Uptoi 971/72, only children aged 34 in the
Hebrew education who attended municipal and
public kindergartens, were included. As of 1 972/73
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 Arab
education, only children aged 5 in compulsory
kindergartens are included.

Pupils, by age. The age of the pupils in Tables
22.1114 and22.33 was calculated accordingto the
situation at the end of the calendar year. Data on the
population of the relevant ages, referring also to the
end of the calendar year, were used to calculate the
rates of attendance.

12th grade pupils in general secondary schools
(Tables 22.2225(.

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 tor
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 22.25, 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), 17 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.

Humanities and Sciences 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 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
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secondary schools  both onetrack and multi
track 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 nonuniversitary
education institutions. The postsecondary level
includes the following institutions which are defined
as postsecondary by their admittance
requirements (full secondary education,
matriculation 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
fields authorized for that purpose (Tables
22.4748), leading to a "bachelor's" degree, such as
B.F.A.  Bachelor of Fine Arts, B.Mus.  Bachelor
of Music, B.Ed.  Bachelor of Education.

Universities: the Hebrew University, the
Technion, Tel Aviv University, Barllan University,
Haifa University, Ben Gurion Unviersity of the
Negev, the Weizmann Institute of Science. Data on
the Open University are presented separately in
Tables 22.4546.

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 1 978/79, 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 Arab education. From
1977/78 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 22.19. 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  "junior" yeshivot, vocational
schools for apprentices and industrial schools.
Homes for juvenile offenders and courses for
training practical and infant nurses were included

up to 1 982/83; at the postsecondary level  "senior"
yeshivot for boys aged 18 and over, in which
religious studies are held.

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 (excludinguniversities)
(Tables 22.734).

Kindergartens. From 1 978/79 onwards, data on
the number of kindergartens are not published in
Tables 22.78 nor are data on teaching posts in
kindergartens (see "Sources" below). Data on
children in kindergartens are published in Tables
22.10, 22.11 and 22.19.

Schools (Table 22.7)
Counting of schools. Schools in which studies

are held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more thanone 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  threeyear and fouryear.
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 of more 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 ofeach type of study. These definitions were
used to calculate average sizes of schools in Table
22.16.

Preparatory schools in East Jerusalem were
included with intermediate schools.

Teaching Staff (Tables 22.8, 22.2932, 22.34).
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 counted in the
total of posts according to the number of schools at
which he taught. If, however, a teacher taught in the
same school in more than one type of course or in
more than one task, he was included in the count
once only (Table 22.8). 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
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private teachers, tuition fees in commercial schools
and in private kindergartens or acquisition of
textbooks and stationery.

In the estimates ot 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 the activities
of private enterprises in this field.

Expenditure at constant prices. Estimates of the
national expenditure on education and its main
components were calculated at constant prices of
1 980/81 . 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 0'
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,atconstant 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). Since
1982/83, expenses on purchase 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 in buildings at
constant priceswas computed using the price index
of input in residential building. The estimate of
capital formation in equipment was calculated using
price indices of branches in which such equipment
is produced and the index of imported
equipment.

;Revised !estimates. Compared to the data
published in the previous Statistical Abstract,
revisions of two types have been introduced in the
estimates for 1985/86  1986/87; 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 1974/75, 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 22.4 at constant
prices for 1974/75 also according to the
previous methods.

2. Estimates as of 1984/85 are presented
according to different frames and definitions,
as specified in Definitions and Methods 
above. in order to enable comparison with
previous years, estimates for 1 984/85 are
presented in Tables 22.4 and 22.6 also
according to the old frames and definitions.

SOURCES
1. Financial reports of the government, the

national institutions and the local authorities
and explanationsof the proposed government
budget.

2. A survey held by the Bureau on the
components of expenditure and income m
private nonprofit institutions, based on the
financial reports of the institutions.

3. Processing of contractors' reports to local
authorities, and direct reports ofthe 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 22.7
 22.48) and in "other institutions" (Table 22.10) in
Hebrew and Arab education (including the Druze
sector). in addition data are presentedon studies in
the framework of adult education (Tables
22.4951).

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 kindergatrens 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 :kindergatrens
were included in "other institution's".

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 Will).
!From 1977/78 onwards, most schools for'working
youths were :included among the special schools.

Postprimary education includes 'intermediate
:schools and threeyear schools (grades XXII);and
fouryear secondary schools grades f(IXXII). ;ln
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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 World 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 about 95'</o 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 and
depreciation 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). Expenditure on
depreciation is not included in the computation of
the share of each sector in the financing of the
National Expenditure on Education. 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 (1) 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
bodies. such as the expenditure on services from
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EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
The sources of the data in Tables 22.13 are: the
Censuses of Population and Housing and Labour
Force Surveys. Explanations on these surveys see
in the introduction to Chapter 12  Labour and
Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION53
(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 government(including the
national institutions and the local authorities, but
excluding the Israel Defence Forces) and by
nonprofit institutions. In most cases, these
services are supplied 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. 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 1 984/85 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 service. Education

services were classified according to the type
of the institutions providing the service. The
branches of the educational services were
generally defined according to the Standard
Classificationof All Economic Activities. Direct
expenditure of households on the purchase of
books and stationery from commercial bodies
were presented as one item, and were not
classified according to the industrial branches
which produced them. In compliance with the
Standard Classification of All 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 Classification of Educational Services by
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 adult education.training and
advanced studies, and other schools. The
estimate of expenditure includes also
expenses on boarding schools that are
attached to educational institutions.
Since 1969/70 the expenditure on
intermediate schools is included in "post
primary schools".
"Higher education institutions" include: The
Hebrew University, the Technion (excl. the
Technion Institute for Research and
Development Ltd.), the Tel Aviv University, the
BarMan 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
expenditure of higher education institutions.
Actually, it was possible to subtractonly those
research expenses that were detailed in the
financial repotrs of the institutions within the
frame of budgets earmarked for research. On
the other hand, it was not possible to deduct

53 See National Expenditure on Education 1986/87 and Preliminary Estimates for 1987/88 and for 1988/89; Monthly Bulletin 01

Statistics, No. 12, 1989.
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misdemeanor) after substraction of files closed by
the police. Data on investigation files appear in
Table 21.3 and 21.14.

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 coutr 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
manytimes as the numberof convictions during that
year in various files.

Type of offence. A coutr 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 futrher
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
1 977,a juvenile is a person less than 18 years old.

The penal law (amendment3) of 1 978 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 thitreen to twelve
years.

In statistical processing since 1979, juvenile
offenders are those tried at juvenile coutrs. Before
that date, juveniles were boys less than 17 and girls
less than 19 years old, in theyear 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 convicted of them
in one trial. As of 1979, a recidivist is a person who
wasconvicted 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; as of 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 0/ 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 bitrh,
religion and period of immigration.

PROBATION SERVICES
Data on investigation include also youths who

need "care and protection" and adults who were
referred by the coutrs. Data on probation include
youths and adults under supervision or treatment
according to coutr orders only. For changes in the
system of registration and counting of files under
treatment  see Abstract 24, p. (73).

SOURCES
Data in Table 21.2 are received as follows: For

judges  from the Coutrs Secretariat, for judges in
rabbinical coutrs  from the Secretariat of
Rabbinical Coutrs, for lawyers  from the Israel
Lawyers Bar, and for policemen and warders from
the Israel Police and the Prisons Authorities.

Data in Tables 21.321.7 and 21.1421.19 are
derived from the statistical repotrs of the Coutr
Secretariats, Religious Coutrs, the Police, the Youth
Protection Authority and the Ombudsman's
repotr.

Data in Table 21.7 are based on a sample of
detailed repotrs received in the Central Bureau of
Statistics on civil matters (excluding motions)
decided at civil and district coutrs.

Data in Tables 21.821.12 are compiled in the
Central Bureau of Statistics, from material supplied
by the police. Since 1977, police material was
obtained in automatic data file. Residents of Judea
and Samaria and the Gaza Area who were tried in
Israel were deducted from that file.

Data from these sources for 1967 and since,
include East Jerusalem.

SELECTED PUBLICATIONS

703 Fires and Fire Extinguishing Services 1981
729 Victimization Survey 1981

859 Criminal Satisfies 1987
862 Judicial Statistics 1988
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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

budgetand 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
830 Local Authorities 1987/88  Physical Data
855; 856 Results of the Elections to the Tenth

Knesset30VI1981, Vol. lll
872 Local Authorities 1 986/87  Financial Data
875 Expenditure of Government National

Institutions, Local Authorities and Public
Nonprofit institutions 1980/81  1987/88 (in
print(

PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER
Expenditure on public order includes the

expenditure of the various government ministries,
the National Insurance Institute, national institutions
(expenditures in Israel of the Jewish Agency, the
Zionist Federation, the Jewish National Fund and
United Israel Appeal) and local authorities. Trading
enterprises fully or partially owned by these bodies
and operating as limited companies, are not
included.

Government 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 S/<7//s//i7s 
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; since
the end 01 963ן 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 21.321.7 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 21.821.10
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
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earmarked for a development project, it is entered
in the extraordinary budget.

In recent years, the local authorities have also
included in their extraordinary budgets loans
.intended to balance the ordinary budget.

As of 1980/81, data on ordinary budget of
income and expenditure include also Jewish local
■authorities in Juctea, Samaria and the Gaza Area.

DEFINITIONS
Income is classified in the ordinary budget by

source and use and in the extraordinary budget by
source only.

INCOME (See details in Table 20.16)
In the ordinary budget

a. By source: Selfincome 1is the income which
the local 1authorities 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
1includes 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 cumirnulative deficit and
consolidation.

1b. By ■purpose. income was classified into
incomefrom'taxes and income from supply of local
ah'd 1state services.

.In the extraordinary budget
'Income by source includes: loans from banks,

from the Treasury and from financial institutions,
'contractor's' credit, government and owners'
participation and other income (e.g., from sale of
property).

;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 20.17)
■Expenditure from the 1ordinary and

extraordinary budgets is classified according to
purpose and type.

In 'the ordinary budget
efy 'type: expenditure on wages and salary, on

current activities, participations and donations,
nonrecurrent expenses and repayment of loans.

By purpose: expenditure on administration, local
rand 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 debited 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
teachers in 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.

Inbome and expenditure atfixed 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.

BUDGETSOF TOWN
ASSOCIATIONS

Town associations were founded according to
the Associations of Towns Law  1966 for the
granting of various services to local authorities in
the frame of intermunicipal 'cooperation.

In 1987/88, nineteen town associations for fire
extinguishing services were active in:lsrael, 7  for
sewage and sanitation, 2  for veterinarian services,
6  for environmental protection, one  for water
supply and 6ח0 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 areincluded in the
budget of the member local authorities.

Data on income and expenditure of town
associations have been collected since 1983/84
)see Special Publication no. 860 in the list below).

DEFINITIONS AND SOURCES
Income was classified by source in the regular

budget only.

(78)



The classification of income and expenditure in

these tables is basically an administrative one. An
economic classificationof the government's income
and expenditure appears in Chapter 6  National
/Accounts.

Tables 20.1011 present the budgets of
government income and expenditure for 1989/90
and 1990/91.

These budgets assumed rises in prices of
various items between 1988/89 and 1989/90, as
follows:
wages  by 160/0, purchases  18o/o, investment in
building  16o/o and the exchange rate of the US.
dollar  8"/o.

The assumptions of rises in prices between
1989/90 and 1990/91 were:

wages  14.50/o, purchases, investment in
building and the exchange rate of the US. dollar 
by 14/0.

Sources: Repotrs of the Accountant General
and the proposed budget for 1990/91 of January
1990.

GOVERNMENT EMPLOYEES AND
THE ISRAEL POLICE

Data are based on reports of the Civil Service
Authority and the Ministry of Defence, the Israel
Police and the Prison Authority and include all
workers  permanent, special contract and
temporary  in the Civil Service, except the staff of
the President's office, the Knesset staff, the State
Comptroller's office, the Attorney General, judges
and judges in rabbinical courts, teaching staff of the
educational system, the staffs of the Employment
Service and the National Insurance Institute, the
Airport Authority, Bezeq, the Post Authority and the
Office Mechanization Center, local staff in
embassies abroad, soldiers and civilians employed
in the army and the staff of the security system.
a. In June 1977 the following changes were

made in the names and composition of a
number of government offices:
1. The Ministry of Commerce and Industry

was combined with the Ministry of Tourism
and given the name of the "Ministry of
Industry, Trade and Tourism." In 1982 the
Ministry of Tourism was separated.

2. The Ministry of Police was attached to the
Ministryof the Interior. InSeptember 1984,
the Ministry of Police was again separated
and as of 1986, data for the Ministry of
Police are presented separately.

3. The Ministries of Labour and Social
Welfare were combined into one office,
called the "Ministry of Labour and Social
Welfare."

4. A number of units which previously had
been part of the Ministry of Labour were
transferred to the Ministry of Housing: the
Depatrment of Public Works, the Survey
Depatrment and the Rural and New
Settlements Building Administration. The

combined office was called the "Ministry of
Construction and Housing."

5. New ministries were established: The
"Ministry of Energy and Infrastructure" and
the "Ministry of Science and
Development."

6. The Ministry of Health includes MALBEN
workers as of 1977.

b. In 1978, Ben Gurion Airpotr which, previously
belonged to the Ministry of Transpotr, became
an independent authority and its workers are
no longer included among government
employees.

c. In 1983, a new ministry was established:
"Economy and Planning".

d. As of 1984, engineering and telephone
services workers, who hithetro belonged to
the Ministry of Communication, became
"Bezek  Israel Communication Company" and
are no longer included in government
employees.

e. The Office Mechanization Center of the
Ministry of Finance became an independent
authority  "Malam Systems Ltd". As of 1986,
its workers are no longer included among
government employees.

f. On 1 IV 1987, workers of the postal services,
the Post Office Bank and the Philatelic Service
in the Ministry of Communication were formed
into the "Postal Authority", and are no more
included among government employees.

g. As of 31 .3.90, Israel Railways workers are no
longer included among Government
employees Israel Railways having been
incorporated in the "Potrs Authority".

h. Changes in gradation:
1 . Psychologists are included in the gradation

of academicians in Humanities and Social
Sciences; between 1975 and 1980 they
were in a separate gradation.

2. In 1983, a new professional gradation was
established: Technical Profession,
included before in the uniform gradation.

i. Data for 1970 and onwards relate to the
number of staff on March 31 of each year and
not to employment posts. Between 1972 and
1979, data on temporary workers referred to
annual averages. Data for 1980, which
appeared in Abstract no. 31 as annual
averages were reprocessed and are
presented here as for March 31, 1980;
consequently, caution is advised on
comparing the data.

LOCAL AUTHORITIES' FINANCE
The local authorities divide their accounts

between ordinary and extraordinary budgets. The
principle is to make a distinction between current
transactions and investments: the decision in which
budget to register a cetrain 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
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are presented and minor lists are given in two
groups: other minorities (except those presented
separately) and other lists.

Detailed results of the elections to the Knesset
and to the local authorities appeared in the Special
Series.

Data on the Knesset (Tables 20.46) are
supplied by the Knesset Secretariat.

EXPENDITURE OF THE
GOVERNMENT, THE NATIONAL
INSTITUTIONS AND THE LOCAL
AUTHORITIES51, BY PURPOSE

DEFINITIONS, METHODS OF ESTIMATION
AND SOURCES

Table 20.7 presents the summation of the
expenditure by purpose of the following bodies:
Government Ministries, the National Insurance
institute. The National Institutions (expenditure in
Israel of the Jewish Agency, The World Zionist
Organization, the United Jewish Appeal) and the
local authorities, and public nonprofit institutions
whose activities were financed by the
Government.

in this table, the government expenditure
component differs from the data on government
expenditure in Table 20.11.
The main differences are:
1. expenditure was imputed to the items of

subsidies in government loans and to the
Government's obligation to pay pensions to
retired personnel;

2. expenditure on defence is generally according to
the date of actual supply, as against recording by
date of payment in the Accountant General's
reports.

3. expenditures include payment of interest but not
payments on account of capital, which are
included in the Accountant General's report.

The classification by destination of Expenditure of
Government and other Public Institutions is based
on directives of the UN Statistical Office52. The
expenditure was classified according to the
characteristic purpose of each type of expenditure,
irrespective of the administrative unit in which it was
recorded in the financial reports.
The subsidy component in the Government loans to
the business sector is not broken down by
economic branches due to lack of information.
Payment of interest is not classified into the various
purposes and are presented in the item "other". A
large share of interest paymentdoes not relate at all
to current activities and only reflects the fact that in
the past expenditure was financed by loans and not
by taxation.
Source: financial repotrs of the Government, local
autorities and other public institutions.

GOVERNMENT
ASSETS AND LIABILITIES OF THE

GOVERNMENT
The assets and liabilities of all government

ministries in the current balance sheet are: cash
balances, balances from current financial
transactions and balances due to execution of the
budget. The balances which derive from financial
transactions include, on the side of the assets,
mainly deposits in banks, and on the side of the
liabilities  the balance of cash mobilized shortterm
by the Ministry of Finance. Balances which derive
from budgetary transactions reflect mainly debtors
and creditors of the governmental profit oriented
ministries.

The monetary balance sheet includes assets
which derive mainly from loans granted for
development and for housing, from investments in
shares and from the stocks intended for sale in

government ministries. The liabilities derive from
loans taken by the government and from linkage
and rate insurances guaranteed by the government,
due to loans granted by the banks under the
direction of the government.

The government guarantees, which are
conditional liabilities of the government, are
included in the mutually offsetting accounts.

Source: Reports of the Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and
expenditure, being the greater part of the turnover
of the Government finances. In addition, there are
two other types of payment and revenue which are
not included in Tables 20.10 and 20.11 as
follows:

a. Earmarked revenue and expenditure which
are amounts received by a Government unit from a
foreign source for a certain service.

b. Activities not within the framework of the
budget, which are in patr merely monetary
exchange (of one financial propetry for another) and
patrly actual expenditure and revenue which, for
various reasons, were not included in the budget
(including the financing of the budgetary deficit).

The registration of Government expenditure and
income is done on an adjusted cash basis i.e. , on
actual payment, except for salaries to permanent
workers which are regarded as paid on the last day
of each month.

Ordinary incomes are recorded only upon
collection.

Patr of the profit enterprises report on their
activities according to accumulation (railways, the
Ministry of Communication, Government trade,
housing schemes(.

51

52

Cf. Special Series No. 875 (see list below).
UN Statistical Office. A System 01 National Accounts. New York, 1968.
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special legislation, intended to pay pensions,
severance or vacations, etc., which was approved
by the Mjnistry of Finance and which is administered
in accordance with its regulations.

Classification of funds
One social insurance fund may include several

types of funds. Funds are classified both by type
and by administration.

Pension funds: social insurance funds 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, severanceor
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
scheme 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: surplus of employees' and
employers' provisions which have not been
transferred by the employer during 15 days.

Current and additional provision: the regular
monthly provisions paid by employeeand 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 1989 appear in
the Monthly Bulletin of Statistics  Supplement No.
8, 1990.

SOURCES
The data were taken, up to 1 971 , from the yearly

financial reports of the social insurance funds,
authorized by the Income Tax Commissioner. Since
1972, data are based on questionnaires which are
sent to the provident funds, which serve as the base
for the surveys carried out annually in the Central
Bureau of Statistics.

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
873 Insurance in Israel 1988

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS
In the tables on election results to the Knesset

(Table 20.12), 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
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INCOME, EXPENDITURE AND
OPERATIONAL PROFIT OF
BANKING INSTITUTIONS

Table 19.3 presents the operational profit of
banking institutions after deduction of regular
expenses from the regular income per each year
respectively.

Operational profit is given before deduction of
taxes on profit.

BALANCES OF INDUSTRIAL INVESTMENT
FINANCE BANKS AND MORTGAGES BANKS
The banks on which data are listed in Tables

19.4 and 19.5, differ from commercial banks mainly
because they do not create money. They mobilize
their means by distributing securities and deposit
the main share of the securities' counterpart with
the treasury, and by receiving deposits earmarked
for loans according to the directive of the
depositor.

Assets and liabilities are listed at their balance
sheet value and only those linked to the US dollar
are reassessed. In the assessing of buildings and
real estate, there is also the difficulty caused by the
fact that a number of banks list this item as a
nominal value.

Source: The Bank of Israel's balance sheets and
statistics on banking institutions published by the
Bank of Israel.

INSURANCE COMPANIES50
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The data relate to insurance transactions by
Israeli insurance companies in Israel and abroad 
after deducting the share of reinsurers  and by
foreign companies in Israel, after deducting
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 cannot
be summed up together with the other
transactions.

The data in the profit and loss reports and in the
balance sheets of the Israeli companies reflect their
business in Israel and abroad; as for the foreign
companies  only a list of their assets and liabilities
in Israel is given.

in historical tables, data until 1 985 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 inGeneral  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 of insurance
except life insurance.

Since 1977, the account of business of the
'General Insurance' branch (Table 19.8) includes,
among the assets, an item for 'investment profit',
which was previously not included in this
account.

Fteinsurance: any transfer of part of the risk
from one insurer to another, other than insurance
carried out jointly by a number of insurers.

Retention is the balance of income/expenditure,
after deduction of the share of reinsurers.

Investment profit: interest on investment
covering insurance and other liabilities, dividends,
profit from realisation of investments and credit
fees referring to the repotr 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, to the exchange rate of the Sheqel at the
end of the repotr year).

Insurance reserve: a fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to the
risk he has undetraken.

Claims paid include expenses on settlement of
claims.

Pending and approved claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not yet
paid.

Claims of the year: claims paid out to insured
persons, expenses on settlement of claims, and the
increase in the balance of pending and approved
claims.

Period. Data refer to calendar years.

SOURCES
Data are based on repotrs of insurance

companies active in Israel and on reports of the
Lloyd's (London) brokers in Israel.

SOCIAL INSURANCE FUNDS
Tables 19.1213 present data on Social

Insurance Funds.
As of 1987, data in Table 19.12 differ from the

data in previous Abstracts in the classification and
detail of data. The main differences are: the
inclusion of Revaluation Differences, which had
previously been presented separately, in the items
of the various securities; futrhermore, the item
"other Assets" in 19871989 data does not include
securities and various deposits, which had been
included in this item previously, and "total assets at
revaluation" do not include employers debts.

DEFINITIONS
Social insurance funds
Social insurance fund is an inclusive term for any

company, cooperative society or corporation by

50 Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with me physical fata. in ChaP'er 25  Weltare■
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of the surveyed year. The population does not
include holders of military licences only, or
international licences only, or drivers whohad only
temporary licences at the end of the surveyed year

Driver: anyone who had an Israeli driving licence
valid at the end of the surveyed year.

Type of licence determines the type of vehicles
which the holder of the licence is permited to drive.
Since there are types of licences which permit the
driving of more than one type of vehicles, the tables
where these types are detailed include part of the
drivers more than one time, in accordance with the
types of vehicles they may drive.

Type of vehicle. These definitions are given in
Special Series No. 882.

SURVEY OF TRAVELLING HABITS
1984

Data on the survey were last published in
Statistical Abstract of Israel, No. 37  1986 DD
480485. ' w'

Detailed data were published in no. 81 1 of the
Special Series (see list below(.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
98 Survey of height Transported by Roads 1 958
137 Fuel Consumption of Motor Vehicles and the

Road Traffic 1961
Israel Postal Services 1961/62
Traffic on Nonurban Roads 19631972
Transport in Israel  Input and Output _
Operational Data 1972

141
424
432

507, 509, 518 Survey of Travelling Habits 1972
Parts llll

601 Survey of Trucks 1977
668 Patterns of Commuting to Work 1980
811 Travelling Habits Survey 1984
879 Road Accidents with Casualties 1989, Part I
881 Road Accidents with Casualties 1989, part II
882 Motor Vehicles 31 XII 1989

BANKING AND INSURANCE

GENERAL
Most data in this chapter ^ presented at

current values. In the tables on insurance (19 611)
data until 1986 are presented at current nominal
values, and data for 1987 and 1988  in New Israeli
Sheqels for end 1988, as based on the Consumer
Price Index and foreign exchange rates in
December 1988. Tables 19.12, 19.45 and
19.1012are endof year balance and data in Tables
19.3, 19.6 and 19.9and 13 are sums of annual flows.

At the top of each table, the percent of change
in the Consumer Price Index is presented as
follows: for end of year balances  the percent
change of December as against December of the
previous year and for annual summations  the
Percent change between the annual averagesof the
Consumer Price Index, respectively.

It must be pointed out, that not all items are
linked to the Consumer Price Index (some are not
linked at all, some are linked to another price index,
etc.). Consequently, the percent change which is
quoted in the tables presents no more than a
general notion of changes in value, but not an exact
calculation.

BANKING
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

BALANCES OF BANKING INSTITUTIONS
In Table 19.1 a summary of financial assets and

liabilities of the Bank of Israel is presented:
For detailed explanation of the various balance

sheet items, see explanation to the financial reports
of the Bank of Israel for December 31, 1989.

Table 19.2 is a summary of the bafances of
banking institutions in Israel (balances of mortgage
and investment banks and of the Post Office Bank
are not included) and foreign banks operating in
Israel. In this summary the mutual balances
between banking insitutions were not deducted.

The "public" covers private persons, societies
institutions, local authorities etc., but not the
government or the banking system.

The items banking and financial institutions"
includes also institutions which do not appear in the
definition of banking institutions, such as mortgage
D3CIKS.

Hebrew only.
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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
Data on commercial speed of buses were last

published in Statistical Abstract of Israel, no. 36 
,985ו p. 504.

SEA TRANSPORT AND AVIATION
DEFINITIONS

Gross registered tonnage: tonnage of boat in
units of 1 registered ton= 100 cubic feet.

Deadweight: weight in tons which a vessel can
carry in salt water when loaded, to lower it to the
waterline mark; excluding weight of standard
equipment.

Aviation companies include Israeli enterprises
for passenger and freight transportation by air on
internal or international lines.

SOURCES
Data on loading, unloading and movements of

ships in ports are based on daily reports (on a
countrywide basis) by the Ports Authority.

The figures for travellers by sea and air in this
chapter differ from the figures given in Chapter 4 
Migration and Tourism. For travellers by sea, the
differences are due to the fact that in this chapter
data are based on the reports of the Ports'
Authority, which do not include ships' crews,
whereas the data in Chapter 4 are based on Border
Police reports and include all ports and ships' crews
on their first voyage and last return. Regarding air
travellers, the differences are due to the fact that the
data in this chapter derive from the Airports'
Authority and do not include entrances of crews, but
include all travellers in transit, whereas the reports
of the Border Police, onwhich data in Chapter IV are
based, include crews on their first voyage and last
arrival and only part of travellers in transit.

ROADS
The sources of the data are the reports of the

Public Works Department of the Ministry of
Construction and Housing and the local
authorities.

Table 18.17 is based on special surveys carried
out every two years by the Public Works
Department in cooperation with the Bureau. The
last survey was carried out in 1983.

MOTOR VEHICLES
The source of the data is the vehicle card file of

the Licensing Department. Data do not include

tractors, semitrailercombinations, army and police
vehicles, foreigners' vehicles with temporary
licences, vehicles of tourists who stay less than
three months in the country, diplomats' vehicles,
U.N. vehicles, etc. Data until 1965 refer to March
31st of each year, and as from 1965 to December
31 st. Data since 1 960 do not include vehicles whose
licences expired more than one year earlier.

More detailed definitions are given in Special
Series No. 882.

TRAFFIC ON NONURBAN ROADS
Daily traffic volume on road is defined as the

number of vehicles passing over agiven road during
24 hours.

Road section is defined as a section of road
bounded by two junctions, where the traffic volume
on the next section, after the junction, differs by
20o/o from the traffic volume on the first section.

The source of the data is the traffic counts
carried out by the Central Bureau of Statistics using
mechanical meters installed on nonurban roads,
which measure traffic passing over that section.
Motorcycles and motor scooters are excluded. The
counts are made once a year during seven days at
least.

Nonurban kilometrage is calculated by
multiplying the traffic volume on a given section by
the length of the section.

NATIONAL KILOMETRAGE
Data are taken from current survey which is

conducted all over the country in licensing offices in

Israel. In 1980, the method of estimation was
altered. Detailed explanations were published in a
supplement to the Monthly Transport S/af/sS/cs, No.
12, 1989 (Hebrew only).

ROAD ACCIDENTS
A road accident is defined as an accident which

occurred as a result of the vehicle being in a state
of a motion on the road, and in which people were
injured.

The data include accidents with injured persons
registered by the Israel Police Force, in which at
least one civilian (including police) vehicle was
involved, or a civilian pedestrian or passenger. "or
further details, see Special Series No. 879.

DRIVERS
SOURCES AND DEFINITIONS

The data on the number of drivers are obtained
by processing the drivers' card file of the Licensing
Department in the Ministry of Transport.

The driver population includes all drivers with a
civilian driving licence issued in Israel, valid on 31 XII
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were submitted by the hotels to the Income Tax
Authority. The data are based on the sample
employed for the collection of data on employ
ment, wages and revenue, except in hotels in
East Jerusalem.

SURVEY OF TRADE AND SERVICES
1982/83

Data from the survey were published in the
Statistical Abstract of Israel no. 38, pp. 462466.

TOURIST HOTELS  FIXED GROSS
CAPITAL STOCK

Data on gross value of stock in tourist hotels for
1 I 1 985 appearedin Abstractno. 39  7988, p. 498.

EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES

The source of the data in Table 18.9 is the
Labour Force Survey. Explanations for that survey
are presented in the introduction to Chapter 12 
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 1 963/64

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 Deoartina

1979/80 K a
794 Tourist Hotels  Income, Expenditure and

Product
1981  1982

874 Tourism 1987  1988
863 Tourist Hotels  Income, Expenditure and

Product 1985  1986

TRANSPORT AND COMMUNICATION

THE POPULATION INVESTIGATED
The definition of enterprises included in the

transpotr, storage and communication branch is
based on the Standard IndustrialClassificationof all
Economic Activities 7970.

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 repotr period without taking into consideration
the date of payment. Revenue is at current market
prices, i.e., including taxes (from 1 VII 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
transpotr, 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.

Hebrew only.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES

This chapter contains two series on wages and
employment. The first, shown in Table 18.2, is
based on monthly processing of a sample from the
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 = 1 00.0

Comparisons with previous periods can be
made through chained indices. Thechaining is done
by multiplying the index of the relevant peirod by the
respective annual indexof 1986 and then dividing it

More details are presented in Chapter 12 
Labour and Wages.

The second series, which appears in the other
tables of the chapter, is based on direct repotring of
the mainestablishments in each one of the following
branches: bus services, railway services, sea
transpotr, potr services, airpotrs, posts and
communication. As of July 1 982 through April 1 983,
the Peace for Galilee Loan has been included.

Labour expenses include, besides wages, the
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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 thesehotels, multiplied by the numberof
days in which the hotel was open in the surveyed
period.

Guests: a guest, including children, who
registered at a hotel in that month and stayed in it

at least one night. A guest who left a hotel and
registered in it for the second time in the same
month is counted twice in the number of monthly
guests. Likewise, this includes guests 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 es "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.

Gross wages: all sums on which income tax is
due (before deduction of taxes), which appear in the
payroll of the surveyed month, including basic
salary, cost of living, professional, seniority, bus
fare, premiums and bonuses. Also included are
overtime pay, days of paid absence (e.g., vacation,
illness, holidays), convalescence pay, 13th month
salary, maintenance of vehicle (incl. allocation for
employer's vehicle used by worker) and of
telephone, clothing, payments in kind, service
charge (whether paid by the employer or deposited
in a common account and then distributed among
the employees) 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 aday spent (not overnight
stay), from deposits of cancelled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions,
swimming pools, etc. It also includes service charge
(also if given for distribution among the workers),
indirect taxes, and 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 toChapter IX.

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. The sample on which these data
are based was replaced in January 1989 by a New
Sample. In this new sample, all hotels of grade 5
stars, de Luxe, 5 stars and 4 stars, as well as hotels
of other grades with 100 rooms or more, were
included with certainty. The Previous Sample served
for compiling the data till 1988.

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 4  Migration and Tourism; data on
travellers by sea and air are presented in Chapter
18  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 expenditure on
wages and other labour expenses of the total
employees (service workers, management and
clerical workers, qibbuz members included)
including also housing forpersonnel, meals, service
fees etc. Piece work is not included.

SOURCES
Tourist hotels. Data on guests and nights spent

are obtained through the Hotels Association of

SOURCES
All the financial data are based on profit and

loss accounts for the surveyed years as they
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)b) Cooperative sfores 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;

(c) 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
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
into departments and do not keep separate
accounts for each department.

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 reported period, whether for cash or on credit,
after deduction of discounts and returns. The value
is given at the price paid by the purchaser (including
indirect taxes, purchase tax, V.A.T. etc., excluding
subsidies). Receipts for commodities sold before
the period reported on, or downpayments on
account of commodities sold after the report 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  1985, 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, partly 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.

NewpnVaetcars includeprivate passengercars,
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 imports  from the Customs and
Excise Department.

HOTELS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establishments in the
hotel branch (hotels, rest homes, holiday villages,
apartotels) except youth hostels, Christian
hospices, camping sites and hotels turned into
absorption centres.

Detailed data and explanations may be found in
the biennial special publications on tourism (see
lists below) and in the Tourism and Hotel Services
Sfar/s(/cs Quarterly.

Tourist hotels. Hotels approved by the Ministry
of Tourism, are classified since January 1 970 in five
grades  from 5 stars (the highest) to 1 star; also
included are ungraded tourist hotels, holiday
villages and apartotels, which are classified
separately.

In March 1988, a new grading of tourist hotels
was enacted and another grade was added;5 DL
Grade 5 de Luxe. But, since a relatively large
number of hotels have not been finally graded, the
1988 data were processed according to the
previous grading (data were published in Abstract
no. 40). In January 1989, the 1 988 data were revised
according to the new 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, offices, 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 double bedroom 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
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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.

Installation 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 (by
connecting them with buildings or installations) for
concentration of disposal 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 of the
above mentioned sources, after eliminating
duplications.

The data include works carried out within the
jurisdiction of local authorities reporting, both by the
local authorities and by companies and government
institutions. Within the jurisdiction of local
authorities other than the abovementioned, the
data cover only projects carried out by companies
and government institutions.

Since July 1967, data also include public works
in East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and LD.F.

The data on road construction do not include
work in the Golan, Judea, Samaria and the Gaza
Area. Since 1982, work in the Golan SubDistrict
has been included in the Northern District.

Data וז0 installation of water and drainage pipes
and canalization did not include, up till 1976, work
performed in the Golan, Judea, Samaria and Gaza
Area. Since 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

864 Construction in Israel 19861988

TECHNICAL SERIES
17 Price Index of Inputs in residential Building 

Reports of the Public Advisory Committee
)1964)

COMMERCE AND HOTELS

LARGE SCALE RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The population includes three groups of

shops:

Hebrew only.

(a) Chain stores belonging to commercial and
industrial firms which own three or more
separate shops at different sites and which
generally sell a uniform type of commodity (for
example: food, clothing, footwear, petrol, gas,
etc.);
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EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION

EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES
The source of the data in Table 16.15 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 12  Labour and Wages and 27  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 1981 in a new format, including data
on employees' posts of monthly and daily
employees  in percents; average working days per
month of daily employees; average monthly wages
and other labour expenses of daily employees at
current and fixed prices.

The series includes alsoemployees 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 12.32 (according to reports to the National
Insurance Institute(.

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
fixed prices werecomputed 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 (until 1981) 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 actually of posts which are manned
at least one day in the month, for which wages have
been paid.

Mandays worked: mandays which the worker
actually worked at his posts and for which he was
paid. The number of actual man days includes
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
July 1975 upon enacting the income tax reform), all

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 work outside the
competence of the Ministry of Construction and
Housing  the date of acceptance of the work from
the contractor or the final survey (in case of own
execution).

For work executed by the Ministry of
Construction and Housing, the date is that of final
account 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.

Widening of road: any addition to the existing
width of a road.
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and turning of premises which are not for housing
into residential dwellings  which increases the
stock of dwelling.

Since 1981, the survey has been enlarged and
is 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 of changing the purpose: the budget year

(between 1st of April and 31 March) in which the
change was entered in the taxpayers' registerof 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 of 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 1963 an improved method has been
used by giving a different weight to areas of building
begun and completed in each quarter year. This
weight is determined according to an estimate of
work performed (by the average duration of
building) in the surveyed year, on 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 16.14) includes also investments in
renovation of residential buildings connected with
neighbourhood renewal by the Ministry of
Construction and Housing and the Jewish Agency.
These investments generally do not involve
additional building area.

Gross domestic capital formation in
nonresidential buildings and other construction
work. 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 by
public bodies, such as government offices, Public
Works Department, municipalities, as well as on the
report of other enterprises and public institutionson
building and public works activities.
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time lag from various sources: questionnaires sent
out and not yet returned, newspaper clippings,
advertisements in the press, etc.

The time lag estimates which have been added
to the private building data for 1 989 were 10 percent
of total building begun and 6percent of total building
completed.

The estimates of private building begun and
completed in those committees which do not repotr
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 and a half
year after the date of issue of the permit.

From 1968 to 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 whose jurisdiction covers most
nonJewish localities. From these committees a
report was 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 reports 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 1 0o/o 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 quatrerly surveys in 12 towns, and
halfyearly surveys in another 21 urban localities on

unsold new dwellings within their 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.

Since 1976 and until 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,
Qiryat Ata, Qiryat Bialik, Qiryat Yam, Qiryat Motzkin,
Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramat Gan, Ramat
HaSharon, Raanana, Tel AvivYafo.

DEFINITIONS
New dwelling: a dwelling completed within the

15 months preceding the survey, or a dwelling
under construction 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
as yet, unoccupied.

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 OF CHANGES IN THE
STOCK OF DWELLINGS

Since 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,
change of residential dwellings into premises not for
housing and merging of dwellings  by which the
stock of dwellings decreases; division of dwellings
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Large building companies; the Ministry of
Construction and Housing; Public Works
Department; other Government offices; the Jewish
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, Hof Aza,
Tovim, Tayibe (in the Sharon), Tira, Yehud,
Yizreelim, Lodim, Mevo HaAmaqim, Moredot
HaKarmel, Mate Binyamin, Mate Yehuda, Maale
Adumim, Maale Efrayim, Menashe, Maale HaGalil,
Merom HaGalil, Maale HaHermon, Misgav, Iron,
OmerMetar, Emeq HaYarden, Emeq Hefer, Zefoir
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 Israel, which appear under the
heading "former series" and are composed as
follows:
1 . All public building, initiated by the Government

and the Jewish Agency all over the country as
well as most of the private building were
included. Not included was private building for
various purposes 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, Public Works
Department and the Jewish Agency, were not
included.

3. In 19491958, data on nonresidential farm
buildings were not included.

The "new series', which has been published
since 1960, covers all building for all purposes all
over the country, and includes the building within

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 17in 1949to33in 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. Asof 1 967, the summary
of total building includes buildings in Jewish
localities in theGolan, 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,
they have been removed from the general building
estimates. On the other hand, missing data on the
built up area in the agriculture branch were added
to the building estimates in the public sector. Annual
data on construction of greenhouses appeared in
the Monthly Bulletin 01 Statistics  Supplement No.
6, 1989 (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 every
halfyear for the remainder.

Despite the reporting checks, some of the data
still lag behind by about two years, most of the time
lag being during the first year, following each half
year.

The estimate of the time lag is made when
summing up the periodical data for each purpose
separately, and is based on the average time lag in
previous periods, the improvement or deterioration
in reporting during the surveyed period and the size
of the areas obtained during the checking 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
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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. 864, Construction in Israel
19861988 (Hebrew only(.

BUILDING
I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Building begun. Beginning the digging of the

foundations.
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 roomsof
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
Sector.

New residential building is a building of whose
area 75o/o 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 oron 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 2  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:
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ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Energy balance (Table 15.1) is a 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). Data on 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 byenergy 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 poweroutput has been translated into
T.O.E.

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, which 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.

Since January 1989, quantities of water are
summed up according to calendar years
(JanuaryDecember). Data for 1988 are for
AprilDecember only, and consequently, are not
presented in the table.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

660 Energy in Israel 19701979
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appeared in the Monthly Bulletin of Sfaf/sf/cs 
Supplement, No. 1, 1985, p. 121 ff.

The changes occurring 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 year of
the indices  1983.

The index of paid hourly 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 hours (i.e., actual
work days and hours of paid absence).

The data on revenue, wages and nominal daily
wages per employee in the industry for 1 983 1988,
and paid hourly wages per employee for 1989 were
presented at uniform prices of each year, according
to the respective Consumer Price Index (of each
year).

Since 1989, the indexof paid hourly wages per
employee has been computed as a continuation of
the "index of nominal daily wages per employee".
(See explanation in Monthly Bulletinof Statistics: no.
1 _ 1990, Chapter M  Industry).

Surveys of industry and crafts (Tables 14.813
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, were adjusted for the survey's period
by the following coefficient:

Index of revenue in a minor branch for the period
JanuaryDecember 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 7987,
no. 870 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 14.17, are obtained within the

framework of indices of industry and are based on
monthly reports fromestablishments 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 14.813 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 14.14) are based on monthly reports received
from the following sources■. food  from the Ministry
of Industry and Trade 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 15.5.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
26 Census of Industry, 1952 (Part A)
41 Census of Industry, 1952 (Part B)
119 Survey of Employment and Equipment in the

Diamond Industry 1961
198 Survey of Marketing Channels of Internal

Industrial Products 1963/64
280 Survey of Labour Cost in Industry 1966
448 Professional Labour Force in Industry 1970
784 Industry and Crafts Survey 1982  Part II

785 Survey of Fixed Capital Stock inIndustry 1.1.
1982

799 Survey of Research and Development in
Industry 1980/81  1984/85

870 Industry and Crafts Survey 1987

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 7965/
13 publications appeared

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production and Employment

Indexes (1960(

)61(



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 of materials, at current prices,
includes the cost of raw materials, packing
materials, water, fuel, electricity, cost of piece work
done for the establishmentwith 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 14.1, 14.4
and 14.5 for the years 1 976and after include V.A.T.

Gross output is defined as total revenue of the
establishments with addition of value of change in
stock of finished and unfinished products, at market
prices, i.e., including indirect taxes butnot 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
14.13). Data were computed at factor cost 
excluding taxes and including subsidies and export
incentives.

Other income includes profit from shares, saleof
property, building and equipment rentals, etc. In a
few cases, this item includes income from hiring out
of property, machinery and equipment, income from
building work, commission royalties, sale of
knowhow, management fees.

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

Indicesof industry (Tables 14.17). 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.

TheSample. 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 14.5 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 divided into 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 includedin the
sample employed 70o/o of the employed persons in
the population.

The sample is updated monthly by adding new
establishments. The addition is carried out by the
same method as the drawing of the sample.

In 1987, the sample of industrial establishments
was updated as follows:
a. Revision of the classification. Establishments,

that had previously been classified as
nonindustrial branches because of their
mixed activity (industry and other branches),
were given the probablility to be included in the
industrial sample, the classification having
been up dated.

b. Improvement of sampling. The probability of
establishment being included in the sampling
frame was enlarged whenever it had grown
considerably during the past years (incl. also
the transfer of establishmnents which grew to
90 employees or more).

The data of the Survey of Industry for 1987 are
based on the updated sample.

Index of industrial production. Since it is
impossible in practice to obtain monthly reports
from the industrial establishments on the changes
in the value added for the computation of the index
of industrial production, the changes are measured
by various indicators, such as production, revenue
at fixed prices, etc., assuming that these changes
reflect the changes in the value added. More details
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SER/ES

8, 19 Census of Agriculture 1 949/50
48* National income Originating in Agriculture

1952  1954 (2 volumes)
108* Census of Vegetables' Areas 1959/60
165 National Income Originating in Israels

Agriculture (Input, output and added value)
19521963

284* Citrus Sector Account
1962/63  1967/68

316**Citrus in Israel 1969
326,327Agriculture in Israel 1948/491968/69,

Statistical Series

CENSUS OF AGRICULTURE 1971
7 publications appeared

AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981
1 Agricultural Branches  Detailed data on

Crops, Livestock and Population, by Region
and Type of Locality

2 The Village in Israel

TECHNICAL SERIES
21 Agricultural Statistics In Israel (1964(
35 Citrus Crop

Methodology***
Forecast in Israel

INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. Data in Tables 14.17, refer to
industrial establishments which engage at least one
employee.

The data from the Industry and Crafts Survey
appearing in Tables 14.812 relate to
establishments employing 5 or more persons.

Data on production of industrial products (Table
14.14) 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
(1983), according to the Standard Classification of
197049.

Establishment. The tabulation unit (which is also
the investigation unit) is the "establishment" which is
defined as an economic unit at one site performing
one industrial activity and keeping separate
accounts. A division 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 14.2(

is according to main social ownership of economic
units.

Employees are all workers appearing on the
payrolls of employees and also members of
cooperative societies, including workers from
judea, Samaria and the Gaza Area. 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 14.812, 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 also relate to calendar years since January
1987, previously they referred to budget years
(AprilMarch).

Mandays worked include also overtime work,
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,
professional, seniority and family allowances (excl.
employees' children allowance) and bus fare,
premiums, bonuses and payment on overtime,
absence (leave, sickness, festivals(,

49 Technical Series No. 46, 1986.
Hebrew only; in cooperation with the Falk Institute lor Economic Research in Isra

in cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.

in cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.

)59(



1986, 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 tothe 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.

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 weightgroup 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

(Tables 13.1920)
DEFINITIONS

Total output is the value of agricultural
production (including intermediate produce) with
the addition of investment in new plantations and
afforestation.

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 income 01
"primary" agricultural factors (labour and capital
employed in agriculture). Income is estimated as the
value of agricultural produce (with the addition of
natural damage and damages of frost and heat) 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.

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 notpaid through the Wages
Administration of the Employment Services.

Ind/ces. Changes in quantity and price of the
various components of the agricultural account
(Table 13.19) and of the inputs (Table 13.20) were
computed using an estimate of the value at previous
year's prices. it should be pointed out, that the
differences between the price indices which are
derived from agricultural production and the price
index of agricultural output as given in Chapter JO
 Prices and in Table 13.1 are due mainly to
differences in definition. Whereas the price indices
here relate to the entire agricultural production,
those in Chapter 10 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. It is the same
with the Index of Input Prices in Agriculture, which
is derived from the Agriculture Branch Account.
Attention must be part to the fact that the prices
derived from Table 13.19 have been adjusted to the
average annual price level since 1983/84, whereas
the Index of Output Prices in Chapter 10  Prices
and in Table 13.1 were adjusted two years
later.
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SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
Data on cultivated areas and on crop areas are

obtained by annual censuses with the cooperation
of the Ministry of Agriculture 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.

Forest area. The data are supplied by the Jewish
National Fund.

MEANS OF PRODUCTION
(Tables 13.913)

DEFINITIONS
Capital stock in 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 capital 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 formation is obtained from
investment estimates compiled for the national
accounts (except for compilations for the animal
stock and fruit plantations); see also introduction, to
Chapter 6 'National Accounts', 1Definitions. '

Livestock. Data on fixed value are obtained by
multiplying the roster of livestock with a lifespan
exceeding one year at the end of each year by the
respective price of each unit in 1968 (See also
below).

Since 1972/73, the cattle, sheep and goaf
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 records of
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 15
 "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
10,000 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).

In recent years, part of the cattle feeding is done
by the "mash" method; hence, the changes in the
quantity of feed mix sold are not necessarily
changes in the quantity of feeding.

PRODUCTION AND VALUE
(Tables 13.1418)

DEFINITIONS
Production includes all produce during the year

 agricultural or calendar year  even if part of it was
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.

Disposal (Table 13.1516):
For local consumption: the produce destined for

direct consumption by the population of Israel
including consumption by the farmer and his
household ("home consumption").

For local industry includes all of the produce
supplied to industry, including produce exported
after processing. Data refer to year of production,
not as in Table 13.17, where data refer to calendar
years, and include also produce from Judea,
Samaria and Gaza Area.

Exports: fresh agricultural produce destined for
exports and not necessarily identical with the
exported produce in the surveyed period  as of
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COST OF LIVING ALLOWANCE47
(Table 12.46)

In the period July 1957  January 1975, the cost
of living allowance was calculated in relation to
"basic salary", which was defined as the salary a
worker received at the end of 195648. 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 SE/7IES
257 Strikes and Lockouts 19651967
559 Employment and Wages of Employees from

National Insurance Data 19721976
628 Young Persons Aged 1417  Employment

arid Studies
644 Labour Force in the Public and Community

Services 1978
749 Labour Mobility Survey 1980
878 Labour Force Surveys 1988

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
A/OS., 9, 18, 21, 24, 27, 37, 40.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972"
N0S. 7, 12, 14, 16, 17

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7983
5 Localities and Statistical Areas, Population

and Households, Selected SociaiEconomic
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

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.

Data on area and production include data of
Jewish localities in Judea, Samaria and Gaza Area.

AREA
 . . (Tables 13.18)

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 cropswere grown on the same
plot (even of the same type) the area was registered
twice.

47 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. I128)(129).

48 Data and explanations of cost of living allowance up to 1956 appeared in Abstract Wo. 327981. p. 370.
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cooperative members in a week, by main economic
branch. This ratio makes possible a better
comparison between data on wages and employee
posts received from the National Insurance Institute
and the average number of employees and
cooperative members in a week as received from
the Labour Force Survey.

The survey enables estimation of the ratio
between the number of working places in a month
(employee posts) and the average number of
employees in a month, asestimated in the survey on
multiple jobholding.

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE
Since January 1978,two questionnaires were

used throughout 1978 for the Labour Force Survey:
an old questionnaire, which was the questionnaire
in use until 1978, and a new questionnaire, which is
an enlarged and more comprehensive versionof the
old one.

In order to compare data for .1978 andprevious
years, the estimate according to the old
questionnaire should beused... 

Data of 1979 can be compared with 1978 data
according to the new questionnaire. (For detailed
explanations see Labour Force Survey 1978,
Special Series, 00. 653): s ;

EMPLOYMENT AND WAGES
FROMNATIONALINSURANCE ..

dataand other administra
tive: sources. ,

DEFINITIONS ■ . ■.... :

The investigation un/fis.an establishment, which
engages at least one employee. Anestablishment /s
alsoa department of a firm for which the National
Insurance Institute conducts aseparate file. 

Employee posts: the number of employees
(permanent and temporary), onthe 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
nonrecurrent; such as: standby, turn of duty, 13th'
month salary, fares, convalescence allowance,
education and proficiency allowance, vehicle,

maintenance, etc. The gross wages do not include
other labour expenses and sums paid by the
employer 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 1 978= 100.0
and since 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, asof 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 monthiy indices at
constant prices.

The investigated ■ population includes all
establishments that engage one employee or more,
cooperative > members, civilian employees in the
army and workersfrom Judea and Samaria and the
Gaza Area, who receive theirwages through the
Employment Service. Foreign workers employed in
Israeli establishments are also 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 27). 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.

METHODSOF COMPUTATION AND
ESTIMATION

The series has been conducted and published
since 1961; the sample on which data are based
was replacedin 1965, the base for computing the
indices having been I 1965=100; it was changed
again in 1968, the base having been average
1 968=100. Since 1 979, the series is based on a new
sample of establishments, the base being
1978=100*5, Since of 1987, the series is based on
a new sample, the base being 1986=100.046.

The frame. The sampling frame is based on the
employer cardfile of the National Insurance
Institute updated toAugust 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

45
46

Detailed explanations see in Special Series no.559 and Monthly Bulletin ofStatistics  Supplement No. , 1984
Detailed explanation see ibid., no.9, 1987.
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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 quarterly
surveys.

The presented estimates, being based on
samples, are liable to deviate from the "census
value", i.e., from data which would have been
obtained from a full census. This census value is in
a certain range (called the confidence interval)
around the estimate (t) obtained in the survey. The
size of this range is measured in terms of sampling
errors (rg) and depends on the required level of
confidence.

With a 67OA confidence interval, it can be
assumed that the "census value" is in a range (xrn);
with a 95"/ confidence interval, the census value
would be in the range (x+2<w,x2aj). For example:
when the estimate is 10,000 persons, the
approximate sampling error is 740. It can be
assumed with 95o/o confidence that the value which
would have been obtained in a census would be
between 8,520 and 11 ,480.

The following concise table (adjusted for 1988)
presents sampling errors for rounded off absolute
numbers for annual estimates44, by which the
confidence intervals for the estimates in the tables
can be calculated as explained above. For
intermediate values, an interpolation must be made.

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 smallsubpopulations gives
overestimates for the sampling error.

More adequate estimates for sampling errors of
absolute numbers, as well as for estimates in

OTX
Sampling errorEstimate

2401,000
3302,000
4103,000
5305,000
6708,000
74010,000

1,05020,000
1,29030,000
1,65050,000
2,08080,000
2,320100,000
3,220200,000
3,880300,000
4,820500,000
5,730800,000
6,1101,000,000
6,4401,300,000
6,5101,500,000

percentages, can be found in Special Publication
No. 848. Because of differences in sampling
methods, size of sample, etc., the sampling errors
in years priorto 1974 were larger than those since.

Estimates with sampling errors exceeding 20o/o
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 byweekly
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.,
multiple jobholding, persons who sought work in
the past, a survey on elderly persons, etc.

SURVEY ON MULTIPLE JOBHOLDING
The last survey on multiple jobholding was

conducted in AprilJune 1989 as a supplement to
the Labour Survey. Each person sampled in the
survey was asked whether he had worked during
the last calendar month preceding the visit of the
enumarator as an employee (or a cooperative
member) and if so, in how many working places.

The main purpose of the survey is to estimate
the ratio between the number of employee posts in
a month and the average number of employees and

44 Sampling error estimates (or years preceding 1988 tend to be smaller.
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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 of
Chapter 2) of Israel aged 15and over, the Jewish
residents of Judea, Samaria and Gaza Area, aswell
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 1982  the nonJewsof 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. 878.

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 localityand
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

42 Detailed explanations see in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. no. 11, 1986.
43 Ct. ibid, No. 5. 1989.

the estimate will be exact and consequently, biases
deriving from differential nonresponse according
to raising groupswill be minimal. The variance of the
estimate will also be smaller.

Since 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
according to both the old and the revised
estimates.

After the Census of 1983, the following
revisions42 were made:
1 . Change in the definition ot the population and

age composition. Population estimates refer to
persons aged 15 and over (previously 14 and
0^161). This revision diminishes the population
of working age by 80,000 persons in 1983
(most of themnot in the civilian 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 0^/, by about 16,000
persons).

2. Change in classification of type of locality.
Since the 1983 Census, localities are divided
into 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
01ח altered.

c. Development localities43  as defined by
the Development Towns Advisory
Bureau.

3. Change of the inflating groups. Along with the
transfer to revised population estimates
according to the findings of the 1 983 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 Distircts (excl. development
localities, incl. urban localities in Judea,
Samaria and the Gaza Area).
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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 personswho were temporarily absent
from their usual work and did not seek other
work. The "Employed" group consists of three
subgroups:

1 ■ Fulltime workers: all persons who worked 35
hours or more during the determinant week.
Included are all hours 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 sought work during thatweek
by registering at the Labour Exchanges of the
Employment Service by personal or written
application, etc. Employees who were
temporarily absent from their work and actively
sought other work are considered unemployed.
This group consists of two 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
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 the
following groups:

Employees: persons employed by another
person in return for daily wages, monthly
salary, piecework or any other kind of
remuneration.
Employers: persons employing other persons
for paymentor any otherkind 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.
Membersofqibbuzim: 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 ot
obtain some indication of the seasonality durinq the
year.
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HOUSING
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Number of rooms in thedwelling: 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, and consequently, 1980
data were processed twice41.

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).

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 was 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 12, 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 "notknown 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 1964/65
327 Agriculture in Israel 1948/49  1968/69 

Part II

328 Amidar Residents Survey 1968
595 Young Couples Survey 1977
641 Survey of Housing Conditions 1978
837 Family Expenditure Survey 1986/87, Part I:

General Survey
839 Family Expenditure Survey 1986/87, Part II:

Housing Conditions and Household Equip
ment

853 Family Expenditure Survey 1986/87, Part III:

Income
866 Housing Density in Israel 1988
876 Income of Households 1985, 1987, 1988

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
1972 Nos. 13, 15, 17

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983
9 Housing Conditions and Possession of

Household Equipment  data from the sample
enumeration

11 The Aged in Israel  a Selection of Census
Data

15 Classification of Geographical Units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Population

18 Family Income  data from the Sample
enumeration

19 SocioEconomic characteristics of House
holds  Data from the Sample Enumeration

21 Income of Employees  Data from the Sample
Enumeration

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
7967 Nos. 16, 23, 31.

TECHNICAL SERIES
21 Agricultural Statistics in Israel (1964)
31 Classification of the Family Budget

CY. Housing Density in Israel 1985 inMonthlyBulletinof Statistics  Supplement, No. 2, 1987.
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SOURCES
Thepopulation towhich the data in tables 11.26

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 11.2 and 11.7
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 average
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 atone 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 of
education are determined by the characteristics of
the head of the family.

The investigation unit in this chapter is also the
processing unit. On the other hand, the data of the
income survey presented in Chapter 12, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at leastone dayduring the
investigation period (for more details see the
introduction to Chapter 12).

The sample. About a quarter of the families
investigated by the Labour Force Survey are
included in the sample (see introduction to Chapter
12  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 balance sheet is the record and sum

total of the sources of food according to 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 1986/87 data were published according to
agricultural years. As of 1988, 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 quantities of fresh vegetables. Tea
leaves, coffee beans and alcoholic beverages are
not considered foods in the balance sheet.

Production: local agricultural production in the
year surveyed, i.e., the year of agricultural
production (see definition in the introduction to
Chapter 13  Agriculture).

Exports: exports sent overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from
Israel to Judea, Samaria and the Gaza Area.

Imports: impotrs from overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from
Judea, Samaria and the Gaza Area to Israel.

Change in stocks: 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 stock at 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 which are
components in other food commodities included in
the balance sheet such as quantitites of raw sugar
in chocolate and sweets.

The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.
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Deciles: see definition below in the explanations
on income surveys.

Net income per 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 1986 and May 1987 (see "Methods of
Investigation" below).

Investigation unit is a "household", /6., a group
of adults and children living most of the week in the
same dwelling and eating at least one meal a day
together.

The sample. The dwelling was used as the
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 assistanceof
enumerators of the Central Bureau of Statisticswho
visited every household about once every4 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.), 6^'י\ 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 12  Labour and Wages.)

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 resultsof the Income Surveys and
also a detailed description of the methods adopted
and the definitions used can be found in publication
no. 876 of the Special Series (see list below).

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
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
number of
persons in
household

1 person
2 persons
3 persons
4 persons
5 persons
6 persons
7 persons
8 persons
9 persons
Every additional
person

Marginal
weight per
person

1.25
0.75
0.65
0.55
0.55
0.50
0.50
0.45
0.40

0.40

Net income perstandard 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.
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LIVING CONDITIONS

SURVEY OF 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.

The purpose of the Family Expenditure Survey is
to investigate the budget of the urban family and to
obtain data which may serve as the base of
research into consumption patterns, 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 notbe 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 levelof 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 ofa vehicle as well as thevalue ofgoods
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
of instalments 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.

Hebrew only
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current indicator of developments in the branch's
prices.

THE INDEX POPULATION
The present index relates to a basket of inputs

of all bus companies which supply bus
transportation services to the public, whether
passenger transport on urban and 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 Station 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
beginning of 1 978, 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.
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 1 976/7736.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PFIICE COLLECTION

The index measures the prices of about 150
materials and services. Prices are those paidby the
bus service branch at those places, where they
usually buy those materials, goods and services,
and according to an arrangement which is

36 /Wd.,No. 11, 1978.
37 For details on this item see ibid.

38 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
39 Cf. explanations in General  Updating and Chaining, above.
40 Excl. wages of cooperative members.

customary in these markets (i.e., including customs,
purchase taxes and other levies).

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services37. 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 payments of the bus companies to
various funds (National Insurance, Mivtahim, etc.).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 60"/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 base 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. Theweightof the
companies' property and equipment are
determined according to the percent ofdepreciation
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 basketduring the base period, and
these rentals are measured currently.

SERIES OF PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient39Base periodPeriod38

10.34740

Average 1969

llll 1978

llll 1970
XXII 1977

Since llll 1978
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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 of output 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 totaloutput, the
weights of 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, 1984/85 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, processing
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
duirng 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 1984/85" by the annual
quantity, each monthly revenue being adjusted to
1984/85 value by multiplying it by a coefficient:

Consumer Price Index in 1984/85
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
coefficients4Base periodPeriod

2,896

2,909

Average
1975/76
Average 1986

Average
1975/76
Average 1986

1 . Price index of
agricultural output
1976/771986/87

Since 1987

2. Price index of
input in agriculture
1976/771986/87

Since 1987

PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS

Data on input prices in hotels were last
published in the Statistical Abstract of Israel no. 36
 1985, p. 275.

PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES35

USES
The index serves for setting down tariffs and

granting of subsidies in the buses branch and as a

34 Cf. explanations in .GENERAL  Updating and Chaining, above.
35 Detailed descriptions see in Trice Index 01 Input in Buses 1 969.Monthly Price Statistic*.No. 2. 1971 <Heberw onl*>■As for updating

and consequent changes, cf. ibid., No. 11, 1978.
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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 valueof 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 impotrant 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 purchase tax but
not subsidies.

SERIES OF WHOLESALE PRICES INDICES
OF INDUSTRIAL OUTPUT

Chaining
coefficient
to previous
index30

Base periodPeriod

1.1 3831
6.1 0532

29.10132

Average 1963
Average 1968
Average 1977
Average 1988

I 1964XII 1968
I 1969XII 1977
1 1978XII 1981
Since I 1989

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH33
USES

The Indices of Output and Input Prices in
Agriculture measures the influence of pirce
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
barnch; for updating calculation for determining
prices and subsidies for agricultural produce; for
calculating the value ofagricultural production, etc.

THE INDEX POPULATION

Since 1976/77, all activities defined in division 0
 Agriculture, Forestry and Fishing  in the Standard
Industrial Classification of 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 ot 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.

Since 1976/77, the index covers the entire
output marketed by the agricultural branch to other
branches, as well as that patr 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 patr of intermediate
produce which passed through the agriculture
branch as commercial transactions. The index does
not include output of that patr 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 1985/86, two sets of indices were published,
which referred to two types of population:
a. A general index, which refers to the entire

produced output and the entire input which the
agirculture branch uses;

30 Cf. explanations in GENERAL  Updating and Chaining, above.
31 Excl. Diamonds and Printing and Publishing branches.
32 Excl. the 'Diamonds1 branch.

33 For details on the index's Pirnciples see Technical Seires No. II (see list below). Changes following the updatings 0( a,e in<)ices
were explained in the ofllowing publications: for the updating in 1965/66  Price Statistics Monthly no 1 1967 in 1975/76 ibid
no. 4, 1977; for updating the output price index ibid, no. 1, 1978; for updating the input and output prices in 1988  ibid. oos.
13 no A, 1988,
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In the previous indices, 4 subindices for the
various layers (construction works, base, subbase
and bearing course) were published; the aforesaid
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
period. 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.

THE INDEX 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 1978*7.

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
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 1966Xtl 1972
I 1973V 1981
Since VI 1981

Base period

I 1966
Average 1972
V 1981

Chaining
coefficient
to previous
index28

1.542
80.016

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET 29

USES OF THE INDEX
The main use of the index is the deduction of

series of industrial output value computed atcurrent
prices by their conversion into series of values at
constant prices.

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.

SOURCES OF WEIGHTS
The output basket of the present index, whose

prices have been measured since January 1989,

27 Cl. ibid.

28 Cl. explanations in GENERAL  Updating and Chaining. above.

29 See methodological details inTechnical Series No. 22 (see list below). The changes in the indices following updatings are presented
in Monthly Price Statistics. A/os. 1, 1969; 1. 1972; ,ן 197a
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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 1י0 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 expenditure on
construction of residential buildings conducted in
1982 and 1983, which investigated the composition
of inputs in about 90 building projects which were
completed during 1980 and the first half of 198122.
In order to compute the weights, 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 measured23.

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

Period24

VIM 19501 1964
II 1964XII 1968
I 1969IV 1975
V 1975X 1983
Since XI 1983

Base period

VII 1950
I 1964
Average 1968
IV 1975
X 1983

Chaining
coefficient
to previous
index25

6.680
1.259
3.434
176.512

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION26

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
compilation of an index for the entire road
construction.

22

23
24

25

26

Details on findings of the survey and the methods of its execution, see in Updating the Index of Input in Residential Buildings,
Monthly Price Statistics, No. 11. 1983 (Hebrew only). As for the findings of the previous surveyof 1974, see the same monthly of
May 1975.
See details on changes ibid, No. 3, 1971 (Hebrew only).

The sources areforVII 1950 I 1964 an analysis of the composition of inputsin the building through framework and since 1 964
 the surveys on building expenses.
Cl. explanations in GENERAL  Updating and Chaining, above.

Detailed and uptodate explanations of principles and themethod of compilation of the index and the descirption of the new survey
and its main findings can be found in No. 688 of the Special Series (see list below).
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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
1986/8716. 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 byan enumerator who visits the
place of sale. The prices of some commodities and
services, such as transport services, are registered
in questionnaires sent by mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
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 allmonths 0\ 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 period17.

consumer price index semes1*

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod
index19

IX 1951IX 19511 1959
2.753I 1959I 1959XII 1964
1.347Average 19641 1965XII 1969
ו .237Average 1969I 1970XII 1976
4.112Average 1976I 1977XII 1980
8.349Average 1980I 1981  XII 1985
2.2520Average 1985I 1986XII 1987
1.775Average 1 987Since I 1988

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING21

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 populations:
1. Residential building works, which includes

single structures or whole projects which were
erected by conventional methods andthe 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 constructors, including both contractors
and subcontractors.

3. The expenses includes, in principle, all
expenses of constructors in the building
branch, as defined above, on materials,
products and services destined for residential
building which were purchased from bodies
outside the building branch and the prices of
which are measurable.

16 Details on findings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1986/87, Special Series No. 837.
17 Details on methods of measuring prices of dwellings, see in Technical Series No. 29 (see list below). As (or changes introduced

in mid 1970, see Monthly Price Statistics. No. 11. 1970; No. 4, 1983; No. 1. 1988 (Hebrew only).

18 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 Statistics Nos. 1, 1963; 1. 1965; 1. 1970; 1, 1977; 1, 1981; 1, 1986; 1, 1988 (Hebrew only).

19 01. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining', above.
20 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.
21 Cl. Technical Series No. 17 (Hebrew only).
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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
commodities and services, or the change in the
revenue obtained for a fixed basket of commodities
and services. Such a basket represents patterns of
consumption or production as they were reflected
over a certain period, which is the base period of
each index. The basket of each 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 definitionof the
commodity according to a set of rules, whose
purpose is toassure 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, VAT.
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/sr/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 INDEX14
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 1969, the index measured
the consumption prices for urban employees'
families only.

The index basket includes all goods and
services destined for consumption whose prices
are measurable.

Classification ofcommodities. The classification
of commodities which make up the basket is by
consumption groups (Table 10.3), 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 theproduction of the
goods has been finished (Table 10.4)15.

14 Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index. Technical Series No. 29. (see list below).
15 Cf. Principles of theConsumer Price IndexClassification, by Economic Branch', 1964, MonthlyPrice Statistics, No. 7, 1965. (Hebrew

only(.

)39(



Credit to the public is free credit plus directed
credit and credit for loans from deposits.

Nondirected Credit: credit from the bank's
freely loanable funds, including the bank's
participation in credit from approved earmarked
deposits and debit balances in current accounts,
and excluding the bank's participation from its own
funds in direct credit.

Directed Credit: credit approved by the Bank of
Israel under a general or specific permit,
irrespective of its source (Bank of Israel, the
reporting bank's own funds or other source).

Credit from earmarked deposits: credit granted
from approved earmarked deposits excluding the
participation of banking corporation from freely
loanable funds.

Source: Statistics of the banking institutions 
the Bank of Israel.

SECURITIES
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 9.89 present the sum of the market
values of the securities registered and marketed at
the stock exchange, at the end of each year.

The annual average market value in Table 9.10
is the average of the market values at a number of
points in time during the 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 the stock 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 are~/010?7ו/}/ at currentprices, 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'3
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 ofshares and bonds, i.e., רוו 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, isobtained as a weighted average of 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 to the last dayof
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 9.11 the rate of
return index is presented for the end of the year.

In January 1984 the classification of securities
was changed: securities traded in foreign currency,
which had previously been presented as a separate
group, were classified according to the economic
branch to which they belonged and are classified
according to financing institutions. Only securities
quoted in foreign currency were left in the group.

As of 1982, the indices 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.) andthe US dollar
with devaluations from time to time. Since mid 1975
through October 1977, the IL. underwent a creeping
devaluation, the devaluation rates having been
small but frequent.

On 28 X 1977 the control of the exchange rate
was removed and it has been traded freely ever
since, with a floating rate of exchange which
changes daily. Table 9.12 presents the dates of
devaluation uptoi974 and from 1975 toSeptember
1 977 the official exchange rates, at the end of each
quarter year. Since 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 Table9.13 are
based on representative rates published daily by
the Bank of Israel. The source of Special Drawing
Rights (SDR) is the IMF in Washington which
appears every fortnight.

Source: Bank of Israel.

13 See also "Indices of Securities in Monthly Bulletin ot Statistics  Supplement. no. 2, 1977.
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FINANCE

All data in this chapter are presented at current
prices. Tables 9.12 and 9.49 are end of year
balances, and Tables 9.3 and 9.10 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 bepointed 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 households, firms, national

institutions, mortgage and investment banks,
excluding the government and institutions subject
to liquidity (banking institutions). Table 9.1
summarizes the assets held by the public which are
presented in this chapter, as well as some items
which appear in Chapter 19.

Money supply is cash held by the public and
demand deposits (current) of the public.

Current deposits are demand deposits of the
public (chequeing and nonchequeing accounts)
and drafts payable in Israeli currency.

Time deposits: unindexed deposits forone week
or more.

Restitution deposits: deposits deriving from
restitution payments to individuals and deposited in
accordance with the permit of the Controller of
Foreign Exchange.

Deposits in saving schemes in Tables 9.12 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 9.7 includes the balances in all approved
saving schemes, including the Post Office Bank's
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 9.2 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).

Currentaccounts are current deposits in banking
institutions excluding payable drafts. 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 currentaccounts area sumof 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
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17. Since a considerable proportion of the exports
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 data12 on the
export value are obtained after the final settlement
of accounts, which make possible the correction of
statistical data. All figures on exports of citrus until
1988, as presented in this Abstract, have been
revised. Minor corrections may be made in the 1989
figures on exports of citrus.
18. "Total exports" include, i.a.:

personal effects which were exported by
emigrants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and
aircraft in Israeli sea and air ports (they have
been included in export figures since June
1969);
an estimated value of presents sent by mail;
ships and aircraft.

19. "Total exports" do not include:
shipments of motors and parts of aircraft by
local firms to their branches or representatives
abroad;
shipmentsof goods which were imported before
but were returned for purposes of exchange,
repairs, etc. These shipments appear under the
heading "Returned Imports";
exports from bonded warehouses;
legal tender ($71.18.900 in "Classification of
Export Commodities").

INDICES OF VOLUME, PRICES AND VALUE
20. Price indices are intended to measure the
change which occurred in the average price of total
imports, of total exports 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 exported or imported
commodity. The definition of commodities is based
on the classification used for customs tariffs
(imports) and on the Classification of 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 export 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 export) 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 ot
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 occurred
between the two periods in the total of imports and
exports 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 imports and exports between two periods
(without weighting). According to 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 impotr
prices between two time periods. Quatrerly price
and volume indices according to the Fisher formula
are published in the Foreign Trade Statistics
Quarterly.

SOURCES
26. The sources of the data are the forms submitted
to the customs authorities by impotrers orexpotrers
or their agents.

In special cases, data are derived from
administrative summaries made by various
institutions which coordinate the foreign trade of
cetrain commodity groups.

י 2 See also :5 above.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
498 Israel's Foreign Trade Statistics  General

Summary 1974
787 Impotr Destinations Survey 1982/83
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Deposits paid in 1989 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.
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 U.S.
Dollar by the Importer (Table 8.10) refers to all
expenses on imports in NIS on delivery from
customs (i.e., the c.i.f. 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 the delivery 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 importer in 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 6.11) 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 valueadded tax on
imported goods, nor does it include the ■funds'
connected with imports by the government of
agricultural raw materials (animal feed)andvarious
food commodities.

Valueadded tax which has been imposed on
imports since 1 976 is not included, because most of
the collected sums at release from the customs are
reimbursed by the treasury, and consequently, the
final payer of this tax is the consumer. The VAT
imposed on impotred goods is estimated at NIS
1,641 million in 1 988, andNIS 1,867 million in 1 989.

The value of impotrs 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 transpotration
costs by foreign ships. This correction is included in
Table 8.10 (and in Table 8.1) only.

Contrary to the calculations in the chapter on
national accounts, taxes do not include government
subsidies (or taxes) on impotrs of animal feed and
other grains, because patr of those taxes on
subsidies derive from arrangements for releasing
these goods, their road transportation in Israel and
storage with the distributors of that merchandise in
Israel.
12. "Total impotrs" include:

Personal effects of immigrants;
personal effects of tourists, brought into the
country and not taken out again;
anestimatedvalue of presents received by mail;
ships and aircraft
nonmonetary gold and silver;
shipments of commodities returned after their
impotr and received again from abroad.

13. The "total impotrs" figures do not include;
returned shipments ofequipment to local firms from
other countries, after use in contract work:
impotr into bonded warehouses:

figures on bunkers, other commodities (such as
food), ballast and dunnage supplied to Israeli
ships and aircraft abroad;
impotr 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(.

EXPORTS
14. Since March 1982, the date of statistical
recording of expotrs is the date of the loading of the
goods. As of November 1962 through February
1982, the date of statistical recording of expotrs
was the date of releasing the expotr entries by the
customs authorities.
1 5. "Gross exports" 3x6 defined as the gross value
of outflow of goods from Israel whether or not they
were totallyor patrially manufactured in the country.
Goods impotred and later expotred without
significant changes in physical nature or value
include such items as polished diamonds, imported
to complete the collection of gems offered for sale
by Israel's manufacturers; aircraft and ships which
were manufactured in other countries, impotred
new or used, for use by Israeli companies and later
resold to foreign companies. This value does not
include expotrs of Israel to Judea and Samaria and
the Gaza Area.
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 expotred. Unless otherwise stated, the data
for "expotrs" refer to "gross expotrs" i.e., expotrs
without deduction of "returned expotrs".
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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 impotrs10 and exports11,
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 pre1 988
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 on the classification may be found in
the Foreign Trade Statistics Quarterly, No. 4,
1988.

3. Impotr data are also classified by economic use.
In this classification, impotr items are divided
according to the first destination of the
commodities. The ultimate economic purpose of
impotred goods sometimes differs from their initial
destination. Unmanufactured, semimanufactured
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 impotrers make of
imports are investigated.

As of 1973, impotr data 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 tariffs) the
weight of inner receptacles was included.
5. Impotrs are valued c.i.f. (cost, insurance and
freight), including cost of wharfage and potrerage
(customs value). These local costs which were
included in the impotr value amounted to $149.0
million in 1988 and $145.0 million in 1989. Expotrs
are valued f.o.b. (free on board), before deduction
of discounts and rebates.

The exception to this rule is expotrs of citrus,
fresh fruit and vegetables and flowers, which are
marketed by AGREXCO and the Citrus Marketing
Board of Israel. Such expotrs are valued here  and
in other publications of the Bureau on expotrs as

"net f.o.b.", i.e., after deduction of all expenses
abroad. Data are lower by the following amounts:
1976  $35.0 million 1983  $71.2 million
1977  $66.0 " 1984  $70.3
1978 $41.1 "1985 $75.7 "

1979  $42.6 " 1986  $67.8 
1980 $41.3  1987 $74.7 "

1981 $61.9 "1988 $83.5 "

1982 $61.8 " 1989 $615 "

In the Balance of Payments statistics (see Chapter
7), imports of commodities on f.o.b. base are also
given. The value of impotrs and expotrs, as
presented in thebalance 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 impotr value
and by the addition of the value of military imports
not released through customs. After such
adjustments, the impotr value of goods on f.o.b.
base amounted to $13,158 million in 1988 and
$12,739 million in 1989. Expotrs after adjustment
amounted to $10,110 million in 1988 and $10,918
million in 1989.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES
6. Countryof purchase: The country from which the
invoice for the goods imported to Israel was sent.

Country ofdestination: The country to which the
invoice for thegoods expotred from Israel was sent.

IMPORTS
7. Impotrs are recorded according to the special
system, and represent the total of impotrs passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses: in other words, goods are
considered impotred when they are released by the
customs authorities. Their release determines the
date of import.

If goods were released against deposit before
the final settlement of accounts, impotr value and
quantity are given according to the date of actual
release by the customs authorities. If, at the date of
the final settlementof accounts, it was revealed that
the value, quantity or other details connected with
the impotrs 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 impotr figures for 1988 published in
Abstract No. 40 have been corrected in this Abstract
for all shipments released against deposit at the
time of impotr whose final accounts were settled
during 1989. Impotr figures for 1989 which ^6
presented in this Abstract, have been corrected for
those shipments which were released against
deposit and which were settled by 31 XII 1989.

10 KDM, Customs and Purchase Tax Tariff for 1988 (Hebrew only).

11 Export commodities have been classified according to the Harmonized System.
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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 in the Abstract, differ from the definitions
of debts published by the Bank of Israel. The main
difference is due to the fact, that in its publications
the Bank of Israel deducts the assets held by banks
(Table 7.5, column 5) from the grand total of debts.
For comparison, the datum on obligations is also
presented, according to the definition of the Bankof
Israel (Table 7.4, column 4).

Total obligations also include changes in
obligations caused by fluctuations in the exchange
rate of various currencies in relation to the U.S.
dollar.

ASSETS IN FOREIGN CURRENCY
(Table 7.5)

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 repotrs.

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

FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
1 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 8.1 , Balance of Foreign Trade (see
also § 8 and § 15 below.and Chapter 27).

The data inthis Abstractdo not include impotred
goods in transit to Judea and Samaria and the Gaza
Area nor expotred goods sent from these areas or
in transit through Israel to other countries.

CLASSIFICATION OF COMMODITIES
2. The impotr and expotr 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
Commodity Description and Coding prepared by the
Customs Cooperation Council9
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

8StandardInternational TradeClassification. Revised\l\. Statistical Papers series 14, No. 34,UnitedNationsOffice,NewYork, 1986.
9 The Harmonized Commodity Description and Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1983.
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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, some revisions have been
introduced, in order to improve the coverage. Most
important is the improvement in the recording of
exports of commodities: in the Foreign Trade
statistics, exports are recorded f.o.b., and
agricultural exports are recorded f.o.b. net, i.e.,
after deduction of all the expenditure abroad. In the
Balanceof Payments statistics, this expenditure had
been recorded as imports of services, as a result of
which the data of the trade deficit increased. In
order to correct this error, data on agricultural
exports have been revised, and now they are
recorded in the Balance of Payments statistics f.o.b.
The revision relates to the years 1976 and later (see
details in ;5 in the introduction to Chapter 8 
Foreign Trade).

Data on trade with Judea, Samaria and the Gaza
Area are estimates that cannot be detailed; see also
introduction to Chapter 27  "General".

CURRENT ACCOUNT
(Accounts of goods and services and

unrequitted transfers. Items 1.1 and 1.2 in
table 7.1(

The first partof this account (item 1)sums up the
the receipts and payments connected with the
transfer of ownership of goods and with the
rendering of services. The second part (item 2)
sums up transfers which do not entail any
obligations. In the goods item, values are recorded
f.o.b., i.e., without 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
6) 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 7.1.
Goods are specified in Chapters 8 (Foreign Trade)
and 27 (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 7.2.
The data series in the item "travel" (Table 7.2)

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
S.D.R. of the I.M.F.; Item 2 in Table 7.1)

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 7.1 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 7.3.

As of 1975, advance payments on account of
imports were also included.

Transfer data to residents of Judea, Samaria
and the Gaza Area are rough estimates, because
regular statistical measuring was not possible.

ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
(Table 7.4)

The table presents the obligations of the
economy to foreigners, both in foreign and Israeli
currency. It does not include bonds issued by
private bodies and Israeli shares sold to foreigners
(which form part of foreign investments in Israel).

Besides the distinction by date of repayment,
the table classifies obligations by sector of the
debtor, i.e., government, private or banking sector.
These obligations are also presented according to
term of repayment which were set down at
obtaining the loan. A shortterm loan is defined as
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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 by the government).

The 1982/83 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 government consumption. The
definition of the output of the general ^0^^^^^^^^^
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'sobligation 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 processing 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 ^^0^5. 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 /n /^30/, 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.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

153 Israels 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 Israel's National Income and Expenditure
19501968

469 Private Consumption Expenditure on
Industrial Goods 19641973

484 General Government Accounts by Economic
Category and Purpose 1969/701972/73

635 Gross Domestic Capital Formation in Israel
19501978

787 Import Destinations Survey 1982/83
824 InputOutput Tables 1982/83

TECHNICAL SERIES
1 Survey of Israel's Economy 1951
2 1^01^6 and Expenditure of the Government

1955/561956/57

OTHER PUBLICATIONS

The Public Sector Accounts of Israel
1948/491954/55

In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
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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.
1. The estimate for industrial commodities in

Private consumption expenditure was revised
from 1981 onwards due to an improved
method of estimation. The new estimate at
constant prices takes into account improved
quality of commodities.

2. The items of general government expenditure
were revised, following receipt of government
financial reports, including those of the
National Institutions, for the year 1 988/89, and
of the local authorities for 1986/87. Similarly,
a reconciliation was made between the
estimates of sales of the government and
purchases of public nonprofit institutions.

3. The estimates of capital formation in buildings
andotherconstruction works in the years 1 987
and 1988 were revised following receipt of fun
information of the area of completions of
private construction and receipt of financial
reports on actual capital expenditure by the
government and local authorities.

4. The estimates of increase of stocks were
revised, following receipt of detailed data from
the Industry and Crafts Survey, 1987.

5. The estimate of agricultural exports (f.o.b.)
was revised as of 1976, following revisions of
this item in the Balance of Payment.

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 ofexpenditure on the Gross
Domestic Product appear regularly in the Monthly
Bulletin of 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 22. and on
Health  in Chapter 24.

Data on the expenditure of the Government,
local authorities and National Institutions by
purpose 3^ presented in Chapter 20.

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 ot
1 980/81 which was an updating of the basic tableof
1977/78.

Detailed explanations of the InputOutput
Tables for 1982/83 are given in the Special
Publication no. 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
6.16 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 6.17
were calculated on the base of Table6.16 data, after
their revision by the relative price indices between
1 982/83 and 1 986.The revision of the relative prices
was made in the detailed aggregation of the Table
187 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 1982/83
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 Nations7. The
differences in the definitions and classification of

7 United Nations, A System 0/ National Accounts, Studies in Methods. Series F, No. 2, New York, 1968.
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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 deduction of 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 10 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 lor
which various indicators are used for the years
between the surveys. Other estimates (like
electricity supply, personnights in hotels, visits to
cinema, hospitalization in profitoriented hospitals)
are based on the relevant quantity andprice 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
#sse/s are based mainly on the following:
a. Data on impotrs 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 :ח0
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
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 1 986
prices (Table 6.1), 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, theestimates ofeach 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 €1//10^?/ 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 estimate at constant
prices was based on the building cost index and the
equipment price index in Israel and in the principal
countries of impotr.

National Income
The total national income is estimated by the

(29)



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 incomeof the recipient for such
purchases as consumption. Transfers received
from abroad or paid abroad are converted into NIS
at the official exchange rate.

Net lending: the excess of net aquisitions of
financial assets over net incurrence of liabilities.

Gross accumulation: the gross domestic capital
formation, purchases of land, mineral deposits and
other nonreproducible tangible assets, financial
assets, copyrights and other intangible assets, less
the incurrence of liabilities.

Capital transfers: transferswhich are 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 passpotrs,
court fees, etc.

Indirect taxes are taxes imposed on producers
in connection with production, sales, purchases or
use of goods and services; these taxes are
recorded by the producers as current production
expenditure. Examples of indirect taxes are:
a. import taxes: customs duty, purchase tax,

valueadded tax and tax on travel abroad;
b. tax on domestic production: purchase tax,

valueadded tax, business licenses, property
tax and tax on labour. The operating surplus
of government enterprises such as the post
offices and potrs, as well as thatof 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 operational 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
expotr 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.

Treatmentof valueadded 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 impotrs,
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
impotrs and expotrs 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 impotrs and expotrs. In the national
disposable income, at market prices, the
income from net indirect taxes on impotrs and
expotrs are included as an adjustment flow
from abroad.

Classificationofproduct in the nationalaccounts
is based on the Standard Industrial Classification of
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 activity6.

Ownership of dwellings. The national
product includes a special item, "ownership of
dwellings", which does not exist in the Standard
Classification. This item comprises income
deriving from housing services, and includes net
rent actually paid as well as inputed rent due
from owner occupied dwellings, and rented
dwellings whose tenants can obtain keymoney
upon leaving.

Public and community serwces. 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.

Oibbuzimare not generally considered as a single classification unit, but are divided according to activities, e.g. industry, agriculture
etc.
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period is valued as the difference between the levels
of these stocks at the beginning and the end of the
period, both valued at approximate average prices
ruling over the period.

Gross 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 facotr payments abroad.
The value of imports of goods is recorded c.i.f., i.e.,
including expenditure on transpotr and insuranceof
goods, even if they were purchased from Israeli
producers. Consequently, the value of freight and
insurance services provided by Israeli producerson
impotred goods is also recorded in expotrs of
services. Net indirect taxes are included in the value
of impotrs of goods and services. The value of
exports of goods and services includes other
revenue components received by the expotrers.

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.

National income is equal to the total factor
income received by Israeli residents from
employment, entrepreneurship and propetry. 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 impotrs and expotrs
and net current transfers received from abroad.

Private disposable income is equal to national
income less the government sector's propetry
income, less direct taxes and plus net transfers ot
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.

Netsaving/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 propetry 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.

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 impotrs 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 impotrs financed by transfers
from abroad and excluding transfers from abroad
designated to finance these impotrs.

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 restof the world.

A positive national surplus means that 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 rest of 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
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relatives or 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
years 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 771
Canada (who arrived between 1969/70 and
1973/74) 846

652 Immigrants from Latin America, One Year and 858

Three Years after Immigration (immigrated
1969/70  1973/74)
Immigrants of the seventies  The First Three
Years in Israel
Immigrants from U.S.S.R. 19701983
Immigration to Israel 1988

NATIONAL ACCOUNTS

DEFINITIONS4
Gross domestic product at market prices5: 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 and in Jewish localities in Judea, Samaria and
Gaza Area. It is equal to the sum of consumption
expenditure and gross domestic capital formation,
private and public, and net exports of goods and
services.

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.

Gross national product at market prices is equal
to the gross domestic product at market prices plus
net factor incomes received from abroad.

General government consumption expenditure
includes consumption expenditure by the gov
ernment, the National Insurance Institute, local
authorities, national institutions and nonprofit
institutions, where the abovementioned bodies
finance the major part of their expenditure.
Consumption expenditure by the other nonprofit
institutions is included in private consumption
expenditure. Their consumption is equal to the
value of their intermediate consumption of goods
and services, compensation of employees,
depreciation and indirected taxes paid.
Compensation of employees includes imputed
expenditure, which reflects the government's

obligation to pay pensions to their staff after
retirement.

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, the lack of detailed statistics on the
consumption of Israelis only in Israel and abroad.

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

4 United Nations: A System 01 National Accounts, Studies in Methods, Series F, No. 2, New York. 1968.

5 The definition of the product at market prices differs from the UN. definition in that it excludes net taxes on imports and includes
ottier revenue components received by the exporters.
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number of residents who departed in 19861989
and who will not have returned within one year.
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 4.5, data reflecting the
net addition (annual averages) to the number of
residents abroad in various periods are presented.
These numbers are the net movement (for the year
in which the addition was created) of the number of
residents who departed in various years and who
have been abroad continuously for periods of time
stated in the table's heading, and with deduction of
those who returned to Israel.

For example, in 1985 about 12,200 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 and those who returned to Israel in
1985 who had been abroad for two years or more.

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 4.5 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 303,000. (Cf. "Indicators of the Number of
Israeli Residents Abroad for Prolonged Periods",
ibid.).

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.

Data on passenger movement by sea and air
and on chatrer flights appear in Chapter 18 
Transport and Communication, Tables 18.8, 18.11
and 18.12.

Data on tourist movement in Hotels and on
income from tourists are presented in Chapter 17 
Commerce and Hotels, Tables 17.3 ff.
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IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

DEFINITIONS AND SOURCES

See Chapter 4  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND ESTIMATIONS
As of 1974 the age of immigrants has been

computed according to the date of bitrh 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 bitrh and immigration,
irrespective of day and month of bitrh and
immigration.

Table 5.1 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 bitrh only.

IMMIGRANTS WHO LEFT ISRAEL
Tables 5.12 and 5.13 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 immigrantsof 1 9691982 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 of Immigrant
Absorption refer to immigrants who were not
surveyed 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
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453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality
19501972

852 Vital Statistics 19841986
869 Causes of Death 19831986

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7967
Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7967  2
parts

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7983

5 Localities (2000 Inhabitants and more) and
Statistical areas, Population and Households,
SocioEconomic Characteristics from the
Sample Enumeration

14 Marriages, Couples and Fertility  Data from
the Sample Enumeration.

MIGRATION AND TOURISM

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, jS
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.

DEFINITIONS
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 person entering the
country on a potential immigrant visa. According to
the regulation concerning potential immigrants that
was enacted by the Ministry of the Interior in June
1969, Potential Immigrant is defined as "a person
entitled to an immigrant visa according to the Law
of the Return 1950, and intends to enter Israel and
to stay there for a period exceeding three
months".

Movementof potential immigrants: entrance and
departure of potential immigrants to Israel, after
their first arrival.

Immigrating citizen: children born to an Israeli
subject during his stay abroad.

temporary resident: a foreign national entering
Israel for a stay of over six months for purposes of
temporary work, study, etc.

Departing resident: a person living permanently
in Israel going abroad on a visit, for business, as an
emissary, emigrating or for other purposes.

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
immigrantor immigrant: a person who entered Israel
as a tourist, and during his stay in the country
applied for, and received, the status ofan immigrant
or potential immigrant (see Chapter 5(.

EXPLANATIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

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).

From May 1985 till the end of 1988, the tables
include residents and tourists in transit to Sinai via
the Taba checkpoint  on up to 7 days visits.

Since 1989, the transit of residents and tourists
through Taba has not been included in the tables In
the respective columns but only in the total
movement in Tables 4.12. Most arrivals through
Taba are recurrent arrivals of residents and tourists
who departedfor 14 day visits to Sinai, according to
an arrangement in force 15 XI 1989.

The number of those arriving and departing by
sea and air in this chapter differs somewhat from
that in Chapter 18  Transport and Communication:
see introduction to that chapter.

Table 4.1 includes data on immigrants that were
registered at the border check posts. Their number
differs from the data in Table 5.2, that include also
those who changed their status from tourist or
temporary resident to immigrant or potential
immigrant.

The numbers in Tables 4.36 do not include
residents of East Jerusalem departing abroad via
the Jordan Bridges, potential immigrants, and
movement via the Taba checkpoint in 1989. On the
other hand, the numberof residents staying abroad
include also persons deceased abroad, and the
number of returning residents includes also Israelis
who live permanently abroad and come to Israel for
visits only (for an estimate of this group, cf. Monthly
Bulletin 0/ Stat/st/cs  Supplement, no. 2, 1990);
hence the difference between Tables 4.36 and
Tables 4.12, 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.

In Table 4.4. an estimate was made of the
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METHOD OF COMPUTATION
The calculation of rates since 1 969 is based on

the population including potential immigrants (see
Chapter 4).

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 3.1 are presented
according to both current estimates and census
population; birth rates are so presented also in
Tables 3.16 and 3.20.

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 livebitrhs, 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 cetrain 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 upto 19  per 1,000
women aged 1519; in the age groups of 40 and
over (in Tables 3.1920 and 3.23) fetrility was
computed per 1 ,000 women aged 4044; in Table
3.24, this group was divided in two  women aged
4044 and 45 and over, the fetrility 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. Tnis
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 fetrility rates are
obtained by summing up specific bitrh 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 motrality). It is
obtained by multiplying the total fetrility rate by
0.485, as females constitute on average 48.50/o of
the total number of bitrhs.

Tables 3.2122 present data on an actual
followup of a cummulative rate of bitrhs 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.

The net reproduction, which derives from the
gross reproduction rate, takes into account the
motrality of females up to the age of 49 and is
therefore always slightly lower than the gross
reproduction rate.

Life Tables: the various values in the Life Tables
are based on the specific motrality rates by age and
sex  mx (the number of deaths at a cetrain age
divided by the average population of that age). This
method is based on the assumption that the
motrality 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:

i(X) = the number of survivors per ו ,000 bitrhs 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 cetrain age (x).

Due to the small number of deaths in some small
populations (e.g., Arabs in age group 60 and over)
casual changes or discrepancies are possible in
their motrality rates.

Age computation. For deaths, age is calculated
according to bitrh and decease date (day, month
and year), and the age refers to years completed on
the deceased's last bitrhday. For births, age is
calculated according to the year of the mother's
bitrh and it is assumed that the date of bitrh is the
1 st July. Hence, if the event took place in the second
half of the year, the age is equivalent to the
difference between the year of bitrh 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:

Ixf,
If, + 0.5

where:
x=age
fx number of cases at age x.

Since the age relates to the last bitrhday, 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 basedon 510
cases, are printed as (■■).
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introduction to Chapter II  Population and
localities).

Births and deaths. Data are based on personal
data in the Population Register and in the forms
"Notification of Live Birth", "Notification of Death" or
"Notification of Stillbirth. The Population
Registration Ordinance 1965 requires that the
person in charge of the institution where the birth
takes place, the parents of the child born or the
doctor ז0 midwife if the birth occured elsewhere,
notify the Ministry of Interior within 10 days of the
date of bitrh. 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 cetrificate, 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, bitrhs and deaths among the
Bedouins in the South were not included in Table
3.1. 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 bitrhs 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 1 973,
and about 360 in JuneSeptember 1982 (but they
were considered in Table 2.2 on the sources of
increase of the population).

As of 1970, bitrhs and deaths in East Jerusalem
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 bitrhs and deaths, infant
deaths and stillbitrhs were recorded according to
the year of registration, and as from 1963 according
to the year of occurrence.

Between 1957 and 1959, in 1975 and in the first
half of 1976 the data on bitrhs were computed from
a 50o/o 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.

Termination of pregnancy is carried out
acoording to the "Penal Law  1977, termination of
pregnancy", as follows:
1. the woman is under marriage age (17) or over

fotry years of age;
2. the pregnancy is due to relations prohibited by

the criminal law or to incestuous relations, or to
extramarital relations;

3. the foetus is likely to have a physical or mental
defect;

4. continuance of pregnancy is likely to endanger
the woman's life or cause her physical or mental
harm;

5. family or social circumstances (this atricle was
repealed by the Knesset in 1980)
Data, that appear in Tables 3.2526 were taken

from monthly summaries, submitted by
commissions for termination of pregnancy, to the
Depatrment of Medical Economy and Statistics in

the Ministry of Health. These summaries specify the
atricles of the law, according to which terminations
of pregnancy were approved and carried out. Since
1988, data on the number of applications for
interruption of pregnancy and approvals are also
submitted to the Ministry of Health, and are
published in the Abstract for the first time.

Tables 3.2728, presenting data for 1988, are
based on copies of applications to the commissions
for interruption of pregnancy which were received in
the Central Bureau of Statistics. These copies of all
applications are anonymous and include basic
demographic characteristics of the applying woman
and of her obstetric history. The medical details that
interest the commissions of interruption of
pregnancy are omitted.

In 1 988, the difference betweenthe total number
of these forms and the total of summaries received
in the Ministry of Health amount to 0.3 percent.

Tables 3.2526 do not include data for
19841986, because they may include duplicities.

More details were published in Monthly Bulletin
of S/a//s//cs  Supplement, no. 5, 1990.

Causes of death. The death notification form
which, in addition to demographic data on the
deceased, contains a medical cetrificate 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 Motrality
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: bitrh of a foetus, that after being

patred from the mother shows one of the following
signsof life (whether the umbilical cord has been cut
or not, whether the afterbitrh (placenta) is still
connected or not): respiration, heatrbeat, 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 II  Population.

Infant: a newborn who has not yet completed
one year of life.

Typeof locality. Vital statistics data since 1983
are presented according to the new classification of
type of locality which was introduced in 1988  see
introduction to Chapter 2  Population, where
details on the Vital Statistics of Bedouin in the South
or potential immigrant (see Chapter 5).
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implementation of the surveys, for the new
sampling and weighting method and updating of
population estimates  see introduction to Chapter
12  Labour and Wages.

Since the end of 1987, the enumerators of the

survey could not do their work in East Jerusalem as
planned, so only households which could be
contacted by phone were surveyed. Consequently,
data on nonJews in East Jerusalem should be
approached with caution.
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VITAL STATISTICS

SOURCES AND EXPLANATIONS
Data on marriages anddivorces are based on the

details appearing in marriage and divorce
certificates.

Marriage certificates ofJews 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 orbridegrooms
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
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difficulties in compiling the population estimates.
Since the Bedouin tribes are considered as "living
outside localities", the aforesaid difficulties caused
registration of leaving of localities, excessive
registration of births among those living outside
localities and unreasonable birthrates and age
composition. This results in thedifficulty to estimate
the propotrion and mainly the characteristics of the
Beduin population  both within and outside
localities. Consequently, age distribution of
Bedouins was not presented in the Abstract.

Currentand permanent typeof locality. There are
localities, for which the definition of type of locality
may change, e.g., from rural to urban or between
various types of urban localities. In order to make
demographic data comparable between years, a
pemanent typeof locality was created. Till 1988, the
type determined in 1983 was considered as
permanent. Following many changes that had
occurred ever since, the permanent type of locality
was updated to 1988, and thus it appears in Tables
2.6, 2. 11 and 2. 20. In all other tables, the type of
locality is the current one.

Conurbations are large urban concentrations
which include more than one locality, usually having
a continuous buildup area, and shared economic,
social and cultural characteristics. Since the
conurbation is composed of contiguous localities
and the areas between them, it also includes
persons living outside of localitieswithin this ares.

The conurbations are divded according to their
internal structure:

Core.' the area of the urban locality which
serves as the focus of the activity of the
population of the conurbation.
inner Ring; the area containing the localities
surrounding the Core.
Middle Ring: the area containing the localities
surounding the Inner Ring.
Outer Fling: the area containing the localities
surrounding the Inner Ring.
Sections (Notrhern, Eastern, Southern):
subdivisions of the zones of the Tel Aviv
conurbation.

There are two conurbations in Israel, Tel Aviv
and Haifa. A description of the criteria used for
defining the conurbations can be found in
Publication No. 3 of the 1983 Census of Population
and Housing, The GeographicalStatistical Division
of Urban Localities in Israel.

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.

INTERNAL MIGRATION
The data on internal migration between localities

are taken from processing of the change of address
repotred to the Central Population Register of the
Ministry of the Interior, according to residents'
notification on change of address.

As of the end of 1981, change of address has
also been registered according to notification of
bitrhs, issue of passpotr and application for identity
card; This caused a remarkable increase in trie
number of changes since 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 nowage earner  the
senior male or female.

Wage earner: a person belonging to the civilian
labour force, i.e., "employed person" or
"unemployed".

Development localities  as defined by the
Development Towns Advisory Bureau which is
jointly administered by the Ministries of Labour and
Welfare, Trade and industry and Construction and
Building.

SOURCES
Estimates on the size of the household are

based on the Labour Force Surveys (see Chapter
12)

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 1 985
households in Qibbuzim, institutions and Bedouin in
the South who do not live in localities have not been
included. For the structure, organization and
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were lower by 5,000 (especially Christians). In the
1983 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 for 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.

Estimates of age distribution, when presented in
conjunction with other characteristics, are made
once a year.

The estimate of age composition, for the end of
a given year, is based on the estimate by age for the
end of the preceding year, after moving up all ages
by one year. To this base, the births, and immigrants
by age (of the year estimated), are added, and
deaths and the migration balance are subtracted.
By adding the balance of additions and subtractions
to the base, the estimate of age groups for the end
of the year is obtained.

Projectionof population. The projections, which
are based on the population of end 1985 and the
expected developments till 2010, were published in

Abstract no. 40. But, following the increase in the
number of immigrants in 1 990, these projections are
not published. Nevertheless, illustrative projections,
accounting for increased immigration in the near
future, were prepared for the 2003 projections.

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 10or 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 nine 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'alot
Tarshiha, Nazerat Illit (since 1983) and the rural
locality Neve Shalom (since 1985). 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.

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
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.

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).

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 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.

Living outside localities: population 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).

Bedouin tribes are mainly the population who do
not live in localities in the Negev and Galilee (since
the 1983 census, they have been included among
"living outside localities").

Due to deficiencies in updating marriages,
divorces, etc., in population estimates of the
Bedouin in the South since 1983, and since they
mark the name of the tribe in the notification of birth
instead of the locality in which they live, there are
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POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

The population estimates  both the national
ones and those detailed by geographical divisions
 and its demographic characteristics, are based on
results of the population censuses and on the
changes in the population between the censuses.

DEFINITIONS

The tables in this chapter refer to the de jure
population. 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 of change in the de jure
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 also
Chapter 4  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.

The change factors of the population estimates
detailed by geographical divisions include also
migrants in internal migration and their
characteristics besides the above mentioned
components.

De facto population includes the permanent (de
jure) population and potential immigrants, the
tourists and the temporary residents staying in
Israel on the date of the estimate. Not included are
permanent residents and potential immigrants
absent from the country on thedate of the estimate.

Population group andreligion. 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. Not
included are permanent residents and potential
immgrants absent from the country on the date of
the estimate. is broken down by "Jews" and
"NonJews  thereof: Moslems".

The age of a person is the number of whole
years at the estimation date.

Country of birth: according to the present
borders.

Country of origin of born abroad the country of
birth, andof Israel born  father's country of birth.
METHOD OF COMPUTATION AND SOURCES

Basisofthe 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 1972. Asof 1983, 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 estimates. The 1972 results were adjusted to the
current estimates, because of inaccuracies 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 the end of
1982 and the beginning of 1983.

As for nonJews, results of the 1961 Census
exceeded current estimates by about4,000 persons
(especially Moslems), and the 1972 Census results
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the percentage of water disallowed for drinking in
any particular region, due to the deficiencies in the
sampling and testing (see below "Limitations of the
Data").

SOURCES AND METHOD OF DATA PROCESSING
The samples for microbiological testing are

taken from water sources and supply lines by
Meqorot Company personnel, by local authorities
and the Ministry of Health. The sampling is done
according to a previously prepared schedule and
are trasferred to the laboratories by techniques
which are set out in the regulations. Frequency of
sampling is laid down in the regulations according
to the water source and the population size.

The data on the completed tests and those
below standard are passed to Meqorot
headquarters and to the central office of the
Ministry of Health where the national data are
produced after computer processing.

It should be noted, that the belowstandard test
results are calculated at "Meqorot" according to the
new stricter regulations, whereas belowstandard
test results are calculated at the Ministry of Health
(from sampling in the various local authorities)
according to the previous (old) regulations (see
above).

LIMITATIONS OF THE DATA
1. It is possible that some belowstandard results
do not result from waterpollution, but rather
from nonconformity with the regulations on
sampling (rules for transfer to laboratory, for
implementation of the test and "falsepositive"
results).
Some of these cases become apparent when the
repeat tests are conducted.

2. The percentage of belowstandard test results
does not necessarily indicate the percentage of
water unfit for drinking out of the total water
supplied. Apparently, in smaller localities, where
at times there are more pollutions, tests are
conducted more frequently than in larger
localities (relative to the quantity of the water
supply). The "Meqorot" Company sometimes
conducts frequent tests in suspect localities
(pointsatrisk). Obviously, the more frequent the
tests, the more likely they are to produce
substandard test results, which do not
necessarily indicate the percentage of
nonpotable water unfit for drinking out of the
total water supplied.

3. The percentage of belowstandard test results
relates only to routine and repeat tests and not
to special tests arranged following confirmation
of pollution in the network.

4. In comparing the sources of data of
substandard test results, it should be
emphasized that substandard results are based
upon the previous laxer regulations whereas in
Meqorot these results (for water up to its entry

to the localities) are based upon the new stricter
regulations (see above).

Futrher details on the quality of drinking water,
definitions and data sources see "The Quality of
DrinkingWater in Israel 1 9861989" published in the
Monthly Bulletin of Sfaf/sf/cs  Supplement, No. 8,
1990.

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 Eliezer and 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
thedata 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.

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 airpollution is
caused by fuel combustion.

2. The data ח0 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 (19851989).

3. Some monitoring stations operated only patrly
during cetrain periods. Data of stations which
operated for less than 350/> of the time are
presented in bracketsand should beapproached
with considerable reservation.
For futrher details of air pollutants, definitions,

and sources for methods of calculating data, see
"Emissions and Concentrations of Air Pollutants in
Israel, 1 9841 989", published in theMonthlyBulletin
of Statistics  Supplement, No. 8, 1990.
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)hydrocarbons) and lead particles. Also included in
the list of pollutants 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,
quarrying or vehicularmovementon unpaved ways.

Units ofmeasurement. Air pollution is quantified
in kilograms, tons or thousands of tons.
Concentrations of 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 AmbientAir 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 100o/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 pollutantc
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 QUALITY OF DRINKING WATER
The data presented in this chapter relate solely

to the microbiological quality of drinking water,
judged by test results. The data do not relate ot
water quality in terms of chimical content or in any
other respects.

The data on microbiological quality were
prepared by the "Meqorot" Company and the
Ministry of Health, in cooperation with the Central
Bureau of Statistics. The data include:
1. data on microbiological standards of potable
water for the years 1987 to 1989, produced by
the "Meqorot" Company usually outside
localities, at water sources and supply lines of
the company, beforeconnection with consumers
(see Table 1.12);

2. data on microbiological tests of drinking water
for the years 1986 to September 1988 produced
by the local authorities under the supervision of
the Ministry of Health, at water sources and In

the supply lines in the localities (seeTable 1.13).

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Microbiological test: test to reveal coliform or

faecal conform microbes. The test is conducted in
the water distribution networks (pipes and
reservoirs). In the tests applied to water sources
(surface and ground sources), a full microbiological
test is carried out to which is added a test for faecal
streptococcal microbes and a general count of
microbes.

Flegulations. The Regulations for Determining
the Quality of Water fix, among other things, the
type of microbes and their concentrations in water
permitted, if the water is tobe considered fit to drink,
and the method of sampling and testing, their
frequency and the bodies reponsible for it.

Previous regulations2 (old) which were in
operation until March 1989 established that
water was unfit for drinking which had been
routinely and repeatedly sampled in a
microbiological test in which more than 10
coliform microbes or a single faecal coli
microbe had been found ina water sample of
100 millilitres.

The new regulations3. Since April 1989,
the regulations are stricter, stating that water
was unfit for drinking if samples in a routine
microbiological test revealed more than 3
coliform microbes and/or, 1 faecal coliform
in a water sample of 100 millilitres.

Tests with belowstandard results: micro
biological tests applied to water samples in which
more microbes have been found than permitted in
the regulations.

Percentage of tests with belowstandard results
is only an indicator of the microbiological quality of
the water. This percentagedoes not always indicate

Ordinance on Health of the Population (Health Quality of Drinking Water) 1974 Amended 1977.
Tne aforementioned ordinance amended in 1988
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT

AREA1
Data on the areas of districts and subdistricts

relate to the administrative division of the country's
area and include East Jerusalem and the Golan.
Data are also given on the land area of natural
regions in each subdistrict, as well as the surface
area of lakes.

Data 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, which is a branchof the subtropical
climate. 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 relate precipitation and temperature
data, both are presented in Table 1.2 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 yearsof that period or where
conditions of location were changed.

Averages of precipitation quantities were
reduced to the normal standard period 19511980.
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.

Source: the Meteorological Service.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
METEOROLOGICAL STATIONS

COASTAL REGION

Akko, plantations: 35"06'E; 32O56'N; 20m.
Even Yizhaq: 35o04'E; 32O33'N; 180m.

Tel Aviv, Sede Dov: 34O47'E; 32o06N; 4m.
Ben Guiron Airport: 34O54'E; 32"00'N; 50m.
Bet Dagan, met. station: 34O49'E; 32o00'N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan: 35o30'E; 32O58'N; 934m.
Ramat David, Qibbuz: 35O11'E; 32o40N; 50m.
Nablus: 35O15E; 3213'N; 550m.
Jerusalem, Airport: 35>'13'E; 31O52'N; 757m.
Bet Jimal: 34O59'E; 31O43'N; 360m.
Beer Sheva: 34O48'E; 31O15'N; 280m.

JORDAN RIFT AND ARAVA
Kefar Blum: 35O36'E; 33o10'N; 75m.
Massada: 35O36'E; 32O41'N;  190m.
Tirat Zevi: 35O32'E; 32O25N;  220m.
Elat:3457' E; 29>'33'N; 12m.

ENVIRONMENT
AIR

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 1.79);

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 patricles

1Cf.Also Aera■ rw,*ofn and Population Density of Localities and Statistical Areas in Censuses of Population and Housing 1972
and 'S83 , in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, No. 2, 1986.
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PUBLICATIONS SPONSORED BY THE PUBLIC ADVISORY COMMITTEE FOR STATISTICS

Publications sponsored by the Public Advisory Committee for Statistics.

 PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: Five volumes have
appeared, for publications which appeared in the years 19651973.

 INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH
APPEARED IN 19651973

OTHER PUBLICATIONS:

These are publications which do not belong to any of the above mentioned series, but are quoted in the
Abstract's chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed 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 01 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 the SUPPLEMENTS 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. In 1989, the new
classification of commodities was published in 2 separate volumes  one of exports and one of imports.

 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 institulions, comprising ongoing research and published results.

D. SPECIAL SERIES

In this series, results of annual surveys, special and other researches which were carried out by the
Bureau, or in cooperation with other institutions, are published. To date, about 880 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  24 volumes have appeared so far.

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared

CENSUS OF 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

The present Abstract presents data following more than four decades of economic,
social and population development in Israel.

Like its predecessors, this Abstract presents concise quantification in these fields,
to serve policy makers, planners, researchers and the interested general public in Israel
and abroad.

Most current series in the Abstract are updated to 1989. The Abstract opens with
a summary table for selected years between 1950 and 1989, indicating the main
developments in Israel, in most fields.

Besides the current data, mention should be made of some innnovations. For the first
time, data are presented on the quality of the drinking water in Israel, the population
in conurbations, the financing of gross capital formation in the economy, on pupils in

boarding schools and on national expenditure on culture, entertainment and sports. It
is also worth mentioning, that the headings and numbering of the tables have been
changed.

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, 1990
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