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הקדמה

לסססיס המרכזית שהלשכה השנתונים במניין וארבע הארבעים שלפנינו, הסטטיסטי בשנתון
סקרים מספר של תוצאות מבחר השאר, בין מובא, המדינה, קום מאז לאור הוציאה סיקה
ט'י"ב כיתות תלמידי של פעילויות על סקר נזכיר ביניהם שחלפה. בשנה שהושלמו חדשים
בית) ציוד (כולל דיור תנאי סקר האוכלוסייה, של זמן תיקצוב על סקר הלימודים, לתוכניות מחוץ

.1988 לשנת חדשים תשומהתפוקה לוחות וכן

החברה הכלכלה, בתחומי הנעשה על מרוכז כמותי מידע כקודמיו, זה, שנתון מביא לזאת נוסף
המתכננים את במדיניות, העוסקים את לשמש נועד שבשנתון המידע במדינה. והאוכלוסייה
של הארי חלק לארץ. ובחוץ בארץ המתעניין הציבור ואת החוקרים את השונים, בתחומים

.1992 לשנת מעודכן בשנתון המובאות השוספות הסדרות
ממיפקדים מסקרים,  לס00יס0יקה המרכזית הלשכה של השונות ביחידות הוכן לשנתון החומר
שנאסף מחומר רוכז בשנתון המובא מהמידע חלק עורכת. שהלשכה אחרות דומות ומפעולות

בלשכה. עובד ואשר שונים וציבוריים ממלכתיים ובמוסדות ממשלה במשרדי
נערך השנתון קרישר. זאב מר של באחריותו השנה גם היתרו השנתון של המקצועית העריכה
הפרסומים מחלקת עובדי של בסיועם אבינון, גי0ה והגב' שרף מנחם מר ידי על לדפוס והובא

"חמד". דפוס בידי השנה, היתה, השנתון של ההפקה עבודת הלשכה. של
ותודתה. לס00יססיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות השנתון במלאכת העוסקים לכל

סיקרון משה פרופ'
הממשלתי הס00יס0יקן

1993  תשנ"ד ירושלים



הלשכה של הבכיר הסגל
הלשכה הנהלת

המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטי/ סיקרון, משה פרופ
ב1.9.1993) (פרש בכיר  הלשכה מנהל סגן איל, נתן

בכיר  המדעי המנהל סגן איזנבן, צבי ד"ר
כלכלה  בכיר אגף מנהל הדר, עזרא

כלכלה  בכיר אגף מנהל קרשאי, ראובן
כלכלה  בכיר אגף מנהל רגב, חיים

ופיתוח מחקר
והדיור האוכלוסין מפקד  להנהלה יועץ לסמן, בנימין
וחברה דמוגרפיה  להנהלה יועץ שמלץ, עוזיאל פרופ'

סטטיסטיות מתודות
בכיר אגף מנהל סגנית קנטורוביץ, מלכה גבי

מתודי וניתוח מחקרים  בכיר מרכז בורשטיין, אברהם
בגף מרכזת שלמה, נטלי גבי
בגף מרכז רייטר, אריה דייר
ענף ראש מקובקי, ■צחק
ענף ראש פוטל. פרננדו

סטטיסטי ניתוח
ס00יס0י ניתוח  המחלקה ראש בורק, קדון גבי
עונתיות ניכוי  בגף מרכזת סלמה, אסתר גבי

לאומיים חשבונות
הגף ראש פלג, סול' גב

הגף ראש סגן בלק, אהרון
באגף בכיר מרכז מנדלר, פבלו

חברתיים לשירותים לאומית הוצאה  בגף מרכזת קמיר, שולמית גב
והשקעות העסקי המגזר חשבונות  בגף מרכז פסטינגר, טוביה
בית משקי חשבונות  בגף מרכזת מארטינוט1, גרציאלה גב'
לאומי וחיסכון לארץ חוץ מגזר  בגף מרכז טאיך, יצחק ד"ר

ענף ראש ברנר, נאוה גב'
ענף ראש ארסנה, יוליו
ענף ראש פינצ'1, דניאל

תשומהתפוקה
הגף ראש ריבקין, אלבה גבי
ענף ראש קפצ'יץ, אלה גבי

ענף ראש אביטן, חיים

ואנרגיה התשלומים מאזן חוץ, סחר
הגף ראש גרף, ראובן

חוץ לסחר המחלקה וראש הגף ראש סגן פ"נרו, גרשון



בגף מרכז שוורץ, מונדי
המחלקה ראש סגנית טרש, קלרה גב'

המחלקה ראש סגן ברש, .וליוס

מחירים
בכיר אגף מנהל סגן אתנה, רחמים
הגף ראש סגנית צדיק, מרים גבי

בתעשייה למחירים המחלקה וראש הגף ראש סגן שטיינגרט, חנוך
לשנה) (בהשתלמות באגף בכיר מרכז פינקל, .ואל

ובשירותים בבנייה למחירים המחלקה ראש מלכי, אלי
(בפועל) לצרכן למחירים המחלקה ראש סבג, מרים גבי

ענף ראש שמריהו, בסי גב'
ענף ראש ברהום, אלי

ענף ראש ליברמן, ראובן
המחלקה ראש סגנית רוטנברג, אווה גב'

וכספים צריכה
הגף ראש בורשטיין, גדעון
בגף מרכזת הלר, חוה גב'
בגף מרכזת ברג, אילת ד''ר

ולבי0וח לכספים המחלקה ראש יצחקי, רוחמה גב'
המחלקה ראש סגנית רוזנשטיין, אידה גבי

המחלקה ראש סגן אזד, משקטי קמרן

מקומיות ורשויות בינוי
הגף ראש יעקוב1, ישראל
הגף ראש סגן קון, גרשון

ענף ראש אשכנזי, גבריאלה גב'
ענף ראש צייסלר, מקסימיליאן

חקלאות
הגף ראש ריקין, איתן

באגף בכיר מרכז רוטשילד, מאיר
הגף ראש סגן קול, נחום

המחלקה ראש סגן סטרניק, זאב

ושירותים פנים סחר תעשייה,
לתשומהתפוקה הגף על וממונה 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'
עסקים כרטסת  ענף ראש פ"נרו, אורל

כלכליים סיווגים  בגף מרכזת סופר, תלמה גב'
ענף ראש אברמוביץ, פדורה גב'
ענף ראש ליטווינובה, פולינה גב'
ענף ראש שקולניק, פייגה גב'



ענף ראש גנזר, ישעיהו
המחלקה ראש סגנית מזל, אנה

המחלקה ראש סגן מישיץ, אזמונד

נתונים ומאגר תחבורה
הגף ראש טל, טליה גב

מיוחדים נושאים  בגף מרכז אברהם, אריה
הנתונים מאגר מרכז יוחה, מלכיאל

ענף ראש בלון, לאה גב
המחלקה ראש סגנית קפלניקוב, ליובה גב

המחלקה ראש סגן מזרחי, אליקים

גיאוגרפיה
הגף ראש צמרת, ראובן
בגף מרכז ולדמן, בןציון
ענף ראש שפנוב, אילן

ובריאות דמוגרפיה אוכלוסייה,
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
ולקליטה ביישובים לאוכלוסייה המחלקה ראש שלו, דבורה גב'

עזה וחבל ושומרון ביהודה דמוגרפיה  בגף מרכזת זמל, ג'וליה גב'
וקליטה אוכלוסייה  בגף מרכז פלטיאל, ארי

ותחזיות אוכלוסייה  בגף מרכזת טל, jvin גב'
פריון  ענף ראש קינן, גיא ד"ר

וקליטה עלייה  ענף ראש בינס, קרול
ענף ראש גורביץ, נורמה גבי

ענף ראש דהשליט, נאווה גב'

וסיווגים שכר עבודה,
הסטטיסטי השנתון של המקצועי והעורך בכיר אגף מנהל סגן קרישר, זאב

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

בגף מרכזת סחייק, רות גב'
ענף ראש האילן, נטע גב'

המחלקה ראש סגנית פרלמן, חסיה גב'
המחלקה ראש סגנית גולדנטל, סרנה גב

עזה וחבל ושומרון ביהודה סטטיסטיקה
בכיר אגף מנהל סגן פלגי, אלישע

ושומרון יהודה  בגף מרכז פלמון, רפאל
עזה בחבל מטה קצין נחר, שלמה



חברה
הגף ראש ל"בנר, סילביו

(בפועל) באגף בכיר מרכז זכאי, חנן
מיוחדים סקרים  באגף בכירה מרכזת קוזלוב, גינה גב'

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

גבוה חינוך  ענף ראש קופפשט"ן, שפרה גבי
תרבות  ענף ראש שיף, יפה גב'

ענף ראש דש, רות גב'
ענף ראש דמיאן, ליביו

המחלקה ראש סגנית אנמי", קהאן גב'
המחלקה ראש סגנית שושנה, קפלן גב'

סקרים
(בפועל) בכיר אגף מנהל סגנית שיוביץ, אסתר גבי

והכנסות אדם כוח סקרי  בגף מרכזת אופיר, סימה גב'
מקומיות ורשויות בינוי סקרי  בגף מרכזת גור, רחל גב'

בגף מרכז מויאל, אליהו
מחירים סקרי  בגף מרכזת קואסטלר, אורה גב'

והצפון חיפה מרחב מנהלת צוריאנו, יפה גבי
והצפון חיפה מרחב מנהל סגן קסל, אריה

ענף ראש נחמן, רות גב'
ענף ראש פלקוב, גדעון

והמרכז אביב תל מרחב מנהל מיכאל1, רא1בן
והמרכז אביב תל מרחב מנהל סגנית מינץ, נעמי גב'

ענף ראש מושינסקי, חנה גב'
ענף ראש נימירובסקי, גדעון

והדרום ירושלים מרחב מנהל כהן, משה
והדרום ירושלים מרחב מנהל סגנית ברוסילובסקי, הלן גבי

והדרום ירושלים מרחב  ענף ראש אלטשולר, שרה גב'

אוטומטי נתונים עיבוד
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'
והדיור האוכלוסין מפקד מיחשוב  גף ראש גבעול, ישראל

תוכניתנים מרכז חי, יצרוק
תוכניתנים מרכזת ג1נא, אביבה גבי

תוכניתנים מרכזת בנ1יסנ1א, חנה גב'
תוכניתנים מרכזת מלמד, רעיה גבי

תוכניתנים מרכז לוטן, מאיר
תוכניתנים מרכז כמון, אליעזר



הפעלה מערכות מרכז שחר, שמואל
מערכות ניתוח מרכזת ב"לין, חוה גב

מערכות ניתוח מרכזת רודלובה, אלנה גב'
(בפועל) תוכניתנים מרכז ר'ס, אילן

(בפועל) תוכניתנים מרכזת בןעמוס. הדסה גב
מידע מערכות מרכזת אג1לי, בת'ה גב

ביצוע ענף ראש מילמן, פנחס
מפעילים ענף ראש מורלי, יצחק

ופרסומים עבודה תוכניות של ובקרה תכנון
לסטטיסטיקה הציבורית המועצה ומרכז הגף ראש הרשקוב1?, ■צחק

לפרסומים המחלקה ראש לבנון, ענת גב'
ענף ראש שרף, מנחם

ענף ראש אבינון, גי0ה גבי
רפוס ענף ראש גולדברג, איתן

מדעימקצועי תכנון צוות  והדיור האוכלוסין מפקד
מקצועימדע1 תכנון תחום, ראש בןמשה, אליהו דייר

תהליכים  בגף מרכזת שישינסקי, רות ד"ר
הגף ראש סגנית יעקוב", אילנה גב'
נושאים  בגף מרכזת יפה, נורית גב'

מחלקה ראש בלום, אוליביה גב'
ענף ראש ויס, חגית גב'

ארגונית ומערכת שדה עבודת תכנון צוות  והדיור האוכלוסין מפקד
ביצוע תחום ראש סופר, גבריאל
שדה עבודת  ממונה גלבוע, אורי
לוגיסטיקה  מרכז בןגל, אלכס
אנוש משאבי  מרכז חוגי, סמי

ציבור יחסי  מרכזת רוזן, נורית גב'
שדה עבודת  מרכז מאיר, אריה

הדרכה  מרכז אביגיל, חיים
גיאוגרפיה  מרכז ברלביא, יעקב

הלשכה מינהל
ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, חד

מידע  ענף ראש גולדשמידט, נפתלי
מידע  ענף ראש נתן, יעל גב

הדרכה  ענף ראש פרלשטיין, אניטה גב'

המשפטן היועץ ניגן, בריאן

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

ענף ראש מנדלסון, אני גבי
ענף ראש שמיס, לידיה גב'
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אמצעים על ובקרה תכנון  מרכזת מונטנר, יהודית גב'
בנא"מ  ענף ראש סגיר, יצחק

פנימית ביקורת  ממונה קוטלר, נוגה גב'

מיוחדים תפקידים טאושטיין, מרדכי
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הלשכה פרסומי

מס' לישראל, הס00י00י השנתון לפרקי במבואות הופיעו לתקופונים) (פרס הפרסומים של מפורטות רשימות
הלשכה פרסומי קטלוג סדרה. בכל האחרונים הפרסומים פרק לכל במבוא מופיעים ומאז העניין, לפי ,197526
דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1991 לסטטיסטיקה, המרכזית

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה
הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי

לישראל 0נ01יסטי שנתון א.
ו1980. 1976 כרכים: 2 הופיעו כה עד סטטיסטיים; נתונים מבחר  בישראל החברה ב.

תקופונים: ג.
סקרים של תוצאות מתפרסמות לירחון ב"מוסף" שוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 

וכוי. חדפעמיים מחקרים של שנתיים,
מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 

שבהם ויצוא, יבוא כרכים, כשני שנתיים סיכומים לכך, נוסף חוץ. סחר של לסטטיסטיקה רבעון 
כרכים בשני הופיע החדש הסחורות סיווג ב1989, סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות

היבוא. סיווג עודכן ,1991 ב 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 הכולל רבעון  בישראל חדשים סטטיסטיים ופרסומים פעולות 

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

או הלשכה ידי על שבוצעו ואחרים רודפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסידרה
חוברות. כ955 זו בסידרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף

מפקדים: פרסומי ה.
כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד

כרכים. 7 הופיעו  ירושלים) ובמזרח המוחזקים (בשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 18 הופיעו  1972 והדיור האוכלוסין מפקד

כרכים. 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

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

חוברות. 62 זו בסידרה הופיעו כה עד

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

.''1965 1973 בשנים לאור שיצאו סטטיסטיים נתונים הכוללים לפרסומים "מפתח

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

טו



העניינים מפתח
כלשהו, בנושא סטטיסטיים נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתח מסרת
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 (עמי העניינים" ל"תוכן בנוסף הקורא
הערך כלל בדרך המשניים. הערכים שמות של סירוס ובתוכם הערכים שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
לפי מופיעים הידיעה בה' הפותחים הערכים שמות לוחות. במספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפור0

הידיעה. הי בלי השם
הפרק בתוך הלוח ומספר הפרק מספר ידי 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 וכדי) והמסחר" התעשייה "משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
הערך ביאור משרד"). ומסחר, "תעשייה שירותים", "דת, (כגון: אותם לחפש עשוי הקורא שלפיה בצורה, כלל בדרך
שהם הערך בפירוס רק מופיעים מחירים, למדדי פרס מדדים, חקלאות". "לאיהודים, כגון: הערך, שם יד על ניתן

אליו. מתייחסים
מופיעים בנפרד, למרכיביו ולא כולו המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים
בנפרד, ערך לאותו נתונים גם יש כאשר הממשלה". משרדי "ראה: משרד", "תיירות, כגון: המקובץ, לערך רמיזה עם

ובידור". תרבות גם: "ראה  "בידור" הערך בסוף כגון: המקובץ, לערך רמיזה גם ערך אותו בסוף ניתנת
כולל: אינו המפתח

אחרים. גיאוגרפיים ושמות "שובים אזורים, מדינות, של מפורטים שמות 

תחת במפתח מופיעים אלה וכדי. מקובצים משנה ענפי מפלגות, יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 

נוספים. בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כן אם אלא "מפלגות", יד", "משלח "מחלות", כגון: כולל, שם
הערך בפירוט כולל שם תחת כלל, בדרך מופיעים, אלה וכדי. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 

"צור",  "תעשייה ושיווק"; "צור  מעובד שטח  "חקלאות סחורות"; סוגי  "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם
צריכה "מוצרי "מקשה", "סירות", "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 וכדי. בניק"מא"

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

וכדי. גיל"  מין  "אוכלוסייה

T0
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אוניות
15.1 לתדלוק דלק
18.6 הסוחר צי

ימית הובלה גם: ראה
18.17,21 ,23 תחבורה וקטנועים, אופנועים
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.18 "צור שנת
27.39 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתאונות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורחים

17.35 מלון בבתי
אחיות

22.35 הכשרה
20.12 מדינה עובדות

אחסנה
18.7 בנמלים פדיון
12.34 ;18.2 עבודה והוצאות שכר שכירים,

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
20.17 ערים איגוף

חוב איגרות
9.8 ,10 בבורסה
19.9 נוכריות ביטוח חברות השקעות
9.1 הציבור בידי
19.8 ישראליות בי0וח חברות נכסי
9.11 תשואה

1.714 הסביבה איכות
20.9 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
3.19 לידות רווקות,

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

חיים בעלי ראה: חי אינוונטר
אלמנים/ות

3.5,7 נישאים
ציוד "צור אלקטרוניקה,

6.1921 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
12.3743 אב0לח
22.34 מורים
12.1619,21 ,23 ,30 ;14.12 מועסקים
23.9,10 במופ מועסקים
27.2024 ,32 ,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
20.13 מדינה עובדי
5.10,13 תעסוקה עולים,
12.3840,42 ,43 תעסוקה
1.26 אקלים

הדר פרי ראה: אשכוליות
אשפוז

24.11 אבחנות
24.4 אשפוז ליום הוצאות
24.12 נפש חולי

א
םירות ראה: אבוקת

מקשה ראה: אבטיחים
12.3743 רשומה אבטלה
12.43 אישורים
25.4 אבסלה דמי
25.3 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
2.17 anv אגדי

שיתופיות אגודות
12.15 קואופרטיבים חברי
18.5 אוטובוסים בתחבורה,
14.8 בתעשייה

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

פירות ראה: אגסים

אגרות
20.8 הממשלה הכנסות
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות
18.1 ,5 ,18 תחבורה אוטובוסים,
18.18 "צור ושנת גיל
10.1 ,12 מדד תשומה, מחירי
18.28 דרכים בתאונות מעורבים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
27.38 עזה וחבל
18.1 ,3 ,5 ציבורית
18.5,21 קילומכוראד
1.7 ;2.135 אוכלוסייה
2.17 ערים באגד'

להלן "שוב צורת ראה: "שוב גודל
2.9 ,10 ,2025 ;22.1 ,3 גיל

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

מוצא לידה, יבשת
2.24 ,25 ,28 ;22.2 ,3 לידה ומקום
27.15,42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
2.12 ,13 ,16 ביישובים
2.4 ,5 ,79 4ו, ,15 820ו, טבעי ואזור ונפה מוווז
2.2124 ,26 ;22.1 ,3 לוין
2.16 מוניציפאלי מעמד
2.27 משפחתי מצב
2.2 ,5 ,6 גידול מקורות
2.2935 ;27.15 בית משקי
3.16 סגוליים שיעורים פיריון,
2.5 ,6 ,9 ,1114,18 "ש/כ צורת
2.4 צפיפות

לאיהודים יהודים; ראה אוכלוסייה: קבוצת
3.24 ,26 ,27 חיים תוחלת
2.26 תחזית

אוכלוסייה יהודים, ראה: עלייה תקופת
אוכלוסייה יהודים, ראה: יהודית אוכלוסייה

לאיהודים ראה: לאיהחית אוכלוסייה
22.54 לעברית אולפנים

אוניברסיטאות
22.49,50 הפתוחה האוניברסיטה
22.5 לחינוך לאומית הוצאה
23.18 למופ הוצאות
22.42 ,50 הרשמה מועמדים,
22.4346 תארים מקבלי
22.48 אקדמי סגל
22.9 ,14 ,3747 ,50 ,53 תלמידים

■ז
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11.8 ;13.15 ,16 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון, ביהודה "צור
11.8 ;13.15 ,16 יצוא
11.810 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד תפוקה, מחירי

בלו
20.8 הממשלה הכנסות

מועסקים מוב0לים; ראה: מועסקים בלתי
בנדן

1.8 ,9 אויר זיתום
18.23 מוניות בשימוש
18.19 ,23 משאיות בשימוש

16.115 בנייה
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
12.40 עבודה דורשי
16.2,5,7,10,11 ,13 דירות
12.42 לעבודה והפניות הזמנות
22.64 מקצועית והשתלמות הכשרה
6.5 ;16.15 מקומית גולמית השקעה
16.2 ,7 וודרים
16.1 ,4 ,6 "עוד
6.1921 ;16.14,911 : למגורים
12.45 מובסלים
10.1 ,5 ,6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.10,11 הממשלה מימון
16.11 בנייה משך
16.8 בנייה סוג
10.6 ,. פועלים
16.4,1113, 15 פדטית
16.4 ,7 ,9 ,1 1 ,12,15,17 צינורית
16.4,5 "שוב צורת
16.3 ומגורונים קרוואנים
16.1 ,36,9,10,12 שסח
16.1 ,6 למגורים שלא
6.1921 תשומהתפוקה

בינוי גם: דאה

ציבור בנייני
16.1 ,6 בנייה
20.9 הממשלה הוצאות
16.15 גולמית מקומית השקעה

פירות ראה: בננות
ישראל בנק

20.10 מניות הון

20.8 ,9 הממשלה והוצאות הכנסות
19.1 התחייבויות
7.4 חוץ במטבע חובות
7.5 ;19.1 נכסים
19.2 ,3 בנקאיים מוסדות נכסי
7.45 פיקדונות
19.13 בנקים
9.46 לציבור אשראי
9.5 להשקעות
7.4 חוץ במטבע חובות
20.8 לממשלה מלוות
20.16 המקומיות לרשויות מלוות
9.6 ;19.1 מסחריים
9.5 ;19.3 למשכנתאות
19.1 ,3 והתחייבויות נכסים
19.8 ,9 ביסוח חברות פיקדונות
7.5 ;19.1 yin במטבע פיקדונות
9.3 הציבור של עוש פיקדונות
9.12 בבורסה נסחרות למניות תשואה

אשראי גם: ראה

19.111 וביטוח בנקים
9.8 בבורסה רשומות חוב איגרות

27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה,
24.13 יולדות
24.10,11 מיסה סוג

אשראי
7.3 התשל1מים במאזן
6.14 מוכוון
19.13 הבנקים נכסי
9.46 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
20.8 סובסידיות

ב
בתים

ליישובים מחוץ גרים ראה:
טקסטיל ראה: בדים

בודד'0
12.29 מועסקים בלתי
2.2933 ;11.1,27,1315 בית משקי

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערך לנ"רות בורסה

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

בידור
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
26.6 וצופים מופעים
10.4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה

ותיעול ביוב
27.40 עזה חבל בערי הוצאות
16.22 צינורות הנחת
19.49 ביסוח
10.3,4 מדד לצרכן, מהירים
10.12 מדד כאוטובוסים, תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
9.1 הציבור בידי נכסים
12.34 ושכר שכירים

וביטוח בנקים גם: ראה
25.15 לאומי ביטוח
20.9 הממשלה הוצאות
20.8 לממשלה מלוות
6.11 ,13 ותשלומים מסים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,
16.122 בינוי
15.1 שימוש אנרגיה,
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
16.17 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13,19 ,21 ,23 ,24 ;16.16 ... מועסקים
27.1924 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.23 מעבודתם נעדרים
6.17 ופדיון עוסקים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.10,12 ,20,3335 ;16.16,17 קוא1פרטיבים וחברי שכירים
27.24 ,26 ,28 עזה וחבל ושומרון ביהודה שכירים
27.2527 ,29 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה שכירים
12.22 ,3335 ;16.19 שכר
27.24,25 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר
12.14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות
27.9 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי לאומי תוצר
6.18 תשומהתפוקה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביצים

6.3 פרטית לצריכה הוצאה

יח
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חולים בתי
24.4,1012 ושהות אשפוז
3.21 ;24.7 ,9 נעלות
24.1 ,2 לאומית הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
20.17 ערים איגודי והוצאות הכנסות
3.20,21 הריון הפסקות
24.7,12 שנתקבלו חולים
24.13 ופטירות לידות
27.4,44 עזה וחבל שומרון ביהודה, לידות
245 מועסקים
24.810 מיסות
24.6 סוג

בריאות גם: ראה

מנורים בתי
6.7 ,8 נעלות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
6.5 מקומית גולמית השקעה
16.11 בנייה משך
16.12 ודירות שטח קבלנים,
169 קומ1ת
6.8,15 שכר

דיור בנייה, גם: ראה
ולגננות למורים מדרש בתי

וגננות מורים להכשרת מוסדות ראה:

מטבח"ם בתי
20.17 ערים איגודי תקציב
1319 חיים בעלי שחיסת
17.310 מלון בתי
17.57 נבחרים ביישובים
17.6,7 גולמי מקומי ומוצר תשומה תפוקה,

משפט בתי
21.7 טיפול משך
21.11 עונשים הוטלו שבהן עבירות
21.2,3 ,6 ,7 עניינים
21.2 ודיינים שופטים

ספר בתי
22.6,7 לאומית הוצאה
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.9,15 כיתות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
22.7 החינוך במערכת
22.21 החינוכית הרווחה נתוכנית

שם די תלמידים
קולנוע בתי

26.4 בילוי הרגלי
26.7 סרטים יבוא

נ
מוצרי ופלסטיק, נומי

8.4 'בוא
8.4,6,7 יצוא

תעשייה ומוצריהם. ופלסטיק נומי
14.7 ,13 "צור
12.9 חלקית ועבודה מועסקים
239 ■■■.; ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתםוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
n

15.1 "צור אנרגיה,
1.8 אויר זיהום שריפה,

ירקות ראה: גזר
שדה גידולי

13.14 ,15,17 "צןך
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
13.1 ,15,17 יצוא

י0

9.9 בבורסה רשומות מניות
חיים בעלי

8.4 יבוא
13.1 ,12 ,1417 ,20 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
8.4 ;13.15 ,16 ■צןא
1011 מדד תפוקה, מחירי
13.10 הון מלאי
13.19 מטבח"ם בבתי שחיטה
6.1921 תשומהתפוקה

מוצרים חיים, בעלי
119 ליום לנפש חלבון
8.4 יבוא
13.1416 ,18 ,19 "צוד
8.4 ;13.15 ,16 1צןא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
11.10 ליום לנפש שומן

ירקות ראה: בצל
בקר

13.1417 "צור
1011 מדד תפוקח, מחירי
13.19 מטבח"ם בבתי שחיטה
1 2 ברד

ופלדה ברזל
8.4 ויצוא יבוא
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מהירי
24.116 בריאות
24.7 .912 אשפוז
24.14 לאומית הוצאה
6.2 פרנוית לצריכה הוצאה
111 בית משקי הוצאות
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה,
11.9 ;24.5 ושכירים מועסקים
10.3,4 מדד לצרכן, מחירים
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה לצרכן מחירים
24.4 אשפוז ליום שוטפת עלות
24.14 מונעת רפואה
6.17 ;17.8 שירותים
12.34 ושכר שכירים

הממשלה משרדי ראה. המשרד בריאות,
דנים בריכות

13.10 הון מלאי
13.1 מעובד שטח

דגים גם: ראה

בשר
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 יבוא
11.8 ;13.15 ,16 "צוו
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צוו
8.4 ;11.8 ;13.15 ,16 וצוא
11.810 המזונות במאזן
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
14.7 עיבוד

מוצרים חיים, בעלי גם: ראה
בד בתי

י27.3 ושומרון ביהודה
דין בתי

21.5 דתיים
21.4 ,5 ,7 עניינים
21.2 ודיינים שופטים
17.3 (החלמה) הבראה בתי
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
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6.5 מקומית גולמית השקעה
27.1517 עזה וחבל שומרון ביהודה,
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
11.1821 מגורים משן
5.14 ,18 עולים
5.11 ,15 ;11.1113 ,16 ,1821 צפיפות
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, צפיפות

מועסקים ודיג; "עור חקלאות, ראה: דייגים
דיינים

21.2 רבניים דין בבתי

20.12,13 המדינה .mv jnn
דירות

11.1821 בעלות
6.9 הכנסה בבעלות,
16.3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,12 וציבורית פרסית בנייה
27.17 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים בעלות
ו.27 ו עזה וחבל שומרון ביהודה, מחירים מדד החזקה,
5.18 ;11.18 ,25 ;16.2 ,7 ,13 חדוים
10.7 מחירים
10.3 מדד לצרכן, מחירים
16.11 בנייה משך
21.1518 בעבירות נפגעו
16.5 "שוב צוות
16.14 הייעוד שימי
11.25 שנויים
10.3 לצרכן מחירים מדד דירה, שנר

דיור גם: ראה
דשנים ראה: cmnin דישון,

דלק
15.1 ויצוא יבוא בסיסית, לאנרגיה
8.4 יבוא מינרלי, דלק
27.39 ושומרון יהודה ערי הכנסות
1.8 ,9 אויר זיהום
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
6.14 מס

נפס ומוצרי נפ0 גם: ראה

25.4 ,5 אבטלה דמי
12.43 אישורים הוצאת
25.3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
25.4 מזונות דמי
25.5 קיום להבטחת גמלאות

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
8.7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
ניתה דרגת

לימוד וחדרי כיתות תלמידים; ראה:

דרוזים
2.2 ,57 ,10,11 ,2123 ,28 אוכלוסייה
21.5 דין בית
2.10 ,11 ,18,21 ,22 ,26 ;3.5 ,14 ,16 ,29 גיל
3.1 גירושין
2.2 ,5 ,6 הגירה מאזן
2.5,7 ,10 ונפה מחוז
2.21 ,22 ,26 ;3.28 מין
3.5 משפחתי מצב
2.2 ,5 ,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.30 בית משקי
3.1 ,5 נישואין
21.12 עבו"נים
3.1 ,28 פטירות
3.14 פריון
2.6 ,11 "שוב צורת
2.2 ,5 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי

10.11 י: מדד תפוקה, מחירי
13.14 ,6 מעובד שטח
6.1921 תשומהתפוקה
3.1 מתגרשים נרושים/ות, גירושין,
3.8 ,9 הנישואין תקופת אורך

להלן "שוב, צורת ראה: "שוב גודל
3.3 ,10 גיל
3.2 ,3 דת
3.17 לגרושות חי ולדות
3.2 מגורים ונפת מחוז
3.9 לזוג ילדים מספר
3.7 הנישואין לפני משפחתי מצב
3.5 ,7 נישאים
3.3 מגורים "שוב צורת

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

גירעונות
6.13 ,15 ;20.10 הממשלה של
6.13 ;20.14 המקומיות הרשויות של
8.1 מסחרי גירעון
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,
25.4 גמלאות
12.28 עבודה הפסקת
20.9 הממשלה הוצאות

קצבאות פנסיות, גם: ראה
ילדים גני

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

גירושין ראה: נרושים/ות
ליישובים מחוץ גדים

2.6 ,9,12,13,15 אוכלוסייה
3.12 ופטירות חי ליחת

דגנים שדה; גידולי ראה: גרגרים
1.2 ,5 ,6 גשמים

ד
דבש

13.12 דבוריות
11.8 ;13.16 ויצוא "צור
11.89 המזונות במאזן

דגים
6.3 פרטית לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 יבוא
11.8 ;13.1417 "צור
27.30 עזה בחבל "צור
8.4 ;11.8 ;13.6 ,16 ,16 יצוא
11.810 המזונות במאזן
13.1517 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

שדה גידולי גם: ראה

18.13 ,14 שירותים דואר,
10.3 מדד לצרכן, מחירים

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

11.1125 דיור
6.3 פרטית לצריכה הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות



לוח לוח

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

שכר גם: ראה

הוראה ומשרות מורים ראה: הוראה

עובדים הזמנות
12.42 העבודה לשכות דרך

מעבודה היעדרות
12.23,24 חופשות
12.1,9.31 מועסקים
12.44 ,45 והשבתות שביתות
13.27 הישרדות

ח"ם תוחלת גם: ראה
הכנסה

20.17 ערים איגודי
17.6,7 מלון מבתי
25.4.5 הלאומי הביטוח ע1 הב0חח
6.911 לאומית
27.7 ,10 עזה וחבל שומרון ביהודה, פנויה לאומית
6.12 חול עם עסקות
6.9 מרכוש

בית משקי גם: ראה
22.55 מקצועית והשתלמות הכשרה

מוצרים הלבשה,
8.4 ,10 יבוא
8.4 ,7 יצוא
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
23.9,10 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
הלוואות

19.3 בנקים
7.5 לץרים
19.8,9 ביטוח חברות
7.1 ,3,5 התשלומים במאזן
9.5 בנקאיים מוסדות
6.14 ביטחוני יבוא על מסים
20.9,10 הממשלה
20.8 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
וטכנאים הנדסאים

22.35 ,55 מקצועית והשתלמות הכשרה
14.12 בתעשייה מועסקים
20.12 מדינה עובדי
23.9,10 במרפ עוסקים

יד משלח גם: ראה
ואדריכלות הנדסה

23.58 למו"פ הוצאות
22.41 מועמדים
22.44 ,46 תארים מקבלי
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3840,47 תלמידים

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

תעשייה ומוצריו, עור נם: ראה

2.26 אוכלוסייה תחזית
3.13 האוכלוסייה תחלופת
22.14 ,25,26 תלמידים
18.1 ,16,17 ,2022 דרכים
18.1 ,16 אורך
27.39,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הוצאות
10.1 ,8 מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
13.16 "צור אורגנ"ם,
8.4 ויצוא ■בוא

14.13 "צור כימיים,
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
13.1 ,21 החקלאות ידי על קנויות תשומות

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

ה
שירותים הארחה,

16.15 בבנייה מקומית השקעה
17.10 ושכירים מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים

מלון בתי גם: ראה
4.112 ותיירות הגירה
2.2,5,6,1820 פנימית הגירה
2.2 ,5 ,6 י. הגירה מאזן
27.1 ,5 עזה וחבל שומרון ביהודה, הגירה מאזן

חומרים וחיטוי, הדברה
14.7 "צור הצומח, להגנת
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
13.21 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
24.6,8 חולים בתי

הדר פרי ראה: הדרים
הובלה

10.5 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
13.21 החקלאות ידי על קנויות תשומות
18.12,912 אוירית הובלה
12.34 ושכר שכיר משרות

תעופה גם: ראה

ימית הובלה
18.3 עבודה והוצאות שכירים פדיון,
12.34 ;18.3 שכר
18.1 ,8 ומטענים אוניות תנועת
4.2 ;18.1 ,8 נוסעים תנועת

אוניות גם: ראה

רגל הולכ1
18.26 דרכים בתאונות נפגעים
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים

הון
19.3 למשכנתאות בנקים
17.6,7 להון תמורה מלון, בתי
20.8 הממשלה הכנסות
11.1 בית משקי הכנסות
13.1,10 בחקלאות
6.14 למשקיעים מענקים

לאומית הוצאה
24.14 לבריאות
22.46 לחינוך
23.13 למופ
6.14 .11 ,13 ;20.8 לצריכה
27.6 ,8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרסית לצריכה
261 ,2 וספורט בידור לתרבות,

כא
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לישראל החשמל חברת
15.4 חשמל ואספקת "צור

חדתם
16.2 למגורים בבנייה
17.37 מלון בבתי
11.14 ,18 ;16.7 .12 בדירות
17.3,4 מלון בבתי תפוסה
7.4 ;20.10 הממשלה חובות

חוטים
8.4 ויצוא יבוא
14.13 "צור

חולים
241 1 אשפוז
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה, רוולים בבתי
24.12 נפש חולי
24.7 חולים בבתי קבלות
24.10 חולים בבתי שהייה

מחלות גם: ואה
חקלאיים גלם חומרי

8.8.11 יבוא
חקלאות גם: ואה

חופשות
12.23 ,24 מהעבודה זמנית היעדרות

חי0ה
8.10 ;11.8 יבוא
11.8 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ואה
22.155 והשכלה חינוך
20.7 ;22.46 ■■ לאומית הוצאה

השכלה ואה: האוכלוסייה השכלת
9.7 ריסכון
27.4143 עזה וחבל שומרון ביהודה,
129 מועסקים
22.19 ,23 ,35 החינוך במערכת מוסדות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
22.3,7 ,9 ,10,15,16 ,2426 ,33 וסכנולוג1 מקצועי
10.3,4 מדד לצרכן. מחירים
26.4 עת וכתבי עיתונים
6.17 ;17.8 שירותים
129.33 שכירים
17.8 שכר

תלמידים כיתות; ספר; בתי אוניברסיטאות; גם: ראה
22.5355 מבוגרים חינוך
22.5 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
22.7 ספר בתי
22.2729,31 ,33 בגרות בחינות
22.9,15 כיתות
22.8,34 ,35 ,36 הוראה ומשוות מורים
22.10 ,13 ,1517 ,19 ,23 ,24 ,35 ,36 ,39 תלמידים

42 .47 ;26.8
ובידןי תיבות חינ!ן,

6.2 פרסית לצריכה הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
20.15 ,16 המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותרבות, חינוך
24.14 ילדים חיסון

חיסכון
9.7 בתוכניות יתרה
6.10 .15 לאומי
9.1 ,2 חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
611 פו0י
19.3 מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
13.15 מקומית לתעשייה אספקה

הפרתם עבודה, הסכמי
1245 והשבתות לשביתות סיבה

לעבודה הקנייה
12.42 העבודה לשכות דרך

3.2023 הריון הפסקות
3.2123 ואישורים לוועדות פניות
20.5 בכנסת היום לסדר הצעות

הרשעות
21.810 פליליים במשפטים
12.44 ,45 השבתות
22.13 השכלה
22.20,22 התלמידים אבות
1225 מועסקים בלתי
27.41 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.7 ,8 האזרחי העבודה כוח
12.5,17 מועסקים
22.3 וטכנולוגית מקצועית
59 עולים
2.32 ;11.3 ,57 ,24 בית משק ראש
6.1 ,5 ,15 מקומית גולמית השקעה
6.15 ;16.18 בבינוי
27.6 ,9 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.13 קבועים בנכסים בתעשייה,
26.1 ,2 קבועים בנכסים וספורט, בידור בתרבות,

השקעות
20.10 האוצר
19.9 בישראל נוכריות ביטוח חברות
99 להשקעות חברות
7.1 ,2 התשלומים במאזן
23.11,12 במרפ
20.10 הממשלה
24.1,2 בריאות בשירותי קבועים נכסים
22.4 ,5 חינוך בשירותי קבועים נכסים
261 וספורט בידור תרבות קבועים, נכסים
6.1819 תשומהתפוקה קבועים, נכסים

מקצועית השתלמות
22.55 בקורסים לומדים
3.3031 ni'OTKJin

11.10 ליום לנפש

ז
דשנים ראה: אורגני זבל

1.71 י אויר זיהום
זיתים

13.1,15 .■צור
27.30 ושומרון ביהודה "צור
13.6 מעובד שטה
27.31 ושומרון ביהודה לתעשייה

ושאירים זקנה
25.5 קיום הבטחת
25.3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
25.4 גמלאות מקבלי

n
19.49 בינווח jiran
7.2 התשלומים מאזן

תעופה חברות
189 אוירית פעילות
18.10 עבודה תשומת
20.3 הכנסת חברי

כב
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dhid'V חקלאות"
22.7 ,9 ,10 ספר בבתי
22.41,42 מועמדים
22.38,39,44 ,46 אקדמיים תארים
22.38,40,41 ,47 תלמידים

הממולח משרדי ראה: משרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

6.117 לאומיים חשבונות
27.610 עזה וחבל שומרון ביהודה,

חשמל
ביהודה, הערים והוצאות הכנסות

27.39,40 עזה וחבל שומרון
15.4,5 ואספקה הפקה
6.4 מקומית גולמית השקעה
1.9 ;16.1 "צור
1.9 אויר זיהום "צור,
6.1921 תשומהתפוקה

ומים חשמל
15.5 חשמל אספקת
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.15 בבינוי גולמית מקומית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
5.16 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,1921 ,23 מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
6.17 פדיון עוסקים,
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11 ,21 ,3335 קואופרטיבים וחברי שכירים
12.3335 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

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

שדה גידולי ראה: גידול טבק,
מוצרים טבק,

20.8 בלו
8.4 ויצוא יבוא
14.7 ,13 ושכירים פדיון "צור,

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
18.9 ,12 0י10ת
22.49,50 לימודים טכנולוגיה,

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה טלויזיה
26.8 ,9 צפייה

טלפון
18.13 עבודה ותשומת פריון
18.1 ,15 שירותים

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

מוצרים טקסטיל,
8.4 יבוא
8.4,7 יצוא

תעשייה טקסטיל,
23.10,11 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
טרקטורים

13.1 ,13 בחקלאות
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,

8.5 ;26 7

כג

יבוא
קנייה ארץ

6.3 לצריכה הוצאה
11.8 ;13.1 .14 ,15 ,19 ;14.13 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
11.810 המזונות במאזן
10.11 מדד תפוקה, מחירי
10.3,4 מרד לצרכן, מחירים
11.8,9 ליום לנפש חלבון

חילוף תלקי
8.10 לייצור תשומות יבוא
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

חמאה
11.8 ;14.13 "צור
11.8 המזונות במאזן

שדה גידולי ראה: חמניות
והציבה כרייה ראה: חציבה

ירקות ראה: חצילים
13.121 חקלאות
13.1113 "צור אמצעי
15.1 בחקלאות שימוש אנרגיה,
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.1 ,6,15 לחקלאות מבנים בניית
23.13,58 למופ הוצאה
13.20,21 מחקלאות הכנסה
16.15 במבנים מקומית גולמית השקעה
8.10 השקעה נכסי יבוא
8.8 ,10 לייצור תשומות יבוא
27.31 עזה וחבל שומרון ביהודה,
13.1517 הייצור "עור
13.9 ,1418 ושיווק "צור
8.3 ,4 ,6 ,7 ;13.1 ,1518 ;27.30 יצוא
12.9 ;13.1 ,9 מועסקים

וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה מוצרים,
27.8 עזה
13.2 טבעי ואזור מחוז
10.1 ,11 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
13.1 ,10 הון מלאי
26.4 עת וכתבי עיתונים
15.4 ,5 חשמל צריכת
15.6 מים צריכת
13.21 מספוא צריכת
13.17 מעובד שטוו
12.9 קואופרטיבים וחברי שכירים
12.34 ;13.20 שכר
13.1 ,20 נקי מקומי תוצר
10.4 לצרכן המחירים מדד תוצרת,
13.1518 שיווק תוצרת,
6.1921 תשומהתפוקה
13.1 ,20,21 תשומות

ודיג "עור חקלאות,
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
20.10 הממשלה הוצאות
6.5 מקומית גולמית השקעה
5.8 ,13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,24 ;13.1 ,9 ... מועסקים
27.1924 :... עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
6.17 ופדיון עוסקים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11 ,21 ,3335 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24 ,26,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים
27.2527,29 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
27.24 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר
12.3335 ומשכורת שכר
27.25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, לשכירים שכר
12.12 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
27.10 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
6.16 נקי מקומי תוצר
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6.1921 תשומהתפוקה
הארץ את יוצאים

4.2 ;18.1 ,11 יציאה דרך
4.1 ,2 אשרה סוג
5.12 ,13 עולים
ל.4 ברוול שהות
4.1 ,2  תושבים
4.1 ,2 תיירים

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

12.27 מועסקים בלתי
12.2 ,12 אזרחי עבודה כוח
2.32 ;11.12 בית משקי
11.12 דיור צפיפות

■ישובים
2.11 ,12,15 אוכלוסייה
17.57 ותיירים מלון בתי
2.12 ארגונית השתייכות
2.7 ,8 עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראליים

כפרים ראה: כפריים
2.7 ,8 ,14 ,15 ,18 ,19 כובעי ואזור נפה מוווז,
2.15 מוניציפאלי מעמר

ערים ראה: עירוניים
2.6 ,9 ,1114 ,19 ,23 "שוב צורת
2.79,1214 אוכלוסייה קבוצת
2.12 ,13 מוסדיים "שובים
2.17 ערים באגד1
2.6 ,1114 אוכלוסייה
2.6 ,18 פנימית הנידה
3.11 ופטירות חי לידות
2.14 ונפה מחוז
3.3 ומתגרשים נישאים

קהילתיים "שובים
2.1113 אוכלוסייה

ילדים
21.6 משפס בבתי עניינים אימוץ,
22.11 יום ובמעונות ילדים בגני
22.22 תלמידים במשפחות
2.34 ,35 ;5.13,15 בית במשקי
3.9 מתגרשים של
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות נפגעי
12.7 ילדים עם נשים
5.15 עולים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3 ,4 קצבאות שולמו שבגינם

לידות ראה: ילודה
ו1בודה ■מי

12.36 שכירים
16.16 בבנייה שכירים
27.31 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
27.28 ,32 ,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים
27.29 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
14.10 בתעשייה

12.44 ,45 שאבדו עבודה ימי
מעבודה היעדרות גם: ראה

.ער
13.1 ,8 שנ11ז

8.5 ,6 יעד אוץ
27.6,11 עזה וחבל שומרון מיהודה,
6.1 ;8.1 חוץ סחר מאזן
8.2 ,3 מדדים וערך, מחיר נפח,
8.4 ,6 סחורות סוגי
6.1 ,6 ,12 ;7.1 ,2 ושירותים סחורות
27.6 עזה וחבל שומרון מיהודה, ושירותים סחורות
8.3 ,6 ,7 ענף

27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,
8.3 ,810 "עוד
8.1 חוץ סחר מאזן
6.6 ,12 ,1820 ;8.10 ;20.8 מסים
27.6 עזה וחבל שומרון ביהודה, מסים
8.2,3 מדדים וערך, מחיר נפח,
8.4 (סיט"ק) סחורות סוגי
6.1 ,6 ;7.1 ,2 ושירותים סחורות
27.6 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
6.2 rmipn צריכה
6.13 ,1820 ליבוא תמיכות
6.1820 תשומהתפוקה
8.10 יבוא לדולר בשקלים תשלום
27.144 עזה וחבל שומרון ■הודה,
17.3 בניק"מא מוצרים אספקת
15.5 חשמל אספקת
2.5 ,7 ,8 ,10 ,14,15 ויישובים אוכלוסייה ישראלים,
3.2 גירושין ישראלים,
2.1820 פנימית הגירה ישראלים,
3.11 תינוקות ומסירות פטירות חי, לידות ישראלים,
3.2 נישואין ישראלים,
27.5 ויוצאים נכנסים
5.7 ראשונה הפנייה עולים,

יהודים
2.114 ,1628 ;22.1 ,2 אוכלוסייה
2.8 טבעי אזור
2.25 לידה ארץ
22.2731 ,33 בגרות בחינות
2.10,11 ,1826,31 ;3.46,9 גיל

10 ,14 ,1618 ,2529 ,3133 ;22.1 ,3 ,39
3.1 ,710 גירושים
2.2 ,5 ,6 מאזן הגירה,
2.6 ,1820 פנימית הגירה
3.22 ,23 הריון הפסקות
21.8,11 פליליים במשפטים הרשעות
22.13 השכלה
2.24,25,28,30,32 ,34 ;3.14,17 ,18, ... ומוצא לידה יבשת

29 ;11.20
2.5 ,7 ,8 ,10 ,14 ,15 ;12.13 עזה וחבל שומרון ביהודה,
3.1 ,11 ,12 ,1519 ;24.13 לידות
2.5,7,8,10,14,1820:3.11 0בעי ואזור נפה מחוז,
2.18 ,21 ,22 ,24 ,26 ;3.2431 ,33 ;22.1 ,3 מין
2.15 מוניציפאלי מעמד
2.23 ,24 ;3.5 ,7 משפחתי מצב
2.2 ,6 ,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.2935 ;11.39 ,1114 ,16 ,17 ,20 בית משקי
3.17 ,11 נישואין
21.12 עבריינים
2.3 ובישראל בעולם
3.11 ,12 ,25,2833 תינוקות ופטירות פטירות
3.14 ,17 פריון
2.6 ,9 ,1113 ,19 ,34 ;3.3 "שוב צורת
2.2 ,5 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי
22.1 ,2 לימוד שנות
3.24 ,26 ,27 חיים תוחלת
4.1 ,2 ויוצאים נכנסים תושבים
2.26 אוכלוסייה תחזית
24.15 תחלואה
3.13 האוכלוסייה תחל1פת
22.1012 ,1418 ,2024 ,2628 ,34 ,35 ,38, תלמידים

41 ,46; 26.8
■הלומים

8.3 ,810 יבוא
8.3 ,6 ,7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
6.17 פדיון עוסקים,

"צור ■הלומים,
15.5 חשמל צריכת

כד
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רכב כלי
20.8 מאגרות הממשלה הכנסות
1 g אויר זיהום
9.7 |00'n
8.4,10 יבוא
8.4 יצוא
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,
21,1516 עבריינות נפגעי
10.12 מדד באוסובוסים, תשומה מחירי
19.7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

מכוניות גם: ראה
18.1 ,17 ,19 ,21 ,23 תחבורה רגב, כלי
6.17 ;17.8 מועסקים
18.24 ,25,27 דרכים בתאונות מעורבים
27.45 .... עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
18.1719 משאיות

תחבורה כל1
6.2 אישיים תרובורה כלי על לצריכה הוצאה
6.5 מקומית גולמית השקעה
8.810 יבוא

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותכנון, כלכלה
20.16 ובחירות הכנסת
20.8 הממשלה הוצאות
20.4 חקיקה ועדות,
20.3 והוועדות המליאה ישיבות
20.1 ,2 הבחירות תוצאות
9.114 כספים

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

16.4 בנייה
12.27 מועסקים בלתי
2.6,1114 אוכלוסייה
16.4.5 בנייה
2.6,18 פנימית הגירה
3.12 תינוקות ופ0ירות פסירות חי, לידות
2.14 ונפה מחוז
2.32 ;11.12 ,19,23 בית משקי

שומרון ביהודה, בניק"מא מוצרים שברשותם בית משקי
27.16 ,17 עזה וחבל
3.3 ומתגרשים נישאים
2.6 0בעי ריבוי

ירקות ראה: כרוב
מוצרים והציבה, ברייה

14.13 "צור
8.6 ר. יצוא
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה וחציבה, כרייה
14.13 "צור
12.9 מועסקים
12.35 שכירים
12.34 שכר
6.19 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ל
לאיהודים

2.1 ,2 .612 ,14 ,23 ,28 אוכלוסייה
22.40 באוניברסיטאות
2.8 נ1בעי אזור
12.8,26 מועסקים בלתי
21.5 דתיים דין בתי

להלן "שוב צורת ראה: "שוב גודל
2.3034 ;11.13 ,16 בית משק גודל
2.10 ,2122 ;3.5 ,25 ,33 ;12.8 ,22 ;22.1 ,3 ,41 גיל
2.2,6 פנימית הגירה
21.8,11 פליליים במשפסים הרשעות

6.12 ,13 ,16 ;20.19 ליצוא תמיכות
6.18,19 תשומהתפוקה

.רקות
13.15 ,18 המקומית לתעשייה אספקה
6.3 לצריכה הוצאה
11.8 ;13.15 ויצוא "צור
11.810 המזונות במאזן
13.5,6 מעובד שסח
11.8 ;13.15,18 למזון שלא שימוש

וסירות ירקות
10.3,4 מדד לצרכן, מחירים
27.1214 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים

ומקשה אדמה תפוחי ■רקות,
13.14 ,15 ,17 "צור
10.11 ;13.14 מדד תפוקה, מחירי
13.13 מעובד שטח

.שיבות
22.5 לחינוך לאומית הוצאה

כ
16.1820 סלילה כבישים,
6.15 מקומית גולמית השקעה
27.35 ,36 עזה וחבל שומרון ביהודה,

דרכים גם: ראה
צאן ראה: כבשים

12.18,30 אזרחי עבודה כוח
12.28 גיל
12.8 דת
12.3 ר, עלייה ותקופת לידה יבשת
27.18 ,19 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.18,31 מין
12.6,7 נשים של משפחתי מצב
5.10 ,1214 עולים
12.2 ,8 מגורים "שוב צורת/גודל
12.5.7 ,8 ,26 לימור שנות
12.3 עלייה תקופת

שכירים נשים; מועסקים; מובטלים; גם: ראה
כוספה

14.13 "צור
13.1 בחקלאות תשומה

כותנה
13.1 ,15 יצוא
13.13 כותנה קטפות

שדה גידולי נם: ראה
מוצרים כימיקלים,

1.714 ומים אויר זיהום
8.4 ,7 ויצוא יבוא
8.4 ,6,7 יצוא
14.13 "צור

תעשייה כימיקלים,
14.13 "צור
23.710 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
22.9 ,17 ,24 לימוד וחדרי כית1ת
22.54 לעברית באולפנים
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.15,16 בכיתה תלמידים

נישאים ראה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.912 ופיתוח מחקר
6.1921 תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפי0 תעשייה, גם: ראה

כה
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12.3843 עבודה לשנות

מ
11.810 המזונות מאזן
8.1 ח^ סחר מאזן
27.11 עזה ובחבל ושומרון ביהודח
7.15 התשלומים מאזן

מבנים
10.12 באוטובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה,
13.10 הון מלאי חקלאיים,
16.1 ,6 ,15 בנייה ציבור, מבני
16.15 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה בינוי: גם: ראה
שירותים מברקה,

18.14 מברקים
18.13 עבודה ותשומת פדיון

נושא לפי ראה מדדים
10.16 ;812 מחירים מדדי
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד וטכנולוגיה, מדו!
החברה מדעי

22.2730 בגרות בחינות
23.36 חינוך) (כולל למרפ הוצאה
22.41 הרשמה מועמדים,
22.4446 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3840,47 באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה ה0בע מדעי
27.2730 בגרות בחינות
23.36 למרפ הוצאות
22.4446 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.38 ,39,47,49 ,50 באוניברסיטאות תלמידים

הרוח מדעי
22.2731 בגרות בחינות
22.37 ,38 הרשמה מועמדים,
22.4446 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3840,47 באוניברסיטאות תלמידים

יד משלח ראה: ואדריכלים מהנדסים
אבטלה ראה מובטלים

3.3032 סיבות מוות,
3.30 ,31 ;18.2426 דרכים תאונות

מוזיאונים
26.5 ,8 ,10 ביקור

18.17 ,21 ,23 תחבורה מוניות,
18.19 ,23 גיל
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.28 לנהוג מורשים
18.22 קילומטראד
18.28 דרכים תאונות
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

חינוך מוסדות אוניברסיטאות; ראה: אקדמיים מוסחת
וגבוה עלתיכון וחינוך

פיננסיים או בנקאיים מוסדות
12.9 ,34 ושכר שכירים מועסקים,
7.1 במט"ח נכסים

בנקים גם: ראה

22.13 השכלה
12.19 העבודה "שוב
2.34 ;11.16 ילדים
12.8,22 האזרחי העבודה בכוח
22.9,17 ,24 כיתות
3.11 ,12 ,14,16 ;24.13 לידות
12.8 ,19 ;16.16 מועסקים
2.7 ,8 ,14 ;3.2 ,10,11 ;12.8 ונפה מחוז
2.20 ,23 ;3.2528 ,33 ;12.19 ,22 ;22.1 ,3 ;24.18 מי|
2.23 ,35 ;3.5 משפחתי מצב
2.2 גידול מקורות
2.2935 ;11.37 ,1214 ,20 בית משקי
3.18 "לודים משקל
22.10 הוראה משרות
2.3033 ;11.37 בית במשק נפשות
21.12 עבריינים
12.19 יד ומשלח כלכלי ענף
3.8 ,11 ,12 ,25 ,28 ;24.13 פטירות
3.1 ,11 ,12 ,33 תעוקות פטירות
3.14 פריון
2.6 ,9 ,11 ,12 ,14 ,33 ;3.3 ,12; "שוב צורת

11.12 ;12.8
11.1214,20 דיור צפיפות
2.2 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי
20.2 ,3 לבחירות מיעוטים רשימות
16.16 בבינוי שכירים
2.32 ;3.18 ;12.8 ;22.1 לימוד שנות
3.24 ,26 ,27 חיים תוחלת
24.16 תחלואה
3.13 האוכלוסייה תחלופת

ערבי חינוך ראה: תלמידים
22.39 ,42 ,47 באוניברסיטאות תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים; גם: ראה

13.6,7 ,9 ,10,18 חקלאות לאיהודים,
לארווקים/ות

2.23 ,27 גיל
גירושין אלמנים/ות, גם: ראה

לוידס
19.46 בישראל ביטוח עסקי

עופות בשר; ביצים; ראה: לול
1.2 ,4 לחות
3.11 ,12 ,14 ,17 לי11ת
3.19 רווקות לאימהות
24.13 חולים בבתי
27.4,44 עזה וחבל שומרון ביהודה חולים, בבתי
25.4 לידה ומענקי לידה דמי
3.3032 מוות סיבות
3.1 חי לידות
24.13 חולים בבתי
3.14 ,16 ,18 האם גיל
3.17 ,18 האם לידת יבשת
27.4 עזה ובחבל שומרון ביהודה,
3.11 עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראלים
3.11 ונפה מחוז
3.15 ,16,18 האם בח" חי לידות מספר
3.18 היילוד משקל
3.12 "שוב צורת
3.18 ההורים עליית תקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם: ראה
3.1 מת לימת
24.13 חולים בבתי

הדר פרי ראה: לימונים
לינות

17.35 מלון בבתי
לפועל להוצאה הלשכה

21.15 פעולות

כו



לוח לוה

23.9,10 ופיתוח במחקר
12.10 ,15 ,21 ,23 ,26 ,28 ;14.12 ;17.10 ;24.5 מין
17.8,10 הארחה ובשירותי במ0חר
12.14 ,19,21 בעבודה מעמד
12.1619,21 ,23 יד משלח
18 ל בנמלים
121,9 חלקית בעבודה
5.10 ,12 ,13 עןלים
5.13 ;12.9 ,12 ,14 ,19 ,21 ,23 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, כלכלה בענפי נם ראה
12.12,27 מגורים "שוב צורת
12.16 ,27 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
20.14 ,16 הוצאות
20.14,15 הכנסות
20.14 מלוות ויתרות גירעון או עודף
13.3 מעובד שסח

צריכה מוצרי
8.3 ,810 יבוא
17.1 מא1רגן קמעוני במסחר מכירות

בניק"מא צריכה מוצרי
17.2 עזה ולחבל ושומרון ליהודה המקומי, לשוק אספקה
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
8.3,810 יבוא
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
11.22 בית משקי ברשות
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברשות
22.8 ,21 ,34 ,36 ,52 הוראה ומשרות מורים

שיתופיים ומושבים מושבים
2.6,1114 אוכלוסייה
2.6 ,18 פנימית הגירה
122 אזרחי עבודה כוח
3.12 תינוקות ופסירות חי,פסירות לידות
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
2.13 ונפה מחוז
2.33 ;11.12 בית משקי
3.3 ומתגרשים נישאים
2.6 סבע1 ריבוי
13.6,7 מעובד ש0ח

מזומנים
9.2 הציבור בידי
19.8 ,9 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 ;14.13 "צור
8.4 ,6 ;11.8 יצוא
11.810 המזונות מאזן
27.14 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, מחירים
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
171 קמעוני מסחר

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
ח"ם לבעלי מזון

8.4,10 ויצוא יבוא
13.15,18 "צור
10.11 מדד תשומה, מחירי
13.11 מספוא תערובת מכירות
13.4 מעובר שסח
13.21 החקלאות ע' קנויות תשומות

וגננות סורים להכשרת nnom
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.36 הוראה ומשרות ומורים עבודה יחידות
22.10 ,35 ,36 תלמידים

וגבוה עלתיכון חינוך מוסדות
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
22.35 ,52,53 תלמידים

אוניברסיטאות גם: ראה

הלאומיים המוסדות
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
6.2 ,4 וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
6.13 והוצאות הכנסות
20.10 הממשלה הלוואות

ממשלתי סקטור גם: ראה
רווח כוונת ללא מוסדות

24.2,3 לבריאות לאומית הוצאה
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
231 ,2 למופ לאומית הוצאה
26.1 ,2 וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.2 פרטית לצריכה הוצאת
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה

מוסלמים
2.2 ,5 ,6 ,17 ,2123 ,2628 אוכלוסייה
21.5 דין בתי

להלן "שוב צורת ה "שוב גודל
2.2123 ,26 ,27 ;3.48 ,14 ,16 ,19 ,24 גול
3.13 ,10 גירושין
3.22 ,23 היריון הפסקות
12.8,20 העבודה בכוח
3.1 ,11 ,12,14,15,18 לוךןת
2.2 ,5 ,6 הגירה מאזן
2.5,7 ,10 ;3.11 ונפה מחוז
2.2123 ,26 ,27 ;3.18 מין
2.23 ,26 ,27 משפחתי מצב
2.2,5 ,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.3032 ;11.12 בית משקי י

3.18 "לודים משקל
י3 5 נישואין
12י2 עבר"נים
3.1 ,11 ,28,30 פטירות
3.1 ,11 ,33 תינוקות פטירות
3.14 סגוליים שיעורים פריון,
2.6,11 ;3.3 ,12 "שוב (גודל) צורת
11.12 דיור צפיפות
2.2 ,5,6 ;3.1 טבעי ריבוי
2.26 אוכלוסייה תחזית
3.13 אוכלוסייה תחלופת
22.13 ,25,26 תלמידים

לאיהודים גם: ראה
22.36 ,37 ,41 לאוניברסיטאות מועמדים

מועסקים
18.5 באוטובוסים
6י6י בבינוי
5.12 ,13 ;12.1 ,8,2429 מועסקים בלתי
27.18 עזה וחבל שומרון ביהודה מועסקים בלתי
17.3 ,4 ,10 מלון בבתי
12.38 גיל
12.20,23,29 סיבות  מהעבודה היעדרות
18.10 אויר ובנמל' תעופה בחברות
12.19,27 עלייה ותקופת מוצא לידה, יבשת
12.13 ;27.18 ,1924,3133 עזה וחבל שומרון ביהודה,
16.16 ;27.22,23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה,
12.12 ,27 מגורים "שוב
1219 עבודה "שוב
12.22 ועבודה לימודים
12.13,27 ונפה מחוז

כז
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6.1921 תשומהתפוקה
13.1 ,21 החקלאות עליד1 קנויות תשולוות

ומים אנרגיה גם: ואה

ישראל מקרקעי מעהל
20.9 הממשלה הכנסות

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

14.13 "צ1ר
8.4 ,7 יצוא
12.9 מועסקים
12.31 ושכר שכירים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, גם: ואה
במזון מעולים

11.10 , ליום לנפש
מיסיונים

24.6,8 חולים בתי

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיה1דים; ראה: מיעוטים
20.2 ,3 לכנסת בבחירות ושימות

והייצור העבודה לפריון המנון
20.8 ,9 הממשלה והוצאות הכנסות

כלים להדחת מכונות
בניק"מא צריכה מוצרי ראה:

וציוד מבונות
6.5 מקומית גולמית השקעה
8.4,9 יבוא
8.4 יצוא
13.13 בחקלאות
13.10 ברוקלאות הון מלאי

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

תעש"ה מבונות,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.910 ופיתוח מתקר
6.1921 תשומהתפוקח

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, גם: ואה
18.1 ,18 ,22 ,23 (פרטיות) נוסעים מכוניות
18.1 ,18 ,23 גיל
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה,
27.16 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברשות

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ואה
מבס

20.8 הממשלה הכנסות
8.10 היבוא על

והציבה כרייה ראה: מנחת

מלוות
שומרון ביהודה, המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

27.39 ,40 עזה וחבל
20.8 הממשלה הכנסות
20.10 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
20.17 ערים איגודי תקציב
20.15 המקומיות הרשויות תקציב

מלון בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלונים

ומוצריו מל0
20.8 בלו
1.8 , אויר זיהום
14.7 "צור
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה: מלפפונים
20.713 הממשלה
3.21 ;24.6 ,8 חולים בתי

מוצרים וטבק, משקאות מזון,
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
8.8 יבוא
8.6 יצוא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
8.10 יבוא מסי

תעש"ה וטבק, משקאות מזון,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.912 ופיתוח מחקר
12.34 ;14.3 ,6 ,7 ושכר שכירים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, גם: ראה
10.112 מחירים
10.7 דירות
20.9 מחירים לייצוב הממשלה הענקות

מחירים מדדי גם: ראה
10.14 מדד לצרכן, מחירים
27.1214 עזה וחבל שומרון ביהודה,

מחלות
24.16 זיהומיות
3.3032 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
20.13 מדינה עובדי
23.111 ופיתוח מחקר

חוץ מטבע
9.11 חוב איגרות
20.8 הממשלה הכנסות היכול,
7.3 ,4 המדינה חובות
9.4 אשראי יתרות
9.12 מניות
7.5 נכסים
7.1 ,3 ,5 ;9.2 ;19.1 ,2 פיקדונות
9.13 ,14 חליפין שערי

תעופה ראה: מטוסים
מטעים

12.9 מועסקים
13.10 הון מלאי
13.1 ,2 ,3 ,6 ,7 מעובד שטח
12.9 שכירים
12.33 שכר

פירות גם: ראה

מטענים
18.7 ימית בהובלה פדיון
18.4 ישראל ברכבת פדיון
18.1 ,8 בנמלים תנועה
18.911 אוירית ובהובלה בתעופה

מיטות
24.8,9 חולים בבתי
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
17.4 ,5 מלון בבתי
15.6 מים
15.1 ולקידוחים לשאיבה אנרגיה
20.18 ערים איגודי והוצאות הכנסות

שומרון ביהודה, הערים והוצאות הכנסות
27.39 ,40 עזה וחבל
15.17 ,20 צינורות הנחת
6.5 מקומית גולמית השקעה
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
15.6 צריכה
1.1214 איכות בדיקת לשתייה,

כח
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20.7 הממשלה והלוואות השקעות
17.8,10 מועסקים
9.12 בבורסה הרשומות למניות תשואה
6.18 תשומהתפוקה
6.14 מ0י0
6.9 לאומית הכנסה
20.8,11 הממשלה הכנסות
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
6.6 ,10 ,12 ,1620 ;8.10 היבוא על
6.10 היצוא על
6.7 ,911 ,13 המק1מי הייצור על
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.15 עירוניים
6.4 השכר על

מסעדות
26.8 ,10 בילוי

חיים לבעלי מזון ראה: מספוא
מעבידים

6.11 ,13 ;25.1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
12.15 מועסקים
19.6 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מע1נות
21.19 שסוסים צעירים
25.7 למפגרים rinivn

מענקים
25.4 ,5 הלאומי הביטוח
20.8 הממשלה הכנסות
6.14 למשקיעים
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי תקציב 

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: מזון מערבלי
מפלגות

20.3 כנסת חברי
20.9 הממשלה הוצאות  מימו;
20.2 בבחירות כשרים קולות
14.2 ,3 ,8 ,10 תעשייה מפעלי
23.9 ופיתוח מחקר

מפעלים
20.8,9 הממשלה והוצאות הכנסות
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי והוצאות הכנסות

תעשייה ראה: תעשייה מפעלי
20.15,16 nmipnrt m<\w\n תקציב
11.1 ,3 מפרנסים

מקצועות
22.55 והשתלמות הכשרה

והשכלה חינוך ראה: לימור
יד משלחי גם: ראה

מקשה
13.14,15 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
13.5 מעובד שטח

מרגרינה
11.8 ;14.13 "צור
11.8 המזונות במאזן

כפר"ס מרכזים
2.1113 אוכלוסייה

מרפאות
24.1 לבריאות לאומית הוצאה
24.5 מועסקים
18.1 ,2 ,17 ,19 ,21 ,23 תחבורה משאיות,
18.18 ,19 ,23 גיל
18.19 כולל משקל
18.21 קילומטראד

27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בתי
20.10 שוטף במאזן גירעון
20.7,8 תקציבי גירעון
22.5,6 לחינוך לאומית הוצאה
23.13 למופ לאומית הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוספת הוצאה
6.3 לצריכה תוצאה
6.13 ;20.7 ,9 הוצאות
18.16 דרכים החזקת
6.11 ,13 ;20.7 ,8 הכנסות
20.10 והשקעות הלוואות
20.17 ערים איגודי בתקציבי השתתפות
7.1 ;20.10 והתחייבויות זכויות
7.3 ,4 ;20.10 חובות
23.11 ,12 מימון ופיתוח, מחקר

ממשלתי סקטור ראה: סקטור
20.1113 עובדים
19.3 בבנקים פיקרונ1ת

יד משלח ראה: מנהלים
מניות

9.9,10,12 בבורסה
20.10 האוצר השקעות
19.9 נוכריות ביטוח חברות השקעות
9.1 הציבור בידי
19.8 ישראליות ביטוח חברות נכסי

6.14 הכנסה מס
20.8 הממשלה הכנסות
21.6 משפט בבתי ערעורים

6.14 מוסף ערך מס
20.8 הממשלה הכנסות
6.14 קנייה מס
20.8 הממשלה הכנסות
8.10 היבוא על

6.14 רכוש מס
20.9 הממשלה הכנסות
17.2 מסחר
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
6.1921 תשומהתפוקה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה
סיטוני מסחר

12.9 ;17.9 ,10 מועסקים
6.18 ופדיון עוסקים
12.3,34 :17.9,10 שכירים
12.34 שכר
17.1 קמעוני מסחר
6.17 ;12.9 ;17.9 ,10 מועסקים
6.17 ;17.9 ופדיון עוסקים
12.9 ;17.9 ,10 שכירים
12.34 ;17.9 שכר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
6.7 נ7,' רוקומ1 ותוצר 'לאומית הלנ0ר<
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 ,30; מועסקים

17.810
27.21 ,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
6.17 ופדיון עוסקים
12.41 והשבתות שביתות
12.9 ,11 ,21 ,3335 ;17.10 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24 ,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים
6.8 ;12.33 ;17.8 שכר
12.14 ולשכיר למוע0ק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
27.26 עזה וחבל
17.8 ותפוקה תוצר
16.1921 תשומהתפוקה
17.110 הארחה ושירותי מסחר
6.5 מקומית גולמית השקעה

כט



לוח לוח

שכירים ראה: שכיר משחת
גירושין ראה: מתגרשים

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתנת
22 54 מקצועית והשתלמות הכשרה
8.4,7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.10,12 ופיתוח מחקר
12.34 ושכר שכירים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, ג0: ראה
מוצרים מתנת,

8.4,10 ויצוא יבוא

10.8 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

18.1 ,3 נהגים
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.26 דרכים בתאינות נפגעים
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
18.18 במשאיות בכירים
10.12 מדד באוטובוסים, עבודה שכר
18.30 רשיון הוצאת שנת

נוסעים
18.1 ,9 בנמלים ומפליגים מגיעים
18.1 ,10,12 במטוסים
6.14 נסיעות מס
18.26 דרכים בתאונות נפגעים
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
18.7 . לנוסעים משירותים פדיון
18.1 ,4 בתבות

נוצרים
2.2 ,6 ,7 ,10 ,21 ,22 ,27 אוכלוסייה
2.10 ,11 ,21 ,22 ,26 ;3.5 ,14 ,16 ,28 גיל
ו.3 גירושין
3.22 ,23 היריון הפסקות
12.8 העבודה בכוח
3.1 ,15,16 חי לידות
3.1 מת לידות
2.2 ,5 ,6 : הגירה מאזן
2.5,7 ,10 ונפה מחוז
2.2122 ,26 ;3.33 מי1
3.5 משפחתי מצב
2.2 ,5 ,6 האוכלוסייה גירול מקותת
11.12 דיור צפיפות  בית משקי
3.1 ,5 נישואיו
21.12 עבריינים
3.1 28 פ0ירות
3.1 תינוקות פ0יחת
3.14 פריון
2.6 ,1, "שוב צוות
22 fS 6 ;3A ריבוי0בעי
2.26 אוכלוסייה rwnn
3.13 האוכלוסייה תחלופת
22.14 ,25 תלמידים

ומוצריו נייר
8.4 ,10 ויצוא יבוא
14.13 "צוו
12.9 ושכירים מועסקים

נ"יר ומוצרי נייר
14.13 "צוו
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה
9.812 ערך ניירות
19.19 ביטוח חברות השקעות
7.1 התשלומים במאזן
19.1 ,2 ,3 הבנקים נכסי

18.27 דרכים תאונות
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

ישראל משטרת
20.12 העובדים מצבת

שכר ראה: משבורת
יד משלח

22.22 התלמידים אבות
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
12.1619 ,2123 ;14.12 "ועסקים
27.20 עזה וחבל שומר1ן ביה1רה, ושכירים מועסקים
5 8,10,12 ,13 בכוח ועולים עולים
12.16 ו2, שכירים

מקצועות גם: ראה
פירות ראה: משמש

בית משקי ראה: משפחות
ילדים מרובות משפחות

25.3 ,4 לאומי לבי0וח מהמוסד קצבאות
לימודים משפטים,

22.44 אקדמיים תארים בעלי
22.41 הרשמה מועמדים,
22.4446 תארים מקבלי
22.3840,47 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

6.3 לצריכה הוצאה
8 4 ויצוא יבוא
14.12'" "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
2.2935 בית משקי
ו15 אנרגיה,שימוש
12.19 ;13.9 שכר ללא מועסקים משפחה בני

שומרון ביהודה, בניק"מא צריבה מוצרי שברשותם
27.17 עזה וחבל
2 31 ;5.12 ;11.2 ,57 ;21.15 הבית משק ראש גיל
11.1125 דיור
6.2 ;11.1 ;22.5 ;24.1 ,2 ;26.7 הוצאות
10.10 ;11.17 הכנסה
11 17 בית עוזרות העסקת
2.35 "י,.. הרכב
1ו6 חיסכון

משק ראש של לירה יבשת
2.3032 ,34 ;11.37 ,17 ,20 הבית
27.15 ,16 עזה שומרון'וחבל ביהודה,
2.33,35 ;5.11 ,15 ;12.7 ,29 ילדים
2.36 ;5.12 הבית משק ראש מין
2.36 משפחתי מצב
5.12 הבית משק ראש של יד משלח
21.15 ;16 עבריינות נפגעי
2.24 ,2932 ;5.11 ,15; בית במשק נפשות

11.17 ,1315,21 ,25 ;21.15
5.11 ,12 .15 מבריהמ עולים
2.33 ;11.12 ,19 ,23 "שוב צורת
5.15 ;11.11 ,12,16,1821 דיור צפיפות

משק ראש של לימוד שנות
2.31 ;11.3.57,11 ,24 ,25 ;21.15 ריבית
2.32 ;5.15; הבית משק ראש של עלייה תקופת

11.37 ,12 ,17, 20
12 5 6 משקעים

הממשלה משרדי
20.9 הממשלה הוצאות
20.12 העובדים מצבת
20.6 בכנסת שאילתות
21.11 הציבור תלונות לנציב תלונות

הוראה ומשרות מורים ראה: הוראה משרות
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22.41 לאוניברסיטאות מועמדות
14.12 בתעשייה מועסקות
22.8 הוראה ומשרות מורות
2.24 ;3.110 וגירושין נישואין
5.9 ,15 ,16 ,18 עןלןת

שם ר' פריון
3.24 ,26 ,27 חיים תוחלת
22.38,42,47 ,49 ,50 באוניבר0י0אות תלמידות

ראש של לידה יבשת
2.3032 ,34 ;11.37 ,17 הבית משק

ס
21.121 ציבורי סדר
21.1 ציבורי לסדר הוצאה

תמיכות ראה: סובסידיות
הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסובנות

והתעסוקה הסעד סוכנות
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סוכר
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.9 ויצוא יבוא
11.8 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים

סולר
1.8 אויר זיהום
18.25 מוניות בשימוש
18.21 ,25 משאיות בשימוש
1.2 חול סופות
8.110 חוץ סחר
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,

סיגריות
14.13 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים

ירקות ראה: סלק
שדה גידולי ראה: סובר סלק

ירקות ראה: סלרי
מסובנים סמים

21.4 עבירות
25.57 סעד
20.12 מדינה עובדי סוציאליים, עובדים

רווחה גם: ראה

1.2 סערות
ספורגו

26.1,2 לאומית הוצאה
26.8,10 בארועים ביקור

ימית הובלה ראה. ספנות
ספריות

26.3 ציבוריות
ספרים

26.3 בישראל לאור שיצאו
26.8 ,9 קריאה

הסתדרותי סקטור
14.2 בתעשייה

ממשלתי סקטור
24.24 לבריאות לאומית הוצאה
23.13 למופ לאומית הוצאה
26.1,2 וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.10,12 ,15 השקעות ומימון חיסכון לאומית, הכנסה

עסקי סקטור
23.1 ,2 למופ לאומית הוצאה
6.13 תמיכות

לא

19.8 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואין, נישאים,
3.8 נישואין תקופת אורך
214 משפט כבתי בירורים
2.24 ;3.4 ,6 ,7 <]
3.2 מגורים ונפת מחוז
35 משפחתי מצב
32 מתגרשים
3.3 "שוב צורת
3.7 עלייה תקופת

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

25.4 וקצבאות גמלאות מקבלי
25.5 קיום הבסחת
25.3 לאומי לכיסוח המוסד של ועודף 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
19.3 בנקים

השקעה נכסי
8.3 ,810 יבוא
1319 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
9.14 כספיים נכסים
7.5 חוץ במטבע

קבועים נכסים
24.1 ,2 לבריאות לאומית הוצאה
6.5,15 מקומית גולמית השקעה
6.18,19 תשומהתפוקה השקעה,
20.10 הממשלה של

וים אויר נמלי
20.8 ,9 הממשלה והוצאות הכנסות
18.3 ר, ,10 ופדיון עבודה הוצאות שכר, מועסקים,
18.1 ,8 ,9 ,11 ודואר מטענים נוסעים, תנועת

עבודה נפגעי
25.4 ,5 גמלאות
25.3 לאומי לביסוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

נפנעים
18.1 ,24,26,27 דרכים בתאונות
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות

נפט ומוצרי נפט
15.1 לזיקוק אנרגיה
1.8 אויר זיהום
8.4,10 ■בוא
14.13 ;15.1 ■יצור
15.3 צריכה
6.1912 תשומהתפוקה

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

21.21 תלונות
המדינה נשיא

20.9 הממשלה הוצאות
נשים

2.2124 ;3.23 ;5.5 ,8 גיל
3.15,18 ,21 בלידה גיל
3.46,7 ,9 ". בנישואין גיל
3.2023 היריון הפסקות
12.7 ;22.1 לימוד ושנות השכלה
5.12 ,13 ;12.17 ,10,11, האזרחי העבודה בכוח

1518,23,31 ;24.5
3.1419 לידות
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12.38 עבורה בלשכות רשומים
5.14 בישראל שהות
2.26 אוכלוסייה תחזית
5.8 ,1115 תעסוקה
4.1 ,2 :5.1 ,4 ,5 ,14 ,15 עלייה תקופת

עולים קליטת גם; ראה
6.17 עוסקים

עופות
13.1 ,1417 ושיווק "צור
10.11 מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
13.12 במשקים

בשר גם: ראה
עופרת

1.79 אויר זיהום
ומוצריו עור

8.4 ,7 ויצוא יבוא
23.912 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקח

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
20.13 ,14 הוצאות
18.16 דרכים החזקת
20.15 ,16 הכנסות
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
20.14 מלוות ויתרות גירעון או עודף

ערים גם: ראה
עת וכתבי עיתונים

26.4 הוצאה
26.8 ,9 קריאה
5.115 וקליטה עלייה

פירות ראה: ענבים
ורהיטים ומוצריו YV

8.4 ויצוא יבוא
14.13 "צור
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
22.55 מקצועית והשתלמות הכשרה
14.13 "צור
8.4 ,7 יצוא
12.9 מועסקים
6.9 ;12.36 ושכר שכירים
6.1921 תו!1ומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
עצמאיים

26.1 לאומי בביסוח מבוטחים
12.15 מועסקים
6.14 מסים

עירוניים "שובים ערים,
16.3 בנייה
2.6,1116 אוכלוסייה
20.17 והכנסות ה1צאות ערים, איגודי
12.27 מועסקים בלתי
16.4 ,5 בנייה
17.57 לתיירות מלון בתי
2.11 ,12 "שוב גודל
2.6 ,18 יהודים פנימית, הגירה

פרסי סקטור
23.1 ,2 למופ לאומית הוצאה
27.9 עזה וחבל שומרון ביהודה, מקומית גולמית השקעה
7.1 ,3 התשלומים מאזן
14.2 בתעשייה

ציבורי סקטור
22.5 ,6 לחינוך הוצאה
14.2 בתעשייה

ווידאו קולנוע סרטי
26.710 צפייה

שאתות ראה: סרטן

V
עבודה

12.37,38 ,40 עבודה דורשי
6.4 : ציבורית לצריכה הוצאה
11.1,2 בית משקי הכנסות
12.25 עבורה הפסקת
12.27 עבודה חיפוש
12.22,31 ולימודים עבודה
17.6,7 מלון בבתי עלות
6.4,6 ,8 לשכירים תמורה
12.35 שכר תמורת תשומה

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

12.146 ושכר עבודה
27.1829 עזה וחבל שומרון ביהודה,
16.1923 ציבוריות עבודות
27.40 עזה בחבל הערים הכנסות
27.35 ,36 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 ושכירים מועסקים
12.34 ושכר שכיר משרות

בינוי גם: ראה

21.3,814 עבירות
עבריינים

21.3 רציניות בעבירות שהורשעו
21.12 ,13 בדין שחויבו

עברית
22.2730 בגרות בחינות
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.54 למבוגרים ציבוריים שיעורים

ירקות ראה: עגבניות
20. 1214 מדינה עובדי

d"Vk>*io uniyt
20.12 המדינה nn'ea
2.2 ,5 ;4.1 ,2 ;5.115 בכוח ועולים עולים
4.1 ישראל אזרחי
5.4 מגורים וארץ לידה ארץ
4.1 ,2 ;5.2 אשרה
5.1214 מועסקים בלתי
2.2 ,5 ,6 האוכלוסייה גידול
2.20 פנימית הגירה
5.5 ,6 ,9 גיל
5.9 השכלה
5.2 ,12 לידה וארץ יבשת
5.1 ,6 מגורים יבשת
4.1 הארץ את יוצאים
5.7 ראשונה הפנייה מחוז
5.5 ,8 ,9 ,13 ,14 מין
5.11 ,12 משפחתי מצב
5.8 ,10,13 יד משלח
2.26 תחזית נוצרים,
4.1 ,2 לארץ נכנסים
5.15 דיור צפיפות

לב
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12.14 ולשכיר למועסק בשבוע ענודה שעות
12.36 שכירים של ענודה תשומת

פיצויים
7.1 מגרמניה אישיים
20.9 ....■ הממשלה הוצאות

פיקדונות
19.3 למשכנתאות הבנקים
19.8 בינווח חברות
7.1 ,3 ,5 התשלומים במאזן
19.1 ,2 ננקא"ם מוסדות
7.3,5:9.1 ,2 ;19.1 חוץ במנונע
9." לצינור אשראי הממשלה,
9.2 ערש

פיחת
6.3 לצריכה הוצאה
י 18 יבוא
11.18 ;13.1 ,14 ,15 ,17 "צור
27.30 עזה וחנל שומרון ביהודה, "צור
11.8 ;13.1 ,15.17 יצוא
11.810 המזונות נמאזן
10.11 מדד תפוקה, מחירי
13.7 מעונד ש0ח
13.8 למזון שלא שימוש
13.15 .18 לתעשייה

מסעים וסירות; ירקות גם: ראה
פליטים

בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם נית משקי
27.17 עזה בחבל

ופלססיק גומי ראה: ומוצריו פלסטיק
26.810 פעילויות פנאי,

פנסיות
11.1 ,2 בית משקי הכנסות
12.31 חלקית לעבודה סיבה
19.1011 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, גם: ראה
עובדים פקידות,

12.41 ,42 עבודה דורשי
22.55 מקצועית והשתלמות הכשרה
12.37 מובטלים
5.8 ,13 עןלים

יד משלח גם: ראה
פירות ראה: פקנים
נוי וצמחי פרחים

13.15 "צור
13.1 ,15 יצוא
10.11 מדד ותשומת, תפוקה מחירי
13.13 ,6 מעובד שסח

הדר פרי
11.8 יבוא
1 1.8 ,13.1 ,14,15,17 "צור
27.30 עזה וחבל ושומרון ביהודה והכנסה "צור
8.3 ,6 ,7 ;13.1 ,15,17 ■צוא

11.8 המזונות במאזן
12.9 מועסקים
1011 תפוקה מחירי
13.13 ,7 מעובד שנוח
11.8 למזון שלא שימוש
12.9 .34 שכירים
12.34 שכר
13.15 ,18 לתעשייה
6.1921 תשומהתפוקה
3.1 1 ,12,14,17 1)119

לידות גם: ראה

לג

27.39 ,40 עזר, וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
1.10,11 אויר זיהום
12.4 אזרחי עבורה כוח
י27.2 עזה וחבל שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
3.12 תינוקות ופסירות פנוירות חי, לידות
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
27.18 ,21 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
2.14 ונפה מחוז
2.13 ;11.12 ,19 ,23 בית משקי
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, נית משקי

ביהודה, בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
27.17 עזה וחבל שומרון
3.3 ומתגרשים נישאים
26 0בעי ריבוי

עיריות גם: ראה

6.1820 ...

1.2

מוסף ערר
תשומהתפוקה

ערפל

פדיון
מלון בבתי

ובשירותים במסחר
עוסקים
פוליסות

17.4
17.9
6.17
19.7
6.17 ;18.35 ,7 ,10 ,13 ובתקשורת בתחבורה
6.17 ,14.1 ,5 בתעשייה
27.3134 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה,

מקצועיים בלתי פועלים
12.41 ענודה דורשי
12.40 מובטלים
106 שכר

יד משלחי גם: ראה
פחם

אויר זיהום
אנרגיה "צור

1.8
15.1

31 פטירות
24.13 חולים ננת1
27.44 עזה וחנל שומרון ביהודה, חולים ננת1
3.25 ,2830,32 ןמי| גול
3.29 לידה .בשת
311 ונפה מחוז
3.3032 סיכה
3.12 "שוב צורת

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

31 תינוקות פטירות
24.12 חולים בבתי
3.32.,33 ומין דת גיל,
3.32 סיבה
3.11 ונפה מחוז
3.12 "שוב צורת

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

23.13 לרישום נקשות
עובדים פיטורי

12.45 והשנתות לשביתות סינה
נספים ננקים; ראה: פיננסים
עסק"ם ושירותים פיננסים

6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.36 שכירים הכנסות
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
6.17 עוסקים
12.44 והשנתות שניתוח
12.9,11 ,21 ,3335 קואופרסיבים וחברי שכירים
6.8 ;12.3335 שכר
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13.6 .7 מעובד שטח
ירקות ראה: קישואים

11.8,9 ליום לנפש קלוריות
עולים קליטת

5.10 ,13 תעסוקה עולים, ראה:
הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת

ומוצריו קמח
6.3 לצריכה הוצאה
14.13 "צור

קצבאות
25.4 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גם: ראה
הבינלאומית המטבע קרן

19.1 לקרן ישראל בנק התחייבויות
7.3 התשלומים במאזן

קשישים
25.4 גמלאות
18.27 דרכים בתאונות נפגעים
27.45 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים

ושאירים זקנה גם: ראה

ר
26.8 ,9 האזנה רדיו,

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
רהיטים

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

ורהיסים ומוצריו עץ גם: ראה
25.17 רווחה
12.9 מועסקים
12.9 ,34 שכירים
12.34 שכר
22.21 ספר בבתי תלמידים
20.5 ,6 המקומיות הרשויות תקציב

סעד גם: ראה
רווקים/ות

2.23 :3.4 ,5 ,8 ,18 גיל
3.19 חוקות לאימהות לידות
2.35 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
3.7 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
3.4 ,5,7 נישאים

רופאים
24.1 ,2 לבריאות לאומית הוצאה
20.11 מדינר, עובדי
2.2 ,5 ,6 ;3.1 טבעי ריבוי
27.1 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.1 ,4 רכבת
20.11 העובדים מצבת
18.3 ,4 ושכר עבודה הוצאות שכירים, פדיון,
11.117 חיים רמת
1.2 רעמים

בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
23.810 למופ הוצאות
22.41 הרשמה מועמדים,
22.4446 תארים מקבלי
26.4 עת וכתבי עיתונים
22.3739 תלמידים

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

צ
צאן

13.1417 "צור
13.15 ,16 יצוא
13.12 במשקים
13.19 בבתימטבח"ם שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
8.4 ויצוא יבוא
14.13 "צור

בית ציוד
11.1 בית משקי הוצאות

בניק"לוא צריכה מוצרי גם: ראה
מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד

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

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
14.13 "צור
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.912 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
ואבובים צמיגים

14.12 "צור
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
ירקות ראה: וצנונית צנון

פרטית צריכה
6.13 ,11 הוצאה
27.68 עזה וחבל ביהודה,,שומרון הוצאה
6.18 ,19 תשומהתפוקה

ציבורית צריכה
6.1 ,4 הוצאה
27.6 עזה וחבל שומרון ביהודה, הוצאה
6.18 ,19 תשומהתפוקה

ק
16.10 בניין קבלני

שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים
19.10,11 גמל קופות
3.22 ;24.6 ,8 תולים קופות
3.22 ;24.6 ,8 חולים בתי
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
10.3 מדד לצרכן, מחירים

קורסים
22.55 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:

קטניות
11.8 המזונות במאזן

שדה גידולי ג0: ראה
קיבוצים

2.6 ,1114 אוכלוסייה
2.6.19 פנימית הגירה
12.2 אזרחי עבודה כוח
3.12 תינוקות ופטירות פטירות חי, לירות
13.9 בחקלאות מועסקים
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
2.14 ונפה מחוז
3.3 ומתגרשים נישאים
2.6 נ1בעי ריבוי

לד
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6.1921 תשומהתפוקה
ואחדים אישיים שירותים

6.7 נקי '01170 ותוצר לאומית הכנסה
20.17 ערים איגודי הכנסות
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 ;17.8 מועסקים
12.23 זמנית נעדרים מועסקים
10.3 מדד לצרכן, מחירים
6.17 פדיון עוסקים,
17.8 ותוצר תפוקה עםקים,
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11 ,21 ,34,35 קואופרטיבים וחברי שכירים
6.8 ;12.3335 ;17.8 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

בבתים שירותים
11.2224 בדירות
12.9 מועסקים
12.9,33 ושכר שכירים

עסקיים שירותים
17.8 ותוצר תפוקה עסקים,

עסקיים ושירותים פיננסים גם: ראה
וקהילתיים ציבוריים שירותים

9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
27.21 ,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,21 ,3335 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24 ,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

מיהודה, שכירים
27.29 בישראל עזה וחבל שומרון
6.8 ;12.34 ,35 שכר
12.14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
27.26 עזה וחבל

ביהודה, גולמי מקומי תוצר
27.10 עזה וחבל שומרון

קואופרטיבים ודוברי שכירים
16.16 ,17 בבינוי
27.31 ושומרון ביהודה בד בבתי
17.4 ,10 מלון בבתי
12.21 גיל
16.17 עבודה הוצאות
11.1 בית משקי הוצאות
11.17 ;12.36 בית משקי הכנסות
139 בחקלאות
27.20 ,24 ,28 ,29 עזה וחבל שומרון ביהודה,

שומרון מיהודה,
13.9 ;16.16 ;27.25 ,29 בישראל עזה וחבל
16.17 בבנייה למעשה עבודה ימי
0ו.14 בתעשייה למעשה עבודה ימי
1219 לאיהודים
251 לאומי בבי0וח מכוסחים
12.11 ,16,21 מון
17.10 הארחה ובשירותי במסחר
12.16 ,21 יד משלח
12.3335 משרות
12.9,11 ,21 ,34,35 כלכלי ענף
12.16 אוכלוסייה קבוצת
6.4 ,8 ,9 ;12.3335 ;14.1 ,3 ,5 ,6 ;16.17 ;18.3 ,5 .... שכר
18.2 ,3 ,5 ,7 ,10 ,13 ובתקשורת בתחבורה
14.1 ,3 ,5 ,7 ,10 בתעשייה
27.3234 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

ומשכורת שכר
18.3 ,5 באוטובוסים
18.2 באחסנה

לה

20.1417 מקומיות רשויות
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
24.6,8 חולים בתי
<י.22 .5 לחינוך לאומית הוצאה
26.1 ,2 וספורס בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.2 ,4 לצריכה וציבורית פרסית הוצאה
20.14 ,16 ,17 הוצאות
20.9,17 הממשלה הוצאות
20.14 ,15 הכנסות
20.9 ,10 הממשלה הלוואות
27.39 ,40 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 ,34 מינחל בשירותי ושכירים מועסקים
21.17 הציבור תלונות לנציב תלונות

ממשלתי סקטור גם: ראה
רשיונות

20.8 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הכנסות
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

ש
20.6 בכנסת שאילתות

שאירים
254 גמלאות

ושאירים זקנה גם: ראה
24.17 (סרטן) שאתות
3.30,31 מהמחלה כתוצאה מוות

ליישובים מחוץ גרים ראה: בדוים שבטי
12.44,45 ומושבתים שובתים שביתות,

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי
שוטרים

20.10 מדינה עובדי
11.8 .9 ליום לנפש שומן
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה,

ושומנים שמנים ראה: שומנים
21.2 שופטים

פירות ראה: שזיפים

24.15 שחפת
3.30 ,31 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראה: שחת
1.1 ,7 שטח
1.114 הסביבה ואיכות אקלים שטח,

שיכון
209 הממשלה הוצאות

ציבוריים שיעורים
20.50 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
201 י העובדים מצבת
12.3843 התעסוקה שירות

שירותים
12.41 ,42 עבודה דורשי
6.3 פרטית לצריכה הוצאות
27.8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאות
6.6 ;208 ומסים יצוא יבוא,
27.6 עזה וחבל שומרון מיהודה, ויצוא יבוא
12.40,43 מובטלים
12.19 ;17.10 מועסקים
10.4 מדד לצרכן, מחירים
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, מדד לצרכן, מחירים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
5.8 ,1115 מועסקים עולים,
20.15 ,16 המקומיות הרשויות תקציב
26.1 רכישה וספורט, בידור תרבות,
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12.46 יוקר תוס9ת
6.1 ,7 נ1למי לאומי תוצר
27.7 עזה וחבל ושומרון ביהודה,
6.1 ;15.2 .3 גולמי מקונו1 תוצר
27.6,7 ,10 עזה וחבל שומרון ביהודה,
17.69 ובשירותים במסחר
14.11 בתעשייה
6.7 ,16 נקי מקומי תוצר
13.20 בחקלאות

תושבים
4.6 לידה ארץ
4.16 הארץ את יוצאים
4.13 ,7 לארץ נכנסים
27.1 ,5 עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
4.4 ,5 ,7 בחול שהות

ירקות ראה: שרה תות
18.112 ,1630 תחבורה
15.1 בתחבורה אנרגיה
18.2 עבודה הוצאות
8.10 השקעה נכסי יבוא
10.3 מדד לצרכן, מחירים
18.3 מדדים ענודה, ותשומת תפוקה
6.1921 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
12.41 עבודה דורשי
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
12.42 לעבודה והפניות הזמנות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מועסקים
27.21 ,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
6.17 פדיון עוסקים,
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,11 ,21 ,33 ,34 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24 עזה וחבל שומרון ביהודה ושכר שכירים
6.8 ;12.3335 ;18.3 שכר
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: המשדר תחבורה,
18.135 ותקש1רת תחבורה
12.41 עבודה דורשי
20.5 ציבורית הוצאה
11.1 בית משקי הוצאות
16.15 במבנים מקומית גולמית השקעה
12.40 מובטלים
27.14 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים
26.4 עת וכתבי עיתונים
12.3335. 18.2 שכירים
6.18 תש1מהתפוקה
24.1417 תחלואה
3.13 האוכלוסייה תחלופת

הממשלה משרדי ראה: משרר תיירות,
ת"ר'ם

4.810,12 מגורים ארץ
17.37 לתיירות מלון בתי
4.1,2,11,12 יוצאים
4.1 ,2,911 נכנסים
4.11,12 שהות

תינוקות
תינוקות פטירות ראה: פסירות

תיעול
16.22 צינורות הנחת

17.4 מלון בבתי
18.2 אוירית בהובלה
18.3 ימית בהובלה
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
20.17 ערים איגודי הוצאות
20.16 המקומיות הרשויות הוצאות
6.9 לאומית הכנסה
12.36 שכירים הכנסות
13.20 בחקלאות
7.2 ושירותים סחורות חשבון
27.20,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, למועסקים
27.25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
6.4 ,14 מסים
18.2 במשאיות
18.3,7 בנמלים
6.8 ;12.34 ,35 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, הכלכלה בענפי גם וראה
18.3 ,4 ברכבת
18.3,13 דואר בשירותי
12.3236 לשכירים
18.2 בתחבורה
18.3,10 בתעופה
6.1820 תשומהתפוקה
1.2 שלג

מאבל שמן
6.3 ,4 לצריכה הוצאה
14.13 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים
15.1 אנרגיה שמש,

ושומנים שמנים
8.4 ;11.8 ויצוא יבוא
11.810 המזונות במאזן
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

השכלה ראה: לימוד שנות
ירקות ראה: שעועית

שדה גידולי ראה: שעורה
עבודה שעות

12.14 ,19 למועסק
27.26 ,27 עזה וחבל שומרון ביהודה, לשכיר
12.14 ,19,36 ;16.16 קואופרטיבים וחברי שכירים של

חליפין שערי
9.13 ,14 הישראלי השקל

שפות
22.2731 בגרות בחינות
26.4 עיתונים

פירות ראה: טקוים
1.2 שרב

ת
18.1,2429 דרכים תאונות
21.6 משפט בבתי בירורים
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה,
3.30,31 מוות סיבות

אקדמיים תארים
22.41 ראשון תואר ללימ!רי מ1עמדים
22.4346 ,5052 תארים מקבלי
22.37 ,40 באוניברסיטאות תלמידים

תברואה
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הוצאות
20.15,16 המק!מיות הרשויות תקציב
3.24,26,27 חיים תוחלת

לן
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6.5 מקומית גולמית השקעה
0ז.20 הממשלה והלוואות השקעות
1.9 אויר זיהום
14.11 כלכלי חשבון
8.10 לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
27.3234 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.5,13 "צור
14.5,10 למעשה עבודה ימי
8.3 ,6 ,7 יצוא
14.3 ,57 מדדים
27.33 עזהי בחבל מדדים
27.32 ושומרון ביהודה מדדים
12.31 מוב0לים
5.13 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,23 ,24, מועסקים

14.13 ,810 ;23.9 ,10
27.2024,32 ,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
23.13,9 ,12 מרפ
10.1 ,9 ,10 מדד תפוקה, של סיטונ"ם מחירים
14.2 ,3 ,810 ;23.9 ,10 מפעלים
14.8 בעלות מפעלים,
6.17 עוסקים
6.17 ;14.1 ,4 פדיון
15.4 ,5 חשמל צריכת
12.45 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11 ,3335; קואופרטיבים וחברי שכירים

14.1 ,3 ,8
27.24,28,32,33 ... עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

עזה וחבל שומרון מיהודה, לעוברים ושכר שכירים
27.25 ,26 ,29 בישראל
6.8 ;12.3335 ;14.1 ,6,10,11 שכר
14.11 גולמי מקומי תוצר
27.10 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
6.7 נקי מקומי תוצר
14.11 גולמית תפוקה
9.12 בבורסה רשומות למניות תשואה
6.18 תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
8.4 ויצוא יבוא
27.18 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה
14.13 "צור
10.4 מדד לצרכן, מחירים

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

14.11 כלכלי חשבון
27.3134 עזר, וחבל שומרון ביהודה,
14.6 "צור
14.3 ,6 ,10 למעשה עבודה ימי
8.7 יצוא
12.9 ;14.3 ,9 ,11 ;23.1012 מועסקים
23.9 ,10 מופ
10.9.10 מרד התעשייה, תפוקת של סי10נ"ם מחירים
14.3.10 ;23.9,10 מפעלים
14.4 פדיון
15.4 ,5 חשמל צריכת
12.9 ,34 ,35 ;14.3 ,7 ,10 שכירים
12.34 ,35 ;14.3 ,6 ,12 שכר
14.11 גולמי מקומי תוצר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
14.7 מדדים 1שכירים, פחון "צור,
6.19 תשומהתפוקה

אדמה תפוחי
13.14 ,15 "צור
13.1,15 יצוא
13.6 מעובד ש0ח
13.18 לתעשייה

הדר פרי ראה: זהב תפוחי

27.42 ,43
22.15 ,16
22.51 ,52
22.10,34
22.41 ,42
22.13,14
22.4346
22.23 ....
26.8

21.14 חקירה תיקי
שדה גידולי ראה: תירס

תלמידים
22.10,14 ,37 ,40,47 ,49,50 באוניברסיטאות

בגרות תעודת ראה: בגרות, בחינות
22.10,1214 ,1619,22 ,24 ,25 ספר בבתי
22.22 משפחה גודל
22.1115 ,35 ,39 ,42 ,47 ,53 גיל
22.10,11 ,19 ילדים בגני
22.17 ,24 ;26.8 כיתה דוגת
22.13 ,25 דת
26.8 השתתפות חוגים,

מקצועי 0כנולוגי בחינוך
22.7 ,10 ,15 ,16 ,24 ,25 ,33 וחקלאי
22.10,19,35 וגבוה עלתיכון בחינוך
22.21 שיקום טיפוח, 0עוני
22.13 ,14 ,20,22 ,25 ,35,38,42 ,47. ... ומוצא לידה יבשת

53 ;26.8
עזה וחבל שומרון ביהודה,

,21 ,24 בכיתות
לאאוניברסיטא"ם גבוהים במוסדות

וגננות מורים להכשרת מוסדות
,49 באוניברסיטאות ללימודים מועמדים
,16 ,23 ,24 ,25 ,35 ,38 ,42 ,47 ,53 ;26.8 ... מין
,50 ,52 תארים מקבלי

ניידות
פעילויות פנאי,

יהודים ערבי; חינוך ראה: אוכלוסייה קבוצת
22.22 ,23 תכונות

שכר ראה: לעבודה תמורה
תינוקות פטירות פטירות; ראה: תמותה

6.14 תמיכות
20.10 לאשראי
11.2 בית משקי הכנסות
6.13 ,1820 ליבוא
6.7,10,11 ,18 מקומי לייצור
6.1 ,13 ,18 ;20.10 ליצוא
6.1820 מקומית לתפוקה

פירות ראה: תמרים

חליפין תנאי
8.2 חוץ סחר
3.133 טבעית תנועה
27.4 עזה וחבל שומרון ביהודה,
18.2022 לאעירונ"ם בכבישים תנועה

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

בגרות תעודת
22.2531 ,33 וזכאים נבחנים אינטרניות,
22.37 בגרות תעודות בעלי מורים
22.53 מבוגרים בחינוך תלמידים
22.26 נבחנים מקצועיות. נמר תעודות
18.912 תעופה
4.2 ויוצאים נכנסים נוסעים
18.9 בינלאומיים בקוים
18.3 עבודה ותשומת תפוקה
14.113 תעשייה
15.1 ,4,5 בתעשייה שימוש אנרגיה,
13.15 חקלאית תוצרת אספקת
9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
16.1 ,6,15 תעשייה מבני בניית
12.41 עבודה דורשי
20.19 הממשלה הוצאות
12.42 לעבודה והפניות הזמנות
12.35 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
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תחפות סירות ראה: תפוחים
י24 2 בת מש7'' של הוצאה 20.79 הממשלה תקציב
8.4 ויצוא יבוא
6.1921 תשומהתפוקח 181 '3'5 תקשורת

16.16 למגורים בבנ"ה הוצאות
ע/™ יאח: תינ"י|ת 20.8,19 המכולה והוצאות הכנס,ת

תשומה 12.32:18.3 שכר
13.1 ,20,21 בחקלאות דואר; סלסון; ותל1שורת; אחסנה תחבורה, גם: ראה
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, בחקלאות שירותים מברקה
8.3 ,810 לייצור תשומות יבוא
18.3 ,7 ,10 ,13 בתחב,רה "נודה הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
17.6 ,7 מלון בבתי קנויה 26.17 ובידור תרבות
12.36 , שכר תמורת עבודה 20.10 ;26.1 ,2 לאומית הוצאה

י'חירים ITOT גם: ואה 10.3 מדד לצרכן, מחירים
6.1821 תשומהתפוקה 12.34 ושכר שכירים

לח



טבעיים
Key to codes in

ואזורים נפות מחתות, שבמפה: לסמלים rman
the map: districts, subdistricts and natural regions

DISTRICT SUBDISTRICT NATURAL REGION טבעי אזור נפה מחוז

Jerusalem 11 Jerusalem
1 Judean Mountains

2 Judean Foothills

יהודה הרי 1

יהודה שפלת 2

ירושלים 11 ירושלים

Northern

21 Zefat
3 Hula Basin

4 Eastern Upper Galilee
5 Hazor Region

.V71n ,70y 3

מזרחי עליון נליל 4
הצור אזור 5

צפת 21

22 Kinneret

6 Kinerot

7 Eastern Lower Galilee

כנרות 6

מזרחי תרותון גליל 7
כנרת 22

23 Yizre'el

8 Bet She'an Basin
9 Harod Valley
10 Kokhav Plateau

11 Yizre'el Basin
12 Menashe Plateau
13 NazarethTir'an Mountains

שאן בית עמק 8

חרור עמק 9
כוכב רמת 10

יזרעאל עמק 11

מנשה רמת 12

נצרתתירען הרי 13

יזרעאל 23

24 Akko

14 Western Lower Galilee
15 Yehiam Region
16 Eotn Region
17 Nahariyya Region

18 Akko Region

מערבי תחתון גליל 14

יחיעם אזור 15

אילון אזור 16

נהריה אזור 17

עכו אזור 18

עכו 24

29 Golan

42 Hermon

43 Northern Golan

44 Middle Golan

45 Southern Golan

חרמון 42

צפוני נולן 43

תיכון נולן 44
דרומי גולן 45

גולן 29

הצפון

Haifa

31 Haifa 19 Haifa Region חיפה אזור 19 חיפה 31

32 Hadera

20 Karmel Coast
21 Zikhron Ya'aqov Region

22 Alexander Mountain

23 Hadera Region

הכרמל רו/ף 20
יעקב זכרון אזור 21

אלכסנדר הר 22
חדרה אזור 23

חדרה 32

ל0



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

naturalנפהמחוז region סבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

המרכז

השרון 4124 Sharon /na 2441 Sharon

Central

תקוה פתוז 42
25 Southern Sharon /ne/,1 rjm 25

26 Petah Tiqwa Region m,7f> nnD אזור 26
42 Petah Tiqwa

רמלה 4327 Lod Region לוד אזור 2743 Ramla

רחובות 44
28 Rehovot Region רחובות אזור 28

29 Rishon LeZiyyon Region לציון ראשון אזור 29
44 Rehovot

אביב אביבתל תל 5130 Tel Aviv Region אביב תל אזור 3051 Tel AvivTel Aviv

הרר1ם

31 Mal'akhi Region מלאכי אזור 31

32 Lakhish Region לכיש אזור 32
61 Ashqelon pjivnr 61

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

Southern

שבע באר 62

35 Gerar Region גרר אז" 35

36 Besor Region בשור אזור 36

37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37

38 Northern Arava צפונית ערבה 38

39 Southern Arava דרומית ערבה 39

40 Negev Mountains  North הרהנגבצפון 40

41 Negev Mountains South הרהנגבדרוס 41

62 Be'er Sheva

יהודה

ושמרון
Judea
and

Samaria

עזה Gazaחבל
Area
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הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

שהיה (א"1) ישראל ארץ של השטח כל ישראל, מדינת הקמת or ,(14.5.1948) n"wn באייר די עד .1

המנדט. ממשלת של בשלטונה
עם האש הפסקת קוי ולפי מצרים עם הביךמדינ1 הגבול לפי ישראל שבידי השטח הנ"ל. התאריך לארור .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 לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,46 מסי טכניים

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

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

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

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

המיוחדים: הסימנים ו.

הלוח. מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק
מקרים. חוסר = 

לפרסום. ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים = ..
בלוח. הנתונים מוצגים שלפיה היחידה ממחצית קטן נתון = 0

ארעיים. נתונים = *

מתוקנים. נתונים = §

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

קיצורים: ז.
אחר במקום נזכר לא  לנמייא

נוסף ציון בלי  בצ"נ

וחודשים. שנים ת.
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 ער 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

מסקרים: עיגול .0
המספרים. עיגול בגלל הכל, לסך בהכרח מתאים הפירוטים סיכום אין
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TABLES

השנתון של השני בצידו הודפסו האנגליים לפרקים המבואות

All English introductions to the chapters are printed at the other end of this volume



סיכום לוח
SUMMARY TABLE

באוכלוסיות השינויים על הנתונים, חישוב שיט/ת (על נוספים והסברים בלורוות המפורםות הסדרות של הגדרות
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכדי) כלכלה ענפי לפי ובסיווג

ושנת רוקלאית (שנה כ1950 זה בלוח מופיעות 949/50ו, כגון: תקציב, ושנות לימודים שנות חקלאיות, שנים
תקציב). (שנת וכ1949 לימודים)

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. 1949/50, are printed in this table as 1950 (agricultural

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

עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES

ni'n!
Unit19601970198019901992

POPULATIONאוכלוסייה

הנל סך  1032,150.43,022.13,921.74,821.75,195.9Populationאוכלוסייה  total
88.985.483.781.981.6Jewsיהודים

7.710.912.714.114.0Moslems"מוסלמים
2.32.52.32.42.7Christians"נוצרים

ואחרים 1.11.21.31.717Druzeדרוזים and other

הנל סך ■ 1031,911.22,582.03,282.73,946.74,242.5Jewsהודים  total
ישראל 37.445.855.961.960.7Israelילידי born

אסיהאפריקה 27.626.319515.014.1Bornילידי in AsiaAfrica
אירופהאמריקה 35.027.920.023.125.2EuropeAmericaילידי

כאחוז בישראל 20.025.030.033.0Jewsהודים in Israel as X of

כעולם Worldמהיהודים Jewry

נבחרות גיל Selectedקבוצות age groups
140 הכל: הכלסך מסך "/036.032.933.231.030.1Total: 014
65+"/0 of total5.06.88.69.19.465+
140 35.130.130.428.727.8Jews.הודים: 014
65+5.27.29.710.510.865+

140 45.649.747.441.340.3Non"לאיהודים: Jews 014
65+4.53.93.13.13.065+

האוכלוסייה' 106.2147.7191.8220.4236.8Populationלקמרצפיפות density1
per km2

 מחוזות לפי 100.0100.02100.02100.02100.0Population/"אוכלוסייה by district 
הכל totalסך

ירושלים 8.710.811.412.011.9Jerusalem"מחוז District
הצפון 15.715.315.816.716.9Northernמחוז District
חיפה 17.115.414.413.613.3Haifa"מחוז District
המרכז 18.917.920.121.421.4Central"מחוז District

אביב תל 31.829.425.622.722.0Telמחוז Aviv District
הדרום 7.811.112.111.912.5Southernמחוז District

22V20V4 VI31 XII31 XII
19611972198319901992

ביישובים 1031,837.62,789.13,616.04,363.74,695.0Dopulationאוכלוסייה in urban
הכל סך  localities3עירוניים3  total

103167.4313.9428.7524.5556.5Jerusalemירושלים
X98.473.471.472.172.1Jewsיהודים

לאייהורים
"

1.626.628.627.927.9Non Jews

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

and Gaza Areas.
3 Current type of locality; see introduction to Chapter 2  Popu.

lation.

.2.4 לום ראה 1

עזה. ובחבל ושומרון יהודה באזורי יהודיים ביישובים ישראלים כולל 2
אוכלוסייה.  2 לפרק מבוא ראה שוטפת: "שוב צורת 3



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

יחידה
Unit22 V 196120V 19724 VI 198331 XII 199031 XII

1992

(המשך) POPULATIONאוכלוסייה (cont.)
אביב4 תל ערים "103939.61,273.21,555.41,781.51,873.2Telאגר Aviv conurbation4
אביבייפו תל :386.1363.8327.3339.4356.9Thereofמזה: Tel Aviv Yafo

בוק 47.075.796.1116.7124.4Beneבני Beraq
ים 31.7100.1128.7141.3145.3Batבת Yam
49.098.8133.5156.7162.8Holonחולון

תק1ה 54.093.0123.9144.0150.9Petahפתח Tiqwa
לציון 27.953.0102.2139.5150.4Rishonראשון Leziyyon

גן 90.8118.0117.11195124.1Ramatרמת Gan
חיפה4 ערים 263.4339.8387.5432.9447.8Haifa"אגר conurbation4
חיפה :183.0219.6225.8245.9249.8Thereofמזה: Haifa

41.371.1102.3132.2141.8Netanyaנתניה
שבע 43.585.3110.8122.0134.7Be'erבאר Sheva

ביישובים 341.9358.5421.6458.0500.9Populationאוכלוסייה in rural
הכל סך . localitiesכפריים  total

ומושבים מושבים :Thereofמזה; Moshavim and
124.6130.6149.9160.4170.9collectiveשיתופיים moshavim
77.189.7115.5125.1128.0Qibbuzimקיבוצים

19601970198019901992

בית8 HOUSEHOLDS5משקי
הכל 103549.0765.81,025.81,227.51,354.7Totalסך
505.7695.2937.31,084.61,1.92.6Jewsיהודים

43.370.6885143.0162.2Nonלאיהודים Jews
בית למשק נפשות Averageממוצע no. of persons

הכל .םחסך 3.93.83.663.643.66perמסי household  total
3.83.53.413.383.41Jews"יהודים

5.66.06.325.645.47Nonלאיהורים Jews
טבעית VITALתנועה STATISTICS

האוכלוסייה' Totalכל population6
חי .0רולידות 56,00280,84394,321103,349110,062Liveמסי births

גולמי ילודה תושביםשיע!ר 26.627.324.322.221.5Crudeל103 birth
Per 103pop.rate

כולל 3.953.973.143.022.93Totalפריון fertility
.noפטירות od12,05321,23426,36428,72133,308Deaths

גולמי פכוירות תושביםשיעור 5.77.16.86.26.5Crudeל103 mortality
Per 103pop.rate

תינוקות 31.322.715.69.99.4Infantפכוירת death per 1,000
חי לידות liveל1,000 births

היריון 18.014.914.7Terminationsהפסקות of preg
נשים nancyלי1,000 per 1 ,000
1544 womenבנות aged 1544

Jewsיהודים
חי .noלידות ■0044,98161,20971,37273,85178,442Live births

גולמי ילודה תושביםשיעור 23.924.222.019.418.7Crudeל103 birth
Per 103pop.rate

כולל 3.493.412.762.692.62Totalפריון fertility
.noפסירות on10,40418,42523,47225,75929,989Deaths

גולמי פסירות תושביםשיעור 5.57.37.26.87.2Crudeלי103 mortality
Per 103pop.rate

תינוקות 27.218.912.47.97.4Infantפטירות deaths
חי לירות perל000,ו 1 ,000 live births

Moslemsמוסלמים
חי .noלידות on8,13016,13019,03124,51526,427Live births

גולמי ילודה תושביםשיעור 55.250.238.936.837.0Crudeל03ו birth
Per 103 pop.rate

כולל 9.318.955.984.704.65Totalפריון fertility
.noפטירות 1,0982,0942,0752,1602,389Deathsמסי

גולמי פטירות תושביםשיעור 6.66.34.23.23.4Crudeל03ו mortality
Per 103 pop.rate

תינוקות 49.742.526.015.714.0Infantפטירות deaths per
חי לידות 1ל1,000 ,000 live births

4 According to the boundaries on the date of ihe 1983 census.
5 As of 1985, excl. qibbuzim.
6 Excl. Bedouins in the Negev. Registration among nonJews in

1950 is incomplete, especially of deaths.

.1983 מפקד גבולות לפי 4
קיבוצים, כולל לא  מ1985 5

רישום 1בעיקר ב1950 הלאיהודים בקרב הרישום בנגב. ברוים כולל לא 6
מלא. אינ1 המסירות,



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

1960197019801985.חידה
Unit19641974198419891991

טבעית nynnVITAL STATISTICS
Years(cont.)(המשך)

חיים' Lifeתוחלת expectancy7 at
birthבלידה

האוכלוסייה Totalכל population
69.172.673.875.1Malesזכרים
73.276.077.478.5Femalesנקנות
Jewsיהודים

70.670.573.074.175.4Maetsזכרים
73.173.776.477.879.0Femalesנקבות

1970197519801985
19741979198419891991

Nonלאיהורים Jews
68.869.170.972.774.2Males"זכרים
72.272.173.875.575.7Femalesנקבות

הגירה 19901992MIGRATION§196019701980תנועות
בכוח ועולים 10324.536.820.4195.577.0Immigrantsעולים and potential

לחדל8 ע^יצאו 63.3153.7513.5931.71.080.3תושבים
immiyrdrus

Residents going abroad8
מחו"ל8 שחזרו 51.3146.5481.6921.11תושבים ,063.9Residents returning8

נכנסים9 ו110.1419.11,065.81,131.7ת"רים ,509.5Tourists arriving9

NATIONALהמשק ECONOMYמדדהלאומי
קבועים IndexAtבכזרוירים constant prices

גולמי מקומי 100278.1644.81,076.31,514.81,715.5Gross=1950תוצר domestic product
הכל 0ך . total
166.4274.6353.2411.7424.3לנפש per capita

פרסית לצריכה 255.7541.2910.81,557.41,810.8Privateהוצאה consumption
expenditure

ציבורית לצריכה 236.6872.81,259.91,341.41,388.5Generalהוצאה government
consumption
expenditure

Gross domestic capital מקומית גולמית 159.2366.5435.4596.41,158.4השקעה
formation

\rtnrBALANCE OFהתשלומים PAYMENTS
סחורות בחשבון 106$3461,2573,6035,3576,854Deficitהגירעון in goods and
הכל סך  servicesושירותים

account  total
ישיר ביטחוני יבוא .2986331,9483,8895,406Exclללא direct defence

לארץ לחוץ ישראל 9463,32321,46332,78133,632חובות
imports

Obligations of Israel to
abroad

חוץ במסבע 2701,10010,11917,58218,891Israel'sנכסים foreign assets
ח/ץ FOREIGNסרור TRADE

נטו סחורות 495.71,433.57,845.715,107.118.563.8Netיבוא imports of goods
נטו סחורות 211.3733.65,291.911,603.112,429.1Netיצוא exports of goods

היצוא על היבוא 284.4699.92,553.83,504.06,134.7Excessעורף of imports over

מהיבוא כאחוז o42.651.267.476.867.0/"היצוא
exports

Exports as percent of
imports

Index of import volume היבוא נפח 100100170=1980מדד
היצוא נפת 100176Indexמדד of export volume

חקלאי S10663.1129.6555.7656.2550.9Agriculturalצוא exports
ליהלו (סרט תעשייתי 92.6394.13,340.47,849.38,823.4Industrialצוא exports (excl.

(ברוט!) (diamondsמים) (gross)
(ברוטו) 60.9244.61.615.13,236.13,210.3Diamondsיהלומים (gross)

(ברז0ו) תצרוכת נכסי 44.1142.6544.31,601.82,308.0Importsבוא of consumer
goods (gross)

דבשנת"ם. ממוצעים 77 Wulliyear averages.
הקבועה. מהאוכלוסייה 88 Of permanent population.
בשיוט. נוסעים כולל לא 99 Excl. cruise visitors.



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

1992 1990 1980 1970 1960 n1'n'
Unit

FOREIGN TRADE
)cont.)

Imports of production
inputs (gross)

Imports of investment
goods (gross)

FINANCE
Total money supply (end
of year)
Thereof: current
deposits of the public
in banks

Exchange rate of the
U.S. Dollar
 end of year
 annual average

PRICES10
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
Pirvate consumption
expenditure per capita
Index
Percents  total"
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 capita12
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

13,251.5 11 ,482.0 6,471.1

3,239.0 2,228.4 969.4

10,491

6,394

2.7640
2.4590

3,074
96.6
117.3

253.4
18.6
96.2
390.8
117.5
194.5
48.5
273.9

40.5

1.1

6,951 7

4,134 5

2.0480
2.0162

972.4

347.0

0.3

0.2

7,275.6 5,461.7
9,133.1 7,068.8

5,022.8 3,928.6

7,589.1 5,878.5
9,367.0 7,504.4

5,217.8 4,173.1

834.9
1,162.7

644.7

1,215.3
1,650.0

943.3

48.2 §50.1 §44.8

3,089
97.4
117.6

257.3
19.7
97.3
441.9
90.9
193.8
49.9
277.8

41.5

0.8

2,979
92.2
111.5

282.2
15.9
82.7
311.2
95.6
170.4
53.7
272.0

31.3

1.8

42.5

2,988
91.5
104.3

285.5
18.1
95.9
331.2
116.2
154.3
61.6
267.7

18.2

7.8

353.6

105.0

0.1

0.1

§153.0
100.0
34.1

§230.5
100.0
30.5

§298.9
100.0
29.3

§423.3
100.0
25.9

447.9
100.0
24.6

9.19.06.35.86.1

7.3
7.2

10.1
7.9

10.2
§9.4

9.2
§9.0

11.9
9.2

O'VO
Years

NIS 106 nti

NIS ntu

Base: con
1976=100.0
1975=100.0

1977=100.0

1976=100.0
1975=100.0

1977=100.0

"/o

42.3

2,772
85.1
86.7

313.7
15.6
79.7
314.0
161.9
88.2
50.4
275.9

6.6

20.8

Kcal
gr. גר'

הכל |0r> X

0/o of total

Yin ino
(lisinn)

ל"צור nicriwn xo<
(ברוט!)

השקעה ננסי יבוא
(ברוסו)

כספים
(סוף התשלום אמצעי סך

שנה)
של ערש פיקדונות מזה:

נננקים הצינור

של החליפי! שער
הדולר

שנה סוף 
שנתי ממוצע 

מחירים10
שנתי ממוצע

לצרכן המחירים מדד
תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

סיסונ"ם מחירים מדד

התעש"ה תפוקת של
שנה גל דצמבר

לצרכן המחירים מדד
תשומה מחירי מדד
למגורים נבנ"ה

סיטונ"ם מחירים מדד
n"mvnn npion של

ח"ם רמת
פרטית לצריכה הוצאה

לנפש
מדד

הכל11 סך  אחתים
וטבק משקאות מזו1,

והפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

בנייק"מא מוצרים
דלק אחרים, מוצרים

וחשמל
דיור (כולל שירותים

ומלכ"ר)

מזו) צרינת
ליום2' לנפש

קלוריות
חלבון
שומן
מוצרים.

חיסה ומוצרי חיטה
נקי אורז

ומוצריו סוכר
ירקות

הדר פרי
בשר

ביצים

ומוצריו חלב
(יהודים) דיור צפיפות
לחדר מנפש פחות

ויותר לרודר נפשות 3

10 In relation to the base period, the index figures were divided
by 100.

ו ו In the domestic market.
12 Till 1 980  agricultural years.

ב100. ר11לק המדד הבסיס, לתקופת ono 10
המקומי. נשוק וו

חקלאיות. שנים  980ו עד 2ו



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

יחידה

Unit19601970198019901992

אדם13, ,"MANPOWERכוח
ושכר EMPLOYMENTתעסוקה

AND WAGES
האזרחי העבודה 103735.81,001.41,318.11,649.91,857.8Civilianכוח labour force

האזרחי העבודה כוח Jo52.949.349.551.552.0Percentאחוז civilian labour force
16+ בני ofמאוכלוסיית population aged 15+

מכוח מועסקים הבלתי 4.63.84.89.611.2Percent"אחוז unemployed of
האזרחי civilianהעבודה labour force
הכל סך  103701.8963.21,254.51,491.91,650.2Employedמועסקים persons  total

17.38.86.44.23.5Agriculture,/>■חקלאות
23.224.323.721.721.3Industryתעשייה

ומים 2.21.21.01.10.9Electricityחשמל and water
9.38.36.45.16.6Constructionבינוי

12.313.011.714.614.0Commerceמסחר
6.27.56.96.26.3Transportתחבורה
5.28.210.0105Financeפיננסים

ציבוריים 22.024.029.629.629.5Publicשירותים services
איש"ם 7.57.76.27.47.4Privateחרותים services
מסך היהודים 93.190.889.987.987.9Percentאחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 67.473.677.580.082.1Percentאחוז employees of

totalהמועסקים employed persons
מסך הנשים 25.629.436.039.840.5Percentאחוז women of total

employedהמועסקים persons
עבודה שעות .noממוצע 40.240.136.536.136.8Averageמסי weekly work

הכל סך  למועסק hoursבשבוע per employed 

40.240.441.3Malesגברים
30.029.530.0Femalesנשים

ממוצע חודשי 10083.2105.7134.8=1978שכר .132.2Average monthly wage
(במחירים שכיר perלמשרת employee's post (at

הכל סך  constantקבועים) prices)  total
108.7148.3146.0Inכתעשייה industry

ציבוריים 105.3129.6131.0Inבשירותים public services

"AGRICULTUREחקלאות"

מעובד דונםשסח 1034,0754,1054,3864,371Cultivated area
103dunam

בהשק"ה :1,3051,7202,0032,057Thereof"מזה: irrigated
נקי מקומי :Baseתוצר 139.3150.0Net§20.838.572.4בסיס domestic product
י כמות) quantity)100.0=1986(מדד index)

121.189.887.770.965.9Employed=10מועסקים persons
במשק נקי הון NISמלאי 103 nw1,622.42,076.92,460.7§2,378.92,170.0Net capital stock in
(במחירי agricultureהחקלאי (at 1986

(1986prices)
חיטה tons"צור: 103 ■041.3125.0253.2291.2254.3Production: Wheat
1,085.8871.9Vegetables§296.2472.3607.0ירקות

אדמה 81.8137.1171.7213.9224.2Potatoesתפוחי
609.61,261.91,542.81,506.2996.6Citrusהדרים
0.24.132.048.074.4Avocadoes"אבוקדו

ע1ף 45.7101.7200.0261.7286.6Poultryבשר meat
בקר 25.135.655.067.872.5Beefבשר
בקר Lחלב 106 277.3440.5670.3923.9987.1Cow'sלי milk

מאכל 1,548.01§1061,108.11,193.21,451.0ביצי ,700.0Table eggs
tonsדגים 103 v13.921.824.726.219.2Fish
1037.416.326.827.4Tractorsסרקסורים

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים .1985 עד 1314 and over13 Till 1985, data refer to aged
חקלאיות. שנים  1980 עד 1414 Till 1980  agricultural years



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

rn'rv
Unit19601970198019901992

n"tyj/nINDUSTRY
100 המעסיקים D'Vvooםרו. 375427459493Establishmentsמסי engaging

ויותר 100שכירים employees and over
הייצור 1004881106123Industrial=1989מדד production

הכל5' סך  indexהתעשייתי total15
והציבה 6684106122Miningכרייה and Quarrying

וסבק משקאות ,3564101106Foodמזון, beverages
and tobacco

84117105117Textilesסקסםיל
4925112128Clothingהלבשה

7574102138Leatherעור
ומוצריו 7080108135Woodעץ and its products
ומוצריו 4570105115Paperנייר and its products

לאור והוצאה 4267104112Printingדפוס and publishing
ופלססיק 4567112141Rubberגומי and plastic

נפס ומוצרי כימ"ם 3464105121Chemicalמוצרים and oil products
מינרלים 85106120180Nonmetallicמוצרים mineral
productsאלמתכת"ם
בסיסית 107117125145Basicמתכת metal
מתכת 4985106124Metalמוצרי products

49173100113Machineryמכונות
Electrical 8c electronic

ואלקטרוני ח^מלי 3778107122equipmentציור
הובלה 57130105118Vehiclesכלי

4160101125Miscellaneousשונות
ELECTRICITYחשמל

מותקן16 "צור MWTכושר 4101,2322,7375,0555,835Installedמגוט generating16
capacity

MTOIp"צור 1062,2056,61012,09720,26924,019Production
תעריפים) (לפי חשמל 106KWH1,857§5,965§11,073§18,91222,319Salesאספקת of electricity (by tariff)

ביתית 5,3186,847Household§2,963§1,488§446צריכה consumption
{מסחר 1967821,9814,7625,744Commerce

1954559341,097Agriculturalחקלאות
6,0736,676Industrial§3,995§2,106§669תעשייה

מים 5461,3941,6791,8251,955Waterשאיבת pumping
WATER17מים"

ביתי 3רחשימ1ש 106 197240375482479Householdמ3 consumption
547590106107Industrialתעשייתי
1,0871,2491,2351,157941Agriculturalחקלאי
CONSTRUCTIONבינוי

בנייה m2גמר 103 to3,4854,4785,1404,1509,070Building completed
בנייה 3,4335,9104,9307,0307,310Buildingהתחלת begun

Dwellingsדירות
בנייה גמר .noדירות 103 '0031.031.430.820.070.3 building completed

בנייה התחלת 26.946.732.742.443.4buildingדירות begun
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

גמר . .kmוהרחבות 405.0348.4390.8346.2315.1wideningקמ  completed
התחלה 501.4413.2236.2464.1645.0widening  begun

COMMERCEמסחר
מוצרים של הפדיון 100.052.1100.0111.5Index=1990מדד of sales value of

אישית commoditiesלצריכה for
המאורגן, הקמעוני personalבמסחר use

קבועים inבמחירים large scale retail
trade, at fixed prices

15 Excl. diamonds.
16 Israel Electric Corporation only.
17 Budget years.

יהלומים. כולל לא 15
בלבד. החשמל חברת

תקציב. שנות



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

יחידה

Unit19601970198019901992

תיירות" TOURISTמלונות HOTELS18

מלון .noנתי ■00"190291302272240Hotels
36,50115,10025,01429,83127,258Rooms'"חדרים
92.05.19.611.312.2Personnights20'106לינות70

TRANSPORTתחבורה

פרסיות 10324148410803923Privateמכוניות cars
מסחרי ורכב 226689153186Trucksמשאיות and other

commercial vehicles
2.44.67.38.99.3Buses"אוטובוסים

האוטובוסים של .kmקילומטרד 106 169372419565640Busקמ kilometrage
נוסעים :1034,3864,1173,3002,4753,439Railwaysרכבת: passengers
שהובל 1,9493,4195,3267,0328,403tonnageטונד

transported
הסוחר צי .noאוניות ■00501101006968Ships of the merchant

fleet

כוללת טונותתפוסה 103288 1,438' 2,4631,5801,674Gross tonnage
3חם1031

שנחתו .noמטוסים 2,9269,07910,93312,93315,307Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1032231,0512,8473,7204,488Airהובלה transport: passengers
tonsמטענים rmiu3,51630,710105,802194,163206,566freight

נפגעים ע0 דרכים .noתאונות ■008,35613,35512,71617,49622,259Road accidents with

casualties
10,54219,52617,88127,66837,838Injuredנפגעים

הרוגים :176529434427507Thereofמזרי: killed

POSTSדואר AND

COMMUNICATION21ותקשורת21

שנשלחו דואר 106165360425454489Mailדברי dispatched and
receivedונתקבלו

ונתקבלו שנשלחו 1031,4612,4452,0291,4351,223Parcelsחבילות dispatched and
received

ונתקבלו שנשלחו 1,5702.2081,112711742Telegramsמברקים dispatched
and received

מחוברים ישירים 683698601,6261,804Directקווים subscribers' lines

להתקנת ממתינות 10320702083131Applicationsכקשות outstanding
טלפון

ציבוריים .noסלפונים .005403,7407.54014,73017,120Dublic telephones
BANKSבנקים

הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of

שנה) banking(סוף institutions
(end of year)

NISנכסים 106 nvi2299169,556240,673Assets
לציבור 8267,210102,854Creditא^ראי to the public

18 End of year.
19 1961.
20 Annual cumulative
21 Budget years.

.m\u <j/o 18

.1961 19
לשנה. 0צ0םי 20
תקציב. שנות 2 ו



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

ni'n1
Unit19601970198019901991

nmnINSURANCE
COMPANIES22ביטוח"

שנתקבלו Premiumsפרמיות received in
Israelבישראל

חיים NISביטוח 106 nw0.92,028.12,531.5Life insurance
כללי 2.42,988.13,371.9Generalנימוח insurance

השנה Claimsתביעות for the year
חיים 0.3649.3832.2Lifeביטוח insurance
כללי 2.11,997.62,534.3Generalניסוח insurance

19601970198019901992

EDUCATIONחינוך
23(15+ (בני לימוד nnvjYears of schooling

)aged 15+)23
Jews: 0 years שנים 0 o/o2412.69.36.44.24.0יהודים:

שנים 13+249.913.020.828.231.213+ years
שנים 0 יהודים: :2M9.536.118.913.011.7NonJewsלא 0 years

עונים 13+24 1.52.17.79.110.013+ years
הנל סך  103578.0823.51,200.71,451.31,576.5PUPILSתלמידים  TOTAL
לימודים) school)(שנות years)

הכל סך  ענו' 531.9713.01,023.51,220.61,339.0Hebrewחינוך education  total
ילדים 75.7107.7246.6277.1293.1Kindergatrensגני

יסודי 375.1394.4436.4473.4511.2Primaryחינוך
הכל סך  יסודי 55.1137.3216.6325.7363.5Postprimaryעל  total

ביניים 7.972.8120.6129.7Intermediateחסינות
הכל סך ■ 55.1129.4143.8205.1233.9Secondaryתיכון  total

(כולל 40.072.268.0103.3122.4Generalעיוני (incl.
המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 15.257.275.8101.8111.5Vocationalמקצועי and

agricultural
להכבדת 3.15.011.311.817.3Teacherמוסדות training
וגננות collegesמודים

עלתיכונים 2.76.914.117.824.1Postsecondaryמוסדות and
אחרים otherוגבוהים higher

institutions
■9.335.4אוניברסיטאות 54.567.878.6Universities
אחרים 11.026.344.047.051.0Otherמוסדות institutions

הכל סך  ערני 46.1110.5177.2230.7237.5Arabחינוך education  total
נלנד) (חונה ילדים 7.314.217.322.223.0Kindergatrensגני

(compulsory)
יסודי 36.985.4122.0139.2137.6Primaryחינוך

הכל עלייסודיסך 2.010.637.368.676.1Postprimaryחינוך  total
ביניים 2.514.828.935.0Intermediate"חסינות
הכל סך  2.08.122539.741.1Secondaryתיכון  total

1.96.219.031.230.9Generalעיוני
וחקלאי 0.11.93.58.510.2Vocationalמקצועי and

agricultural
להכשרת 0.10.40.50.60.8Teacher"מוסרות training
וגננות collegesמורים

עלתיבונ"ם 0.10.10.1Otherמוסדות postsecondary
אחרים andוגבוהים higher institutions

.19 לפרק מבוא ראה 2222 See introduction 10 Chapter 19.
לעיל. 13 הערה ראה 2323 See note 13 above.

.1961 מפקד 2424 1961 census.
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(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

irpn'

Unit19601970198019901992

>המשך< EDUCATIONחינוך (cont.)
של לימוד 100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study of

 אוניברסיטאות universityתלמידי students 
הכל 0totalן

הרווה מדעי

החברה מדעי
} 44.6

32.3

25.8

30.1

29.0

27.7

29.5

28.1

28.7

Humanities

Social sciences
6.65.33.83.43.4Lawמשפטים

6.93.95.77.67.3Medicineרפואה
ומתמטיקה הטבע 18.414.713.715.516.9Sciencesמדעי and

mathematics
3.61.52.71.91.7Agriculture"חקלאות
19.916.515.014.413.9Engineeringהגיסה

באוניברסיטאות .noמסיימים 1,2375,5669,37113,91514,658Graduatesמס. of universities
הכל סך . total

ראשון 7794,0646,74010,19210,506Firstתואר degree
שני 3778071,6522,7903,068Secondתואר degree

שלישי 81238378450510Thirdתואר degree
457601483574Diplomaתעודה

HEALTHבריאות

חולים כבתי 10315.623.727.029.130.7Bedsמיטות in hospitals
תושבים לי1,000 Rateמיטות 7.37.96.76.05.9Bedsשיעור per 1 ,000 population

י אישפה 1035,4707,2449,0309,46810,113Hospitalizationימי days
ל1.000 אישפוז Rateימי iiyw2,583.82,8782,1722,0311,971Hospitalization days per

1,000תושבים population
חולים בבתי חי niTVnoלירות "/a90.7, 94.299.799.9Live births in hospitals

7< of births

NATIONALביטוח

INSURANCE25לאומי"

1036601,0601,6362,0732,360Insuredמבוטחים8' persons26
וגמלאות קצבאות Recipients"מקבלי of benefits

and pensions
ושאירים" 62.2176.7343.4450.8499.8Old"זקנה age and survivors27
לידה" 49.978.097.3107.7103.8Maternity"מענקי grant28

לידר.8' 13.124.839.843.643.7Maternity"דמי allowance28

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91,130.01,035.2Children"מספר for whom allo

ילדים" קצבת wancesמשלמים were paid27

25 Budget years. except 199)  which is a calendar year.
26 Beginning ot the year.
27 Monthly average.
28 Annual cumulative.

קלנדרית. שנר.  1991 למעט  תקציב שנות 25
שנה. תחילת 26

חודשי. מקוצע 27

קישנה. מצטבר 28



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

196019701980199019921992
195019601970198019901991

גיאומטרי pyioa.XV<D /0

Geometric mean"/>< change
הכל סך ■ 4.63.52.62.13.82.7Populationאוכלוסייה  total

4.73.12.41.93.72.4Jews.הורים
3.66.33.83.24.44.3Nonלאייהודים Jews

מוסלמים :3.77.04.23.13.53.4Thereofמזה: Moslems
0בעי ריבוי Naturalוביעור increase rate
האוכלוסייה 12.91.51.40.93.20.7Totalכל population

]3.60.81.31.64.56.5יהודים Jews
1.80.31.90.31.01.0Nonלאיהורים Jews

מוסלמים :0.92.30.300.9Thereofמזה: Moslems
תינוקות סטירת Infantשיעור mortality rates

האוכלוסייה כל 12.93.24.34.52.62.2 total population
5.23.64.14.51.42.8Jews'הורים

1.54.85.05.935Moslemsמוסלמים

שיצאו 12.85.77.75.3Residentsתושבים departing
שחזרו 12.66.2757.4Residentsתושבים returning

13.514.39.8015.558.7Touristsתיירים (excl. cruise
בשיוס) נוסעים כולל (passengers(לא

לנפש גולמי מקומי 5.24.92.51.51.52.9Grossתוצר domestic product
(1990 per(במחירי capita

(at 1990 prices)
ציבורית לצריכה 1§3.111.11.1הוצאה 23.04.1General government
(1990 (במחירי consumptionלנפש

per capita (at 1990
prices)

מקומית גולמית 1318.13.9Gross§0.55.01.0השקעה capital formation
(1990 (במחירי perלנפש capita (at 1990 prices)

סחורות של בחשבון 2.013.411.23.513.12.9Deficitהגירעון in goods and
התשלומים במאזן servicesושירותים account

in balance of

payments
לחול ישראל 212.114.220.54.31.31.3Israel'sחובות obligations to

foreign countries
חוץ במסבע 15.124.85.23.74.4Israel'sנכסים foreign assets
(נסו) סחורות 19.713.221.88.23.510.8Exportsיצוא of goods (net)
(נטו) סחורות 5.111.218.56.810.9112Importsיבוא of goods (net)

של היצוא על היבוא 0.79.413.83.232.312.0Excessעורף of imports over
exportsסחורות of goods

של החליפין Exchangeשער rate of the
שנה סוף  .16.26.935.9120.016.221.1USחרולר $  end of year

שנתי ממוצע 16.2. 6.930.874.710.47.9 annual average
2I9601I960
19551951



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

196019701980199019921992
195019601970198019901991

גיאומטר; j/y//7/j'IVV> "h
Geometric mean"/ change

שנת* V3*1nnAnnual average
לצונן המחירים 41.6מדד 5.920.715.412.0Consumer price index
תשומה מתירי 42.819.813.710.9Pricesמדד of input in
למגורים residentialנננ"ה building

סיסונ"ם מחירים 43.219.813.110.2Wholesaleמדד price index
התעשייה תפוקת ofשל industrial output

two נל Decemberדצמבו each year
לצרכן המחירים 12.846.2מדד 5.617.113.69.4Consumer price index
תשומה מחירי 47.616.411.78.7Pricesמדר of input in
למגורים residentialבבנ"ה building

0י0ונ"ם מחירים 047.816.011.89.1Wholesaleדד price index
התעש"ה תפוקת ofשל industrial output
מקומית לצריכה 4.42.7הוצאה 4.12.73.16.1Private domestic

■ לנפש consumptionפרסית expenditure per
(1990 (במחירי הכל capitaסך  total (at 1990 prices)

וכ1בק משקאות מזון, 4.40.9מזה: 3.12.60.51.3Food, beverages and
tobacco

הלבשה 3.72.6הנעלה, 5.34.35.710.2Clothing, footwear and
אישיים personalוחפצים effects

בניק"מא 5.86.4מוצרים 9.37.417.219.9Durable goods
אחרים 6.12.3מוצרים 6.45.34.310.2Other commodities

4.63.3שירותים 3.41.61.14.4Services
ליום לנפש 0.60קלוריות 0.70.40.20.2Caloires per capita per day
ליום לנפש 0.10.1חלבון 0.70.60.40.2Protein per capita per day
ליום לנפש 1.60.7שומן 1.90.50.11.4Fat per capita per day
לנפש מזון Dailyצריכת per capita

foodליום consumption
ומוצריה 0.30.1חיטה 0.90.90.80.4Wheat and its products

2.61.3אורז 1.52.22.83.1Rice
ומוצריו 5.41.5סוכר 1.91.60.61.1Sugar and sweets

0.64.1ירקות 0.53.66.02.6Vegetables
הדר 1.91.9פרי 3.30.513.726.1Citrus fruit

5.51.0בשר 5.81.30.21.9Meat
2.31.4ביצים 2.00.71.41.3Eggs

מוצריו 0.40.2חלב 0.30.20.70.4Milk and dairy products
האזרחי העבודה 33.12.8כוח 3.12.36.14.9Civilian labour force

33.72.7מועסקים 3.21.75.24.2Employed persons
מועסקים 35.75.2בלתי 1.29.514.610.9Unemployed
חודשי שכר 2.4252.31.2Indexמרד of average monthly

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

בתעשייה :3.20.82.0Thereofמזה: in industry
ציבוריים 2.10.50.4inבשירותים public services

מעובר 0.7ש0ח . .0Cultivated area
כהשק"ה :1.50.3Thereofמזה: irrigated

(במחירים החקלאי 6.5התוצר 6.3§6.817.2Agricultural product (at
fixedקבועים) prices)

בחקלאות 0.2התעסוקה 2.92.13.62.5Employment in agriculture
החקלאי במשק הון 10.91.7מלאי 2.50.34.53.3Capital stock in agriculture

(1986 at)(במחירי 1986 prices)
(נמות): Production"צור (quantity):

4.37.3חי0ה 11.71.46.641.3Wheat
9.02.5ירקות 4.86.010.41.2Vegetables

אדמה 8.82.3תפוחי 5.32.22.429.6Potatoes
22.8אבוקדו 35.34.124 541.2Avocados

עוף 20.07.0בשר 8.32.74.68.1Poultry
בקר 2954.4בשר 3.62.13.42.1Beef
הדר 8.52.0פרי 7.5§0.218.710.2Citrus fruit

מאכל 12.92.0ביצי 0.70.64.83.5Table eggs
7.71.3דנים 4.60.614.413.9Fish
11.05.1סרקטורים 8.20.2Tractors

31960
1955
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(המשך) הממוצע השנתי השיט" אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE (cont.;

196019701980199019921992
195019601970198019901991

גיאומטרי שינויממוצע "h
Geometric meanochange

התעשייתי הייצור 5.22.87.58.2Industrialמדד production index
הכל 0ך  total
מזון :6.24.72.22.8Thereofמזה: Food

3.41.05.22.5Textilesטקסטיל
6.55.17.310.4Chemicalsכימיקלים

מתנת 5.72.28.46.1Metalמוצרי products
ואלקטרוניקה 7.83.26.57.1Electricityחשמל and

electronics
הובלה 8.62.26.38.0Transportכלי vehicles

חשמל4 5.58.615.0Electricity§15.011.66.2אספקת supply4
ביתית 6.013.522.1Domestic§7.2צריכה consumption

9.79.29.815.4Commerceמסחר
8.87.58.413.4Agricultureחקלאות
4.34.85.6Industry§7.2תעשייה

מים 1.90.83.528.0Waterשאיבת pumping

הכל סך  0.36.575Waterמים  total
ביתי 2.02.02.50.37.6Householdשימוש consumption

תעשייתי 3.33.21.60.57.0Industrialשימוש consumption
חקלאי 1.41.40.79.87.5Agriculturalשימוש consumption

(שטה) בנייה Buildingגמר completed (area)
הכל סך 10.22.51.42.147.841.9 total

(יחידות) דירות 0.90.24.287.564.6dwellings (units)

מוצרים של הפדיון 5.46.75.65.9Indexמדד of sales of commodities fo
במסחר אישית personalלצריכה use in large scale

המאורגן retailהקמעוני trade (at fixed prices)
קבועים) ובמחירים

תיירות 54.40.41.06.10.4Touristמלונות hotels
58.75.21.84.41.1Roomsחדרים
.511לינות 16.5173.622.7Personnights

מנועיים רכב 8.314.37.36.57.69.3Motor=<בלי vehicles
ארצי קילומסרד  8.21.23.06.49.2Busesאוטובוסים  national kilometrage

נוסעים  10.90.62.22.817.919.3Railwaysרכבת  passengers
בנמלים שנטענו 18.711.06.52.40.64.2Freightמטענים loaded at ports
בנמלים שנפרקו 3.57.72.59.619.922.0Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית 6.716.810.52.79.831.0Internationalהובלה air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 10.56.40.94.516.920.0Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים :2.611.62.00.29.014.2Thereofמהם: killed

הכל סך  13.73.33.81.94.24.1Pupils'תלמידים  total
עברי 13.62.63.71.84.74.8Hebrew'חינוך education
עובי 713.99.14.82.71.50.5Arabicחינוך education

באוניברסיטאות 19.412.34.42.27.710.4Students?סטודנטים in universities

חולים בבתי 2.70.81.51.11.11.0Bedsמיטות in hospitals
תושבים perל1,000 1,000 population

בלבד. החשמל חברת 47I9606I9605 19704 The Israel Electric Corporation only
194919511961



הסביבה ואיכות אקלים שטח,

הפנימיים והעמקים ההרים אזור
מ' 934 ;3530'E ;32'58'N כנען: הר

מי 50 ;35'11'E ;32'40'N קיבוץ: דוד, רמת
מ' 550 ;35"15'E ;32"13'N שכם:

■n 757 ,35"13'E ;31'52'N תעופה: נמל ירושלים,
מי 360 ,3459'E ;31'43'N ג'מאל: בית
'10 280 ;34'48'E ;31O15'N שבע: באר

והערבה הירדן שקע
מי 75 ;35'36'E ;33"1O'N בלום: כפר
מי 200 ;35'34'E ;32"43'N אי: דגניה
מי 220 ;3532'E ;3225'N צבי: סירת

V 12;3457'E;29"33'N :J^'N

הסביבה איכות

אויר
תוספת שהם גזים אויר מזהמ1 בין לכלול מקובל
האדם. פעילות עקב כלל בדרך הנוצרים לאויר,
פרקי לאורך באויר, מסוים לריכוז מעל זאת תוספת
מטרד והיא לסביבה מפגעים גורמת מסו"מים, זמן

לאדם.
ידי על בעיקרם הוכנו אויר מזהמ' על הנתונים
המרכזית הלשכה עם בשיתוף הסביבה איכות משרד

כוללים: והם לסנוטיססיקה
מזהמים של כמויות על ארציים אומדנים .1

1992 עד 1980 בשנים לאויר שנפלטו
.(1.9 עד 1.7 (לוחות

באטמו אויר מזהמ1 של ריכוזים על נתונים .2
עד 1989 בשנים בארץ שונים באזורים ספרה

.(1.111 1.10 (לוחות 1992

והסברים הגדרות
בעת לאויר הנפלטים גזים כוללים אויר מזהמי
סולר, נפט, (בנזין, הפחמימנ1 הדלק של שלמה שריפה
הדוחמצנ1. הפחמן כמו וכוי), פחם לבישול, גז מזוט,
ברעילות מתבטא אינו לסביבה גורם שהוא המפגע
האקלים חימום על בהשפעתו אלא ולחי, לאדם
נכללים האויר מזהמי בין חממה. כגז הארץ בכדור
שלמה בלתי שריפה בעת לאויר הנפלטים גזים גם
ביותר הנפוצים הגזים אלה, מבין פחמימני. דלק של
תחמוצות חדחמצנ1, פחמן דוחמצנית, גפרית הם:
המורכב לעין, הנראה ועשן ודוחמצנ1) חד (חנקן חנקן
עופרת. ומחלקיק1 (פחמימנים) שרוף דלק מחלקיק1
שנוצר אוזון, הגז גם נכלל אויר מזהמי של ברשימה
פחמימנים של כימיות תגובות עקב באטמוספרה

שטחי
לחלוקה מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
ירושלים מזרח כולל המדינה, 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

ממשרד נתקבלו ירושלים מזרח שסח על הנתונים
הפנים.

אקלים
אקלים הוא חלקיה, ברוב ישראל, ארץ אקלים
תכונתו הסובטרופ1. האקלים מן חלק שהוא יםתיכוני,
לשתי חלוקתו היא יםתיכוני אקלים של העיקרית

וגשום. קריר וחורף ושחון חם קיץ ברורות: עונות
כלל בדרך מתחילה בישראל הגשמים עונת
לפי מובאים הגשם נתוני במאי. ומסתיימת באוקטובר
שבשנה אוגוסט עד ספטמבר דהיינו, הגשם, שנת
הטמפרטורה נתוני הקלנדרית. השנה לפי ולא שאחריו,

קלנדרית. שנה לפי מובאים היחסית והלחות
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
עד 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
כמות .1990 עד 1961 הנורמלית התקן nQi?jV7

שלם. למספר מעוגלת החודשית הגשם
מתייחסים הגשומים הימים מספר של הממוצעים

.1947/48 עד 1938/39 לשנים
המטאורולוגי. השירות המקור:

הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
הים לפני ביחס וגובהה

החוף אזור
'0 20 ;3506'E ;3256'N מטעים: עכו,
מי 180 ;35'04'E ,32'33'N יצחק: אבן

מי 4 ;3447'E ;32'06'N דב: שדה אביב, תל
מי 50 ;34'54'E ;3200'N גוריון: בן תעופה נמל

מ 30 ;34'49'E;32'00'N מטאורולוגית: תחי דגן בית

00 0ו0ף, ■ לישראל 'oovaon 19831.הירחון 1972 והחור האוכלוסין במפקח 000יסט"ם ואזורים ביישובים אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה .noer גם וי ו

.1986.2
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הנתונים (גלאים). מיוחדים מכשירים באמצעות השנה,
באזורים מתרונות נאספו האויר מזהמ1 של ריכוזים על
מרכז מסחרי, עירוני מרכז שונים: מסוגים עירוניים
 מגורים ופרבר תעשייתי פרבר תעשייתי, עירוני
תל הרוסים); במגרש (התחנה ירושלים בערים:
החשמל חברת ומתחנת העירייה) (ליד אביביפו
חיפה ב1990; החל אביב, בתל קרמינצק1 ברחוב
פתח ונשר); שאנן נווה ב1991, החל תלפיות (שוק
בבית העירייה ומתחנת המרכזית התחנה (ליד תקוה
אשדוד ב1990); החל תקוה, בפתח ב"לינסון החולים
אליעזר, בבית (התחנות חדרה יבנה); חבל (תחנת
נתניה); (בצפון נתניה המעפיל); ותחנת חפר, מעמק

אשקלון. הערים איגוד מתחנת גת קרית
המקומיות הרשויות ידי על מנוהלות אלה תחנות
בירושלים. הסביבה איכות במשרד נמצא הרשת ומרכז
שבמשרד האויר איכות באגף חושבו הנתונים
מתחנות שנתקבלו הדוחות סמך על הסביבה, איכות

לעיל. שצוינו הני0ור
בתחנות הנערך רישום על מבוססים הנתונים
לחצאי ממוצעים מחושבים שממנו דקות, ל5 אחת
איכות למשרד מגיעים אלה יומיים רישומים שעות.
הערכים של מחשב עיבודי מהם המפיק הסביבה,

הבאים:
היומיים הערכים מיצוע ידי על מתקבל ממוצע:

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

השנה. במשך שנרשם
שעתי החצי הערך מירבי: חצישעתי ערך

השנה. במשך שנרשם המירב1

הנתונים מגבלות
מזר,מי לכל מתייחסים אינם הנתונים כאמור, .1
האויר מזהמ1 של כמויות על הנתונים האויר.
המ כמויות את רק כוללים בשנתון, הנכללים
דלק סוגי שריפת עקב לאויר הנפלנ1ים זהמים
הנפל המזהמים כמויות את כוללים ואינם שונים
מתהליכים (כתוצאה אחרות בדרכים לאויר טים
שחלק זאת, עם יצו"ן סבע"ם). או תעשייתיים
דלק. שריפת עקב נגרם האויר זיהום של הארי

רק כוללים האויר מזהמ1 של הריכוזים על הנתונים .2
מהמזהמים לחלק בארץ. הניסור מתחנות חלק

(9921989ו). התקופה לכל נתונים אין
תקופות במשך פעלו הניסור מתחנות רולק .3
הניכ1ור תחנות נתוני חלקי. באופן רק מסוימות
בסוגריים הודפסו מהזמן אחוז מ35 פחות שפעלו

בהסתייגות. אלה לנתונים להתייחס ויש
מקורות הגדרות, האויר, מזהמי על נוספים פרסים
"פליטות בנספח ראה הנתונים, של חישוב דרכי
1991 1985 בישראל אויר מזהמי של וריכוזים
,9 מסי מוסף  לישראל הסטטיסטי בירחון שפורסם

.1992

השתייה מי איכות
לאיכות מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
פי על השת"ה, מי של והכימית המיקרוביאלית

הבדיקות. תוצאות

כן כמו השמש. קרינת בהשפעת חנקן ותחמוצות
הנוצרים מרחף אבק חלקיקי אויר מזהמי בין נכללים
מלס, תעשיית האדם: פעילות או חול סופות עקב
לגזים בנוסף לאסלולות. בדרכים תנועה או מחצבות
גופר1, מימן טולואן, כגון: אחרים, אויר מזהמי יש הנ"ל

נתונים. אין שלגביהם ועוד פורמאלדהייד

נאמדות האויר מזהמי כמויות מדידה. יחידות
טונות. באלפי או בסונות בקילוגרמים,

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

הנ חומרים של רשימות להגדיר נהוג תקנים.
המותרים. ריכוזיהם את ולקבוע אויר מזהמי חשבים
ב1992 אויר". איכות "תקני נקראות אלו רשימות
אויר איכות תקני הקובעות חדשות תקנות אושרו
אויר: איכות תקני שני בין מבחינות התקנות חדשים.
זה תקן .(99.750/0 תקן (או סטטיסטי תקן .1

,(S02< דוחמצנית גפרית המזהם על חל
המזהם של המירב' הריכוז את מגדיר והוא

מהזמן. 99.750/0 במשך המותר
על החל (1000/0 תקן (או מורולס תקן .2
על pi,(SO 2< דוחמצנית גפרית המזהם
הריכוז את מגדיר זה תקן האויר. מזהמי יתר
הזמן כל במשך המותר מזהם של המירב1

פעם. אף עליו לעבור ואין

(חדרים, חללים של חימום היא מרחבית הסקה
וליעדים למגורים בבניינים וכדי) פרוזדורים אולמות,

וכוי). ציבור מבני (תעשייה, אחרים

חישוב ושיסות מקורות
כמויות חישוב לאויר. מזהמים של פליטה

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

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

.(1986 לשנת מעודכן  USEPA
m,1  (Emission Factor) הפליטה מקדם
דלק הצורכת נתונה אנושית לפעילות האופייני היחס
לבין לאויר שנפלטת המזהמים כמות בין ידוע, מסוג
(תעשייה, נ"חים ממקורות שנצרכה הדלק כמות
שעברו (המרחק ניידים ממקורות או וכוי) בית משקי

הרכב). כלי
מקדמי נלקחו הדרחמצנ1 הפחמן פליטות לחישוב
טבעי וגז פחם נוזלי, דלק לשריפת מתאימים פליטה

המלט. "צור בעת הגז פליטת וכן
מזהמי של הפליטה כמויות על האומדנים
האינדיקטורים הסביבה. לאיכות במשרד הוכנו האויר
והכמות לנפש בק"ג אויר מזהם של ממוצע 

חושבו  לקמ"ר בטונות אויר מזהם של הממוצעת
לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה

הוא הנתונים מקור אויר. מזהמי של ריכוזים
עוקבים בתחנות ניטור. רשת הקרויה התחנות רשת
במשך האויר מזהמי של הריכוזים אחרי ברציפות
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במקום השגרתית הבדיקה מגמר שעות 24
הקודמות. התקנות לפי שעות, 72 בתוך

בדיקות תקינות: בלתי תוצאות עם בדיקות
שנמצאו מים של בדגימות שנעשו מיקרוביאליות
עם (בדיקות בתקנות המותר מעל חיידקים בהם

תקינות). בלתי תוצאות
תקינות בלתי תוצאות עם הבדיקות אחוז
המיקרוביאלית האיכות על בלבד אינדיקסור הוא
אחוז את מב0א תמיד לא זה אחוז המים. של
וזאת מסוים באזור לשתייה הפסולים המים
הדגימות בלקיחת הק"מות המיגבלות עקב 

הנתונים). מגבלות  (ראה הבדיקות ובביצוע
של מוקדם לגילוי בדיקה כימית: בדיקה
שתייה, מי במקורות הכימ"ם במרכיבים שינויים
המצ בכמות מרכיבים להיות יכולים שביניהם
החברה החדשות2. התקנות לפי זיהום על ביעה

הבאות: הכימיות הבדיקות את מבצעת
חודשים 3 כל הנערכות  מצומצמות בדיקות .1
למערכת המחוברים הפעילים המים מקורות בכל
לגילוי מבוצעות הבדיקות שתייה. מי אספקת
ד0רגנ0ים כלורידים, הבאים: המרכיבים של במים

וחנקניות.
בכל שנים, 5 כל הנערכות  חלקיות בדיקות .2
המרכיבים נבדקים ובהן שתייה, מי מקורות
מגנזיום, כלוריד, גופרה, חנקה, ברזל, הבאים:
קשיות, מינרלי,סידן, אשלגן,פלואוריד,שמן נתרן,
החדשות2. לתקנות בהתאם ועוד, עכירות צבע,
ובהן  שנים 10 כל הנערכות  מלאות בדיקות .3
בבדיקות כמו הכימ"ם, המרכיבים כל נבדקים
לכך, בנוסף שנים). 5 כל (הנערכות החלקיות
ומתכות רדיואקסיביות בדיקת כוללות הבדיקות

החדשות2. בתקנות כנדרש  ועוד כבדות
מבצעת מקורות חברת הנל, לבדיקות בנוסף
התקנות, לפי נדרשות שאינן מיוחדות בדיקות גם
המזהמים מקורות בדיקת אצות, בדיקת כמו
של תקינה להפעלה הנחוצות ארורות ובדיקות

המערכת.
בדיקות תקינות: בלתי תוצאות עם בדיקות
נמצאו שבהם מים של בדגימות שנעשו כימיות
בתקנות המותר מעל בכמות כימיים מרכיבים
של המותרת המירבית הכמות למשל, החדשות2.
חנקות של מים, לליסר מיליגרם 600 היא כלורידים
בחל של מים, לליסר מיליגרם 90 היא (ני0ר0ים)

וכר. מים, ללי0ר מיקרוגרם 1000

עיבודם ושיסת הנתונים מקורות
המיקרוביאליות הבדיקות עריכת לצורך הדגימות
על המים, אספקת ומקווי המים ממקורות נלקחות
ומשרד מקומיות רשויות מקורות, חברת אנשי ידי

הבריאות.
נלקחות הכימיות הבדיקות עריכת לצורך הדגימות
ידי על ותחת"ם), (עיליים השונים המים ממקורות
תוכניות לפי נלקחות הדגימות מקורות. רוברת אנשי

הוכנו המיקרוביאליות הבדיקות על הנתונים
הבריאות, ומשח מקורות חברת ידי על בעיקרם
והם ל000יס0יקה המרכזית הלשכה עם בשיתוף

כוללים:
המים של המיקרוביאליות הבדיקות על נתונים .1

1989 לשנים לשתייה) ראויים (המים השפירים
כלל בדרך מקורות חברת ידי על שנעשו 1992 עד
האספקה ובקו1 המים במקורות ליישובים מחוץ
לוח (ראה לצרכניה החיבור לפני החברה של

.(1.12
מי של המיקרוביאליות הבדיקות על נתונים .2
ברשויות שנעשו ,1992 עד 1989 לשנים השת"ה
במקורות הבריאות, משרד בפיקוח  המקומיות
היישובים בתוך (צינורות) האספקה ובקו1 המים

.(1.13 לוח (ראה
בעיקרם הוכנו הכימיות הבדיקות על הנתונים
המ הלשכה עם בשיתוף מקורות, חברת ידי על
לשנים מתייחסים הנתונים לס0כ1יססיקה. וכזית
מקורות חברת כי יצוין, .(1.14 לוח (ראה 19921989
המים במקורות הכימיות הבדיקות רוב את מבצעת
גם מבוצעות המים במקורות כימיות בדיקות בארץ.
אך היישובים), בתוך (בעיקר הבריאות משרד ידי על

נתונים. בלשכה התקבלו לא לגביהן

והסברים הגדרות
קר חיידקי לגילוי בדיקה מיקרוביאלית: בדיקה
ברשתות נהוגה הבדיקה צואתי. קוליפורם או ליפורם
שנעשות בבדיקות ומאגרים). (צינורות השת"ה מי
נהוגה ותחת"ם) עיליים (מקורות המים במקורות
גם מוסיפים שבה  שלמה מיקרוביאלית בדיקה
כללית וספירה צואתי ססרפסוקוקוס חיידקי בדיקת

החיידקים. של
(ראה המים איכות לקביעת התקנות תקנות.
החיידקים סוגי את היתר, בין קובעות, להלן)
לשתייה ראויים יהיו שהמים כדי וריכוזםבמים,
הבדיקות, ועריכת הדגימות לקיחת שי0ת ואת

עליהן. האחראים והגופים הבדיקות תדירות
עד בתוקף שהיו (ישנות), הקודמות2 התקנות
לפי לשתייה נפסלים מים כי קבעו ,1989 מרס
נתגלו ובהן מיקרוביאלית בדיקה שעברו דגימות
צואתי קולי חיידק או קוליפורם חיידקי מ10 יותר

מיל. 100 של מים בדגימת אחד
התקנות 1989 באפריל החל החדשות3 התקנות
נפסלים המים כי וקובעות, יותר מחמירות
מיקרוביאלית בדיקה שעברו דגימות לפי לשתייה
בדגימת קוליפורם חיידקי מ3 יותר בה שנתגלו
3 עד בה שנמצאו דגימה, כל מיל. 100 של מים
להימצאות גם להיבדק חייבת קוליפורם, חיידקי
בדיקות לעשות חובה אין צואתי. קוליפורם
לשיפור הדרושים הצעדים ננק0ו אם חוזרות,
אם אך הבדיקות; תוצאות פי על המים איכות
בתוך הדגימות את לקחת חייבים אותן, מבצעים

17

.1977  תשלח  תיקון לאחר .1974  תשלד שתייה) 0י של הבריאותית (איכותם העם בריאות תקנות

.1988  תו4*זט תיקון לאחר הנל התקנות
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המסופקים) המים לכמות (יחסית בדיקות יותר
מבצעת מקורות חברת הגדולים. ביישובים מאשר
במקומות יותר גבוהה בתדירות בדיקות לעתים

שבסיכון). (נקודות חשובים
בלתי תוצאות עם המיקרוביאליות הבדיקות אחוז
וחוז שיגרתיות לבדיקות רק מתייחס תקינות
בעקבות שנערכות מיוחדות, לבדיקות ולא רות

במערכת. זיהומים
והכימיות המיקרוביאליות הבדיקות על הנתונים
(עיליים המים במקורות המים איכות על מצביעים
ומאגרים) (צינורות המים וברשתות ותחת"ם)
לפני לצרכן. המסופקים המים איכות על ולא
שונים, טיפולים עוברים המים לצרכן, האספקה

לשתייה. אותם שמכשירים
התוצאות עם הבדיקות של הנתונים בהשוואת
הבריאות במשרד כי לזכור, יש תקינות הבלתי
המים (עבור החריגות התוצאות עם הבדיקות
לפי 1989 מרס עד נקבעו היישובים) בתוך
מקורות, שבחברת בעוד הקודמות, התקנות
לכניסה עד המים (עבור החריגות הבדיקות
לפי 1989 מרס לפני גם נקבעו ליישובים)

לעיל). (ראה המחמירות החדשות, התקנות
השתייה, מי איכות על נוספים פרסים
"איכות בנספח ראה הנתונים ומקורות הגדרות
בירחון שפורסם "19911987 בישראל שתייה מי

.1992 ,3 מסי מוסף  לישראל הסטטיסטי

שיטות לפי למעבדות ומועברות מראש ערוכות
הדגימות לקיחות של התדירות בתקנות. שנקבעות
האוכלוסייה. וגודל המים מקור לפי בתקנות נקבעה
הבדיקות ועל שבוצעו הבדיקות על הנתונים

.3 חברת למרכז מועברים תקינות בלתי שנמצאו
עיבודי מופקים ומהם הבריאות משרד ולמרכז מקורות

ארציים. מחשב
תקינות בלתי שנמצאו הבדיקות חישוב כי ■צויין,

4 החדשות, התקנות לפי נעשה "מקורות" בחברת
בלתי שנמצאו הבדיקות חישוב ואילו המחמירות,
בתוך שנלקחו הדגימות (על הבריאות במשרד תקינות
הקודמות התקנות לפי נעשה המקומיות) הרשויות

לעיל). (ראה

הנתונים מגבלות
5י שנמצאו תקינות הבלתי מהתוצאות חלק כי יתכן .1

אלא עצמם, המים מזיהום נובע לא בבדיקות
כללי (על הדגימות לקיחת כללי על מאיהקפדה
הבדיקה ביצוע כללי על למעבדה, ההעברה
חלק מטעה").  "חיובי שנקרא מה עצמה,
הבדיקות עריכת בזמן מתגלה אלה ממקרים

החוזרות.
אחוז על משפיעה יותר רבות בדיקות עריכת .2
אינו זה אחוז תקינות. בלתי תוצאות עם הבדיקות
מסך הנפסלים המים אחוז את בהכרח מבטא
ביישובים כי מסתבר, כך המסופקים. המים הכל
נערכות זיהומים יותר לעתים יש שבהם הקטנים
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נבחרים פרסומים

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

הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15
האוכלוסייה של החברתיתכלכלית

טכניים פרסומים
 וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 61

31 ו0( 1991 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 ס00יס0ית הגיאוגרפית החלוקה 2

בישראל. העירוניים

19 הסביבה ואיכות אקלים שטח,



AREA
AREA1 OF DISTRICTS,
SUBDISTRICTS AND NATURAL
REGIONS

שטח
הנפות המחוזות, שטחי

הטבעיים והאזורים

(vop)סמל nowNatural
0בעיהאז1ר ואזור נפה ,!innAreaDistrict, subdistrictregion
.sq)הטבעי km.)and natural regioncode

כולל 0ן  21,946ISRAEL.שראל  GRAND TOTAL

הכל סך  היבשת1 21,501LANDהשטה AREA  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT
ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistirct

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01
יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT
צפת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03
מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04
חצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521Kinneretנפת SubDistrict
06narD163Kinerot06
מזרחי07 תרותון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Yizreelנפת SubDistrict
שאן08 בית j70v219Bet Shean Basin08
חרוד09 116Harodעמק Valley09
כ1נב10 142Kokhavרמת Plateau10
יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11
מנשה12 107Menasheרמת Plateau12
נצרתתירען13 246NazarethTiroanהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict
מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14
'חיעם15 246Yehiamאזור Region15
אילון16 128Elonאזור Region16
נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17
עכו18 106Akkoאזור Region18

גולן 1,176Golanנפת SubDistrict
104Hermon42חרמון42
צפוני43 479Northernגולן Golan43
תיכון44 307Middleגולן Golan44
דרומי45 286Southernגולן Golan45

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistirct
חיפה19 283Haifaאזור Region19

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT 20



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

הנפות ,nmnnn 1now
(המשך) הטבעיים והאזורים

(קנוחסמל nouNatural
נ1בעיהאזור ואזור נפה ,AreaDistirctנזחוז. subdistirctregion
.sq)הטבעי km.)and natural regioncode

חדרה 571Haderaנפת SubDistirct
הכרמל20 76Karmelרווף Coast20
יעקב21 זכר1ן 139Zikhronאזור Yaaqov Region21
אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22
חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistirct
348Sharon24שרון24

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

רנולה 312Ramlaנפת SubDistirct
לוד27 312Lodאזור Region27

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

אביב תל 170TELמחו? AVIV DISTRICT

אביב תל 170TelAvivנפת SubDistirct
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרום nnn14,107SOUTHERN DISTRICT

אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistirct
מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

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

שבע באר 2,835BeerSheva/נפת SubDistrict
גרר35 357Gerarאז1ר Region35
כשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Northernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
צפון40  הנגב 5,015Negevהר Mountains  North40
דרום41  הנגב 2,874Negevהר Mountains  South41

הימות 445AREAשטח OF LAKES

כינרת 165Yamים Kinneret (Sea of Galilee)
המלח2 280Yamים HaMelah? (Dead Sea)

Area of Israel  land area and lakes  according to the
administrative division of the state. includingEast Jerusalem
and theGolan.
Incl. also the southern basin of the DeadSea. an evaporation
pond at present. which is fed by the water of the northern
basin.

המינהלית החלוקה קוי לפי  והימות היבשתי השנוח  ישראל שטח 1

והגולן. ירושלים מזרח כולל המדינה, ש0ח של
אידוי. כבריכת משמש שכיום המלח, ים של הדרומי האגן את נם כולל 2

הצפוני. האגן ממימי המוזנת

21 הסביבה ואיכות אקלים שטח,



אקלימיים יסודות
אקלים

Calendar year 11992 לוח שנת

mnn

cTemperature.טמפרטורה

לחות
יחסית
ממוצעת
יומית2
("/)
Mean
daily
relative
humidity2

("/)

ExtremeקיצוניMean1ממוצעי
עם ימים on
No. of
days with

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

30
ויותר
30'
and
over

5
rinoi
5
and
less

החוף imt

יצחק 23.413.718538.120/60.910/2992.9אבן

דנ שדה אביב, 23.515.519537.411/4254/1551365.9תל

תחנה דנן, 23.813.618.738.620/60.226/1722665.2בית

מ0אורול1גית

נוריון בן תעופה 24.914.019.441.020/60.726/11242564.8נמל

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

כנען 19.111.115.135.713/86.510/24598הר

קיבוץ הד, 24513.018.738.920/60.85/11274668.0רמת
21.112.516.835.627/52.89/2645861.3שכם

תעופה נמל 20.210.115.135.64/94.14/1439365.6ירושלים.

נימאל 23.013.518.237.84/90.42/126בית

שבע 24.812.618.741.020/61.026/11324059.7באר

הירדן שקע

והערבה

בלום 25.311.718.541.23/92.528/121515262.6כפו

אי 26.114.820.440.012/90.629/21603061.5דגניה

צבי 27.814.321.043.528/50.510/21843657.4טירת

30.217.723.945.210/72.526/12205228.7אילת

;1.3 בלוח נתונים בהם שיש החורשים פי על ו
ארעיים. הם 1991/92 הנו!1ם ולשנת ל1992 הנתונים

.1.4 בלוח נתונים בהם שיש החודשים פי על 2

.1992 אונוסטספטמבר בולל לא 3
.1992 יולי0פטמבר כולל לא 4
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CLIMATE
CLIMATIC ELEMENTS

Rain year 1X1991VIII 1992 ' גשם שנת

הכל סך
משקעים
ומנז)
Total

precipi
tation
)mm)

עם ימים Numberמספר of days withנומפרטוררTemperature "C

Station

r<0 1

a'P17e/0
ויותר

1 .ווווח
precipi
tation
and
more

ihvi
Snow

בת

Hail
D'nin

Thunder
סערות
Gales

ערפל
Fog

סופות
Meanממוצע

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

'ni'
Daily

Coastal Region

1,14164382883733123.513.818.6Even Yizhaq

1,064670 61854023.315.619.4Tel Aviv, Sede Dov

1,10267032478023.813.618.7Bet Dagan, Met.

Station

1,224661420910024.414.019.2Ben Gurion Airport

Hill Region and

inland valleys

1,0837319.011.215.1HarKenaan

1,05867021924124.313.118.7Ramat David, Qibbuz

1,3607185153021.212.616.9Shekhem (Nablus)

1,273671528435020.110.215.1Jerusalem, Airport

1,0295423.013.618.3Bet Jimal

2804025.012.518.7BeerSheva

Jordan Rift

and Arava

8696941254124o25.211.918.5Kefar Blum

7556126.214.920.5Deganya Alef

59351011607127.814.521.1Tirat Zevi

17530.117.924.0Elat

1 From months for which there are data inTable 1 .3;
Date for 1992 and for the 1991/92 rain year are provisional.

2 From months forwhich there are data inTable 1.4.
3 Excl. August  September 1992.
4 Excl. July  September 1992.
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המקסימלית היומית הסמפרסורה של חודשי ממוצע
והמינימלית1

תקופהתחנה
DID'OpF)Maximum

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

החוף אזור

יצחק 199212.612.917.222.725.929.730.531.530.530.223.014.6אבן

1966198315.917.219.824.027.529.830.931.230.628.823.418.0

וב ו^דה אביב, 199215.715.218.322.124.127.128.830.129.928.325.117.3תל

1964197917.318.220.122.824.327.128.829.328.626.523.318.9

תחנה דגן, 199214.815.018.622.925.529.129.730.829.728.624.716.8בית

1964197917.919.221.524.626.729.330.630.929.928.024.219.4מסאורולוגית

גוריון בן תעופה 199214.114.518.524.827.431.231.633.031.330.325.017.2נכזל

1951196018.519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים
כנען 19926.05.511.318.423.627.428.330.227.826.516.38.0הר

196419799.211.214.218.724.328.029.429.127.223.417.010.8

קיבוץ דוד, 199213.613.318.023.126.630.731.533.131.831.724.915.6רמת

1964197916.618.320.824.528.431.332.332.531.429.124.418.2

19929.69.814.620.824.327.928.630.127.928.120.012.1שכם

1970197913.014.817.221.324.826.627.827.827.025.219.813.8

תעופה נמל 19927.98.312.919.723.627.328.129.727.927.618.811.1ירושלים,

1968198311.713.216.220.925.427.928.928.828.025.318.813.5

ג'מאל 199212.712.417.222.926.731.332.630.529.822.714.7בית

1964197915.817.620.124.228.030.631.531.730.528.223.217.5

שגע 199213.414.018.424.128.432.733.034.031.130.023.415.5באר

1964197916.418.421.325.629.331.932.932.831.128.623.417.9

והערבה /irwVjivi

בלום 199213.112.418.724.829.032.433.135.133.232.824.114.6כפר

1964197916.418.521.225.129.632.333.333.432.630.024.518.0

אי 199214.113.719.425.729.933.835.036.534.330.824.215.6דגניה

1964197917.619.622.526.831.734.936.036.134.630.525.019.1

צבי 199215.115.420.927.131.835.536.638.135.734.326.117.0סירת

1964197918.220.323.328.033.136.137.337.435.732.326.419.9

199218.418.924.429.934.238.839.039.836.834.627.020.2אילת

1964197920.823.126.330.635.238.339.439.036.433.027.422.0

ארעיים. הם ל1993 הנתונים ו
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MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE1
CO

Minimum
PeriodStation

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Coastal Region

5.9 6.07.811.314.518.019.522.020.017.313.78.31992Even Yizhaq

8.5 8.110.012.615.218.220.320.819.817.813.810.019661983

7.7 7.810.613.016.620.022.223.121.918.715.4951992Tel Aviv, Sede Dov

9.5 9.011.313.816.419.922.022.421.117.714.010.619641979

6.8 6.48.111.214.817.819.621.419.115.913.28.81992Bet Dagan, Met.

6.8 6.68.611.013.617.119.319.618.114.811.28.219641979Station

6.8 6.68.511.715.318.320.021.219.217.214.48.91992Ben Gurion Airpotr

6.9 6.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.719511960

Hill Region and
inland valleys

1.6 1.94.49.913.417.117.319.417.517.510.13.71992HarKenaan

5.0 4.16.89.713.516.618.118.016.714.710.65.919641979

5.7 5.06.610.714.518.219.821.918.715.412.17.21992Ramat David,

6.1 5.67.810.313.817.720.020.218.514.610.37.019641979qibbuz

3.7 4.16.910.714.217.619.020.318.417.412.26.01992Shekhem (Nablus(

8.0 7.29.612.315.117.219.019.118.416.613.18.219701979

1.4 194.58.012.315.316.617.416.014.69.74.11992Jerusalem, Airport

4.8 4.06.79.612.615.417.217.216.313.99.55.719681983

5.7 6.68.411.915.120.020.819.417.514.48.61992Bet Jimal

9.2 8.510.712.915.418.419.820.219.317.414.310.119641979

5.1 4.67.310.614.717.118.520.217.916.012.27.61992BeerSheva

6.9 6.08.911.513.916.718.518.617.114.711.07.319641979

Jordan Rift

and Arava

4.9 4.96.410.013.916.118.019.216.712.511.96.21992Kefar Blum

6.3 5.78.110.613.216.118.018.216.713.29.66.919641979

6.5 6.48.512.016.519.821.623.721.317.714.48.71992Deganya Alef

7.7 7.05.412.115.519.021.421.820.517.21258.719641979

6.8 5.77.712.015.819.121.123.221.017.713.68.11992Tirat Zevi

7.7 7.09.412.115519.021.421.820.617.212.58.719641979

9.1 7.812516.621.024.225.226.223.921.715.09.71992Elat

11.0 9.213.917.521.123.825.225.423.720.415.610.719641979

Data for 1992 are provisional.
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ממוצעת1 יחסית לחות
אחוזים

*****וווווותקופהתחנה

החוף אחר

יצחק 1992אבן

19651983696867626064

רב שרה אביב, 1992666964666968תל
19641979676766646872

מסאוחלוגית תתנה דג), 1992697364646460בית

19641979747269666869
גוריון בן תעופה 1992727667606161נמל

19511960737471666063

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

ננען 1992הר

19641979787266574745

קיבוץ דוד, 1992768270696662ומת

19641979747372666363

1992717661575653שכם

19701979636059524956

תעופה נמל 1992778470615753ירושלים,

19681983757269574849

נ'מאל 1992בית

19641979666362565557

שבע 1992687168555149באו

19641979666459545356

והערבה הירדן שקע

בלום 1992758163575654כפר
19641979706864595354

אי 1992728065595554דגניה

19641979716966574948

צבי 1992727662554949סירת

19641979696865554848

1992474232272722אילת

19641979464235312624

ארעיים. הם ל1992 הנתונים 1
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MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percents

VIIVIIIIXXXIXIIPeirodStation

Coastal Region

1992Even Yizhaq

68686563616819651983

6770616854691992Tel Aviv, Sede Dov

72716867636619641979

6570606755721992Bet Dagan, Met. Station

71717070707419641979

6266606354761992Ben Gurion Airport

65666462667019511960

Hill Region and inland

valleys

5553534157851992Har Kenaan

49525554617419641979

6367606457801992Ramat David, qibbuz

66666565657419641979

6065605052751992Shekhem (Nablus(

61656757556519701979

6163635263831992Jerusalem, Airport

56616256617319681983

1992Bet Jimal

60626461606419641979

5659585955681992BeerSheva

60626360616719641979

Jordan Rift and Arava

5760575356821992Kefar Blum

59625958627119641979

5458535455791992Deganya Alef

51535457607119641979

4852495051761992Tirat Zevi

49525353556719641979

2829333640481992Elat

27303538424719641979

1 Data for 1992 are provisional.
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PRECIPITATION1 1D'ypem

שנתמי ;na\wxmm; rain year

mrm'תקופה
Period1

הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור Region
מטעים ,1991/92987.510.6206.4315.8149.1267.221.06.17.43.9Akkoעכו, plantations

19611990611.00.938.488.4144.5146.791.066.026.76.6

יצחק 1991/921,114.14.7207.5306.9226.2314.429.41.83.319.9Evenאבן Yizhaq

19611990654.21.331.083.0165.0150.0110.079.029.05.9

אביב, 1991/921תל ,064.37.4186.9407.9186.2238.629.73.24.4Tel Aviv,

דב 19611990523.80.834.078.0133.0125.080.051.019.03.0Sedeשדה Dov

תחנה רגן, 1991/921,102.11.2178.7385.2214.9273.238.20.86.63.3Betבית Dagan, Met.

19611990552.90.427.472.4143.4138.888.460.419.62.1Stationמטאורולוגית
תעופה 1991/921נמל ,223.85.3173.4408.3232.8345.541.60.810.75.4Ben Gurion
גוריון 19611990571.40.224.074.0138.0149.097.062.024.03.2Airportבן

ההרים Hillאזור Region
inlandוהעמקים
valleysהפנימיים

כנען 1991/921,082.93.5154.1345.6222.3296.835.42.420.12.7HarKenaanהר
19611990712.41.429.284.7145.2174.4126.798.244.87.8

רוד, 1991/921,058.49.1168.1339.4197.9294.729.28.53.58.0Ramatרמת David,
19611990537.90.923.064.0133.0127.089.068.028.05.0qibbuzקיבוץ

1991/921,360.212.7126.6472.2261.1384.769.74.728.5Shekhemשכם (Nablus(
19611990598.03.018.060.0121.0142.0114.096.041.03.0

,1991/921,272.920.7131.9417.9207.2390.167.02.86.928.4Jerusalemרושלים, airport
תעופה 19611990590.00.223.667.8110.3143.4113.397.931.52.0נמל

נימאל 1991/921,028.71.4123.6367.5198.7285.042.02.48.1Betבית Jimal

19611990515.90.820.058.0102.0132.0101.074.026.02.1_

שבע, 1991/92280.313.48.650.095.988.523.60.3Beerבאר Sheva,
הנגב 19611990206.20.48.021.043.050.038.028.015.02.8Negevמכון Inst.

הירדן Jordanשקע Rift
andוהערבה Arava

בלום 1991/92868.911.8109.9230.5184.1259.845.94.59.113.3Kefarכפר Blum

19611990524.10.422.064.0107.0122.095.074.031.08.7

אי 1991/92754.73.792.6191.0176.4261.118.91.74.94.4Deganyaדגניה Alef

19611990407.90.617.050.087.093.069.056.030.05.3

צבי 1991/92592.89.071.2144.1142.6196.422.26.50.8Tiratטירת Zevi

19611990273.90.212.035.060.062.045.039.015.05.7

1991/9217.01.84.48.91.9Elatאילת

1961199031.403.04.06.05.05.04.03.01.4

1 Data for 1991/92 are provisional. ארעיים. הם ל1991/92 הנתונים
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NUMBER OF RAINDAYS

rain year

הגשומים1 הימים מספר

גשם שנת

mnn'r)D1j7n
Peirod1

הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור Region
מטעים 1991/9272עכו,

181813205241Akko, plantations
938/391947/4853.60.32.66.610.212.79.68.52.11.0

יצחק 1991/9264271612176112Evenאבן Yizhaq
938/391947/4857.60.22.76.410.612.79.610.33.51.6

אניב, 1Tel_1991/92673720151461תל Aviv,

רב 938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeשדה Dov
תחנה תן, 1991/926716181618521Betבית Dagan, Met.

938/391947/4845.20.12.06.19.49.67.27.82.30.7Station.מטאורולוגית
תעוקה 1991/926626171517432Benנמל Gurion
גוריון 938/391947/4845.40.21.95.88.59.47.78.72.40.8Airpotrנן

ההרים Hillאזור Region
inlandוהעמקים
valleysהפנימיים

כנען 1991/9273191614234132Harהר Kenaan
1938/391947/4860.60.12.16.110.413.310.711.24.22.5

דוד, 1991/9267371612204311Ramatרמת David,
938/391947/485250.12.35.79.612.09.49.22.71.5qibbuzקיבוץ

1991/927138191417514Shekhemשכם (Nablus;
1938/391947/4846.80.11.75.47.710.48.68.93.01.0

,1991/9267361712205121Jerusalemירושלים, airport
תעופה 1938/391947/4845.52.05.18.58.98.38.13.01.6נמל

גמל 1991/925416101317412Betבית Jima!
1938/391947/4843.02.15.17.28.57.78.52.71.2

שבע, 1991/924012810163Beerבאו Sheva,
הנגב 1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8Negevמכון Inst.

הירד) Jordanשקע Rift
andוהערבה Arava

בלום 1991/9269271614205221Kefarכפו Blum
1938/391947/4859.70.31.86.110.311.812.510.15.01.8

אי 1991/926118151120411Deganyaדגניה Alef
1938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9

צבי 1991/92512611131531Tiratטיות Zevi
1938/391947/4842.51.04.88.29.47.38.52.60.7

1991/9251121Elatאילת

1938/391947/484.60.10.31.10.61.01.00.30.2

ו In annual data, days with at least 1 mm. rainfall. Data for
1991/92 are provisional.

הנתונים נשם. ממ 1.0 לפחות בהם שירד ימים השנתיים. בנתונים 1

אוע"ם. הם ל1991/92
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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

אויר mm.1980198519891990§19911992UnitAirלחה0 pollutant

ממוצעת אוכלוסייה

יבשתי שטוו

מיליונים

קמר

3.88
20,325

4.23

21,501

4.52

21,501

4.66

21,501
4.95

21,501
5.12

21,501

Millions

km2

Average population
Land area

Carbon dioxide (CO2)
הנפלטת סונותהכמות 6,3417,2429,1739,5209,69810,9331אלפי ,000 tonsQuantity emitted

לנפש 1.631712.032.041.962.14tonsAverageטונותממוצע per capita
לקמר 0312337427443451508tonsAverageונותממוצע per km2

(CO2) n*nnn פחמן

Carbon monoxide (CO)
1 ,000 tonsQuantity emitted

kg.Average per capita
tonsAverage per km2

601 522 490 474

117.38 105.45 105.15 104.87
27.95 24.28 22.79 22.05

(CO) oxnmn inriD
הנפלטת 0ונותהכמות 284371אלפי

לנפש 73.2087.71קנממוצע

לקמו 13.9717.26טונותממוצע

Sulphur oxides (SOx)
1 ,000 tonsQuantity emitted

kg.Average per capita
tonsAverage per km2

290 276 272 §269 251 308
56.64 55.76 58.37 59.51 59.34 79.38
13.49 12.84 12.65 12.51 11.67 15.15

(SOx) גפרית nmnnn
הנפלטת סונותהכמות אלפי

לנפש קנממוצע
לקמר טונותממוצע

Nitrogen oxides (NOx) (NOx) \pm nixinnn
הנפלטת טונותהכמות 'd*7n791111421461521711 ,000 tonsQuantity emitted

לנפש גממוצע ?20.3626.2431.4231.3330.7133.40kg.Average per capita
לקמו 3.895.166.606.797.077.95tonsAverageטונותממוצע per km2

(HC) Hydrocarbonsפחמימנים (HC)
הנפלטת טונותהכמות 3445576063741,000אלפי tonsQuantity emitted

לנפש 8.7610.6412.1612.8812.7314.45kg.Averageקגממוצע per capita
לקמר 1.672.092.652.792.933.44tonsAverageטונותממוצע per km2

(SPM) nmn /7jm Suspendedקיק1 particulate
matter (SPM)

הנפלטת טונותהכמות ■dVn2722262625251 ,000 tonsQuantity emitted
לנפש 6.965.205.755.585.054.88kg.Averageלוגממוצע per capita
לקמר 1.331.021.211.211.161.16tonsAverageטונותממוצע per km2

(Pb) Leadעופרת (Pb)
הנפלטת ntmnטונות 0.430.540.280.290.300.321,000אלפי tonsQuantity emitted
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS
FROM FUEL COMBUSTION,
BY TYPE OF FUEL
Tons, unless otherwise stated

אויר מזהמי של jiio'Vd
הדלק סוג לפי דלק, משייפת

אחרת ציין אם אלא טונות.
Fuel 1992 §1991 1990 1989 1985 1980 הדלק

CARBON DIOXIDE (CO2)
)1,000 tons)
Liquid fuel1
Bituminous coal
Natural gas
Cement production

CARBON MONOXIDE (CO)
Liquefied petroleum
gas (LPG)

Gasoline
Kerosene
Distillate fuel oil
Light residual fuel oil
Heavy residual fuel oil
Bituminous coal

SULPHUR OXIDES (SOx)
Gasoline
Kerosene
Distillate fuel oil
Light residual fuel oil
Lowsulphur residual fuel oil
Heavy residual fuel oil
Bituminous coal

NITROGEN OXIDES (NOx)
Liquefied petroleum
gas (LPG)

Gasoline
Kerosene
Distillate fuel oil
Light residual fuel oil
Heavy residual fuel oil
Bitumionous coal

HYDROCARBONS(HC)
Gasoline

EMISSION OF
SUSPENDED PARTICULATE
MATTER (SPM)
Gasoline
Kerosene
Distillate fuel oil
Light residual fuel oil
Heavy residual fuel oil
Bituminous coal

LEAD (Pb)
Gasoline

10,933 9,698 9,520 9,173 7,242 6,341

6,908 6,492 6,433 6,254 4,980 5,975
3,762 2,943 2,819 2,648 2,012 ' 0

18 18 23 26 33 108
245 245 245 245 217 258

600,995 521,563 490,168 473,876 371,008 284,166
88 64 63 59 50 46

558,065 481,931 452,170 436,410 342,448 260,966
40

38,907
141

2,206
1,548

36
35,903

113
2,251
1,265

48
34,246

113
2,367
1,161

51
33,730

115
2,420
1,091

29
25,645

117
1,826
893

. 47
20,437

113
2,557

0

290,435 275,979
6,160 5,744
220 196

12,552
11,200
8,640
76,090 179,640
75,573 61,413

10,816
8,950
9,220

70,917 152,391
420 305

272,348 §269,243 251,081 308,129
5,564 5,256 3,748 2,976
264 280 160 260

10,208 9,312 7,008 8,168
9,666 9,882 11,160 10,800
7,900 9,780 860 0

182,538 181,998 184,150 285,925
56,208 52,735 43,995 0

145,883 142,292 111,199 78,888
301 281 236 219

35,478
147

52,164
564

29,381
52,763

73,527
73,527

30,638
131

48,042
451

29,973
42,851

63,496
63,496

28,746
177

45,495
451

31 ,506
39,207

59,575
59,575

27,744
188

44,634
461

32,206
36,778

57,498
' 57,498

21,771
107

33,402
469

24,438
30,776

45,118
45,118

16,591
174

27,258
454

34,192
0

34,383
34,383

25,475 24,597 25,609 25,697 21,682 26,773

805
20

8,790
63

13,682
2,115

323
323

696
18

8,134
50

13,942
1,757

302
302

653
24

7,667
50

15,590
1,625

292
292

630
26

7,536
51

15,919
1,535

276
276

494
15

5,512
52

14,461
1,148

543
543

377
24

4,598
50

21,724
0

432
432

(CO2) ■ismnn inno
>וו1ות| (אלפ1

נוזלי1 דלק
ביטומנ1 פחם

טבעי גז
מל0 "צור

(CO) חדחמצנ> פחמן
1in'ono n

(גפמ) niiyn
בנזין
נפ0
סולר

קל מזו0
כבד מזונ1

ביטומנ1 פחם

(SOx) גקרית תחמוצות
בנזין
נפט
סולר

קל מזוט
דלגפרית מזוט

כנד מזוט
נינוומנ' פחם

(NOx) רונקן תחמוצות
פחמימני גז

(נפמ) מעונה
בנזין

נפט
סולר

קל מזוס
נבד מזוט

ניטומנ1 פחם

(HC) פחמימנים
במין

מרחף אגק חלקיקי
(SPM)

בנזין
נפ0

סולר
קל מזוט
נבד מזוט

נ'טומנ1 פח0

(Pb) עופות
בנזין

1 Includes: gasoline. kerosene, distillate fuel oil. residual fuel oil,
and liquefied petroleum gas (LPG).

(נפמ). מעובה פחמימני וגז מזוט סולר, נפט, בנזין, כולל:
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS,
BY TYPE OF CONSUMER

Tons

משריפת אויר מזהמי פליטות
הצרכן סוג לפי דלק,

טונות

והשימוש הצרכן 1991.1992Type§1980198519891990סוג of consumer
and use

(CO) חדחמצני 284,166371,008473,876490,168521,56300,995CARBONפחמן MONOXIDE (CO)
'rarmn n,70n406370457490483577Space heating1

מנועי 280,929367,778469,511485,714516,99196,017Motorרכב vehicles
במין רכב :260,966342,448436,410452,170481,93158,065Thereofמזה: gasoline vehicles

2,8312,8603,9083,9644,0894,401Industryתעשייה
חשמל "צור :01,9851,9312,8292,9033,0503,379Thereofזה: electricity

production

(SOx) גפרית 269,243272,348275,979290,435SULPHUR§308,129251,081תחמוצות OXIDES (SOx)
מרוזבית' 3,8363,4884,2484,5924,5725,348Spaceהסקה heating1

מטעי 6,9767,3409,56010,25210,48811,720Motorרכב vehicles
בנזין רכב :2,9763,7485,2565,5645,7446,160Thereofמזה: gasoline vehicles

297,317240,253255,435257,504260,919273,367Industryתעשייה
חשמל "צור :203,242145,817155,813161,320171,581185,909Thereofמזה: electricity

production production

(NOx) חנקן 78,888111,199142,292145,883152,391170,917NITROGENתחמוצות OXIDES (NOx)
מרחבית' ryon1,5511,4201,7541,8791,8532,227Space heating1

מנועי 41,98353,99169,84971,41475,23483,752Motorרכב vehicles
בנזין רכב :16,59121,77127,74428,74630,63835,478Thereofמזה: gasoline vehicles

35,35455,78870,68972,59075,30484,938Industryתעשייה
חשמל "צור :24,82344,45057,60759,72362,72872,841Thereofמזח: electricity

production production

(HC) 34,38345,11857,49859,57563,49673,527HYDROCARBONS(HC)פחמימנים
בנזין 34,38345,11857,49859,57563,49673,527Gasolineרכב vehicles

(SPM) 26,77321,68225,69725,60924,59725,475EMISSIONחלקיקים OF
SUSPENDED PARTICULATE

MATTER (SPM)
מרחבית' 149131165175171199Spaceהסקה heating'

מנועי 4,7975,8827,9358,0638,5269,251Motorרכב vehicles
בנזין רכב :377494630653896805Thereofמזה: gasoline vehicles

21,82715,66917,59717,37115,90016,025Industryתעשייה
חשמל "צור :14,3838,57110,76010,6319,65810,030Thereofמזה: electricity

production production

(Pb) 432543276292302323LEADעופרת (Pb)
בנזין 432543276292302323Gasolineרכב vehicles

(חדרים בבניינים חללים של חימום וכוי)1 מבוא.פרוזדורים ראה ptr. 1 see introduction.1 rnrrirlnre
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2. Concentrations of air pollutants
CONCENTRATION OF SULPHUR
DIOXIDE (SO2) AND NITROGEN
OXIDES (NOX) IN THE
ATMOSPHERE1
Micrograms per m atmosphere

אויר .nnor 1tvi atan .2
)so2) דוחמצנית גפרית ריכוזי
באוירי (nox) חנקן ותחמוצות

או"ר למ מיקרוגרמים

(NOX) חנקן תחמוצות
Nitrogen Oxide (NOX)

תיפקוד
התחנה3

Uptime of
monitoirng
station3

חצ1 ערך
סירב" שעת1
Maximal
halfhour
value

נוירב1 ערן
שעות ל24
Maximal
daily
value

inaya
Average

שיטה*
Method2

(SO2) n'arorvn rmoj
Sulphur Dioxide (SO2)

תיפקוד
התחנה3

Uptime of
monitoirng
station3

חצי ערך
סירב' שעתי
Maximal
halfhour
value

סירב1 ערך
שעות ל24
Maximal
daily
value

ממוצע
Average

2no'iu
Method2

560940
OF TOWNCOMMERCIAL CENTER

Jerusalem
713521,06473
944321,00468
9435296456
5528169473

Tel AvivYafo
0
0
0
0

Petah Tiqwa
nV
0
0
0

THE TOWNINDUSTRIAL CENTER OF
Haifa

0
0

369459684
319472689

INDUSTRIAL SUBURB
Ashdod

953691,63586
5769093
5891490
7380785

Hadera
6044898

205134889
205427495
347137296

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

12452692
3010150688
3312153088
5813281683

Hadera
4922387

164838387
177129780
386035974

Qiryat Gat

500
1,000 280

מסחרי עירוני מרב!
ירושלים

גת קוית

Standard תקן
99.75"/
1007

19891185222839
1990132614335
199114348069
1992184111070

אביביפו תל
198910
"19903715670195
19912810958995
19922811361095

תקוה פתרו
198910
5199012828295130
19918029589048
19925222594575

תעש עירוני "n.מרכז
חיפה

19891473381,84981
1990472512,62362
1991271411,30084
19922213850086

תעשיית פרבר
אשדוד

19892221331,53985
1990292,46295
1991112,28893
19921581985

חדרה
198936034698
1990106542177
1991106049294
199244746195

מגורים פרבר
נתניה

198931820892
§1990164727288
199153726279
19924429983

חדרה
198933636787
1990'84435188
199185235181
199287642477

19891040
199021034283852326011694
1991164225795366813591
1992102925794324715896

1 For the location of the stations in the towns  see Introduction. מבוא. ראה  בעהם התחמת מיקום נדנד
2 Measurement method: 1 .Flame Photometric; 2.Pulsed Uv fluorescence המדידה: nciD

3.lnstrumental coulometric titration; 4.Chemiluminiscence
3 Percent of uptime of monitoring during the year. השנה. במשך פעלה rannrny הזמן arw
4 As from 1990 data of the Electric Power Station  see introduction. מבוא. ראה  החשמל חברת תחנת נתוני ב990ו החל
5 As from 1990data of the PetahTiqwa Municipality  see introduction. מבוא. ראה  תקוה פתח עיריית נתוני בס199 ■7nn
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CONCENTRATIONS OF OZONE
(O3) AND SUSPENDED
PARTICULATE MATTER (SPM) IN
THE ATMOSPHERE1

(03< אוזון 1?on
אבק וחלקיקי
1>spm) מרחף

אויר למ3 here<erמיקרוגרמים m3 atmospMicrograms p

(03) וזון א
Ozone (03)

(SPM) מרחף אבק yjtrn
Suspended particulate matter (SPM)

n0'u
Method2

ממוצע
Average

סירב' ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

חצי ערך
מירב1 שעתי
Maximal
halfhour
value

1mnnn
Uptime of
monitoring
station'

2no'vu
Method2

vumn
Average

סידני ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

'mnnn
Uptime of
monitoirng
station1

200
COMMERCIAL CENTER OF TOWN

Jerusalem
0
0
0
0

Petah Tiqwa
0

12838625
12440078
14638063

INDUSTRIAL CENTER OF THE TOWN
Haifa

61 279 108
33 347 108

INDUSTRIAL SUBURB
Ashdod

Hadera

230
מסחרי עירוני מרב?

ירושלים
6411023265
5017927265
7217434467
6722031263

תקוה פתח
0

297823584
278425760
295723475

תעשייתי עירוני מרכז
חיפה

619935084
4711424989

תעשייתי פרבר
אשדוד

449031492
3533589
3936690
4028385

0
12138330
12948628
15770418

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

3322057
2924857
218464

Hadera
2915563
341.17755

(90)(26)

מנורים פרבר
נתניה

10
2557923219

344718810

Standard תקן
100?

1989
1990
1991
1992

1989
1990
1991
1992

1991
1992

1989
1990
1991
1992

1989
1990
1991
1992

1984
1985
1986

1990
1991
1992

Qiryat Gat
1989103
199026910418585318069
1991629818492419787
19925911019495294685

1 See notes 1and3to Table 1.10.
2 Measurement method: 1 . Chemiluminiscense; 2.  U.V. absorbtion

3.  Beta absorbtion; 4.  High volume sampler
1.10 mY! 1,3 הערות דאת

:rii'OTn no'vi
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ENVIRONMENT  WATER
Mlcrobial quality of drinking water
SAMPLES IN WHICH MICROBIOLOGICAL TESTS
OF DRINKING WATER1 WERE PERFORMED BY
THE "MEQOROT" COMPANY PRIOR TO SUPPLY
TO CONSUMERS (MOSTLY IN LOCAL
AUTHORITIES), BY DISTRICT

מים  סביבה איכות
n"nti>n ■r> "1\o הגויזןרוביא^ית האינות

מקרוביאליות בדיקות בהן שנערכו דגימות
חברת ידי על שתייה1 מי של

לצרכנים המים הספקת לפני מקורות
מחת לפי מקומיות), ברשויות (לרוב

בלתי בדיקות תוצאות עם תקינות'דגימות
Samples tested with results not up to standards2

שנבדקו דגימות
■rinr<Samples testedהדגימות מכלל rinxDistrict3

הכל TotalPercentסך of total samples

198919901991199219891990199119921989199019911992

הכל 8,3678,8499,3219,6934234814174055.15.44.54.2TOTALסו
ירושלים 1,3361,2831,3501,392341827152.51.42.01.1Jerusalemמחוז District
הצפון 1,3311,4131,5921,697761551671175.711.010.56.9Northernמחוז District
חיפה 1,1691,0571,1981,139493149244.22.94.12.1Haifaמחח District

המרכז 1,3251,4611,6711,749775450575.83.73.03.3Centralמוזה District
אניב תל 6927707537122088102.91.01.11.4Telמחוז Aviv District
הדרום 2,5142,8652,7573,0041672151161826.67.54.26.1Southernמחוז District

לצרכן: שסופקו D'O2.6562,9373,5744,221879376753.33.22.11.8Water supplied to consumers
0קו0יותן רשויות .(לרוב (mostly local authoirties)

aOtmv nno1631841695173411.82.24.10.2רJerusalem District
הצפון tino323427525643142324314.35.44.64.8Northern District
חיפה 418422530554441451.00.92.60.9Haifaמחוז District

המרכז 499500580749143332.80.60.50.4Centralמחוז District
אביב תל 0.2Tel_11.90.3_37838437040171מחוז Aviv District
הדרום 8751,0201,4001,357455828345.15.72.02.5Southernמחוז District

o'nivpo 5,7115,9125,7475,4723363883473305.96.65.96.0Waterקי0 from drillings
'onn/t nniponiandother sources*

D'?v/it nno1,1731,0991,181875311420142.61.31.71.6Jerusalem District
|is*n nno1,0089861,0671.05462132143866.213.413.48.2Northern District
r10*n nno751635668585452735196.04.35.23.2Haifa District
המרכז lino8269611,0911,000635147547.65.34.35.4Central District

אביב תל 314386383311137894.11.82.12.9Telמחוז Aviv District
הדרום 1,6391,8451.3571,647122157881487.48.56.59.0Southernמחוז District

1 Drinkablewater after treatment (potable water).
2 According to new regulations in force as of April 1989  see introduction.
3 Districts of the Ministry of Health, which include also Jewish localities in Judea, Samaria and Gaza Area.
4 At other sampling points in the water supply network: pipes. booster pumps, cisterns.

שפירים). (מים 0יפול לאחר לשתייה ראויים מים 1

מבוא. ראה  1989 באפריל החל שהופעלו החדשות התקנות לפי שנקבעו כפי 2

עזה. וחבל שומרון ביהודה. יהודיים "שובים גם הכוללים הבריאות, משרד מחוזות 3

בריכות. דוחפות. משאבות ציטרות, כגון: המים. הספקת ברשת אחרות דיגום בנקודות 4
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SAMPLES IN WHICH MICROBIOLOGICAL TESTS OF
DRINKING WATER WERE PERFORMED BY THE
MINISTRY OF HEALTH WITHIN LOCAL
AUTHORITIES, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

מיקרוביאליות בדיקות בהן שנערכו דגימות
הבריאות משרד ידי על שתייה מי של

ובפה מרוח לפי המקומיות, הרשויות בתוך

ונפה' T1nr<

ונבדקו דגימות
Samples tested

תקינות בלתי בדיקות תוצאות עם דגימות
Samples tested with results not up to standards

District
and subdistrict1

הכל Totalסך
הדגימות סכלל אחוז

Percent of total samples

llll
1989

IVXII
1989199019911992

קודמות תקנות לפי
Previous
regulations

חדשותי תקנות לפי
New

regulations2

קודמות תקנות לפי
Previous
regulations

חדשותי תקנות לפי
New

regulations2

llll
1989

IVXII
1989199019911992

llll
1989

IVXII
1989199019911992

הכל 12,91445,13764,33768,56973,4473354,5644,8594,3653,5282.610.17.66.44.8TOTALסך
ירושלים nnn2,1177,02510,6949,7899,692161212142411430.81.72.02.51.5Jerusalem District

הכל סן  הצפון מחוז
צפת נפת
כנות נפת

סהפ  יזרעאל נפת

3,681
878
526

1,127

11,022
2,286
1,947
3.416

15,369
2,981
2,549
4,955

17,252
3,491
2,605
5.658

18,240
3,461
2,519
5,775

206
82
69
23

2,156
527
547
593

2,273
588
552
674

2,051
596
516
460

1,494
421
399
264

5.6
9.3

13.1
2.0

19.6
23.1
28.1
17.4

14.8
19.7
21.7
13.6

11.9
17.1
19.8
8.1

8.2
12.2
15.8
4.6

NorthernDistirct total
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizre'el SubDistrict
 Total
Afula Area
Nazerath Area

Akko SubDistrict

עפולה תתנפת
נצרת תתנפת

עכו נפת

982
145

1,150

2,890
526

3,373

4,037
918

4,884

4,631
1,027
5,498

4,817
958

6,485

22
1

32

500
93
489

564
110
459

397
63
479

234
30
410

2.2
0.7
2.8

17.3
17.7
14.5

14.0
12.0
9.4

8.6
6.1
8.7

4.9
3.1
6.3

הכל סן  חיפה מחוז
חיפה נפת

חדרה נפת

1,674
1,116
558

4,736
3,161
1,575

6,612
4,104
2,508

7,519
4,402
3,117

8,392
4,636
3,756

20
6

14

423
194
229

393
137
256

298
126
172

247
107
140

1.2
0.5
2.5

8.9
6.1
14.5

5.9
3.3
10.2

4.0
2.9
5.5

2.9
2.3
3.7

Haifa Distirct total
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

הכל סל  המרכך מחוך
השרון נפת

תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

2,507
634
758

509
606

12,191
3,707
3,352

2,606
2,526

15,814
5,153
3,946

3,539
3,176

16,413
5,510
4,059

3,559
3,285

17,490
5,802
4,261

3,860
3,567

43
9

22

1

11

1,243
444
321

198
280

1,230
381
308

214
327

1,087
333
319

137
298

973
224
215

336
198

1.7
1.4
2.9

0.2
1.8

10.2
12.0
9.6

 7.6
11.1

7.8
7.4
7.8

6.0
10.3

6.6
6.0
7.9

3.8
9.1

5.6
3.9
5.0

8.7
5.6

CentralDistirct total
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa Sub
District

Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב תל nno1,1334,7175,8386,2356,920131721932793521.13.63.34.55.1TelAviv Distirct
הכל סך ■ הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

1,802
1,022
780

5,446
3,039
2,407

10,010
5,309
4,701

11,361
6,297
5,064

12,713
7,269
5,444

37
.28
9

449
340
109

556
420
136

409
315
94

319
279
40

2.1
2.7
1.2

8.2
11.2
4.5

5.6
7.9
2.9

3.6
5.0
1.9

2.5
3.8
0.7

Southern District  total
Ashqelon SubDistrict
Be'er Sheva Sub
District

ע1

Ui
o

1Seenote3toTable 1.12.
2 According to the new regulations, since April 1989  see introduction.

.1.12 ללוח 3 הערה ראה 1

מבוא. ראה  ואילך 989ו מאפריל החדשות התקנות לפי 2



Chemical quality of drinking water
CHEMICAL TESTS1 AND WATER
SOURCES THE "MEQOROT"
COMPANY TESTED, BY TYPE OF
TEST AND DISTRICT

השתייה מי של הכימית האיגות
ומקורות הכימיות1 הבדיקות

מקורות, חברת שבדקה המים
והמתת הבדיקה סוג לפי

JQ'0n nn^DWater sources2

בהם שנמצאו nmj7D
תקינותנבדקו בלתי תוצאות

כימיות Chemicalבדיקות testsTestedSources in which
below standard
results were found

3tinnDistrict3

הכלמלאותחלקיותמצומצמות0ךהכל הגלסך הדגוםסך nmjit
TotalRestrictedPartlyFullTotalTotal7o of all

sampling
sources

הכל TOTALסך

19891,502 1,677641116708.7 581989
19901,824 1,9798669642€.2 401990

§19912,057 2,22377896404.1 261991§
19922,244 2,404857568410.1 691992

ירושלים Jerusalemמחוז District
1989169 18368715.6 41989
1990185 19234661.5 11990
1991149 16689575.3 31991
1992123 138510616.6 41992
הצפון Northernמחוז District
1989463 49515171346.7 91989
1990553 58212171517.3 111990
1991567 61530181365.9 81991
1992599 639261415220.4 311992

וזיפה Haifaמחוז District
1989186 211421826.1 51989
199089 106107492.0 11990
199188 10497585.2 31991
1992235 2581310822.4 21992

המרכז Centralמחוז District
1989214 2395201176.8 81989
1990349 37514121078.4 91990
1991464 4919181283.1 41991
1992372 39812141224.1 51992

אביב תל Telמחוז Aviv District
198946 5610229.1 21989
199088 9011238.7 21990
199179 100615229.1 21991
199298 1002244.2 11992

הדרום Southernמחוז District
1989424 493343524412.3 301989
1990560 63446282466.5 161990
1991710 74715222392.5 61991
1992817 871292524310.7 261992

\ Before preparing thewater for its various uses.
2 As from 1 991.data refer only to water sources that operated

more than 400 hours a year.
3 See note3toTable 1.12.

שונים. לשימושים אותם שמכשיר במים ה0יפול לפני
יותר שפעלו מים למקורות וק מתייחסים הנתונים .1991 בשנת החל 2

בשנה. שעות נז400
.1.12 ללוח 3 הערה ראה 3
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אוכלוסייה

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

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

הגולן. של
המפקד תוצאות היהודית, האוכלוסייה בעבור
השוטפים, לאומדנים מאד קרובות היו 1961 ב שנערך
1972 של אלה לאומדנים; כבסיס שימשו כן ועל
במספר חסר בגלל השוטפים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 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
תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה באשר
השוטף מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות 1961 מפקד
המוסלמית, האוכלוסייה בעבור בעיקר  תאריך לאותו
בעיקר בכ5,000, נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד לנוצרים. בנוגע
המוסלמית. האוכלוסייה בעבור נפשות בכ10,000
1983 מפקד תוצאות הוגדלו התוצאות, הערכת אחרי
אירציפות יש לכן, לאומדנים. כבסיס נפש ב5,000
בין ,1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף האומדן בין
לתחילת 1982 סוף ובין ,1972 לתחילת 1971 סוף

.1983
אחרות, תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים

לשנה. אחת נערכים
מבוסס מסוימת שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
החת עם קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על
מוסיפים זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים כל
לפי העולים ואת האומדן שנת של הלידות את
של ההגירה מאזן ואת הפטיחת את ומורידים גיל,
התוספות של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי התושבים
השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל לבסיס וההורדות
ומאז 1983 עד חושבה ממוצעת אוכלוסייה
בשנים החודשיים. הממוצעים 12 של כממוצע 1990
חושב הממוצע בעלייה, שפל שנות שהיו ,19891983
לסוף הנסקרת השנה בסוף האוכלוסייה גודל בין

שלפניה. השנה
על מבוססות התחזיות אוכלוסייה. תחזיות
והתפתחותה ,1990 שנת סוף של האוכלוסייה
כאן מתפרסמת .2005 שנת ועד זאת משנה הצפויה
המועצות מברית עולים 500,000 של בהנחה תחזית
יתר פירוט .19951991 בחומש הצפויים לשעבר
רשימה (ר' 913 מסי מיוחד בפרסום הופיע ההנחות

להלן).

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

אחריהם. באוכלוסייה

הגדרות
תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
ללא קבע ותושבי ישראלית אזרחות בעלי  קבועים
מישראל הנעדרים אלה (לרבות ישראלית אזרחות
(ראה בכוח ועולים  האומדן) בעת משנה פחות
יהודה ובאזורי בישראל הנמצאים (4 בפרק הגדרה
ותושבים תיירים נכללים כן עזה. ובחבל ושומרון
שהו 1983 האוכלוסין מפקד במועד אשר ארע"ם
ואנשי דיפלומטים (למעט משנה למעלה בישראל

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

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

לעיל. שצוינו המרכיבים על נוסף תכונותיהם, לפי
את כוללת פק0ו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בארץ הנמצאים בכוח והעולים הקבועים התושבים
הארעיים והתושבים התיירים את וכן האומדן, בעת
הקבועים התושבים את כוללת אינה בארץ; הנמצאים

תאריך. באותו מהארץ שנעדרו בכוח והעולים
קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים הפרק לוחות

בדרך כוללים הלוחות ודת: אוכלוסייה קבוצות
נוצרים, מוסלמים, יהודים, לפי האוכלוסייה פירוט כלל

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:  וילאיהודים
לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך עד
האומדן. בעת הגבולות לפי לידה: ארץ

לילידי הלידה; ארץ  לארץ חוץ לילידי מוצא: ארץ
האב. לידת ארץ  ישראל
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הייצור שבו, שיתופי, כפרי "שוב שיתופי: מושב
באופן מתנהלת הצריכה ואילו משותפים והשיווק

פרסי.
השיווק הייצור, שבו שיתופי, כפרי "שוב קיבוץ:

שיתופי. בסים על מאורגנים והצריכה
"שוב של תכונות בעלי מוסדות מוסדי: "שוב
ארור. "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
שי כאגודה המאוגד "שוב קהילתי: "שוב
ואשר חקלאיות לנחלות זכות בעל שאינו תופית,
(ה"צרנ1, השיתופית האגודה של הפעולה תחומי
נקבעים והיקפה והחברתי) המוניציפאלי הצרכני,

התושבים. ידי על
המפחדים תושבים הם אלה ליישובים. מוווץ גרים
"שוב של לתחום מחוץ ומתגוררים קסנות בקבוצות
אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם המקומות כלשהו.

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

ליישובים). מחוץ הגרים בין

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

השנתון. מלוחות גיל, לפי בררום

וקבועה שוספת "ש/כ צורת
עשויה שלהם היישוב צורת שהגדרת "שובים יש
מקסגוריה או לעירונית כפרית מקסגוריה להשתנות
נתונים השוואת לאפשר כדי לאחרת. אחת עירונית
קבועה. "שוב צורת נקבעה לשנה, משנה דמוגרפיים
זו היתה הקבועה היישוב צורת 1988 שנת עד
שחלו הרבים השינויים בגלל .1983 במפקד שנקבעה
המצב עלפי הקבועה היישוב צורת עודכנה מאז,
בלוחות המופיעה היישוב צורת וזאת ,1988 בסוף
היישוב צורת הלוחות יתר בכל ו2.18. 2.11 ,2.6

השוספת. היא

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

זה. בתחום
שלהם: הפנימי למבנה בהתאם חולקו ערים אגדי

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

הגדרות
והמקיים בקביעות המאוכלס מקום חינו "שוב

הבאים: התנאים את
או קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.
או תושבים 10  1961 למפקד (עד יותר

יותר).
עצמי. מינהל לו יש ב.

אחר. "שוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
התכנון. מוסדות ירי על אושרה הקמתו ד.

וללאיהוד"ם ליהודיים מתחלקים היישובים
היישובים במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם

לאיהודים. של או יהודים של מכריע רוב יש
כ"מעור המוגדרים עירוניים "שובים שמונה יש
עם אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי בים",
תל ירושלים, והם: לאיהוד"ם, תושבים של ניכר מיעוט
מעלותתרשיחא, לוד, רמלה, עכו, חיפה, אביביפו,
 אחד כפרי ויישוב ב1983) (החל עילית נצרת
הן נכללים אלה "שובים ב1985). (החל שלום נווה
בסך הלאיהוד"ם; ביישובים והן היהודיים ביישובים

אחת. פעם רק נכללים אלה "שובים הכל
וחבל שומרון יהודה, באזורי הישראליים היישובים
הם  ומחולקים היישובים ברשימת כלולים עזה
מוניציפאלי מעמד "שוב, צורת לפי  ואוכלוס"תם

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

ל15 הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
שסח של יותר מפורסת חלוקה נעשתה נפות,
תינו 0בעי אזור כל סבע"ם. אזורים ל45 המדינה
או שלמה נפה מקרים ובכמה אחת, נפה של חלק

שלם. מחוז
ואחידים רצופים תחומים הינם הסבע"ם האזורים
האקלים הפיסי, המבנה מבחינת הן האפשר, ככל
הדמוגרפיות, התכונות מבחינת והן והקרקעות,

האוכלוסייה. של והתרבותיות הכלכליות

רודש) (סיווג "שוב צורת
והלוחות ההגדרות, שונו ,1983 מפקד בעקבות
(ההבדלים החדשות ההגדרות פי על הם זה בשנתון
פרסומי בסדרת 3 מסי בפרסום פורטו הסיווגים בין

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

גודלם.
שאוכלוסייתם היישובים כל כפריים: "שובים

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

שיתופית, כאגודה המאורגן כפרי "שוב מושב:
זה מונח כמשמעות חקלאיות, לנחלות זכות לו ויש
משפחתיות יחידות של "שוב ישראל. מקרקעי במינהל
הייצור מן חלק עצמאית. כלכלית ישות היא אחת שכל
השיתופית, האגודה בידי הוא הכלכלי המינהל ומן

התושבים. ידי על נקבעת השיתוף רמת כאשר
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בית משקי
הגדרות

יחד הגרים אנשים כקבוצת מוגדר בית משק
ימי רוב ארוחותיהם את ומכינים קבוע באופן בדירה
מאדם מורכב להיות יכול בית משק במשותף. השבוע
משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם יותר או אחד

הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל
הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות

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

קבע.
כלכלי, בית משק ראש הוא בית משק ראש

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

ביותר. המבוגר הגבר/האישה
"מרכז של להגדרה מתייחסים פיתוח: "שובי
העבודה למשרד המשותף פיתוח" לערי ההכוונה
הבינוי ומשרד והמסחר התעשייה משרד והרווחה,

והשיכון.

מקורות
על מבוססים וגודלם הבית 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
פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1985,
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד תוצאות
מחדש. 1985 מנתוני חלק עובדו הנתונים, והשוואת
המשפחות בעיבודי הנכללת האוכלוסייה הגדרת גם
הבית משקי עיבודי ב1985 החל למפקד: הותאמה
בדרום והבדוים המוסדות הקיבוצים, את כוללים אינם
,1990 בינוארמרס החל קבע. ביישובי גרים שאינם
.1988 בסוף אוכלוסייתם אומדן לפי מסווגים היישובים
לפי נתונים כשמשווים זה שינוי בחשבון להביא יש
מבנה על .1990 שלפני שנים נתוני עם "שוב צורת
וכן והשקלול הדגימה ושיטת וביצועו ארגונו הסקר,
 12 לפרק מבוא ראה האוכלוסייה, אומדני עדכון על

ושכר. עבודה
לבצע הסקר פוקדי יכלו לא ,1987 סוף מאז
התבצעה היא כמתוכנן. ירושלים במזרח הפקידה את
בםלפון. לפקוד אפשר היה שבהם בית במשקי רק
הלאיהודים של בנתונים בשימוש להיזהר יש לכן,

בירושלים.

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

היישובים נמצאים שבו שסח פנימית: כ1בעת
האגד. לגלעין מסביב

היישובים נמצאים שבו שטח תיכונה: טבעת
אביב). תל ערים באגד (רק הפנימית לטבעת מסביב
היישובים נמצאים שבו שסח חיצונית: נ1בעת

התיכונה. לטבעת מסביב
נוספת חלוקה דרומית): (צפונית,מזרחית, גזרות:

אביב. תל ערים באגד הטבעות של
ערים אגד  ערים אגדי שני הוגדרו בישראל
ששימשו העקרונות חיפה. ערים ואגד תלאביב
הגיאוגרפית בהחלוקה פורטו הערים אגדי לתיחום
פרסום בישראל, העירוניים היישובים של 0טטי00ית
,1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 3 לוטי

.239 עמוד

היישובים של המוניציפאלי המעמד
מקומיות: רשויות של סוגים 3 בין מבחינים
בלבד. אחד ליישוב מתייחסת עירייה

אחד ליישוב מתייחסת מקומית מועצה
בלבד.

"שובים למספר מת"חסת אזורית מועצה
שהיא כפרית מועצה להוציא כלל, בדרך כפריים

שיתופיים. "שובים בה שאין אזורית מועצה
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

מבוס "שובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
כפי השינויים קובץ מתוך שנעשו העיבודים על סים
פי על הפנים, במשרד התושבים במרשם שנרשמו
הנתונים אין כתובת. שינוי על התושבים של ההודעות
כוללים אבל עולים, של ראשונה השתקעות כוללים

עולים. של כתובת שינו"
על גם כתובת שינו" ברישום הוחל ,1981 בסוף
והודעת זהות תעודת בקשת דרכון, הוצאת טופס פי
.1990 באמצע הופסק לידה בהודעת השימוש לידה;
החל השינויים במספר ניכר לגידול גרם זה דבר
עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן ועל ב1982,

קודמות. שנים

נבחרים פרסומים
1986 בישראל יהודים של פנימית הגירה 880

2005 שנת עד בישראל האוכלוסייה תחזית 913
בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 939

1990
דמוגרפיות תכונות  ביישובים אוכלוסייה 947

1991 גיאוגרפיות בחלוקות
1991 בישראל המשפחות 951

41 אוכלוסייה

מיוחדים פרסומים
אי חלק  תש"ט) בחשון (וי התושבים רישום 36
בי חלק  תש"ט) בחשון (וי התושבים רישום 53

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215
א' חלק  19481964

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274
בי חלק  1948 1964
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1983  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי 1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
,'" ,33 ,28 ,25,22 ,20,19 ,17 ,1410 ,84,1 '00

.1715 ,12 ,11 י8, י01 .43,42,4038,36

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח

טכניים פרסומים וו חלק ירושלים מזרח

 וסמליהם אןכי1ס"תם רי"ש/ניםי ישימת 62 1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31 <01 1992 .17 ,118,62 מס'
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POPULATION ESTIMATES
THE POPULATION, BY RELIGION

Thousands

דת לפי ,n"oot"cn
האוכלוסייה אומדן

אלפים

השנה בסוף ממוצעתאוכלוסייה אוכלוסייה
Population at end of yearAverage population

דרוזיםדרוזים

הכל הכלואחריםO^OIOיהודיםסן ואחריםנוצרים0ו0למ'מ11fv'0סך

totalJewsMoslemsChristiansDruzeTotalJewsMoslemsChristiansDruze
and othersand others

8י XI 1948872.7716.7156,0 
1948758.7671.9
19491,173.91,013.9111.534.014.51 ,059.0901.0158.0
19501,370.11,203.0116.136.015.01,266.81,103.0113.835.014.8
19511,577.81,404.4118.939.015.51,494.31 .324.0117537.515.3
19521,629.51,450.2122.840.416.11,606.21,429.8120.939.715.8
19531,669.41,483.6127.641.416.81,650.31 ,467.7125.240.916.5
19541,717.81,526.0131.842.018.01,689.51,500.7129.741.717.4
19551,789.11,590.5136.343.319.01,750.41,555.3134.142.718.5
19561,872.41,667.5141.443.719.81,828.41,626.4138.943.519.4
19571,976.01,762.8146.845.820.51,930.51,721.2144.144.820.2
19582,031.71,810.2152.847.321.42,000.11.782.7149.846.621.0
19592,088.71,858.8159.248.322.32,062.11 ,836.2156.047.821.9
19602,150.41,911.3166.349.623.32,117.01,882.6162.849.022.8
219612,234.21,981.7174.951.326.32,189.91 ,942.0171.250.725.8
19622,331.82,068.9183.052.627.32,288.22,030.5178.951.926.8
19632,430.12,155.6192.253.928.52,379.72,111.3187.753.127.9
19642,525.62,239.2202.355.528.62,477.52,197.1197.354.628.5
19652,598.42,299.1212.457.129.82,562.62,269.8207.356.329.2
19662,657.42,344.9223.058.531.02,629.22,323.2217.757.830.4
19672,776.32,383.6289.671.032.12,715.22,362.6256.264.831.5
19682,841.12,434.8300.872.233.32,806.52,407.6294.671.832.6
19692,929.52,506.8314.573.534.62,884.22,469.6307.872.933.9
19703,022.12,582.0328.675.535.92,974.02,543.1321.374.535.2
19713,120.72,662.0344.077.337.33,069.32,620.1336.176.436.6
219723,225.02,752.7360.773.837.83,172.62,704.6352.377.837.8
19733,338.22,845.0377.276.739.33,278.12.795.6368.775.2385
19743,421.62,906.9395.278.740.83,377.42,873.6386.177.740.0
19753,493.22,959.4411.480.242.23,455.32,931.2403.179.441.5
19763,575.43,020.4429.182.043.93,533.02,988.3420.681.243.1
19773,653.23,077.3446.583.845.63,613.03,047.2438.183.044.8
19783,737.63,141.2463.685.547.33,692.63,106.9454.784.646.4
19793,836.23,218.4481.287.649.03,786.43.179.5472.286.648.1
19803,921.73,282.7498.389.950.73,877.73,249.4489.788.849.9
19813,977.93,320.3513.791.552.33,948.13.300.0505.990.7515
19824,063.63,373.2530.894.065.64,026.73,346.6522.692.864.6
219834,118.63,412.5542.295.968.04,076.23,381.0533.394.867.0
19844,199.73,471.7559.798.270.04,159.13,442.1551.097.069.0
19854,266.23,517.2577.699.472.04,233.03,4945568.798.871.0
19864,331.33,561.4595.0100.974.04,298.83,539.3586.3100.273.0
19874,406.53,612.9614.5103.076.14,368.93,587.2604.7102.075.0
19884,476.83,659.0634.6105.078.14,441.73,636.0624.5104.077.1
19894,559.63,717.1655.2107.080.34,518.23,688.1644.9106.079.2
19904,821.73,946.7677.7114.782.64,660.23,802.7666.2109.881.4
19915,058.84,144.6701.4128.084.84,946.34,051.56895121.683.7
19925,195.94,242.5725.4140.987.15,123.54,189.8713.2134.685.9

1 Date of registration of population.
2 Census year  see introduction.

.oqiuinn dkt\ תאריך 1

מבוא. ראה  מפקד nvu 2
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1

Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה1 גידול מקורות

אחרת צוין כן אם אלא אלפים,
אוכלוסייה
כלrun:מאזןריבויבתחילת גידולאוכלוסייהסן אחוז

מאזן אחוז
מתוך הגירה התקופההגידולQ'VlVהגירהטבעיהתקופה הגידולשנתי3בסוף כל 0ך PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulation atYearly"/o of migra at beginningincreasebalanceimmigrowthend of periodpercenttion balance

of periodgrants2of growth3out of total
growth

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

4■51 9481992805.6
tl"

2,510.01,834.92,289.94,344.815.195.9
Total population

42.2 64.3 4519481960805.6475.4869.4971.11,344.82,150.48.264.6 196119712,150.4562.0339.8414.7901.813.120.763.2377 19721982'3,115.6752.7183.5324.9936.064.063.662.419.6 19831992'4,033.7719.9442.2579.21,162.25,195.92.638.0

"19481992
1

649.61,820.61,795.82,242.53,616.314.242.54.3
Jews

48.8 19481961649.6392.3869.3968.71,261.61,911.29.268.9 196119711,911.2412.9337.9411.8750.82,662.03.045.0 197219822,662.0532.5178.6311.9711.03,373.22.225.1
19831992'3,349.6482.9410.0550.1892.94,242.52.445.9

=19481992
לאיהודים

156.0689.539.047.5728.5'953.464.2
NonJews

3.6 19481960156.083.10.12.483.2239.23.60.1
19611971239.2149.11.92.9151.01458.764.50.3 197219827453.8220.34.813.0225.1'690.463.72.1 198319927684.1237.032.129.2269.2953.43.412.0

19721982
האוכלוס' בל

3,115.6
■ה

752.7183.5324.9936.014.063.6
Total population

19.6 62.4
197219753,115.6266.6111.1165.3377.63,493.22.929.4 197619803,493.2349.679.0130.2428.53,921.72.3184 198119823,921.7136.56.629.4129.9'4,063.661.6
1983199274,033.7719.9442.2579.21,162.25,195.92.638.0 198374,033.770.514.419.184.94,118.62.1170 19844,118.670.710.421.781.14,199.72.012.8 19854,199.771.24.712.16654,266.21.6

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 19904,559.674.6187.6201.5262.14,821.75.771.5 19914,821.773.8163.3178.2237.15,058.84.968.9 19925,058.876.760.479.9137.15,195.92.744.1

19721982
יהודים

2,662.0532.5178.6311.9711.03,373.22.2
Jews

25.1 197219752,662.0190.1107.2160.6297.42,959.42.736.O 197619802,959.4246.676.71245323.33,282.72.123.7 198119823,282.795.65.326.890.43,373.11.4
1983199273,349.6482.9410.0550.1892.94,242.52.445.9 198373,349.649.713.117.862.83,412.51.920.8 19843,412.549.69.620.359.23,471.71.716.2 19853,471.750.24111.745.53,517.21.3

19863,517.248.94.710.944.23,561.41.3
19873,561.447.14.414.351.53,612.91.58.5
19883,612.947.21.114.446.13,659.01.3
19893,659.047.011.125.158.13,717.11.619.2 19903,717.148.1181.4195.6229.53,946.76.279.1
19913,946.746.6151.3168.1197.94,144.65.076.5
19924,144.648.549.571.998.04,242.52.450.5
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1 (cont.)

Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה1 גידול מקורות
(המשך)

אחרת צוין בן אם אלא אלפים,
מאזןאוכלוסייה אחוז
כלמזה;raniorn'בתחילת גידולא1כלוס"הסך מתוךאחוז הגירה
התקופההגידולעולים*הגירהכ1בעיהתקופה הגידולשנתי3בסוף כל סך

NaturalMigrationThereof:TotalPopulationח13110ו1ק0ק atYearly/o of migra
at beginningincreasebalanceimmigrowthend of periodpercenttion balance
of peirodgrants2of growth3out of total

growth

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

NonJewsלא"הודים
19721982453.8220.34.913.0225.2*690.463.72.2
19721975453.876.53.74.780.2533.84.14.6
19761980533.8103.02.35.7105.3639.03.72.2
19811982639.040.81.12.639.5'690.463.5
198319927684.1237.032.129.2269.2953.43.412.0

19837684.120.81.21.322.0706.13.25.6
1984706.121.10.71.421.8727.93.13.3
1985727.921.100.421.1749.02.90
1986749.020.90.10.420.9769.92.8
1987769.922.41.30.523.7793.63.15.5
1988793.623.70.40.424.1817.83.01.7
1989817.825.20.40.724.7842.53.0
1990842.526.46.15.932.6875.13.91a8
1991875.127.212.010.139.2914.34.525.3
1992914.328.210.98.139.1953.44.327.9

Moslemsמוסלמים
1985559.717.80.1017.9577.63.20.6
1986577.617.50.1017.4595.03.0
1987595.018.70.90.119.5614.53.34.6
1988614.519.90.2020.1634.63.31.0
1989634.621.20.60.220.6655.23.2
1990655.222.30.20.122.5677.73.40'9
1991677.723.30.40.123.7701.43.51.7
1992701.424.00.10.223.9725.43.4

Christiansנוצרים
198598.21.30.10.31.299.41.2

198699.41.500.31.5100.91.50
1987100.91.70.40.42.1103.02.119.0
1988103.01.70.30.42.0105.01.915.0
1989105.01.80.10.51.9107.01.96.5
1990107.01.95.85.87.7114.77.275.3
1991114.71.811.69.913.3128.011.687.2
1992128.01.911.07.812.9140.910.185.3

tiothersDruzeדרוזים and
198570.02.0002.072.02.90
198672.02.0002.074.02.80
198774.02.0002.176.12.80
198876.12.1002.178.12.60
198978.12.2002.280.32.80
199080.32.20.102.382.62.9
199182.62.2002.284.82.7
199184.82.3002.387.12.7

1 Incl. census adjustments and the nonJewish population includes the
addition of the Arab population in East Jerusalem and in the Golan.

2 Incl. here also immigrating citizens; see introduction to Chapter 4 
Migration and tables 4.1 and 5.1.

3 Geometric mean.
4As from 15V 1948.
5 Population for 1948was estimated according to data for later periods.
6 Excl. the addition of the Arab population from East Jerusalem in 1967

and rfom the Golan SubDistrict in 1982.
7 Discontinuity due to census results. See introduction.
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תוספת גם כוללת הלאיהוחת והאונלוסיה מפקד התאמות כולל
והגולן. ירושלים מזרת אוכלוסיית

הגירה תנועות  4 לפרק מבוא ראה עולים; אזרחים גם כאן כולל
.E.V1 4.1 ולוחות
גיאומטרי. ממ1צע
.15V מ1948

מאוחרים מועדים של נתונים פי על בחלקה נאמדה ב1948 האוכלוסייה
יותר.

גולן ומנפת ב1967 ירושלים ממזרח /1רב"ם תושבים הוספת כולל לא
ב1982.

מבוא. ראה המפקדים. מתוצאות מבעת איהרציפות



בעולם היהודית n"D1V3mnJEWISH POPULATION IN THE

SRAELWORLDובישראל2.3 AND IN

Inבשראל Israel
י (מיליונים)2שנה Year1בעולם

In world (millions)23אלפיםD'Tirm
ThousandsPercentages3

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

"1916191856191619184
"23X19228423X19224

19251513611925
"18X1 193117518X1 1931"

19391644931939
15V 194811650615V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1975132,959231975
1980133,283251980
1985133,517271985
1988133,659281988
1989133,717291989
1990133,947301990
199113§4,145321991
1992134,242331992

1 As from 1925  endof year, unless otherwise stated.
2 Revised rough estimates. communicated by the Institute 01 Contempo

rary Jewry, the Hebrew University of Jerusalem.
3 Jews in Israel per 100 Jews in the world.
4 Census.

אחרת. צוין כן אם אלא השנה, סוף  ב1925 החל
של זמננו ליהדות המכון ע' ונמסרו מתוקנים, גולמיים אומדנים

בירושלים. העברית האוניברסיטה
בעולם. יהודים 100 כל על בישראל יהודים

מפקד.

של הגיאוגרפית לקמn"otf31Knהחלוקה האוכלוסייה iTRIBUTIONפיפות OF THE POPULATION
ENSITY PER "ר

GEOGRAPHICAL DIJ
POPULATIONצ D

ונפהיבשתי,2.4 מחת BYלפי DISTRICT AND.LANDSQ.KM1,
SUBDISTRICT

ונפה מחוז
8X1
1948

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31XII

1985
31 XII
1989

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

District and
subdistrict(S.D.)

כולל 43.1107.6154.8196.3סך 186.7208.7220.4230.9236.8GRAND TOTAL
ירושלים 159.5344.5554.0807.4מחוז 754.2886.8922.4958.3982.4Jerusalem District
הצפון מחוז
צפת נפת

כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

44.2
16.4
38.2
50.3
59.6

101.4
67.9
83.1
100.4
136.8

142.3
84.4
95.2
145.1
206.6

157.0 145.7
102.1 96.6
129.4 120.2
208.6 194.2
319.0 295.2
19.1 16.8

169.4
103.7
137.6
224.4
350.2
21.3

178.9
110.8
142.9
237.5
369.8
22.1

190.1
119.3
155.7
251.7
391.0
23.2

194.9
119.3
153.8
260.5
403.0
23.9

Northern District
Zefat S.D.
Kinneret S.D.
Yizre'el S.D.
Akko S.D.
Golan S.D.

nD'n מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

209.2
452.4
88.6

433.6
976.0
164.8

566.5
1,260.5
222.6

694.0 673.7
1,470.0 1,447.2
309.5 290.3

717.3
1,497.3
330.7

768.4
1,623.1
344.7

797.1
1 ,673.9
362.5

809.2
1,682.9
376.1

Haifa District
Haifa S.D.
Hadera S.D.

המרכז מחוז

השרון נפת
תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

100.4
108.2
175.6
14.4
109.8

327.8
294.7
480.6
218.9
334.6

466.7
412.3
714.0
286.0
484.0

775.9 66S.if
585.4 547.1

1,128.9 1,047.5
362.0 351.5
845.1 782.3

780.9
636.9

1,241.4
377.2
932.9

830.7
678.4

1,316.0
394.6

1 ,002.7

868.0
714.0

1,360.8
422.1

1,045.1

895.6
734.4

1,392.0
455.4

1,071.4

Central District
Sharon S.D.
Petah Tiqwa S.D.
Ramla S.D.
Rehovot S.D.

אביב תל 1,834.04,113.55,336.75,972.3מחוז 5,883.86, 138.66,439.46,657. 16J18.8TelAviv District
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

1.5
5.8
1.1

12.3
60.3
7.6

25.1
120.3
15.7

36.2 33.9
168.2 160.2
23.1 21.4

38.4
176.3
24.7

40.7
187.3
26.1

43.8
201.7
28.1

46.2
213.9
29.6

Southern District
Ashqelon S.D.
Be'er Sheva S.D.

1 Excl. Israelis in the Golan S.D.. and in Judea, Samaria and Gaza Areas
since 1968; since 1982  end. Golan SubDistrict (See introduction).

מאז עזה ובחבל שומרון יהודה, ובאזורי גולן בנפת הישראלים ללא
מבוא). (ראה גולן נפת כולל  1982 מאז ;1968
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH, BY DISTRICT, AREA
AND POPULATION GROUP
Thousands, unless otherwise stated

לפי האוכלוסייה, גידול nmpn
אוכלוסייה וקבוצת אזור מחוז,

1992 אהרת צו"ן כן אם אלא אלפים,

Distirct and
area

גידול ./0
שנתי

"/>< annual
gorwth

8=7:1

אוכלוסייה
השנה בסוף
Population
at end of
year

7=1+6

הכל סך
הגידול
Total
growth

6=2+3

הגירה מאזן
Migration balance

Thereof:

הגירה
פנימית

Intenral
migration

Immi
grants1

הכל סך
Total

ריב/'
0בעי

Natural
increase

אוכלוסייה
בהתחלת
השנה

Population
at begin

ning of year

GRAND TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District
Judea.Samaria and
Gaza Areas2

GRAND TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District
Judea.Samaria and
Gaza Areas2

GRAND TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District

TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District

TOTAL
Thereof:
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Tel Aviv District

TOTAL
Thereof:
Notrhern District
Haifa District

Total population
2.7 5,195.9
2.5
2.5
1.6
3.2
0.9
5.5

12.1

616.0
877.4
691.0

1,112.3
1,142.2
651.7
105.4

Jews
2.4
2.4
1.7
1.0
3.0
0.6
5.0
12.0

4,242.5
455.1
437.7
542.5

1,018.8
1,119.3
564.4
104.8

NonJews
4.3
2.7
3.3
4.1
5.2
18.0
8.4

Moslems
3.4
3.1
3.3
3.0
3.3
3.2
5.4

953.4
160.9
439.7
148.5
93.5
22.9
87.3

725.4
145.5
298.4
110.1
84.4
8.5
78.4

Christians
10.1 140.9

0.6
3.7
12.6
30.1

15.3
72.7
21.0
13.9

Druze and others
2.7 87.1

2.8
2.2

68.6
17.4

137.1
15.1
21.0
11.0
34.2
10.5
33.9
11.4

98.0
10.8
7.2
5.1
29.6
7.0

27.1
11.2

39.1
4.3
13.8
5.9
4.6
3.5
6.8

23.9
4.4
9.4
3.2
2.7
0.3
4.0

12.9

0.1
2.6
2.4
3.2

2.3

1.9
0.4

4.8
2.9
4.8
8.0

13.2
10.1
7.6

4.7
3.1
4.4
7.8

12.8
9.6
7.6

0.2
0.2
0.4
0.1
0.4
0.5

0
0.3
0.1
0.1

0
0.1

0.2
0.1
0.3
0.4

79.9
8.2
8.1
12.5
16.6
20.7
12.9
1.0

71.9
8.0
7.3
10.8
15.5
17.7
11.5
0.9

8.1
0.1
0.8
1.6
1.1
3.0
1.4

0.2
0
0
0

0.1
0.1
0

7.8

0.1
0.8
1.6
2.9

60.4
1.0
3.0
4.8
20.8
1.4

21.1
8.3

49.5
1.5
1.6
2.8
18.9
1.8
18.4
8.2

10.9
0.5
1.4
2.0
1.9
3.2
2.7

0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0

11.0

0.2
1.2
2.1
3.1

76.7
14.1
18.1
6.2
13.4
9.1
12.8
3.0

האונלוס 3ל
5,058.8
600.9
856.3
680.0

1,078.1
1,131.7
617.8
94.1

48.5
9.3
5.6
2.3
10.7
8.8
8.7
3.0

28.2
4.8
12.4
3.9
2.7
0.3
4.1

24.0
4.7
9.2
3.3
2.6
0.2
4.0

1.9

0.1
1.4
0.2
0.1

■הודים

4,144.6
444.3
430.5
537.3
989.2

1,112.3
537.2
93.6

לאיהודים
914.3
156.6
425.9
142.7
88.9
19.4
80.5

מוסלמים
701.4
141.1
289.0
107.0
81.7
8.2
74.4

נוצוים
128.0

15.4
70.1
18.6
10.6

ואחרים דרוזים
2.3 84.8

1.9
0.4

66.7
17.1

כולל סן
ירושלים מחוז
הצפון מחוז
ריפה מחוז
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
הרחם מחוז

שומרון יהודה, אזורי
2nrv ו1זב>

¥113 ~[O
ירושלים nnr<
הצפון מחוז
היפה מחוז

המרכז מחוז
אביב תל מחוז
הדרום מחוז

שומרון יהודה, אזורי
עזה וחבל

כולל סך
ירושלים מחה
הצפון מחוז
חיפה מחוז

המרכז מחוז
אביב תל מחוז
הדרום מחוז

הכל סך
ירושלים מחוז
הצפון מחוז
היפה מחוז
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
הלוום מחוז

הכל סן
מזה:

ירושלים מחוז
הצפון מחוז
חיפה מוזוז

אביב תל מחו!

הכל 0ן
מזה:

הצפון מחוז
חקה מחו!

1 Incl. here also immigrating citizens, see introduction to Chapter 4 
Migration, and Tables 4.1 and 5.1.

2 Israelis in Jewish localities.
1.1 ולוחות הגירה, תנועות  4 לפרק מבוא ראה עולים. אזרחים נם פאן כולל 1

.6.||
יהודיים. ביישובים שואלים 2
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SOURSES OF POPULATION
GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1
AND POPULATION GROUP
Thousands, unless otherwise stated 1992

האוכלוסייה, גידול nnipn
יישובי צורת לפי

אוכלוסייה וקבוצת
אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

הגירהאוכלוסייה מאזן
Migrationבהתחלת balance
השנה

"שוב הכל:DIDThereof:ריבויPopulaצורת גידולאוכלוסייהסך 'A,Type of locality
tion atהשנההגידולטבעי שנתיבסוף
beginNaturalהגירהTotalPopulation<Y> annual
ning ofincreaseהכל growthatפנימיתסר end ofgrowth
yearTotalImmiinternalyear

grants2migration

האו Totalגלוס"יהבל population
כולל 5,058.876.760.479.9137.15,195.92.7GRANDסך TOTAL
עירוניים 4,552.466.746.276.011.9112.84,665.22.5Urban..שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+1,148.414.8024.918.714.81,163.21.3200,000+

544.212.90.67.55.912.3556.52.3Jerusalemירושלים
אביביפו 353.21.32.410.75.83.7356.91.0Telתל AvivYafo

251.00.51.76.77.01.2249.80.5Haifaחיפה
100,000199,9991,114.712.27.520.37.719.71,134.51.8100,000199,999

שבע .128.41.64.74.10.96.3באו 134.74.9Be'er Sheva
ברק 121.23.40.20.90.83.2124.42.6Beneבני Beraq
ים 146.40.92.02.63.61.1145.30.8Batבת Yam
161.81.20.12.51.71.1162.80.7Holonחולון
139.71.40.74.32.72.1141.81.5Netanyaנתניה

תקוה 148.91.40.62.31.32.0150.91.3Petahפתח Tiqwa
לציון 145.71.43.32.11.84.8150.43.3Rishonראשון LeZiyyon

גן 122.70.80.61.50.31.4124.11.1Ramatרמת Gan
50,00099,999435.25.58.07.12.413.6448.73.150,00099,999
20,00049,999854.310.010.315.01.220.3874.62.420,00049,999
10,00019,999440.19.57.203.116.7456.83.810,00019,999
2,0009,999559.714.713.13.710.227.7587.45.02,0009,999
כפריים 506.410.014.23.911.924.3530.74.8Rural"שובים localities

0155.71.90.40.702.3158.01.5Moshavimושבים
שיתופיים 13.30.30.50.10.40.714.05.4Collectiveמושבים moshavim

129.31.42.72.34.01.3128.01.0Qibbuzimקיבוצים
מוסדיים 13.80.10.900.90.814.55.7Institutional"שובים localities

אחרים כפריים 149.54.210.60.710.214.8164.39.9Other"שובים rural localities
:Thereofמזה:

קהילתיים 35.31.23.30.33.14.639.912.9Communal"שובים localities
ליישובים מחוץ 44.92.44.604.57.051.915.6Livingגרים outside localities

Jews■הודים
כולל 04,144.648.549.571.998.04,242.52.4GRANDך TOTAL
עירומים 3,723.242.136.168.212.178.23,801.52.1Urban"שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+960.19.51.322.017.18.2968.30.9200,000+

392.88.30.17.45.78.2401.02.1Jerusalemירושלים
אביביפו 339.71.01.29.15.22.2341.90.7Telתל AvivYafo

227.60.12.45.56.22.3225.31.0Haifaחיפה
100,000199,9991,105.412.14.618.37.916.71,122.01.5100,000199,999
50,00099,999377.84.17.06.32.411.0388.82.950,00099,999
20,00049,999766.77.48.413.51.015.8782.52.120,00049,999
10,00019,999294.04.95.94.72.510.8304.83.710,00019,999
2,0009,999219.34.211.53.49.115.7235.17.22,0009,999
כפריים 421.36.313.43.612.119.7447.04.7Rural"שובים localities

154.91.90.10.60.12.1157.01.3Moshavimמושבים
שיתופיים 13.00.20.40.10.40.713.75.2Collectiveמושבים moshavim

127.51.43.02.14.11.7125.81.3Qibbuzimקיבוצים
מוסדיים 13.50.10.900.90.814.35.8Institutional"שובים localities

אחרים כפריים 105.12.79.70.79.512.4117.511.8Other"שובים rural localities
:Thereofמזה:

קהילתיים 35.21.23.20.33.04.439.612.6Communal"שובים localities
ליישובים מחוץ 7.40.35.205.55.512.974.6Livingגרים outside localities
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SOURSES OF POPULATION
GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1
AND POPULATION GROUP (cont.)
Thousands, unless otherwise stated 1992

האוכלוסייה, גידול מקורות
יישובי צורת לפי

(המשך) אוכלוסייה וקבוצת
אחרת צוין כן אם אלא אלסים,

rrvanאוכלוסייה Itkd
Migrationבהתחלת balance
השנה

"שוב הכל:amThereof.ריבויPopulaצוות גידולאוכלוסייהסך 1tfType of locality
tion atהשנההגידולטבעי שנתיב0וף

beginNaturalהגירהTotalPopulationah annual
ning ofincreaseהכל growthatפניסית0ך end ofgrowth
yearTotalImmiinternalyear

grants2migration

NonJewsויםלאיהו
גולל 914.328.210.98.139.1953.44.3GRANDסן TOTAL
עירוניים 829.224.570.07.80.234.6863.74.2Urban"שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+188.35.31.32.91.66.6195.03.5200,000+
151.34.60.50.10.24.1155.52.7Jerusalemירושלים

אביביפו 13.60.31.21.60.61.415.010.7Telתל AvivYafo
23.40.40.61.10.71.124.54.5Haifaחיפה

100,000199,999.9.40.12.92.00.23.012.432.2100,000199,999
50,00099,99957.41.51.00.802.559.94.450,00099,999
20,00049,99987.62.61.91.50.24.592.15.120,00049,999
10,00019.999146.14.61.30.30.65.9152.04.010,00019,999
2,00097999340.410.51.60.31.112.0352.43.52,0009,999
כפריים 85.13.70.80.30.24.589.65.3Rural"שובים localities

Moslemsםמוסלמ
הכל 701.424.00.10.223.9725.43.4TOTALסן
עירוניים 623.720.40.40.20.620.9644.63.3Urban"שובים localities

"שונ Sizeגודל of locality
200,000+152.35.00.30.104.6156.93.0200,000+
136.24.50.3004.2140.53.1Jerusalemירושלים

אביבייפו 7.90.20.1000.38.13.6Telתל AvivYafo
8.20.20.100.10.18.31.6Haifaחיפה

100,000199,9991.40.10000.11.55.4100,000199,999
50,00099,99936.21.10.100.11.037.22.950,00099,999
20,00049,99974.62.40.30.10.32.176.82.820,00049,999
10,00019,999120.34.00.600.64.6124.93.810,00019,999
2,0009,999238.97.90.500.58.4247.33.52,0009,999
כפריים 77.73.60.500.63.180.84.0Rural"שובים localities

Christiansנוצרים
הכל 128.01.911.07.812.9140.910.1TOTALסן
עירוניים 123.01.89.77.50.411.5734.59.3Urban"שובים localities

"שונ Sizeגודל of locality
200,000+35.40.31.62.81.52.037.45.6200,000+
15.00.10.20.10.20.114.90.7Jerusalemירושלים

אביביפו 5.60.11.11.60.71.26.720.9Telתל AvivYafo
14.90.20.71.10.70.915.86.2Haifaחיפה

100,000199,9997.502.91.90.22.910.438.9100,000199,999
50,00099,99921.20.31.10.80.11.422.66.850,00099,999
20.00049,99912.50.22.21.40.12.414.819.220,00049,999
10,00019,99914.20.30.80.30.11.015.37.310,00019,999
2.0009,99932.20.61.10.30.61.733.85.22,0009,999
כפריים 5.00.11.40.30.41.46.528.1Rural"שובים localities

Druzeואחריםדרוזים and others
הכל 84.82.3002.387.12.7TQTALסן
עירוניים 82.52.30002.284.72.7Urban"שובים localities

.nmThereof:
10,00019,99911.50.30000.311.82.610,00019,999
2,0009,99969.31.90001.971.22.82,0009,999
כפריים 2.4000002.41.3Rural"שובים localities

Permanent type of locality. For definition of permanent and current
type of localities and for the quality of data of outoflocality population
 see introduction.
Incl. here also immigrating citizens; see introduction to this chapter
and to chapter 4  Migration.

הנתונים איכות ועל ושוטפת קבועה "שוב צורת הגדרת על קבועה. "שוב צוות 1
מבוא. ראה  ליישובים שמחוץ האוכלוסייה ~K)

הגירה. תנועת  4 לפרק מבוא ראה עולים. אזרחים נם כאן כולל 2
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אוכלוסייה קבוצת אזור, נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, .ישובים1
ודת

אוכלוסייהLocalities"שובים

22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII8*122 *20 *4 **

ואזור נפה 219612197221983198519901991199221948219612197221983מרוח,

מוחלטים Absoluteמספדים numbersאלפים

האוכלוסייה בל
כולל 8739051,0911,1371,1611,1701,1683872.72,179.53,147.74,037.6סן

ירושלים nno6363697069696987.1191.9347.4472.9
הצפון nna293309385395397402402144.0337.1473.9656.0
צפת 5858616363636310.845.656.764.8נפת
גנות 4244495153555519.543.349.662.6נפת

יזרעאל 11111312312612712812759.0120.1173.7232.5נפת
עכו 828511812112012112254.7128.1193.4276.3נפת
גולן4 934343435350.619.7_נפת
no'n 97969797989896175.1370.3483.8575.3מחוז
חיפה 25242525262625125.5276.2356.7409.6נפת
חדרה 7272727272727149.694.1127.1165.7נפת
המרכז nno231230231231229230229122.3407.0579.7830.7
השרון 8586868683838236.9102.5143.5190.4נפת

תקוה פתח 5351535353535348.9136.5202.8297.5נפת
רמלה 484647474950504.468.389.2109.7נפת

רחובות 4547454544444432.199.7144.2233.1נפת
אבינ תל 20181818181818305.7699.3907.21,000.2מחוז
ornn nno16917421021021822022021.4173.9354.2478.8

אשקלון 969499999999997.276.7153.0203.7נפת
שבע באר 738011111111912112114.297.2201.2275.0נפת

שומרון 'הורה, 15811167321337341.523.8אזורי
עזה' וחבל

ושומרון 1191200.822.8§976105118_יהודה
עזה 14140.70.9§651114חבל

כולל סר
.הוד"ם

7718029691,0151,0461,0541,0543716.71,932.32,686.73,350.0
ירושלים nno5959646565656584.2187.7261.1346.7
הצפון nno22924330531532232632753.4194.3255.7327.0
צפת 545458606060608.942.652.559.5נפת
כנרת 3941454749515114.435.438.446.9נפת

יזרעאל 8990939699999924.166.692.3115.0נפת
עכו 474980838586876.049.772.598.7נפת
נולן4 929292930306.8נפת
no'n nno75737474767675147.7322.3408.8465.1
חיפה 22212020212121116.4257.6330.8373.0נפת
חררה 5352545455555431.364.778.092.1נפת
המרכז 219220221221222223222106.2380.1535.3764.8מחוז
השרון 7879797979797826.585.1115.9151.3נפת

תקוה פתח 4948505050505045.9131.8194.6284.9נפת
רמלה 474647474950501.863.981.496.3נפת

רחובות 4547454544444432.099.3143.4232.2נפת
אביב תל 20181818181818302.1692.6899.9988.9מחוז
הדרום 1691742062062112132136.0155.3323.8433.7מחוז

אשקלון 969499999999994.876.4152.4202.4נפת
שבע באר 73801071071121141141.278.9171.4231.3נפת

שומרון 5811161327331341.523.7?_אזור"הורח,
עזה' וחבל

ושומרון 1181191200.822.8§976105_.הודה
עזה 141414§611חבל
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA,
POPULATION GROUP AND RELIGION

Population

31 XII 31 XII31 XII31 XII8X122V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIDistrict,
1990 198519911992219482196121972219831985199019911992subdistrict (S.D.)

and area
ThousandsD'TirMPercents

populationTotal
4,821.7 4,266.25,058.85,195.9100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
578.4 506.2600.9676.070.28.811.011.711.912.011.911.9Jerusalem Distirct
805.1 706.7855.6877.476.815.515.016.216.616.716.916.9Northern Distirct
74.3 68.580.080.11.22.11.81.61.71.51.61.5Zefat S.D.
74.5 67.481.180.12.32.01.61.51.61.51.61.5Kinneret S.D.
284.3 249.7301.3311.86.95.55.55.85.85.96.06.0Yizre'el S.D.
346.1 298.6365.9377.36.45.96.16.87.07.27.27.3Akko S.D.

26.0 22.427.228.1___0.50.50.50.50.5.GolanS.D4
656.2 592.7680.7697.020.577.015.414.213.913.613.513.3Haifa Distirct
459.3 416.0473.7476.314.712.711.310.19.79.5

A 1

9.4
A ■J

9.2
A 1

Haifa S.D.
Harfpra q n 196.8 176.7

1,031.8 889. 1
207.0

7,078. 7
214.8
7,772.3

5.8
74.3

4.3
18.7

4.0
18.4

4.1
20.6

4.1
20.8

4. 1

21.4
*\. 1

21.3
H. 1

21.4
1 .duel a o.L/.

Central Distirct
236.1 203.7248.5255.64.34.74.64.74.84.94.94.9Sharon S.D.
373.8 320.6386.5395.35.76.36.47.47.57.77.67.6Petah Tiqwa S.D.
123.1 112.9131.7142.10.53.12.82.72.62.62.62.7Ramla S.D.

298.8 251.8311.4319.33.84.64.65.85.96.26.26.1RehovotS.D.
1,094.7 1,015.31,131.71, 742.235.732.028.824.823.822.722.422.0TelAviv Distirct
573.7 510.1617.8651.72.58.011.311.812.011.912.212.5Southern Distirct
238.2 213.9256.6272.00.83.54.95.05.04.95.15.2Ashqelon S.D.
'335.5 296.2361.2379.61.74.56.46.86.97.07.17.3Be'er Sheva S.D.
81.9 46. 194.1705.4__0.10.61.11.71.92.0Judea, Samaira and

Gaza Areas5
78.6 44.290.3101.1__00.6'1.01.61.81.9Judea and Samaria
3.3 1.93.84.30000.10.10.1Gaza Area

Jews
3,946.7 3,517.24,144.64,242.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL

427.1 372.0444.3455.772.09.79.710.410.510.810.710.7Jerusalem Distirct

394.0 351.5430.5437.77.610.09.59.810.010.010.410.3Northenr Distirct
67.4 62.772.672.21.32.22.01.81.81.71.81.7Zefat S.D.
54.6 50.360.458.92.11.81.41.41.41.41.51.4Kinneret S.D.
137.4 123.2149.4154.53.43.43.4. 3.43.53.53.63.6Yizre'el S.D.

123.9 106.6136.5140.10.82.62.72.93.03.13.33.3Akko S.D.
10.6 8.711.612.0__0.20.30.30.30.3.GolanS.D4

518. 1 473.4537.3542.527.776.715.273.973.513.173.012.8Haifa Distirct

413.6 376.8425.6426.216.613.312.311.110.710.510.310.1Haifa S.D.

104.5 96.6111.8116.34.53.42.92.72.72.62.72.7Hadera S.D.

947.3 8)7.7989.27,078.875.279.779.922.823.224.023.924.0Central Distirct
187.0 161.2197.2202.43.84.44.34.54.64.74.84.8Sharon S.D.

357.0 306.8368.4375.66.66.87.28.58.79.18.98.8Petah Tiqwa S.D.

105.7 98.3113.6123.20.23.33.02.92.82.72.72.9Ramla S.D.

2975 250.9310.1317.74.65.25.36.97.17.57.57.5Rehovot S.D.
1,078.7 1,003.01,112.37,779.343.235.933.529.528.527.326.826.4TelAviv Distirct

499.9 454.2537.2564.40.98.012.112.912.912.7§12.813.3Southern Distirct
236.1 212.5253.1267.10.73.95.76.06.06.06.16.3Ashqelon S.D.

263.7 241.7284.1297.20.24.16.46.96.96.76.77.0Be'er Sheva S.D.
81.6 46.093.6704.8

0.10.77.32.12.32.5Judea, Samaira and

78.3 44.189.8100.5_00.71.32.02.22.4Judea and Samaria
3.3 1.93.84.3

000.10.10.10.1Gaza Area
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אוכלוסייה קבוצת אזור, נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, יישובים1
(המשך) ודת

ואזור נפה jinn

Localitiesאוכלוסייה

22V
21961

20V
21972

4 VI
21983

31 XII
1985

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

8*1
21948

22 *
*1961

20 *
21972

4 **
21983

0'i^nio d'idodAbsolute numbersאלפים

םלאיהודי

כולל 109110130131124125123156.0247.2461.0687.6סן
ירושלים nno55676662.94.286.3126.1 הצפון 6668838378797890.6142.8217.6329.0מחוז
צפת 44333331.93.04.15.3נפת
כנות 33444445.17.911.215.7נפת

יזרעאל 2223313129302934.953.581.4117.4נפת
עכו 3738404037373748.778.4120.8177.6נפת
גולן4 12.9__55555נפת
חיפה 2324242423232227.448.075.0110.2מחוז
וויפה 44666659.118.625.936.5נפת
חדרה 1920181817171718.329.449.073.6נפת
המרכז 1412121299916.126.944.465.9מחוז
השרון 777744410.417.427.539.1נפת

תקוה פתרו 43333333.04.78.212.5נפת
רמלה 32222222.64.47.813.3נפת

רחובות 0.10.40.80.9_נפת
אביב חל 11111113.66.77.311.3מחוז
הדרום 4477715.418.630.445.0מחוז

אשקלון 2.40.30.61.3נפת
שבע באר 4467713.018.329.843.7נפת

מוסלמים
הבל 170.8352.0526.6סך
ירושלים 2.474.4112.1מחת
הצפון 89.2145.0219.7מחוז

יזרעאל נפת 37.261.693.1מזה:
עכו 47.376.5116.5נפת

חיפה 33.856.283.5מחוז
חדרה נפת 29.23.2מזה:

המרכז 24.542.062.2מחוז
אביב תל 3.14.46.3מחוז
הדרום 17.830.042.7מחוז

נוצרים

הכל 50.572.194.2סך
ירושלים 1.611.813.9מחוז
הצפון 36.045.857.4מחוז יזרעאל נפת 16.219.824.3מזה:

עכו 16.221.426.9נפת
חיפה 7.79.212.8מחוז
המרכז 2.02.33.5מחוז

אביב תל 2.82.74.6מחוז
הדחם 0.40.31.9מחוז

ואחרים* דרוזים
הכל סך

מזה:
25.836.9665.9

הצפון 17.526.851.9מחוז
עכו נפת 15.123.034.1מזה:
גולן 11.9נפת

חיפה 6י6מחוז 9.513.6.'.י
חיפה נפת 6.59.513.5מזה:

מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב1992); 30) בדוים שבטי כולל לא
מפקד. תאריכי
ידוע. לא כולל

האוכלוסייה. כל כולל מ1983 היהודים: ביישובים האוכלוסייה כולל בי972ו
סיני. גם כולל ב1972 יהודיים; ביישובים ישראלים

בלבד. דרוזים  1983 במפקד
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA,
POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.(

Population

District,
subdistirct (S.D.)

and area

31 XII 31 XII
1990 1985

31 XII
1991

31 XII
1992

8 XI
21948

22V
21961

20V
21972

4 VI
21983

31 XII
1985

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

ThousandsQ'TinNPercents

NonJews
749.0875.1914.3953.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
134.2151.3156.6160.91.81.718.718.317.917.317.116.9Jerusalem Distirct
355.2411.1425.1439.758.157.747.247.847.547.046.546.1Northern District
5.86.91A7.91.21.20.90.80.80.80.80.8Zefat S.D.
17.119.920.721.23.33.22.42.32.32.32.32.2Kinneret S.D.
126.5146.9151.9157.322.421.617.717.116.916.816.616.5Yizre'el S.D.
192.0222.2229.5237.231.231.726.225.825.625.425.124.9Akko S.D.
13.715.315.716.11.91.81.71.71.7.GolanS.D4
119.3138.1143.4148.517.619.416.316.075.915.815.715.6Haifa Distirct
39.245.748.150.15.97.55.65.35.25.25.35.3Haifa S.D.
80.192.395.298511711.910.610.710.710.610.410.3Hadera S.D.
72.084.588.993.510.310.99.69.69.69.79.79.8Central Distirct
42.549.151.353.26.67.06.05.75.75.65.65.6Sharon S.D.
13.816.818.119.81.91.91.81.81.81.92.02.1Petah Tiqwa S.D.
14.717.418.118.91.71.81.71.92.02.02.02.0Ramla S.D.
1.01.31.41.60.10.20.20.10.10.10.20.2Rehovot S.D.
12.316.019.422.92.32.81.61.61.61.82.12.4TelAviv District
56.073.880.587.39.97.56.66.57.58.48.89.2Southern District
1.42.13.54.91.60.10.10.20.20.20.40.5Ashqelon S.D.
54.571.777.082.48.37.46.56.37.38.28.48.6Be'er Sheva S.D.

Moslems
577.6677.7701.4725.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
119.6136.5141.1145.51.421.121.320.720.120.120.1Jerusalem District
239.0279.0288.3298.452.241.341.741.441.241.141.1Northern District
101.1118.8123.0127.621.817.517.717.517.517.517.6Thereof: Yizre'el S.D
126.9147.3152.0157.127.721.722.122.021.721.721.6Akko S.D.
90.7104.6107.7110.119.816.015.915.715.415.415.2Haifa District
79.691.894.697.617.113.913.813.513.514.5Thereof: Hadera S.D
67.979.281.784.414.411.911.811.811.711.711.6Central District
6.88.08.28.51.81.21.21.11.21.21.2Tel Aviv District
53.370.474.478.410.48.58.19.310.410.610.8Southern District

Christians
99.4114.7128.0140.9100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
14.514.715.415.33.216.414.814.712.812.010.9Jerusalem District ■

60.067.170.172.771.363.560.960.358.554.851.6Notrhern District
25.428.128.828.832.127.525.825.224.522520.4Thereof: Yizre'el S.D
28.131.532.934.131.729.728.628.227.425.724.2Akko S.D.
13.716.718.621.015.212.713.613.814.614.614.9Haifa District
3.95.27.19.04.03.23.73.94.65.56.4Central District
5.17.610.713.95.53.74.95.16.68.39.9Tel Aviv District
2.23.25.88.70.80.42.02.22.84.66.2Southern District

others6andDruze
72.082.684.887.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

Thereof:
56.164.966.868.668.072.678.778.078.678.778.8Notrhern District
37.043.444.645.958.762.251.851.452.552.552.7Thereof: Akko S.D
12.613.914.214.418.917.616.916.7165Golan S.D.
14.916.717.117.425'5 '. '.5.820.620.820.320.120.0Haifa District
14.816.717.017.425.225.720520.620.220.020.0Thereof: Haifa S.D.

Excl. Bedouin tribes (30 in 1992); for the classification of localities as Jewish and NonJewish and various additions to the population  see
introduction.

2 Census dates.
3 Incl. not known.
4 In 1972 includes Jewish localities; since 1983, includes total population.
5 Israelis in Jewish localities; in 1972 and 1981 incl. also Sinai.
6 In 1983 census, Druze only.
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אזור נפה, מתח, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, ■ישובים1
טבעי ואזור

Localities"שובים

אזור נפה, מחה,
0בעי 22ואזור V

21961
20 V
21972

4 VI
21983

3 1XII

1985
31XI1

1989
31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII 1992

הכל 10
Total

יהודיים
JewishNonJewish

האוכלוסייה 8739051,0911,1371,1591,1611,1701,054כל 1,168123

'תשלים 6363697069696965מחוז 696

יהודה 3131363635353532הרי 354

יהודה 3232333434343433שפלת 342

הצפון 293310385395399397402327מחת 40278

צפת 7)075858616364636360 633

חולה 2423232323232323עמק 23

מזררו1 עליון 2526292930303028גליל 302

וזצור 999111110109אזור 101

כנרת 4244495/52535551נפת 554

1924272829293029כנרות 301

מזרחי תחתון 2320222323242522נליל 253

יזרעאל 7/11312312612712712899/נפת 72729

\x<o בית 1920212122222222עמק 22

חרוד 1210101011111110עמק 111

כוכב 99999994רמת 95

יזרעאל 4445444444444441עמק 443

מנשה 77ר77777רמת 7

נצרתתירען 2022323534343515הרי 3420

עכו 828511812112212012187נפת 12237

מערב תחתון 1921394042424325גליל 4318

יחיעם אזור
33 |19 י

16 )
323333313122 3110

אילון 171717171714אזור 173

נהריח אזור
30 |8 )

11 I
202020202016 204

עכו 101110101010אזור 112

נולן3 9343434343530נפת 355

החרמון אזור

צפוני נולן
4153 /11 3

3

11

3
11

3

11

1 3
8 11

2
3

תיכון 5567788גולן 18

דרומי 141413131313גולן 13
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA AND NATURAL REGION

(אלפים) thousands(Population(אוכלוסייה
District,

20V
21961

22V
21972

4V
21983

31 XII
1985

31 XII
1989

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII 1992subdistirct (S.D.)
area and natural

הכל 0ך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

region

2,179.53,147.74,037.64,266.24,559.64,821.75,058.85,195.94,242.5953.4TOTAL POPULATION

191.9347.4472.9506.2556.0578.4600.9616.0455.1160.9Jerusalem District

177.8324.8449.7482.0531.1552.5573.6587.14265160.6Judean Mountains

14.119.623.224.324.925.927.328.928.60.3Judean Foothills

337.1473.9656.0706.7762.7805.1855.6877.4437.7439.7Northern District

45.656.764.868.569.674.380.080.172.27.9ZefatS.D.

20.124.025.926.826.928.230.530.629.90.6Hula Basin

18.023.326.928.528.431.433.833.629.83.8Eastern Upper Galilee

7.59.412.113.214.214.715.715.912.43.5Hazor Region

43.349.662.667.471.774581.180.158.921.2Kinneret S.D.

29.934.541.144.145.847.952.850.949.21.7Kinerot

13.415.121.523.325.726.628.429.39.819.5Eastern Lower Galilee

120.1173.7232.5249.5268.6284.3301.3311.8154.5757.3Yizre'elS.D.

15.518.021.121.822.022.624.024524.40.1Bet She'an Basin

5.86.26.97.27.17.17.67.76.61.1Harod Valley

3.24.46.16.67.27.47.77.82.15.7Kokhav Plateau

33.240.148.752.654.858.662.966.762.24.4Yizre'el Basin

3.13.54.04.24.14.24.34.44.30.1Menashe Plateau

59.3101.5145.7157.4173.3184.4194.8200.854.9145.9NazarethTir'an Mts.

128.1793.4276.3298.6327.8346.1365.9377.3140.1237.2Akko S.D.

46.977.8129.3142.0160.3168.2176.9183.434.4149.0Western Lower Galilee

23.726.138.242.247.650.753.154.614.540.1Yehi'am Region

0.07.810.110.711.611.711.912.14.97.2Elon Region

57.539.949.652.155.559.664.464.346.018.3Nahariyya Region

0.041.949.251.553.055.859.662.940.322.6Akko Region

0.60.619.722.425.026.027.228.112.016.1Golan S.D?

14.315.416.817.217.718.12.2I 15.9
Hermon Region

Notrhern Golan

2.53.64.34.95.35.65.60.1Middle Golan

2.83.53.93.94.24.44.30.1Southern Golan
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אזור נפה, מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, "שובים1
(המשך) טבעי ואזור

Localities"שובים

אזור נפה, 31מחוז, XII 1992
רורו\4 titwi22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII

הכל2196121972219831985198919901991 לאיהוז"ם'D"nnסך
TotalJewishNonJewish

חיפה 9796979799989875מחוז 9622
nom 2524252526262621נפת 255

7272727273727254נפתחדרה 7117
הכרמל 1515141414141413חוף 141

יעקב זכרון 1010999999אזור 9

אלכסנדר 161819192019195הר 1813
חדרה 3129303030303027אזור 303

המרכז 231230231231229229230222מחת 2299
השרון 8587868683838378נפת 824

תקוה פתרו 5351535353535350נפת 533
השרון 2525272727272726דרום 271

תקוה פתח 2826262626262624אזור 262

ר0לה 4846474749495050נפת 502

רחובות 4546454544444444נפת 44

ררוובות 3436343434343434אזור 34

לציון ראעוון 1111111110101010אזור 10

אביב תל 2018181818181818מחוז 181

הדרום 169174210210217218220213מחוז 2207

9694999999999999נפתאשקלון 99

מלאכי 4441444444444444אזור 44

לכי^1 2222232324242424אזור 24

אשדוד אזור
אשקלון אזור

30 |30 J
1

31

1

31
1

30
1

30
1

30
1 1

30 30

שבע באר 7380111111118119121114נפת 1217
גרר 3130303030303030אזור 30

בשור 2427383838383838אזור 38

שבע באר 67121318191912אזור 197

צפונית ן3ערבה
10 י

10910101111 11

דרומית 10109999ערבה 9

הצפוני הנגב 111113131414הר 14

הדרומי הנגב והר

שומרון יהודה. אזוו1
עזה4 1581116128132133134וחבל 134

ושומרון יהודה 976105115118119120אזור 120

עזה 651113141414וזבל 14

מבוא. ראה  וללאיהודיים ליהודיים היישובים סיווג ברבר ב1992): 30) ברויס שבטי כולל לא 1

מפקד. תאריכי 2
האוכלוסייה. כל כולל ב1983 ההל יהודיים, בייש1בים האוכלוסייה כולל ב1972 3

סיני. נם כולל ב972ו יהודיים. ביישובים ישראלים a
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA AND NATURAL REGION (cont.(

Populationאוכלוסייה (thousands(
District

31 XII 1992Subdistirct (S.D.(
20V22V4V31 )0\31 ^131 XII31 XIIarea and natural
הכל2196121972219831985198919901991 regionלאיהוויםDim1סך

TotalJewsNonJews

370.3483.8575.3592.7612.6656.2680.7542.5 691.0148.5Haifa Distirct
276.2356.7409.6416.0423.7459.3473.7426.2 476.350.1Haifa S.D.

94.1127.1165.7176.7188.8196.8207.0116.3 214.898.5Hadera S.D.
ו7.610.012.613.714.4 4.715.38.5 15.77.2Karmel Coast
6.96.67.98.49.39.710.710.6 10.80.3Zikhron Ya'aqov R.
8.731.646.951.056.858.660.41.3 62.561.2Alexander Mountain
60.978.998.3103.7108.31 13.8120.696.0 125.829.8Hadera Region

407.0579.7830.7889.1369.81,031.81,078.11,018.8 1,112.393.5Central District
102.5143.5190.4203.7221.6236.1248.5202.4 255.653.2Sharon S.D.

136.5202.8297.5320.6352.6373.8386.5375.6 395.319.8Petah Vqwa S.D.
47.364.6113.4127.5147.4157.1162.7160.8 166.65.7Southern Sharon
89.2138.1184.1193.2205.2216.7223.7214.7 228.814.0Petah Tiqwa Region

68.389.2109.7112.9117.7123.1131.7123.2 142. 118.9Ramla S.D.

99.7144.2233.1251.8278.0298.8311.4317.7 319.31.6RehovotS.D.
55.874.5110.8118.4126.4135.6141.2143.2 144.10.9Rehovot Region
44.069.7122.2133.4151.6163.3170.2174.5 175.10.7Rishon Leziyyon

Region
699.3907.2100.21,015.31,043.61,094.71,131.71,119.3 1,142.222.9Tel Aviv District

173.9354.2478.8510.1541.9573.7617.8564.4 651.787.3Southern District
76.7153.0203.7213.9224.3238.2256.6267.1 272.04.9Ashqelon S.D.
20.224.630.231.933.034.036.438.3 39.10.8Mal'akhi Region
16.027.133.735.435.838.241.443.3 43.90.6Lakhish Region

40.465.769.776.683.990.295.3 96.91.6Ashdod Region
40.460.974.077.078.982.188.590.2 92.22.0Ashqelon Region

97.2201.2275.0296.2317.6335.5361.2297.2 379.682.4Be'erSheva S.D.
11.414.917.918.519.319.822.623.7 23.90.2Gerar Region
10.716.924.428.226.526.928.731.3 31.80.5Besor Region
62.2122.7171.7188.6204.5218.9232.2165.3 243.277.9Be'er Sheva Region

0.82.32.73.33.43.33.2 3.30.1Notrhern Arava
13.013.520.622.627.528.232.030.8 33.32.5Southern Arava

32.338.240.236.638.342.443.0 44.21.2Northern S Southern
Negev Mountains

judea, Samaria and
1.523.848.073.081.994.1104.8 105.40.6Gaza Areas4
0.822.844.270.078.690.3100.5 101.10.6Judea and Samaria
ו0.70.9 .93.03.33.84.3 4.30Ga2a Aera

1 Excl. Bedouin tribes (30 in 1 992); for the classification of localities as Jewish and NonJewish  £

2 Census dates.
3 |n 1972 includes the population of the Jewish localities; since 1983 includes total population.
4 Isaelis in Jewish localities; in 1972 incl. Sinai.

! introduction.

57 אוכלוסייה



יישוב וגודל אוכלוסייה קבוצת לפי ואוכלוסייה, .ישובים1

j/v"j oae/in

Localities"שובים

22V20V4 VI31 XII31X1131 XII31 XII
31 XII 1992

הכל2196121972219831985198919901991 סך
Total

D"1m'
Jewish

לאיהוד"ם
NonJewish

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
הכל 8739051,0911,1371,1591,1611,170,1681,054סן 1123
99 776410510585705345442עד

1001991091061031151371421401221211

2004994114154844915045145135285217

50099912115820321721221222322521411

1,0001,99951374653515065705020
2,0004,99950515148565958582830
5,0009,99920243743433941391425
10,00019,99914242527283031352115

20,00049,9991515222325272826227

50,00099,9992654777982

100,000+35101111111111113

ליישובים מחוץ גרים

בדוים) שבטי (כולל

אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סן
99 '8.87.19.69.27.46.04.53.9עד 4.21.6

10019912.511.79.410.111.812.212.010.411.50.8
20049947.145.944.443.243.544.343.845.249.45.7
50099913.917.518.619.118.318.319.119.320.38.9

1,0001,9995.84.14.24.74.44.35.66.04.716.3
2,0004,9995.75.64.74.24.75.15.05.02.724.4
5,0009,9992.32.63.43.83.73.43.53.31.320.3
10,00019,9991.62.62.32.42.42.62.63.02.012.2
20,00049,9991.71.72.02.02.22.32.52.22.15.7
50,00099,9990.20.70.50.40.60.60.50.80.81.6

100,000+0.30.60.91.00.90.90.90.91.02.4
ליישובים yino גרים

בדוים) שבסי (כולל

מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב1992); 30) בדוים שבסי כולל לא 1

מפקד. תאריכי 2
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP AND SIZE
OF LOCALITY

Populationאוכלוסייה
District,

20V
21961

22V
21972

4V
21983

31 XII
1985

31 XII
1989

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII 1992
Residents in locality

הכל 0ך
Total

Dmry
Jews

Oilfl'Ttr
NonJews

Thousandsאלפים

2,179.53,147.74,037.64,266.24,559.64,821.75,058.85,195.94,242.5953.4TOTAL

3.93.26.46.45.14.13.02.72.50.1Up to 99

17.117.014.816.820.721.221.118.518.10.4100199

138.2136.7164.5169.1173.9177.5178.1182.7178.34.4200499

75.9102.0131.6142.1141.4142.6150.1149.5139510.0500999

76.052.464.273.970.267586.895.666.329.31,0001,999

164.8174.5165.4147.2171.1190.1192.5199.194.5104.52,0004,999

145.0170.6254.3296.6304.3279.0295.0278.298.7179.55,0009,999

175.3350.6350.9391.5385.3407.0430.5490.8306.0184.810,00019,999

471.0501.3699.5758.1745.6836.7907.4824.9696.2128.620,00049,999

144.8476.8345.9262.1439.8469.3486.3604.4539.165.350,00099,999

736.51,115.31,800.11,959.82,057.72,181.62,263.22,297.72,090.3207.4100,000+

30.847.340.242.844.645.144.851.912.939.0Living outside localities

!incl. Bedouin tribes)

Percents

100.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

0.20.10.20.20.10.10.10.10.10Up to 99

0.80.50.40.40.50.40.40.40.40100199

6.34.34.14.03.83.73.53.54.20.5200499

3.53.23.33.33.13.03.02.93.31.1500999

3.5171.61.71.51.51.71.81.63.11,0001,999

7.65.54.13.53.83.93.83.82.211.02,0004,999

6.75.46.37.06.75.85.85.42.318.85,0009,999

8.011.18.79.28.48.48.59.47.219.410,00019,999

21.615.917.317.816.417.418.915.916.413.520,00049,999

6.615.28.66.19.69.78.611.612.76.850,00099,999

33.835.444.645.945.145.244.744.249.321.8100,000+

1.41.51.01.01.00.90.91.00.34.1Living outside localities
|incl. Bedouin tribes)

introduction.
Census dates.
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ואזור נפה מחוז, דת, ג> לפי אוכלוסייה,

1992 ממוצע אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

ואזור נפה הכלמחוז, סך
Ageנ>

Total045141519202425293034354445545564657475+Median1

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 5,123.5534.4483.01,015.9422.8372.6354.0682.0430.5349.7284.6194.026.4סך
ירושלים 608.080.3130.856.150.448.743.569.545.937.226.319.323.7מחוז
הצפון 866.2108.2199.393.478.266.160.3103.161.845.231.519.222.1מחוז
צפת 80.09.51757.86.95.65.910.16.15.03.52.123.8נפת
כנות 80.69.619.28.66.65.35.410.35.94.53.12.022.2נפת
יזרעאל 306.438.168.933.027.923.721.136.222.616.311.47.322.4נפת

עכו 371.547.786.540.634.129.525.742.825.718.513.07.521.6נפת
גולן 27.73.47.33.42.62.12.23.71.40.80.50.319.7(פת
חיפה 685.359.9124.764.456.747.745.291.160.454.148.632.628.9מחוז

nD1n nDD474.635.778.340.736.931.231.766.244.842.640.026.632.3
חדרה 210.824.346.423.719.816.613.624.915.611.58.66.022.8נפת
nwn nno1,094.1100.4216.0107.688572.673.3168.298.870.558.340.027.4
השרון 251.924.749.624.421.618.216.834.321.316514.610.0265נפת

תקוה פתח 390.433.875.538.131.725.125.362.537.725.420.614.828.2נפת
רמלה 136.814.929.113.911.610.19.818.810.58.76.23.324.5נפת
רחובות 315.027.061.831.223.719.221.452.529.419.917.011.928.6נפת
אביב חל 1,135.892.9179.190.189.485.778.2153.4707.5101.191.567.132.0מחוז

הדרום 44.844.280.950.739.927.915.223.7/.634.276.4138.562.753מחוז
אשקלון 264.127.753.625.821.318.218.235522.719.114.17.826.0נפת

שבע באר 370.148.784.936.931.826.526.045.428.020.813.77.422.3נפת
שומרון יהודה, 99.716.027.28.56.57.09.416.05.72.00.90.518.9אזורי

'mv וחבל

NonJewsלא"הוד"כ הכל 933.7144.1234.2109.091.981.465.287.557.035.117.510.819.1סך
ירושלים 158.724.540.417.814.513.210.915.09.66.73.82.519.1מוזוז
הצפון 432.464.9107.351.944.538.429.939.826516.47.85.219.2מחוז

יזרעאל נפת 154.623.837.518.315.713.910.914.69.75.82.61.819.4מזה:
עכו 233.335.058.228.324.320.815.920.914.18.84.22.819.1נפת

חיפה 145.920.234.917.414.713.610.814.59.65.82.81.620.2מח1ז
חדרה נפת 96.814.624.512.310.28.86.58.65.73.31.50.818.8מזה:

המרכז 91.213.821.710.59.28.56.88.95.93.51.60.8198מחוז
אביב תל 21.12.34.1171.82.32.33.21.71.00.60.326.6מחוז
הדרום 83.918.625.89.67.25.54.46.13.71.80.90.414.0מחת

Christiansנוצרים הכל 134.613.725.412.411.612.212.018.812.58.54.92.826.8סך
מזה:

ירושלים 15.31.02.41.41.21.21.32.11.81.40.90.732.1מחוז
הצפון 71.48.414.57.36.56.35.78.86.24.42.21.224.3מחוז
חיפה 19.81.93.61.7171.91.92.91.91.20.70.427.6מחוז

ממוצעת. לאוכלוסייה מתייחס החציונ1 הגיל
יהודיים. ביישובים ישראלים

POPULATION 60



POPULATION, BY AGE, RELIGION, DISTRICT, SUBDISTRICT AND
AREA

Thousands, unless otherwise stated Average 1992

Ageנ>
,Distirctסךהכל subdistrict
Total045141519202425293034354445545564657475+1li^n

Median1
)S.D.) and area

B'11n■Jews
4,189.8390.3781.7374.0330.9291.2288.8594.4373.6314.6267.1183.228.8GRAND TOTAL
449.255.990.438.335.935.532.654536.430.622.516.825.6Jerusalem District
433.843.392.041.533.627.730.363.435.328.823.714.026.2Northern District
72.38.415.67.06.24.95.39.45.64.73.42.024.2Zefat S.D.
59.66.513.66.34.73.63.98.24.73.82.71.823.8Kinneret S.D.
151.914.431.414.712.29.810.221.612.91058.75.626.7Yizre'el S.D.
138.212.728.212.49.88.79.721.911.69.78.84.728.4Akko S.D.
11.81.53.31.20.80.91.22.30.60.20.1020.1Golan S.D.

539.439.789.846.942.034.134.476.650.848.245.831.032.5Haifa District
425.530.067.935.632.526.427.360.340.940.138.725.833.7Haifa S.D.
113.99.721.911.49.67.87.116.39.98.27.25.227.9Hadera S.D.

1002.986.6794.397.279.364.766.5759.292.967.056.739.228.4Central District
199.617.237.318.416.313.212.929.217.714.413.69.429.0Sharon S.D.
371.530.971.135.929.623.323.960.736.624.720.214.728.9Petah Tiqwa S.D.
118.311.724.411.79.88.58.517.29.48.05.93.125.9Ramla S.D.
313526.961.431.123.719.121.252.229.319.916.911.928.6Rehovot S.D.
1,114.790.6174.988.487.683.5.75.9150.2105.9100.190.866.832.1TelAviv District
550.357.8112.753.145.939.339.874.846.938.227.014.825.7Southern District
259.927.452.825.621.017.817.734.622.318.914.07.825.9Ashqelon S.D.
290.430.559.927.624.921.422.140.224.619.212.97.125.6Be'er Sheva S.D.
99.716.027.7856.56.99.415.95.72.00.80.518.9Judea, Samaria

and Gaza Areas2
O'Moslemsמוסלמ
713.2118.5187.086.371.661.847.160.639.723.210.76.718.0TOTAL
143.323.538.016.413.312.09.612.87.85.22.91.818.1Jerusalem District
293.346.775.036.431.126.419.725.016.69.44.13.018.4Northern District
125.320.331.715.313.111.48.611.07.04.01.71.318.5Thereof: Yizre'el S.D.
154.624.339.719.516.713.910.212.88.95.02.21.618.4Akko S.D.
108.916.227.313.711.310.27.69.76.63.81.70.919.0Haifa District
96.114.524.412.310.28.76.48.55.73.31.50.818.7Thereof: Hadera S.D.
83.013.120.29.88.57.75.97.55.23.11.30.719.2Central District
8.41.22.10.80.70.90.80.90.50.30.10.120.6Tel Aviv District
76.417.924.39.26.64.73.54.73.11.50.70.313.2Southern District

1andואחריבדרוזים OthersDruze
85.912.021.910.48.77.46.18.14.83.41.91.319.4TOTAL

Thereof:
Jerusalem District

67.79.817.88.36.95.74.66.03.62.61.41.018.8Northern District
17.32.13.92.01.71.61.42.01.10.80.40.321.7Haifa District

1 Median age refers to the average population.
2 Israelis in Jewish localities.
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יישובי וצורת דת גיל, לפי אוכלוסייה,

1992 ממוצע אחרת צוין כן אם אלא אלפים,
Ageגיל

"שוב הכלצורת 0ך

Total045141519202425293034354445545564657475+2M^n
Median2

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 5,123.5534.4483.01,015.9422.8372.6354.0682.0430.5349.7284.6194.026.4סן
עירוניים 4,603.9472.9897.8425.1378.6338.1320.5612.0390.5324.0266.2778.326.9.שובים

200,000+1,154.9115.6200.091.992.892.384.2140.797.493.083.463.729.2
549.973.3117.950.145.744.439.161.641.334.024.418.323.7ירושלים

אביביפו 354.825.245.822.727.731.228.346.031.733.834.328.134.4תל
250.217.136.319.219.416.816.933.124.525.224.817.334.9היפה

100,000^199,9991,123.4100.1203.597.886.577.276.5161.9103.888.177.051.129.8
שבע 131.512.325.011.210.39.511.218.311.210.27.84.428.6באר
ברק 122.619.229.610.68.09.16.812.97.66.56.85.521.2בני
ים 145.711.023.512.211.810.29.920.814.913.611.26.632.1בת
162.112.027.415.113.510.610.124.017.014.011.27.031.2ווולון
140.612.226.012.310.79.09.320.612.410.61057.030.1נתניה

תקוה 149.712.326.913.311.910.29.822.414.611.69.76.930.1פתח
לציון 147.912.129.114.510.98.910.326.614.38.77.54.929.1ראשון

גן 123.39.016.08.59.49.59.116.211.712.912.38.735.1רמת
50,00099,999441.542.086.042.036.929.828.764.342.030.824.015.027.3
20,00049,999863.679.5169.283.269.658.458.0126.076.863.350.129.527.6
10,00019,999448.056.4101.546.338534.132.755.132.524.317.19.722.6
2,0009,999572.479.2137.764.054.346.240.364.138.024.614.79.320.5
כפריים' 519.361.3777.757.644.234.533.570.240.326.018.615.622.6"שונים

156.914.532.017.314.610.48.921.814.011.07.84.525.0מושבים
שיתופ"ם 13.61.73.61.20.90.90.92.20.80.70.60.222.0מושבים

128.611.224.612.213.39.48.317.411.97.26.36.826.6קיבוצים
מוסדיים 14.10.51.94.80.50.61.21.40.60.40.41.919.8"שובים
אחרים 157.722.640.916.811.710.111.523.110.85.52.71.919.5"שובים

מזה:
37.66.210.93.11.92.33.46.92.10.60.20.117.6קהילתיים

NonJewsםלאיהוד'
הכל 933.7144.1234.2109.091.981.465.287.557.035.117.510.819.1סן
עירוניים 845.6726.3208.898.984.575.060.080.552.532.616.310.119.4"שובים

200,000+191.628.046.920.817.316.714.119.312.48.44.73.020.0
153.423.739.117.314.012.710.414.49.36.43.72.419.0ירושלים

אביביפו 14.31.73.01.31.31.51.41.91.00.60.30.124.3תל
24.02.64.72.32.12.42.33.02.11.30.80.425.7חיפה

50,00(<199,99969.59.115.06.96.56.66.08.35.33.31.70.922.9
20,00049,99989.813.321.410.39.28.76.58.95.73.41.50.819.9
10,00019,999149.023.138.218.515.712.99.813.08.85.22.41.518.6
2,0009,999345.552.887.542.435.830.223.531.020.212.36.03.918.8
כפריים 88.217.825.470.07.56.45.27.04.52.51.20.715.4"שובים

Christiansנוצרים
atn ID134.613.725.412.411.612.212.018.812.58.54.92.826.8
עירוניים 128.713.124.372.011.211.611.217.912.08.24.72.726.7"שובים

50,000+67.36.111.85.95.66.16.19.86.84.62.81.628.4
ירושלים 15.01.02.31.41.11.21.22.11.71.40.90.732.2מזה:
15.31.52.81.41.31.51.42.11.51.00.60.327.1חיפה

20,00049,99913.71.32.61.11.11.21.32.31.20.80.40.227.9
10,00019,99914.81.83.21.51.41.41.31.81.20.80.40.223.6
2,0009,99933.03.96.73.53.12.92.54.02.82.01.00.624.0
כפריים 5.80.61.00.40.50.60.80.90.40.30.20.128.5"שובים

מבוא. ראה  ושוטפת קבועה "שוב צורת על קבועה. "שוב צורת 1

הממוצעת. לאוכלוסייה מתייחס החציונ1 הגיל 2

ליישובים. מחוץ גרים כולל 3
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POPULATION, BY AGE, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY1

Thousands, unless otherwise stated Average 1992

Ageגיל
22/7 "10Type of locality

Total045141519202425293034354445545564657475+Median2

Jewsיהודים
4,189.8390.3781.7374.0330.9291.2288.8594.4373.6314.6267.1183.228.8GRAND TOTAL
3,758.4346.5688.9326.2294.7263.7260.5537.4338.0291.4249.9768.329.2Urban localities
963.387.6153.171.175.475.770.1121.485.084.578.760.731.3200,000+
396.549.778.832.831.731.628.747.232.027.620.715.825.8Jerusalem
340.523.542.721.426.529.726.944.130.733.234.027.934.9Tel AvivYafo
226.314.531.616.917.314.314.630.122.323.824.016.936.4Haifa
1,112.599.3201.697.285.776.074.9159.9102.887.676.550.929.8100,000199,999

Be'er Sheva
Bene Beraq
Bat Yam
Holon
Netanya
Petah Tiqwa
Rishon LeZiyyon
Ramat Gan

382.93a772.935.631.224.424.358.037!628.022.714.428.750,00099,999
773.866.2147.872.960.449.751.5117.071.159.948.628.729.020,00049,999
299.033.363.327.822.821.322.942.123.619.114.78.125.510,00019,999
226.926.450.221.618.616.016.833.117.912.38.75.424.12,0009,999
431.143.592.347.636.728.028.363.235.823.577.414.924.4Rural localities3
155.914.431.817.214.510.38.821.714.011.07.84.525.0Moshavim
13.31.73.51.20.90.90.92.10.70.70.60.221.9Collective moshavim
126.610.924.312.113.19.18.017.011.87.26.36.826.6Qibbuzim
13.90.51.94.80.50.61.11.40.50.40.41.819.7Institutional localities
111.315.128.911.37.16.28.518.98.13.92.01.420.2Other rural localities

ThSTGOf '

37.46.210.83.11.82.33.46.82.10.50.20.117.6Communal localities

לי 01 D'Moslemsגז
713.2118.5187.086.371.661.847.160.639.723.210.76.718.0TOTAL
633.3707.5763.276.964.856.342.954.835.821.19.86.218.4Urban localities
154.624.940.817.614.313.310.814.08.65.63.01.918.3200,000+
138.422.736.815.912.911.59.212.37.55.02.81.718.0Jerusalem
8.01.22.00.80.70.90.70.90.40.30.10.020.1Tel AvivYafo
8.31.11.90.90.70.90.80.80.60.40.10.121.9Haifa
38.26.09.14.23.83.73.13.62.31.40.50.319.750,000199,999
75.711.918.79.28.17.45.16.64.52.61.10.618.920,00049,999
122.619.631.815.713.210.47.710.27.04.01.71.218.210,00019,999
242.339.162.930.225.521.516.120.413.47.53.42.318.22,0009,999
80.177.023.89.36.85.64.35.93.92.11.00.514.6Rural localities

inmBand■די1זי0 othersDruze
85.912.021.910.48.77.46.18.14.83.41.91.319.4TOTAL
83.677.727.370.78.57.15.97.94.73.31.81.279.3Urban localities
ן +50,000ן
0.1Thereof: Jerusalem
0.4Haifa
0.520,00049,999
11.71.73.21.31.11.00.81.10.60.40.20.118.410,00019.999
70.39.917.98.77.25.94.96.63.92.81.51.019.32,0009,999
2.40.30.60.30.20.20.20.20.70.70.70.721.0Rural localities

1 Permanent type of locality. For current and permanent type of locality  see introduction.
2 The median age refers to the average population.
3 Incl. living outside localities.
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לפייישובים' וקבוצתצורתואוכלוסייה, "שוב אוכלוסייה2
2.12

rאוכלוס"יLocalities"שובים
וקבוצת "שוב צורת

22אוכלוסייה V20 V4 VI31 <0131 )0131 XII31 XII31 XII22V20V4 **
31961319723198319851989199019911992319613197231983

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאלפים כולל 8739051,0911,1371,1591,1611,1701,1682,179.53,147.74,037.6סך
עירוניים 1041251501561701731761781,837.62,789.13,616.0"שובים
200,000+"333333334736.6897.2981.7
167.4313.9428.7ירושלים

אביביפו 386.1363.8327.3תל
183.0219.6225.8חיפה

100,000199,9992788888218.1818.4
50,00099,99926547779144.8476.8345.9
20,00049,9991515222325272826471.0501.3699.5
10,00019,9991424252728303135175.3350.6350.9
2,0009,9997075889199989997309.8345.1419.7
כפריים 769780941981989988994990341.9358.5421.6"שובים

346353405411409409410409120.6125.1140.8מושבים
שיתופיים 20334347454546454.05.59.1מושבים

22823326726827027027026977.189.7115.5קיבוצים
מוסדיים 31323333323232316.09.413.3"שובים

אחרים כפריים 140129193222233232236236101.081.7102.7"שובים
קהילתיים 51791051091121177.8מזה:

ליישובים5 מחוץ 33.247.240.2_____4נרים
בדוימ) שבסי (כולל
הכל סן  7718029691,0151,0421,0461,0541,0541,932.42,686.73,350.0■הודים

עירוניים 76808992981011021041,680.62,422.93,020.9"שובים
200,000+"33333333"718.9794.9832.5
165.0230.3306.3ירושלים

אביביפו 380.3357.4317.8תל
173.6207.2208.4חיפה

100,000199,9992788888217.9815.2
50,00099,99926456668144.6475.9344.4 20,00049,9991414202122232422435.8451.8608.9
10,00019,9991421181818201921173.1312.3255.1 2,0009,9994334363841414242208.3170.0164.8

כפריים 695722880923944945952950251.8263.8329.1"שובים
346353405411409409410409120.2124.9140.5מושבים

שיתופיים 20334347454546454.05.59.0מושבים
22823326726827027027026977.089.5114.8קיבוצים

מוסדיים 29313232313131305.89.213.0"שובים
אחרים כפריים 687213316518919019519740.633.346.0"שובים

קהילתיים 51791051091121177.8מזה:
ל"ש1כים5 מחוץ 4.21.35.8___4גרים הכל סך  109110130131126124125123247.1461.0687.6לאיהודים

עירוניים 3452697280808282157.0366.2595.1"שובים
200,000+4_3333333417.7102.3149.2
2.483.5122.4ירושלים

אביביפו 5.86.49.5תל
9.512.417.4חיפה

50,000199,99911' 120.31.14.7
20,00049,9993466788735.349.590.7
10,00019,9991379101113152.338.395.7 2,0009,9992742535459575755101.5175.1254.8

כפריים 755861594644434190.294.792.5"שובים
כפריים 755861594644434161.248.958.2"שובים

ליישובים מחוץ 28.945.834.4_____גרים
בדוים) שבנוי (כולל

מבוא. ראה ■ לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב1992); 30) בדוים שבטי כולל לא
מבוא. ראה שוטפת. "שוב צורת 2

מפקד. תאריכי 3
זה. למספר הגיעה לא שאוכלוסייתן אף ,200,000+ היישובים בקבוצת והיפה ירושלים ב961ו נכללו השוואה, לצורך 4

מבוא. ראה ■ הבדוים אוכלוסיית של הנתונים איכות על ואוכלוס"תם. ארעיים "שובים 4 כולל בי196 5
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LOCALITY2 ANDLOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF
POPULATION GROUP2.12

Population
Type of locality and

31 XII31 XII31 XII31X1122V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII31 XIIpopulation group
98319851989199019911992ז198519901991199231961319723

ThousandsOivnKPercents
4,266.24,821.75,058.85,195.9100.0100.0100.0100:0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
3,815.24,363.74,574.94,695.084.388.689.689590.090.590.490.4Urban localities
1,005.11,109.71,148.41,163.2"33.828.524.323.623.023.022.722.4200.000+
457.7524.5544.2556.57.710.010.610.711.010.910.710.7Jerusalem
322.8339.4353.2356.917.711.68.17.67.17.07.06.9Tel AvivYafo
224.6245.9251.0249.88.47.05.65.34.95.15.04.8Haifa
954.71,071.91,114.71,134.56.920.322.422.122.222.021.8100,000199,999
262.1469.3486.3604.46.615.18.66.19.69.79.611.650,00099,999
758.2836.6907.4824.921.615.917.317.816.417.417.915.920,00049,999
391.5407.1430.5490.88.0t1.18.79.28.48.48.59.510,00019,999
443.8469.1487.5477.314.211.010.410.410.49.79.69.22,0009,999
451.0458.0483.9500.915.711.410.410.610.09.59.69.6Rural localities
146.4149.1155.7157.65.54.03.53.43.23.13.13.0Moshavim
10.611.312.813.20.20.20.20.20.20.20.30.3Collective moshavim
125.2125.1129.3128.03.52.82.92.92.72.62.62.5Qibbuzim
13513.413.813.00.30.30.30.30.30.30.30.3Institutional localities
112.5114.0127.5137.14.62.62.52.72.52.42.52.6Other rural localities
12.728.634.643.1_0.20.30.50.60.70.8Thereof: Communal
42.845.144.851.91.51.51.01.01.00.90.91.0Living outside localities5

(including Bedouin tirbes)
3,517.23,946.74,144.64,242.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS TOTAL
3,161.03,569.33,741.13,824.9387.090.290.289.990.090.450.390.2Urban localities
846.1928.8960.1968.3"37.229.624.824.123.523.523.222.8200,000+
327.7378.2392.8401.08.58.69.19.39.79.69.59.5Jerusalem
312.6327.0339.7341.919.713.39.58.98.38.38.28.1Tel AvivYafo
205.8223.6227.6225.39.07.76.25.95.55.75.55.3Haifa
950.91,065.71,105.41,122.08.124.327.027.027.026.726.5100,000199,999
260.6413.3432.8539.17.517.710.37.410.410.510.412.750,00099,999
659.9712.2776.1696.222.516.818.218.817.418.018.716.420,00049,999
263.4273.3271.8306.09.011.67.67.56.76.96.67.210,00019,999
180.0176.0195.0193.210.86.34.95.14.94.54.74.62,0009,999
356.2377.4403.4477.713.09.89.810.110.09.69.79.8Rural localities
145.6148.6154.8156.66.24.64.24.14.03.83.73.7Moshavim
10.511.212.513.00.20.20.30.30.30.30.30.3Collective moshavim
124.3123.8127.5125.84.03.33.43.53.33.13.13.0Qibbuzim
13.213.113.512.713.20.30.30.40.40.30.30.3Institutional localities
56.674.687.796.82.11.21.41.61.91.92.12.3Other rural localities
12.728.534.442.7_0.20.40.60.70.81.0Thereof: Communal
5.86.07.412.90.20.10.20.20.20.20.20.3Living outside localities5

749.0875.1914.3953.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONJEWS TOTAL
654.2794.4833.8870.263.579.486.587.490.290.891.291.3Urban localities
159.0181.0188.3195.0"37.222.221.721.320.820.720.620.5200,000+
130.0
■if) O

146.3
\O A

151.3155.51.018.1
1 A

17.8
1 A

17.4
1 A

16.9
1 A

16.7
1 A

16.5
.f C

16.3
.I C

Jerusalem
Wi.c.
18.822.3

| j,O

23.4
IO.U
24.5

C..O
3.8

1 .4
2.7

1 .H
2.5

I .H
2.5

I .*f

2.5
/.H
2.5

10
2.6

I .D
2.6Haifa

5.262.162.977.70.10.20.70.76.97.16.98.150,000199,999
98.2124.5131.4128.614.310.713.213.111.814.214.413.520,00049,999
128.1133.8158.7184.80.98.313.917.116.115.317.419.410,00019,999
263.8293.12925284.141.138.037.135.234.633532.029.82,0009,999
94.880.680.583.236.520.613.512.69.89.28.88.7Rural \oca\ities
57.841.643.144.224.710.68.57.85.34.75.04.6Rural localities
37.039.037.539.011.79.95.04.94.54.54.14.1Living outside localities

(including Bedouin tribes)

1 Excl. Bedouin tribes (30 in t992); otr the classification of localities as Jewish and NonJewish and various additions to the population  see
introduction.

2 Current type of locality; see introduction.
3 Census dates.
4 For purposes of comparison, Jerusalem and Haifawere included in the group 200,000+ in 1961, although their population had not yel reached

that size then.
5 In 1961 , incl. 4 temporary localities and their population. On the quality ot the data on Bedouin population  see introduction.
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והשתייכות "שוב2 צורת לפי ואוכלוס"תם, כפר"ם .ישובים1
ארגונית

ווווןןר yi^iv
DOIIU"Localities

ארגונית 4והשתייכות VI31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII
1983198519881989199019911992

כולל 941981985989988994990סן

ומושבים 448458456454454456454מושבים
הכל 0ך ■ שיתופיים

הכל 0ך ■ 405411409409409410409מושבים
המושבים 244245244244244245244תנועת
המזרחי 67676969696969הפועל

החקלאי 46484545454545האיחור
הציוני 17181818181818העובד

13131313131313רורות
ישראל אגודת 6666666פועלי
האיכרים 5777777התאחדות

ארגונית השתייכות 7777777ללא

הכל סל  43474745454645מושביםשיתופיים
המזרחי 9111110101010הפועל
הציוני 8888888העובד

המושבים 5666665תנועת

המאוחדת הקיבוצית 6666666התנועה

4455555חרות

4544444אמנה

ישראל אגודת 4443333פועלי

החקלאי 3333344האיחוד

הכל סל  267268270270270270269קיבוצים
המאוחדת הקיבוצית 160161162161161161161התנועה

הארצי 83838485858584הקיבוץ
הדתי 16171717171717הקיבוץ
הציוני 5555555העובד

ישראל אגודת 2222222פועלי

מוסדיים 33333332323231"שובים

אחרים כפר"ם 193222226233232236236"שובים

קהילתיים "שובים 517998105109112117מזה:
23373843474848אמנה

החקלאי3 471414141518המרכז
791112121212הרות

המזרחי 6789912הפועל
החקלאי 3399888האיחור

האיכרים 6666665התאחדות
ישראל אגודת 223333פועלי
הלאומי העובד 333333משקי

ארגונית השתייכות 6687788ללא

ליישובים מחוץ גרים
בדוים) שבסי (כולל

מבוא. ראה  באוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב1992). 30) ברוים שבסי בולל לא
שוטפת. "שוב צורת 2

המושבים. תנועת כולל 3
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RURAL LOCALITIES1 AND THEIR POPULATION, BY TYPE OF
LOCALITY2 AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

(אלפים) Populationאוכלונז"ה (thousands(
Type of locality and

4 VI31X1131 XII31 XII31 XII31 XII31 XIIorganizational affiliation
1983198519881989199019911992

421.6451.0454.1.45S9458.0483.9500.9GRAND TOTAL

149.9157.0157.8158.5160.4168.5170.9Moshavim and collective
moshavim  total

140.8146.4146.5147.5149. 1155.7157.6Moshavim  total
86.4885..88.188.589.593.895.0Moshavim Movement '■ ■

27.027.327.327.427.428.428.7HaPo'el HaMizrahi
13.4_ 15.115.315.415.716.016.3Halhud HaHaqlai 
י5.0 5.45.45.55.66.05.9HaOved HaZiyyoni ■

י 2.63.03.23.23.23.33.4Herut
2.42.72.82.92.93.13.1Po'ale Agudat Yisra'el
1.51.81.91.92.02.22.2Farmers' Federation■
2.5, 2.62.62.72.83.03.0Unaffiliated

9.110.677.311.011.372.813.2Collective moshavim  total
2.73.13.43.33.33.63.7HaPo'el HaMizrahi
1.21.31.31.31.31.61.5HaOved HaZiyyoni
1.31.41.51.51.61.61.6Moshavim Movement
1.31.61.61.71.61.72.0The United Qibbuz Movement
0.80.9' 0.90.91.01.31.4Herut

0.5. 0.70.70.70.81,1Amana
_ 0.80.91.00.90.90.91.0.. ,Po'ale Agudat Yisra'el

0.71.00.8.0.80.81.31.0Halhud HaHaqlai

115.5725.2126.1124.9125.1129.3128.0Oibbuzim  totaf
67.573.773.973.373.576.375.2the United Qibbuz Movement
38.541.241.240.640.441.441.2HaQibbuz HaArzi
6.57.0;■7..47.6' 7.88.08.0HaQibbuz HaDati ..
1.82.02.02.0.2.02.02.0HaOved HaZiyyoni .

. 1.21.31.41.41.41.71.6Po'aleAgudat Yisra'el. ,.

י 13.313.573.673.413.413.813.0Institutional localities

102.7.'112.5115.0774.5114.0127.5137.1Otherrural localities 

7.812.721.223.828.634.643.1Thereof: Communal
5.2:'8.2 11.412.414.517.520.0Amana  

, י 0.3'.'0.52.12.83.84.65.9HaMerkaz'HaHakla'i3
1.01.4252.83.23.94.5Herut

0.60.91.31.72.35.3HaPo'el HaMizrahi
0.20.31.21.51.92.22,4Halhud HaHaqla'i
0.60.91.41.51.72.12.0Farmers Federation

0.20.40.50.50.7Po'ale Agudat Yisra'el
0.20.30.40.4. 0.4>■ ' HaOved Hali'e'umi

0.30.5'1.30.8: 0.9,1.41.3Unaffiliated ' :■.

40.242.844.744.644.8; 45.151.9Living.outside localities
V)including Bedouin tribes(

1 Excl. Bedouin tribes (30 in 1992): for the classification of localities as Jewish and NonJewish and various additions to the population  see
introduction.

2 Current type of locality. ' ■ ' '
3 Incl. the Moshavim Movement.
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, "שובים1

□OIU"Localities

199231 XII

מוניציפאלי mvm
:DTD

22V20V4 VI31X113 1XII31 XII31 XIIהכל 0O"T/>Tך

1961197219831985198919901991TotalThereof:

'
Jewish

גולל 8639051,0911,1371,1591,1611,1701,1681,054סן

44475045■2531373842עיריות

מקומיות 14377"104115131135137141140מועצות

אזוריות 967926'649697881922951949958מועצות

מו*ניציפא7" מעמד 8562424229272586חסרי

ליישובים' מחוץ גרים

 אזוריות 649697881922951949958967926מועצות

הכל סן
ירושלים rfno585966676666666461

יהודה 585966676666666461מטה

., הצפון nno201222290299314310316321299

\m< בית ■2222■1819212122בקעת . 2222

,_ .2828282829.29נולין 29

 , 272928282929292924הגלבוע

העליון _31הגליל 3325262929292929

התהתון ,.הגליל 12141415 .161617'1717

החרמון 899מבואות ך8. 12/1212

■ 131313131313מגידו 1313\■ 13

אשר, .34303132323232מסה 3228

יוסף '■מעלה 61416162222..222222

הגליל 152026262324242321מרום

הגליל? .■4444מרכז 

■ 20222727282827משגב

הגליל 6נוף

הירדן 1820202122.22212121עסק

 יזרעאל 272636383938383834עמק

no1n nno525759596060606756

> : , 3333אלונה .3,3333

111111111212121211זבולון

הכרמל ;21242222222222חוף 2323

מנשה 1719232323232321 19

עירון ''נחל  ■ 8י
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT

(אלפים) Us)Populationאונלוס"ה (thousan

199231 XIIDistrict and
municipal status

22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIהכל סך
:DTD
onin.

1961197219831985198919901991TotalThereof:
Jews

2,179.53,147.74,037.64,266.24,559.64,821.75,058.85,195.94,242.5GRAND TOTAL
1,409.32,168.12,817.42,951.63,137.53,439.43,635.63,768.93,375.4Municipalities
430.1631.9803.0867.1902.4916.3930.19255468.3Local councils
227.1259.8340.3367.7396.8396.7424.64535389.6Regional councils
108.985.3 36.7

79.8 /73.969.368.548.19,2No municipal status
4.12.640.2Living outside localities2

227.1259.8340.3367.7396.8396.7424.6453.5389.6REGIONAL COUNCILS

TOTAL
75.816.623.024.425.325526.522.020.6Jerusalem Distirct
15.816.623.024.425.325.526.522.020.6Matte Yehuda

72.888.3119.9130.8139.7735.4144.6151.8121.4Northern Distirct
5.86.78.79.29.59.610.410.510.4Biq'at Bet She'an

5.06.06.87.07.78.07.9Golan
9.612.914.915.715.916.217.117.411.3HaGilboa
10.011.911.712.614.014.014.414.113.7HaGalil HaElyon
2.63.04.24.54.85.06.26.46.4HaGalil HaTahton

2.32.52.62.53.43.63.6Mevo'ot HaHermon
5.46.77.88.18.08.18.38.48.3Megiddo
12.412.715.717.318.017.818.518.513.4Matte Asher
2.93.64.14.45.25.35.55.65.5Ma'ale Yosef
4.17.510.110.89.810.110.58.47.0Merom HaGalil

3.86.06.57.5Merkaz HaGalil3
1.92.95.05.96.97.65.9Misgav
7.2Nof HaGalil

8.78.49.510.310.210.310.510.410.2Emeq HaYarden
11.311.118.020.222.423.525.325.717.9Emeq Yizre'el
79.279.825.427.026.927.528.343.027.4Haifa Distirct
0.60.60.70.70.70.70.70.70.7Allona
5.25.15.86.16.77.17.37.46.0Zevulun
6.87.18.59.19.19.29.412.111.7Hof HaKarmel
6.67.010.411.110.510510.810.79.0Menashe

12.2
Nahal Iron
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1
(המשך)

Localities

unn199231 XII

מוניציפאלי inum
:,1m

22V20V4 VI31X1131 XII31 XII31 XIIהבל יהודייםסך

1961197219831985198919901991TotalThereof:
Jewish

מועצות
(המשך) אזוריות

ה0רכ7 nno782794194194191190191190190
766666666ברנר
777777777גדרות

222222232524242424גזר
רוח 778888888גן

הדורון 272930302929292929דרום
יבנה 'חבל 697777777

השרון 111212121212121212חוף
השרון 171819191919191919לב
202022222222232323מודיעים

שורק 665555555נחל
חפר 424846464242424141עמק
לוד 101010999999עמק

אביב <n nna444444444
444444444אפעל

הדרום 152161793191198199201201796מחוז
121627282828282828אשכול

טוביה 232123232323232323נאי
שמעון 111112111312121212בני

התיכונה 7666666הערבה
אילות 3991010111111_חבל

אשקלון 161718181717171717חוף

141113131313131313יואב

131415151515151515לכיש

171717161616161616מרחבים
3333__משוש

151616161616161616עזתה
נגב 547788888רמת

222שוקת

הנגב 111111111111111111שער

151514141414141414שפיר
54455666תמר

ושומרון4 7097105706106106106__יהורה
עציון 10121415141414__גוש
חבוון 3101011111212__הו
4444444_מגילות

בנימין 20252829292929_מטה
הירדן 16171717171717_ערבות

17293131313030שומרון

ע1הי 5771314141414__חבל
עזה 5111314141414חוף

מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב1992<: 30) בדוים שבטי כולל לא
המעמד. חסרי בין וכלולים המוניציפאלי, המעמד לפי מתפלגים אינם בדוים) שבסי (כולל ליישובים מחוץ הגרים ב1983 ההל 2

ב1990. בוטלה הגליל מרכז האזורית המועצה 3

יהודיים. ביישובים ישראלים 4

POPULATION



LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT (cont.(

)אלפים< .v'ootiKPopulation (thousands(

199231 XIDistrict and
municipal status

:Tim
22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIהכל יהודיםסך
1961197219831985198919901991TotalThereof:

Jews

REGIONAL COUNCILS
)cont.(

77.4 72.583.887.187.087.493. <97.696.5Central Distirct
3.3 7.43.73.63.43.43.53.43.4Brenner
2.0 1.52.32.52.52.62.62.62.6Gederot
7.9 8.38.99.311.310512.213.513.4Gezer
1.9 2.02.62.62.72.72.82.92.9Gan Rawe

11.1 9.810.210.510.911.311.511.711.6Derom HaSharon
3.8 2.33.23.23.23.33.43.43.3Hevel Yavne
4.7 4.45.55.95.96.06.36.26.1Hot HaSharon
7.3 7.07.27.27.07.17.98.28.1Lev HaSharon
7.5 7.09.19.49.89.910.311.611.4Modi'im
1.3 1.51.81.92.02.02.62.22.2Nahal Soreq

20.4 16.722.423.520.921.122.424.423.9Emeq Hefer
6.2 4.66.97.37.37.47.67.87.8Emeq Lod

2.8 1.44.64.84.84.84.84.84.8TelAviv Distirct
2.8 1.44.64.84.84.84.84.84.8Efal

55.2 45.669.470.678.679.688.591.876.8Southern District
3.6 2.57.08.58.88.79.59.79.5Eshkol
8.9 9.39.69.89.69.710.712.512.2Be'er Tuvya
4.5 2.86.64.34.44.34.54.54.4Bene Shim'on

1.51.82.02.02.02.02.0HaArava HaTikhona
0.51.31.92.02.12.22.22.1Hevel Elot
6.1 5.07.07.17.07.07.37.27.1Hof Ashqelon
3.4 3.64.34.54.44.54.54.64.4Yo'av
5.1 3.75.25.25.05.15.75.85.7Lakhish
5.9 5.66.66.16.16.17.17.47.3Merhavim

__8.29.012.413.0_Masos
5.1 4.55.65.65.35.26.16.16.1Azzata
1.01.32.02.52.42.52.62.5Ramat Negev

Shoqet
4.0 2.95.15.55.45.35.45.35.2Sha'ar HaNegev
6.1 4.76.76.96.86.97.17.07.0Shafir
0.70.91.11.21.21.21.21.2Tamar

__ _13.721.129.133.334.937.737.5Judea andSamaira4
2.63.34.24.75.35.85.7Gush Ezyon
0.20.61.01.21.61.91.9Har Hevron
_0.40.50.60.70.70.70.7Megillot
4.76.410.412.014.316.616.6Matte Binyamin
2.12.52.62.62.82.92.9Arevot HaYarden
3.57.812.612.110.39.89.7Shomron

_ _0.81.93.03.33.94.34.3Gaza Area4
0.81.93.03.33.94.34.3Hof Azza

Excl. Bedouin tribes (30 in 1 992); for the classification of localities as Jewish and nonJewish and various additions to the population  see
introduction.
As of 1983, "living outside localities' (incl. Bedouin tribes) are not broken down by municipal status and are included among those without
municipal status.
Regional council Merkaz HaGalil was dissolved in 1990.
Israelis in Jewish localities.
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19921
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

31י <01 ב1992
אחרת /vyp אם אלא שנה, סוף אלפים;

8 XI22V20V4 VI 19481950195519611972198019831985199019911992Locality"ש/כ

סנאן 1.51.63.65.35.96.67.67.88.1Abuאבו Sinan
יהודה 72.53.53.84.14.65.3656.87.1Even'51'1אבן Yehuda
0.64.69.312.112.613.413.714.317.3Ofaqimאופקים

יהודה 1.311.910.3אור 14.219.619.319.721.922.4225Or Yehuda
עקיבא 1.73.26.48.07.78.28.29.810.5Orאוד Aqiva

3.13.53.74.56.46.76.9757.87.7Azorאזור
0.55.313.119.418.920.426.329.931.2Elatאילת

1.72.23.75.45.46.06.97.17.4Iksalאכסאל
אלפחם 4.46.17.513.419.320.122.025.426.227.1Ummאם alFahm

1.92.43.75.36.06.47.27.47.7I'billinאעבלין
0.71.23.28.09.010.4Arielאדיאל
4.640.364.465.769.783.990.196.9Ashdodאשדוד
5.116.624.343.053.152.955.159.764.266.7Ashqelonאשקלון

אלגרביה 3.84.77.610511.612.514.314.715.1Baqaבאקה alGharbiyye
יעקב 02.65.34.04.44.74.75.75.96.8Be'er'34'0באר Ya'aqov
שבע 8.320.543.585.3109.6110.8115.0122.0128.4134.7Be'erבאר Sheva
גין 2.12.63.85.25.66.07.07.27.5Beitבית Jann
שאן 96.49.711.313.312.913.113514.114.6Bet'2בית She'an

שמש 0.23.07.010.112.313.013.815.716.818.4Betבית Shemesh
בדק 9.314.328.047.075.791.496.1102.4116.7121.2124.4Beneבני Beraq
ים 2.35516.031.7100.1132.1128.7131.2141.3146.4145.3Batבת Yam

זאב 2.24.85.66.1Giv'atגבעת Ze'ev
שמואל 1.92.83.33.55.17.48.39.210.510.710.7Giv'atגבעת Shemuel

9.612.019.830.948.649.246.746.146.647.547.8Giv'atayimגבעתיים
2.12.74.97.28.89.711.311.511.8JudeideMakrגידירהמכר

O.f2.53.94.55.66.06.66.87.88.29.6Gederaגדרה
תקוה 2.62.63.25.26.26.99.09.39.4Ganneגני Tiqwa

אזרקא 1.31.62.94.65.05.66.76.97.2Jisrגיסר A2Zarqa
1.82.23.44.44.75.15.96.16.3Jattגית

אלכרמל 3.34.16.18.2859.110.310.510.8Daliyatדאלית alKarmel
1.61.93.24.24.34.65.35.55.7Daburyeדב1ריה
0.35.023.728.027.026526.028.3295Dimonaדימונה

אלא0ד 1.61.93.14.44.24.65.55.75.9Deirדיר alAsad
הנא 1.41.73.04.24.44.65.55.65.8Deirדיר Hanna

השרון 612.111.213.918.620.622.626.026.827.3Hod^53!3הוד HaSharon
5.312.221.026.941.458.963.267.177.280.281.8Herzeliyyaהרצליה

יעקב 1.93.04.04.44.34.85.05.36.57.47.5Zikhronזכרון Ya'aqov
11.815.022525.632.238.738.740.345.648.450.7Haderaחדרה
9.617.130549.098.8130.9133.5138.8156.7161.8162.8Holonחולון
98.6140.0158.7183.0219.6230.0225.8224.6245.9251.0249.8Haifaוזיפה

יהודים ■:85.6122.0150.0173.6207.2214.1208.4205.8223.6227.6225.3Thereofמזה. Jews
הגלילית 2.04.65.36.36.26.67.27.87.9Hazorוזצור HaGelilit

5.512.216.820.823.728.728.230.233.437.635.6Tiberiasסבריה
05.16.17.612.216.317.218.621.221.822.3Tayibeיבה
3.64.55.58.410.811.112.013.714.114.6Tireטירה

כרמל 05.212.811.014.615.615.515.315.015.816.3Tiratירת Karmel
03.24.35.38.512.313.314.416.416.917.4Tamraמרה
01.92.33.95.45.86.27.27.47.7Tur'anרעאן
1.52.35.410.112.313.918522.723.724.8Yavneיבנה
03.16.06.99.012.113.113.916.216.617.0Yehudיהוד
'2.02.54.97.07.48.59.910.210.7Yafiיסיע

עילית 3.85.15.05.56.27.18.6Yoqne'am.קנעם Illit
as1!65.96.36.26.06.26.86.9Yeroham~יר!חם

84.0123.0146.1167.4313.9407.1428.7457.75245544.2556.5Jerusalemירושלים
:82.9120.0144.0165.0230.3292.3306.3327.7378.2392.8401.0Thereofמזה:יהודים Jews

2.42.74.46.06.57.18.2858.7Yirkaירכא
1.51.93.14.54.85.26.16.36.5Kabulכאבול
0.12.12.74.65.96.1Kuseifaכסיפה

יא0יף 2.33.03.85.35.25.56.16.365Kafarכפר Yasif
יונה 661.02.82.42.73.13.23.64.64.95.1Kefar.כפר Yona
כנא 3.03.45.27.58.39.110.711.111.5Kafarכפר Kanna

מנדא 1.82.33.96.06.67.38.89.29.6Kafarכפר Manda
סבא 216.017.926.739543.549.061.163.465.1Kefar'12כפר Sava
קאסם 2.02.64.97.17.58.310.010.310.8Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.95.06.97.37.99.2959.7Kafarכפר Qara'
3.813.415.618.524.227.829.0Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.640.340.441.443.345547.9Lodלוד
:11.016.017.627.634.433.833.934.336.238.1Thereofמזה:יהודים Jews
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19921 (cont.)
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

(המשך) 3י 1xii ב1992
אחרת צוין בן אם אלא שנה, סוף אלפים;

"שוב
8X1
194819501955

22V
1961

20V
19721980

4 VI
19831985199019911992

Locality

ציון 1.93.94.75.98.110.212.513.213.7Mevasseret__מבשרת Ziyyon
3.44.06.59.210.311.313.213.714.0Mugharמגאו

אליכרום 2.52.84.46.06.26.77.77.98.2Majd['וניד AlKurum
/7/ji//72.74.010.013.713.414.317.218.519.1__מגתיMigdal HaEmeq
oiow 5.66.06.56.66.8Majdalמנירל Shams
niuvnmn______1.24.05.5MakkabimRe'ut

אדומים n>yo_____0.33.59.313.514.615.2Ma'ale Adummim
1.33.35.07.07.5_מעלות"תרשיחא ■8.710.611.611.7Ma'alotTarshiha
יה1דים 1.73.24.74.9__מזה: 5.97.38.28.3Thereof: Jews

 1.75.09.814.623.828.827.828.734.037.236.8Nahariyyaנהריה
1.51.83.04.34.65.16.16.36.5Nahefנר1ף

ציונה ii6^510.510.912.214.015.216.220.821.521.7Nes.נס Ziyyona
§20.022.225.033.341.241.743.849.649.851.0Na2areth2נצרתג§

עילית 4.315.022.623.625.529.633.433.8Nazeratנצרת Illit
יהודים :4.314.421.021.222.626.029.830.1Thereof___מזה: Jews

2.96.57.28.19.49.19.79.911.412.313.3Nesherנשר
2.95.88.18.18.710.712.013.0Netivotנתיבות

 י ■11.623.0נתניה 31.0 !41.371.198.4'102.3109.6132.2 139.7141.8Netanya
04.35.18.311.812.914.016.316.817.3Sakhninרונין
"Lעומר

V0.20.11.23.54.55.36.16.26.3Omer
מאהל .1.5vעין 2.03.54.95.15.66.66.97.0Ein Mahel

■219.225.233.738.7^4.612עכו 36.437.440.343.644.2Akko
יהודים :0.98.214.219.025529.628.629.331.033.833.9Thereofמזה: Jews

2.42.94.35.86.36.87.67.77.9Isifyaעספיא
5e.i10.313.817.320.321.323.627.930.132.0Afula!2עפולה
2.93.76.19.09.710.612.112.512.9Arrabeעראנה
5.611.612.413.615.417.417.5Arad__'ערד
■__ערוער __1.31.93.75.55.7'Aro'er

2.83.45.87.97.98.59.69.810.1Ar'ara3ערערה3
ורידים 1.42.03.44.85.25.86.76.97.2Fureidisפ

תנהכרכור 6.610.610.613.815.816.016.416.917.818.8Pardes>9פרדס Hanna 
Karkur

תקוה 0148.9150.9Petah.'21.931.844.854.093.0119.8123.9129.3144פתח Tiqwa
* ■ 2.35.59.011.014.016.115.916.819.321.420.9Zefatצפת

.2.33.05.0קלנסוה 7.37.88.610.1 ■10.410.8Qalansawe
אונו 48.08.217.122.721.822.023.123.423.7Qiryatי41^0קר'ת Ono

אתא, 4.88.016.319.126.831.732.934.438.941.041.2Qiryatקרית Atta
ביאליק 2.1,2.86.09.617.928.630.732.034.936.035.5Qiryatקרית Bialik

גת 10.119.124.325.527.130.032.635.0Qiryat.קרית Gat
0בע1ן 3.04.5קרית ■7.79.59.910.811.211.312.312.612.6Qiryat Tiv'on

ים 0.97.8קרית 9.0'10.319.929.029.730.835.938.539.6Qiryat Yam
מ1צקין 3.5קרית .4.27.78.917.624.426.628.632.4..33.233.1Qiryat Motzkin
מלאכי 2.74.68.911.512.213.215.516.617.4Qiryatקרית Mal'akhi
עקרון ,0.43.03.8קרית 4.24.44.14.24.75.05.1Qiryat Eqron
שמונה 18.418.6Qiryat'1.46.311.815.116.015.215.516.6קרית Shemona

3.03.03.94.85.05.36.06.26.3Rameראמה
 , העין 98.19.312.012.711.411.512.112.814.0Rosh!5_ראש HaAyin

לציון 11.118.825:530.655.194.1104.4ראשון '114.5139.5145.6150.4Rishon LeZiyyon
6.09.214.420.421.623.0Rahatרה0

12.518.226.029.039.366.267.970.380.383.083.1Rehovotרחובות
252.74.15.66.97.48.49.910.0Reineרינה
621.723.234.141.742.243.547.9!512!1'■רמלה '49.352.9Rarirla

יהודים :10.819.521.029.835536.036.840.041.044.3Thereofמזה: Jews
גן 17.230.058.590.8118.0120.3117.1116.0119.5122.7124.1Ramatרמת Gan

השרון 1.13.2,7.710.520.031.232534.536.937.337.3Ramatרמת HaSharon
5.97.8רעננה 9.510.115.232.338544.553.655.356.3Ra'anana
1.03.57.68.79.09.310.011.413.0Sederotשדרות '

3.95.47.211.615.716.918.320.921.422.1Shefar'amשפרעם
אביביקו 5335.0359.7386.1363.8334.9327.3322.8339.4353.2356.9Tel'248תל AvivYafo

יה1ד'ם :244.6330.0354.0380.3357.4326.5317.8312.6327.0339.7341.9Thereofמזה: Jews
שבע 0.22.53.45.66.06.8Telתל Sheva'

1 Accordingto the 1992 jurisdictions.
2 In 1991, Hut was seperated from the Nazareth jurisdiction. Consequently

the population of Hut was deducterd from Nazarehth in all years presented
in this table.

3 In 1990. 'Ara was included inAr'ara. The populuation of 'Ara is included in
all years specified in the table.

ב1992. השיפוט תחומי לפי
נצרת. השיפוט 0תתום ע>ו0 היישוב ה1צא נ1991

בלוח. המצו"נות השנים בכל מנצרת הוצאה עילוס אוכלוסיית
עארה אוכלוסיית עת1רה. בתחום עארה היישוב נכלל ב1990

בלוח. המצו"נות השנים בכל ערערה בתוך נכללת
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ואזור מחוז לפי יישובים, בין יהודים של פנימית1 הגירה

Mini}חיפה מחוז
הכל2 Jerusalemסך DistrictHaifa District
Total2Tino

מוצא ירושלים/; no'riהצפוןמזה: : fiar
העירסךNorthernהעירסךי; / :ThereofהכלThereof:Districtהכל/ownאלפיםיעד

ThousandsRatesTotalJerusalemTotalHaifa /citycity

אלפים ■ הכל סן ■ 1992222.917.915.228.331.4 13.6
שיעורים4 .53.239.838.265.358.159.9

אלפים
ירושלים 29.5מחוז 13.23.32.11.21.20.6

העיר ירושלים 23.8מזה: 9.40.91.11.10.6
הצפון 58.1מחוז 25.21.10.911.16.73.4
חיפה 56.0מחוז 27.00.80.84.813.45.4

העיר חיפה 32.3מזה: 7.30.40.41.53.1

המרכז 54.7מחה 54.92.52.24.33.41.2
אביב תל 46.1מחוז 51.42.72.53.23.71.8

העיר אביביפו תל 52.0מזה: 17.71.21.11.41.70.9
הדרום 67.7מחוז 37.22.7.2.4■  3.1251.0

עזה3 וחבל שומרון יהודה. 140.9אזורי 14.04.74.30.60.50.2
נכנסים

196556.8 128.84.94.310.520.910.1
197039.5 99.95.64.98.611.95.4
198034.9 '113.77.15.812.413.9■ 4.9
198442.5 146.312.09.616.316.7. 5.51
198539.5 138.110.68.314.415.15.0
198641.9 148.111.59.413.516.95.7
198740.6 145.811.2.9.313.216.46.0
198843.9 159.511.28.914.418.96.7
198940.4 149.010.48.113.317.56.0
1990  ,51.0 194.112.79.722.924.37.3
199150.4 204.411.48.027.026.67.1
199253.2 222.913.29.425.227.07.3

יוצאים
196556.8 128.87.45.819.318.56.4
197039.5 99.94.94.012.713.35.7
198034.9 113.78.2'6.611.915.86.7
1984 'V42.5 146.313.010.4.■ 14.719.18.0
198539.5 138.111.68.615.417.16.6
198641.9 148.111.78.716.418.97.3
198740.6 145.811.68.716.518.47.0
198843.9 159.513.010.017.520.17.5
198940.4 149.012.49.815.618.77.1
199051.0 194.115.4 r.12.518.228.913.9
199150.4 204.415.913.421.435.317.6
199253.2 222.917.915.228.331.413.6

מבוא. ראה מ982ו, שחלו הכתובת שינויי ברישום השינויים על 1

ידוע. לא יעד או מוצא כולל 19861965 בשנים 2
יהודיים. ביישובים ישראליים 3

המתאימה. באוכלוסייה לאלף 4
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INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY
DISTRICT AND AREA

אביב תל nnD
Tel Aviv Distirct

nnDnrmשומרון יהודה, mar
עזה3הדרוםnar:המרכז .\^והבל Oirgin
Centralאביביפוסר ,SouthenrJudeaתל Samaira\.
DistirctהכלThereof:Distirctand GazaAreas3Destination \.

TotalTel Aviv
Yafo\

47.064.222.927.76.41992  TOTAL  thousands
46.957.667.150.364.7 rates4

Thousands
1.82.60.91.71.4Jerusalem District

1.52.30.81.51.2Thereof: Jerusalem, city

2.32.41.01.50.3Northern District
3.42.81.21.60.2Haifa District

0.70.90.50.50.1Thereof: Haifa, city

19.019.66.75.10.9Central District

9.726.79.44.60.8Tel Aviv District

4.07.1_2.00.2Thereof: Tel AvivYafo, city

8.28.03.012.00.6Southern District

2.72.20.61.12.2Judea, Samaria and Gaza Areas3
Entered

23.846.013.522.61965

19.838.610.815.21970

28.133.18.915.53.31980

35.041.211.617.28.01984

33.038.812.016.89.31985

36.841.912.318.98.71986

36.243.612.917.57.71987

40.845.714.120.48.01988

36.245.114.818.38.11989

46.054.817.323.59.81990

44.951.818.324.312.31991

54.951.417.737.214.01992
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

41.360.623.924.94.81990

45.157.821.224.74.21991

47.064.222.927.76.41992

On alterations of changes of address in 1982. see introduction.
2 In 19651986, incl. origin or distination not known.
3 Israelis in Jewish localities.
4 Per 1.000 of the respective population.
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INTERNAL MIGRATION OF JEWS,
BY AGE, DISTRICT AND AREA

Thousands 1992

יהודים, של פנימית הגירה
ואזור מחוז גיל, לפי

אלפים

District

Age גיל

65+ 5564 4554 3544 25341524 014

סזה:
מאז עלו
1990

:Thereof
immigrated
since 1990

הכל סר
Total

TOTAL
Jerusalem District
Thereof: Jerusalem, city

Notrhern District
Haifa District
Thereof: Haifa, city

Central District
Tel Aviv District
Thereof: Tel AvivYafo, city

Southern District
Judea, Samaria, <SGaza Areas1

TOTAL
Jerusalem District
Thereof: Jerusalem, city

Notrhern District
Haifa District
Thereof: Haifa, city

Central District
Tel Aviv District
Thereof: Tel AvivYafo, city

Southern District
Judea, Samaria, S Gaza Areas1

Entered
13.4 9.8

0.40.7
0.30.5
1.11.4
1.52.2
0.40.6
2.33.2
2.53.6
0.80.8
1.82.1
0.30.2

Left
13.4 9.8
0.8 0.6

0.5
1.2
1.7
0.8
2.0

0.7
1.4
2.5
1.2
2.7
4.8
2.1
1.0
0.1

3.2
1.2
0.9
0.2

14.3 30.4
0.8 1.5
0.5 1.0
1.4

1.9
0.5
3.6
3.6
1.2
2.5
0.6

14.3
1.0
0.9
1.6
2.3
1.1
3.2
4.5
1.6
1.5
0.3

3.3
3.9
1.1

8.2
6.9
2.3
4.9
1.6

30.4
2.1

1.8
3.7
4.4
1.8
6.7
9.2
3.2
3.5
0.8

54.3 43.1
3.5 3.1
2.6 2.5
5.8
6.1
1.8
12.6
14.6
5.8
8.2
3.4

4.8
4.7
1.4
9.4
10.7
4.4
7.6
2.7

57.5
3.2
2.0
7.4
6.7
1.5
15.5
9.5
2.4

10.1
5.1

54.3 43.1 57.5
4.4 3.6 5.4
3.7 3.1 4.5
6.1 5.6 8.6
7.4 5.9
3.3 2.4
11.2 9.3 12.0
16.7 11.3 14.4
6.2 3.7 4.8
7.0 6.3 7.5
1.4 1.3 2.3

7.2
2.9

נבנם

222.974.3
13.23.2
9.42.2
25.210.4
27.010.6
7.32.4
54.918.3
51.412.9
17.74.0
37.216.7
14.02.2

.צאו

222.974.3
17.95.3
15.24.7
28.313.3
31.412.5
13.66.0
47.015.3
64.219.0
22.98.8
27.77.7
6.41.1

הכל סן
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזה:
הצפון מחוז
חיפה מחוז

העיר חיפה מזה:
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
העיר אביכיפו תל מזה:

הדרום מחוז
וחבל שומרון יהודה, אזורי

עזה1

הכל סך
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזה:
הצפון מחוז
חיפה מחוז

העיר חיפה מזה:
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
העיר אביביפו תל מזה:

הדרום מחוז
וחבל שומרון יהודה, אזורי

עזה'

Balanceמאזן
הכל TOTALסך

ירושלים 4.72.12.30.50.90.60.20.20Jerusalem■Districtמחוז
העיר ירושלים :5.72.62.50.61.10.80.40.20.1Thereofמזה: Jerusalem, city

הצפון 3.12.81.20.80.40.30.20.10Notrhernמחוז District
חיפה 4.42.00.51.21.30.50.40.20.3Haifaמחוז District

העיר חיפה :6.23.61.41.01.50.70.60.40.6Thereofמזח: Haifa, city
המרכז 7.83.03.50.11.41.50.50.30.6Centralמחוז District

אביב תל 12.86.24.80.62.12.41.00.71.3Telמחוז Aviv District
העיר אביביפו תל :5.24.82.40.60.31.00.40.41.3Thereofמזה: Tel AvivYafo, city

הדרום ■9.69.02.51.5מחוז 1.21.41.10.91.0Southern District
וחבל שומרון יהודה, ,7.61.12.81.42.00.80.30.10.1Judeaאזורי Samaria, S Gaza Areas1

עזה'

1 Israelis in Jewish localities. יהודיים. ביישובים ישראלים
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
POPULATION, BY POPULATION
GROUP, RELIGION, SEX AND
AGE

קבוצת לפי אוכלוסייה,
וגיל מין דת, אוכלוסייה,

דמוגרפיות תכונות

Thousands Average 1992 ממוצע אלפים

גיל

הכל סך
Total

יהודים
JewsNonJews

Age
הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סר
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 0ך
TotalMales

nojn
Females

05,123.52,543.02,580.54,189.82,072.22,117.6933.7470.8462.8TOTALןה3ל

0108.155.452.777.339.637.730.815.915.00
1107.154.852.277.139.537.729.915.414.61

2106.754.652.177.739.937.929.014.814.22
3106.554.651.978.740.438.327.914.313.63
4106.054.351.879.540.838.726.513.513.04
04534.4273.8260.6390.3200.0190.2144.173.870.404

5105.553.951.580.441.239.225.012.712.45
6105.854.351.681.741.939.824.212.411.86
7105.554.351.381.441.939.524.212.411.87
8105.154.151.081.241.839.323.912.311.68
9103.353.150.280.041.138.923.312.011.39

59525.2269.6255.6404.6208.0196.7120.661.759.059

1099.951.448.677.439.837.622.511.610.910
1198.350.647.776.039.136.822.311.410.911

1298.050.347.675.138.636.422.911.711.212
1397.049.747.374.038.036.023.111.811.313
1497.450.047.474.638.336.322.811.611.214

1014490.7252.0238.6377.1193.9183.2113.658.155.51014

1599.851.348.577.039.637.422.811.711.115
16100.251.348.977.939.938.022.411.510.916
1797.249.847.475.538.736.821.711.210.617
1894.248.345.972.837.235.621.411.110.318

1991.546.844.770.836.234.620.710.610.119

1519483.0247.6235.4374.0191.6182.4109.056.053.01519

2090.246.044.270.235.934.420.010.29.820
2189.145.343.869.835.634.219.39.79.621
2285.143.241.966.734.032.718.49.39.222
2381.141.140.063.632.331.317.58.88.723
2477.339.038.360.630.630.016.78.38.324

2024422.8214.6208.2330.9168.4162.691.946.345.62024

2575.838.537.259.230.129.016.68.48.225
2676539.137.359.730.729.116.88.58.326
2775.438536.958.830.228.716.68.48.227
2873.337.336.057.229.328.016.18.08.128
2971.636.135.456.228527.715.47.67.729

2529372.6189.6182.9291.2148.7142.481.440.940.52529
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וניל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (|Umn)
ThousandsAverage 1992 מגזוצע אלסים

גיל

הכל סך
Total

יהודים

JewsNonJews
Age

הכל 10
Total

DHDT

Males
nojn

Females
הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 10
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

3070.335.235.156.028.127.914.37.17.330
3171.235.535.757.428.628.813.86.97.031
3271.735.636.158529.029.513.16.66.632
3370.634.935.758.328.729.612.36.16.133
3470.234.735.558.628.929.711.65.85.834

3034354.0175.8778.7288.8743.4145.465.232.432.73034

3570.134.535.559.329.230.110.85.35.535
3670.634.835.860.029.630.410.65.25.336
3769.934.735.359.829.630.210.15.05.037
3869.734.435.360.129.630.59.64.84.838
3970.934.936.061.730.331.39.24.64.639

3539351.1773.3777.8300.9.74S4752.550.224.925.33539

4070.735.035.662.030.831.38.74.3AA40
4169.434.534.961.030.330.68.44.24.241

4264.732.032.757.628529.27.13.63.542
4361.630.131.555.327.028.36.33.13.243
4464.531.533.057.628.12956.83.43.544

4044330.8163.2767.7293.5144.6148.937.318.518.84044

4563.431.132.356.527.628.96.93.53.445
4655.227.128.148.323.624.76.93.53.446
4746.122.823.439.619.520.16.53.33.347
4840.019.720.334.016.717.36.03.03.048
4937.018.019.031.215.116.15.82.92.949

4549247.8118.7723.0209.6102.6707.032.116.176.04549

5036.017.618.430.614.915.85.32.72.650
5137.318.219.032.015.516.55.32.82.551

5238.018.519.533.015.917.15.02.62.452
5338.418.619.833.816.217.64.62.42.253
5439.218.820.434.516.518.04.62.32.454

5054788.891.797.7763.979.085.024.912.712.15054

5538.918.720.234.316517.94.62.22.455
5637.818.219.633.416.017.34.42.22.356
5735.4■16.918.431.715.216.53.71.81.957
5834.316.318.030.714.616.23.61.71.858
5935.116.418.831.514.716.93.61.71.959

5559181.586.595.7161.676.984.719.99.610.35559
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (|iyJ0n)
ThousandsAverage 1992 ממוצע אלפים

גיל

הכל סך
Total

onm.
JewsNonJews

Age
הכל סך
Total

זכרים

MalesFemales
הכל סך
Total

זכרים
MalesFemales

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקב1ת
Females

6033.915.718.230.714.21653.11.51.760

6133.915.618.230.714.216.63.11.51.661

6234.215.518.731.214.117.03.11.41.762

6333.114.918.230.213.616.52.91.31.763

6433.214.818.430.213.516.72.91.31.764

6064768.276.591.7153.069.683.475.26.98.36064

6532.414.318.130.113.216.92.21.01.265

6632.914.218.730.913.317.61.90.91.166

6733.314.219.131.213.317.92.10.91.267

6832.914.018.930.513.117.52.40.91.468

6931.613.817.829513.016.52.00.81.369

6569763.070.492.6152.365.986.410.74.56.16569

7028.513.215.427.312.614.61.30.50.770

7127.812.914.826.512.414.11.30.50.771

7225.711.614.124.311.113.21.40.60.872

7321.39.411.919.88.811.01.50.60.973

7418.28.010.216.87.59.41.40.60.874

7074121.655.166.4114.852.462.46.82.84.07074

7516.67.49.215.86.98.80.80.40.475

7617.97.710.217.17.39.90.70.40.376

19.98.511.519.08.011.00.90.50.477דד

7819.88.411.418.67.810.81.20.60.678

791857.810.717.57.310.21.10.50.679

757992.839.753.188.037.350.74.82.52.47579

8016.47.39.115.76.98.80.70.40.380

8115.46.98.414.66.58.10.80.40.481

8213.76.07.713.05.67.30.80.40.482

3311.14.96.210.34.55.80.80.40.483

849.44.15.28.73.94.80.60.30.484

806466.029.336.762.327.434.93.71.91.88084

858926.011.514.524.610.713.91.40.80.68589

90948.43.54.97.73.14.60.70.40.39094

95+0.90.40.50.70.30.40.10.10.195+
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (lUDri)
Thousands Average 1992 ממוצע אלפים

O'OVOIDואחריםנוצרים ררוזים
MoslemsChristiansDruze and others

Aoeגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 713.2361.8351.4134.665.269.485.943.942.0TOTALסן
025.813.312.52.51.21.22.51.31.20
124.912.812.12.61.31.32.41.31.21

223.712.111.62.81.41.42.41.31.22
322.611.611.12.91.51.42.31.21.13
421.410.910.52.91.41.42.31.21.14
04118.560.657.813.76.96.772.06.25.804
520.110.29.92.71.41.42.21.11.15
619.510.09.52.51.31.22.21.11.16
719.510.09.52.51.21.22.21.11.17
819.29.99.32.51.31.22.21.11.18
918.69.59.02.51.31.32.21.11.09
5996.949.647.312.76.46.311.05.75.459
1018.09.38.72.51.31.22.11.11.010
1117.79.18.62.51.31.22.11.11.011
1218.19.38.82.61.31.32.21.11.112
1318.39.48.92.61.31.32.21.11.113
1418.19.28.82.51.31.32.21.11.114

101490.146.243.912.66.46.310.95.65.31014
1518.19.38.82.51.31.22.21.11.115
1617.89.18.72.51.31.22.11.11.016
1717.38.98.42.41.21.22.01.01.017
1816.98.88.12.51.31.22.01.01.018
1916.38.47.92.51.21.22.01.01.019

151986.344.441.912.46.36.010.45.35.11519
2015.78.07.72.31.21.21.91.00.920
2115.17.67.52.31.11.21.91.00.921
2214.37.27.12.31.11.21.80.90.922
2313.56.86.72.31.11.21.70.80.823
2412.86.46.42.31.11.21.50.80.824

202481.636.135.411.65.75.98.74.44.32024
2512.76.46.32.31.21.21.50.80.725
2612.86.56.32.41.21.21.50.80.726
2712.66.46.22.51.21.31.50.80.727
2812.26.16.12.51.21.31.50.80.728
2911.55.75.82.51.21.31.40.70.729

252961.831.130.712.26.06.27.43.83.62529
3010.65.35.32.41.11.31.30.70.630
3110.15.05.02.51.21.31.30.70.631
329.54.84.72.41.21.31.30.70.632
338.74.44.32.41.11.31.20.60.533
348.34.24.12.31.11.21.10.60.534

303447.123.623.512.05.66.36.13.22.93034
357.63.83.82.21.01.21.00.50.535
367.53.73.82.11.01.10.90.50.436
377.13.63.52.11.01.10.90.50.437
386.73.33.32.01.01.00.90.40.538
396.43.23.21.90.91.00.90.40.439

353935.317.617.710.34.95.44.62.32.23539
404425.312.612.68.54.14.43.51.81.74044
454922.711.511.26.83.33.52.61.31.34549
505417.09.08.15.72.72.92.21.01.15054
555913.46.66.84.72.12.61.90.91.05559
60649.84.55.33.81.62.21.50.70.86064
65696.52.83.73.01.21.81.10.50.66569
70694.21.72.51.80.71.10.80.30.47069
75793.11.61.41.20.50.70.50.30.27579
80842.31.21.01.00.40.60.40.30.28084
85+1.40.80.60.60.30.30.30.20.185+
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POPULATION, BY RELIGION,
ORIGIN1, PLACE OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

דת, לפי אוכלוסייה,
לידה מקום מוצאי,

עלייה ותקופת
1XI I

1992
31 <01
1991

31 )01
1990

31 XII
1985

4 VI
1983

19V
1972

22 V

1961
8X1
1948

GRAND TOTAL
JEWS TOTAL
Origin: Israel

Asia
Africa
EuropeAmerica

Israel born  total
Father born in: Israel

Asia
Africa

EuropeAmerica
Born abroad  total
Asia
Immigrated up to 1971

19721979
19801989
1990+

Africa
Immigrated up to 1971

19721979
19801989
1990+

EuropeAmerica
Immigrated up to 1971
19721979
19801989
1990+

MOSLEMS
CHRISTIANS
DRUZE AND OTHERS

GRAND TOTAL
Jews
Moslems
Christians
Druze and others
JEWS BY ORIGIN 
TOTAL

Origin: Israel
Asia
Africa

EuropeAmerica
JEWS BY PLACE
OFBIRTH TOTAL

Israel born  total
Father born in: Israel

Asia
Africa

EuropeAmerica
Born abroad  total
Asia
Africa
EuropeAmerica

Thousands
5,195.9 5,058.8
,242.5 4,144.6
979.9 929.2
739.1 741.6
835.0 828.9
,688.6 1,644.8
1574.2 2,506.6
979.9 929.2
475.3 474.1
499.2 492.3
619.8 610.9
,668.4 1,638.0
263.8 267.5

241.7
14.5
9.6
1.7

336.6

237.4
14.4
9.3
2.7

335.8
271.8
11.4
24.2
28.3

275.7
11.6
24.4
24.9

1,068.8 1,033.9
448.5 463.2

145.5
93.1

42.7ו
90.9
386.7 332.0

725.4 701.4
140.9 128.0
87.1 84.8

Percents
100.0 100.0
81.6 81.9

13.9
2.5

4,821.7
3,946.7
880.9
744.3
806.7

1,514.7
2,442.9
880.9
472.9
485.8
603.3

1,503.7
271.4
245.8
14.7
9.9
1.0

320.8
279.5
11.8
24.7
4.8

9115
477.8
148.7
95.9
189.1

677.7
114.7
82.6

4,266.2
3,517.2
650.5
747.8
775.3

1,343.7
2, 123.6
6505
460.0
445.1
568.0

.J393.6
287.8
265.9
15.5
6.4

4,037.6
3,350.0
533.9
740.2
736.1

1,339.7
1,927.9
533.9
443.1
413.3
537.7

1,422.1
297.3
276.1
21.2
5.2

3,147.7
2,686.7
225.8
655.9
617.9

1,187.0
1,272.3
225.8
339.8
269.1
437.6
1,414.4
316.1
316.1

2,179.5
1,932.4
106.9

אלפים
872.7
716.7

} 818.3

1,007.1
730.4
106.9

} 288.5

335.0
1,201.9
300.1
300.1

330.2 322.8 348.9
297.1 306.1 348.9
12.6 10.4
20.5 6.3

775.6 802.0 749.7
551.0 589.7 749.7
163.8 172.6
60.8 39.7

14.0
2.7
1.7

100.0

23.1
17.4
19.7
39.8
100.0

60.7
23.1
11.2
11.8
14.6
39.3
6.2
7.9
25.2

1.7
100.0

22.4
17.9
20.0
39.7
100.0

60.5
22.4
11.4
11.9
14.7
39.5
6.5
8.1
24.9

100.0
81.9
14.1
2.4
1.7

100.0

22.3
18.9
20.4
38.4
100.0

61.9
22.3
12.0
12.3
15.3
38.1
6.9
8.1

23.1

577.6
99.4
72.0

100.0
82.5
13.5
2.3
1.7

100.0

18.5
21.3
22.0
38.2
100.0

60.4
18.5
13.1
12.7
16.1
39.6
8.2
9.4
22.0

526.6
94.2
66.8

100.0
83.0
13.0
2.3
1.7

100.0

352.0
72.1
36.9

100.0
85.4
11.2
2.3
1.2

100.0

229.7
229.7

672.1
672.1

170.8
50.5
25.8

253.7

463.0
57.8
57.8

12.2
12.2

393.0
393.0

} 156.0

אחוזים

100.0 100.0
88.7 82.1
7.8

17.9
7■8 f
23 }
1.2 3

8.415.9
24.422.1
23.022.0
44.240.0
100.0100.0

}

100.0 100.0

5.5

42.3

52.1
100.0 100.0

57.5
15.9
13.2
12.2
16.1
42.5
8.9
9.7
23.9

}

37.8
5.5

35.4

14.9

47.3
8.4
12.6
10.0
16.3 17.4
52.7 62.2 .64
11.8 15.5 .8
13.0 11.9 .1

27.9 34.8 54.i

כולל סך
הכל 0ן  .הווים

ישראל מוצא:
00>ה

אפריקה
אירופהאמריקה
ר,כל 0ך  שראל ■לידי

ישראל יליד: האב
אסיה

אפריקה
אירופהאמריקה

ה3ל סל  חו"ל ילידי
אסיה

1971 עד עלו

19721979
19801989

+1990
אפריקה

1971 עד עלו
19721979
19801989

+1990
איחפהאמריקה
1971 עד עלו

19721979
19801989

+1990

מוסלמים
נוצרים

ואחרים דרוזים

כולל סך
יהודים

0ו0למים
נוצרים

ואחרים דרוזים

מוצא לפי יהודים
הגל .סך
ישראל מוצא:

אםיה
אפריקה

אירופהאמריקה
מקום לקי ■הודים
הכל סך  לידה
הכל סן  ישר*ול .ליח

ישראל יליד: האב
אסיה

אפריקה
אירופהאמריקה

הכל 0ך  חו"ל .ליר
אסיה

אפריקה
איחפהאמריקה

1 See definition in introduction.
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ל1,000 זכרים ומספר מין גיל, דת, לפי אוכלוסייה,
נקבות
שנה סוף

הכל סך
+Total04514151920242534354445545564657475דת

הכל Thousandsאלפים0ן
19551,789.1254.1376.2138.5136.4259.9224.9197.2116.759.525.7
19602,150.4266.2507.6167.9154.1287.0252.0250.1158.773.932.9
19703,022.0362.8632.0314.1290.7363.4311.4282.5261.2145.758.3
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
19904,821.8515.3978.4453.9390.3691.9643.9379.5326.4256.9185.3
19915,058.8529.81,008.9477.0413.6721.0677.5414.8345.4277.5193.3

הכל סך 19925,195.9539.71,024.4489.7432.7733.1687.6446.9354.6292.2195.0
2,577.9276.7525.7251.1219.7368.8339.2218.4165.5128.484.4זכרים
2,618.0263.0498.7238.6213.0364.3348.4228.5189.2163.8110.6נקבות

■הודים
8X1 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
19601,911.3220.3444.4141.6133.6257.6233.7235.9148.167.928.2
19702,582.0276.8499.2269.7258.1309.3276.2260.6245.3134.852.0
19803,282.7359.6639.7263.4275.9555.3314.8294.0261.8217.5100.5
19853,517.2367.5687.5292.5267.4546.7419.1298.5284.2216.3137.5
19903,946.6381.8750.2350.4304.6558.1564.7326.6295.0240.9174.3
19914,144.5389.0777.2369.5324.2578.2592.8359.4311.0260.6182.6

הכל 19924,242.5392.2787.5379.1338.3582.7597.2388.4318.8274.1184.2סך
2,097.4201.1404.7194.3172.2293.6294.4188.8148.7120.878.9זכרים
2,145.1191.2382.9184.8166.0289.1302.8199.6170.1153.2105.4נקבות

מוסלמים
1955136.326.938.414.210.715.59.68.15.54.13.2
1960166.333.645.319.314.019.311.88.96.74.03.4
1970328.669.7103.432.923.639.223.814.410.17.14.2
1980498.394.6154.259.345.057.338.323.113.08.05.4
1985577.693.9173.768.658.976.145.229.216.39.16.6
1990677.7109.6184.482.867.7101.256.337.820.910.07.0
1991701.4115.7185.785.370.0106.759.039.022.810.46.8

הכל ד1992725.4121.3188.487.373.1111.262.240.523.6סך 1.16.7
368.062.396.444.936.955.931.120.811.34.73.7זכרים
357.459.191.942.436.255.331.119.612.36.43.0נקבות

נוצרים
195543.36.510.24.73.85.83.63.72.51.51.0
196049.67.511.64.84.67.34.53.83.01.51.0
197075.59.618.57.66.410.68.55.54.43.01.4
198089.910.120.29.88.713.99.97.64.53.21.9
198599.49.821.39.69.516.211.69.16.33.42.4
1990114.712.221.910.89.919.915.310.57.54.12.7
1991128.013.324.111.910.922.817.711.78.24.62.8

הכל 1992140.914.026.612.812.325.519.913.28.75.12.8סך
68.17.113.46.66.012.29.46.33.92.01.1זכרים

72.86.913.26.26.413.310.56.84.93.11.7נקבות
Dnnxi דרוזים

195519.13.84.91.91.42.61.61.20.80.50.4
196023.34.86.32.31.92.81.91.50.90.50.4
197035.96.610.93.82.64.32.92.01.40.80.6
198050.79.314.55.94.76.24.02.71.71.00.6
198572.010.920.98.27.110.15.74.02.61.51.1
199082.611.721.99.98.112.77.64.63.11.81.3
199184.811.821.910.28.513.37.94.73.31.91.3

הכל 199287.112.221.910.58.913.78.34.93.51.91.3סן
44.56.311.25.34.57.14.32.41.70.80.8זכרים
42.65.810.75.14.46.64.12.51.81.105נקבות

ידוע. לא ניל כולל 1
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POPULATION, BY RELIGION, AGE, SEX AND NUMBER OF MALES
PER 1,000 FEMALES

End of year

זכרים
<J1,000ל

נקבותחציוני0ןהכ7"
MedianMalesReligion+04514151920242534354445545564657475וט0ד

ageper
1,000
females

D'linMPercentsTOTAL
100.014.221.07.77.614.512.611.06.53.31.424.61.0331955
100.012.423.67.87.213.311711.67.43.41.524.41,0301960
100.012.020.910.49.612.010.39.38.64.81.92351,0151970
100.012.121.18.68.516.19.4. 8.47.25.92.824.89981980
100.011.321.28.98.015.211.38.07.35.4 3.525.49961985
100.010.720.39.48.114.313.47.96.85.33.826.09901990
100.010.519.99.48.214.313.48.26.8 5.53.826.49861991

~ 100.010.419.79.48.314.113.28.66.85.63.826.49851992 Total
100.010.7,20.497. 8.514.313.28564503.3254Males
100.010.0. 19.09.18.113.913.38.77.26.34.227.5Females

Jews
100.012.216.58.49.216.718.210.05.02.91.127.11,0698 XI 1948
100.013.616.48.48.616.416.810.75.52.81.026.71,0531950
100.013620.37.47.614.813.211.66.83.41.325.81,0311955
100.011.523.37.4J 7.013.512.212.37.73.61.525.61,0271960
100.010.719.310.410.012.010.710.19.55.22.024.71,0111970
100.011.019.58.08.416.99.69.08.06.63.126.89931980
100.010.419.58.37.615.511.98.58.16.13.927.79901985
100.09719.08.97.714.114.38.37.56.14.428.49831990
100.09.418.88.97.814.014.38.77.56.34.428.79791991
100.09.218.68.98.013.714.19.27.56.54.328.89781992 Total
100.09619.39.38.214.014.09.07.1573.827.5Males
100.08.917.88.67.713.514.19.37.97.14.930.1Females

Moslems
100.019.728.210.47.911.47.05.94.03.02.317.41,0621955
100.020.227.211.68.411.67.15.44.02.42.016.01,0671960
100.021.231.510.07.211.97.24.43.12.21.313.81,0581970
100.019.030.911.99.011.57.74.62.61.61.115.01,0301980
100.016.330.111.910.213.27.85.12.81.61.116.41 0361985
100.016.227.212.210.014.98.35.63.11.51.017.71,0291990
100.016.526.512.210.015.28.45.63.31.51.017.91,0301991
100.016.726.012.010.115.38.65.63.31.50.918.01,0291992 Total
100.016.926.212.2'10.015.28.55.63.11.31.017.8Males
100.016.525711.910.115.5875.53.41.80.818.2Females

Chirstians
100.015.023.610.98.813.48.38.55.83.52.320.41,0051955
100.015.123.49.79.314.79.17.76.03.02.021.09901960
100.012.724.510.18.514.011.37.35.84.01.921.59721970
100.011.222510.99.715.511.0. 8.55.0.3.62.122.69731980
100.09.921.49.79.616.311.79.26.33.42.424.7.9481985
100.010.619.1948.617.313.39.26.53.62.426.29531990
100.010.418.89.38.517.813.89.16.43.62.226.69441991
100.09.918.99.18.718.114.19.46.23.62.026.89351992 Total
100.010.419.79.78.817.913.89.35.72.91.625.7Males
100.09.518.18.58.818.314.49.36.74.22.327.8Females

Druze and others
100.019.925.79.97.313.68.46.34.22.62.117.21,0591955
100.020.627.09.98.212.08.26.43.92.11.716.21,0701960
100.018.730.910.87:412.28.23.74.02.51.515.51,0921970
100.018.328.611.69.312.27.95.33.42.01.216.21,0671980
100.015.129.011.49.914.07.95.63.62.11.517.41,0521985
100.014.226.512.09.815.49.25.63.82.21.618.91,0441990
100.013.925.812.010.015.79.35.53.92.21.519.21,0441991
100.014.025.112.110.215.79.55.64.02.21.519.41.0431992 Total
100.014.225.211.910.116.09.75.43.81.81.819.3Males
100.013.625.112.010.31559.65.94.22.61.219.4Females

1 Incl. age not known.
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וגיל לידה מקום מוצאי, yM לפי יהודים,

31XII 1992 אלפים

כולל סך
Grand total

ישראל ילידי

מוצא הכלאוץ גילסך

Total0459101415192024252930343539

כולל 04,242.52,574.2369.0360.6331.5326.9277.5224.8191.2179.8ן .

הכל סך  n'0/t739.1475.319.029.2'43.464.469.562.658.260.5
: 087.751.41.83.04.16.57.36.36.06.0ורקיה

,258.5171.93.58.215.5עירק 25.627.925.423.5_ 25.0
158.9114.91.53.57.612.115.015.916.218.3תימן

134.4איון .78.27.98.99.81.1,110.48.77.6■6.8
ופקיסטן הורו

אחר

f 42.1

I 57.4
יי58:9,4.35.57.09.1' י■8.86.24.9 4.4

הכל סך. ■ י835.0499.244.756.562.877.6אפריקה 78.169.052.937.1

.י י502.0314.730:340.143.751.349.7מהקו 44.130..117.9

וסוניסיה ,126.880.66.08.49.7.12.3אלנ'יריה "12.811.39.8'.6.9
י י ■ י58.77.97.7.י1.22.44.47_75.252.2לוב י 7.6
.*. 6.25.05.14.4'.31.22.44.05.8!63.538מצרים

אתי1פיה

אחר

^ f 51.8
.. 'I 15.8

13.56.13.31.10.70.70.50.40.3

 ואוקיאניה אסחקה 1,688.6619.850.854.360.165.255.946.951.162.7אירופה,
הכל 0ך

(לשעבר) המועצות 664.4125,919.115.517.514.46.74.03.85.3ברית
י 268.7152.61.9פולי1 3.86.68:79.711.215.8.23.1
. ■ ■:8.'262.3115רומניה .61,, 9.813.016.817.013.711,912.3
 ויוון 4.3'60.832.8,0.30.81.73.54.64.04.1בולגריה

ואוסטריה 85.948.61.02.13.55.24.33.14.8.6.1גרמניה
(לשעבר) ציכוסלובקיה

הונגריה

f 38.4

I 42.5
43.80.82.03.14.04.14.25"4, 70

אחר .אירופה, 109.1

I 81.8

. * 74.8

וא1ק>אניה אמריקה צפון

100.321.620.214.712.79.66.85.23.9

הלטינית אמריקה

 ישראל 979.9979.9254.5220.6165.2119.873.946.429.020.1<ליר

ישראל יליד אב

במבוא. הגדרה ראה 1
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JEWS, BY COUNTRY OF ORIGIN1, PLACE OF BIRTH AND AGE

XII 199231Thousands

Israel bomלארץ ym T<Born abroad

Country of oirgin Ageהכל Ageגילסך

404445+Total01415242534354445545564657475+

135.9177.01,668.4113.0 118.7166.7281.5287.3266.4256.0178.8GRAND TOTAL

36.032.6263.85.2 2.014.640.972.663.740.923.7Asia  total

5.64.736.30.6 0.11.75.18.59.17.04.1Turkey

10.36.986.60.10.411.428.824.213.97.7Iraq

13.511.944.00.10.23.113.812.18.76.1Yemen

3.13.956.22.8 1.27.212.812.310.46.43.1Iran

18.91.1 0.23.74.93.92.81.60.7India and Pakistan
3.55.2

21.70.7 0.31.53.65.25.13.32.1Other

15.84.7335.813.3 17.435.384.675.558.535.875.4Africa  total

5.52.0187.31.5 0.223.259.343.632.719.17.6Morocco

3.00.446.20.4 0.13.411.812.510.25.22.6Algeria and Tunisia

4.20.623.00.10.53.17.76.43.61.6Libya

2.81.425.20.10.24.47.36.04.92.3Egypt

43.79.7 15.96.04.22.82.22.10.8Ethiopia
0.20.2

10.41.6 1.22.01.81.61.00.80.4Other

68.9704.4,068.894.4 99.3116.7156.0139.3144.2179.3139.7Europe, America and
Oceania  total

8.031.5538567.7 73.275.288.866.658.2'62.346.5USSR (former(

29.042.8116.10.2 0.10.78.49.318.338.241.0Poland

9.95.3146.52.4 720.424.031.737.323.8Romaniaי.1.15

4.74.828.00.3 0.40.41.45.76.97.55.4Bulgaria and Greece

7.311.237.30.6 0.70.93.36.55.411.18.7Germany and Austria

{'17.30.10.11.02.02.96.9Czechoslovakia (former) 4.2
7.4

19.80.5 0.10.32.32.64.15.94.1Hungary

62.97.9 6.811.810.39.67.75.13.6Europe, other

54.48.7 12.611.610.05.12.92.21.3North America and

2.6f 3.0Oceania

48.16.0 4.39.910.17.76.12.71.2Latin America

75.235.3Israel born  father
born in Israel

1 bee deifnition in introduction.

91 אוכלוסייה



PROJECTIONS OF
POPULATION1 IN ISRAEL FOR
19952005, BY RELIGION, SEX
AND AGE
Thousands, unless otherwise stated

בישראל אוכלוסייה1 ni'inn
לפי ,20051995 לשנים

וגיל מין דת,
אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

Age
2005

Females
זכרים
Males

הכל 0ך
Total

2000

נקבות
Females

זכרים

Males
הכל סך
Total

1995

נקבות
Females

זכרים
Males

הבל סך
Total

גיל

ב19951991 לשעבר מבריהמ עולים 500.000 של בהנחה
Assumption of 500,000 immigrants from the former USSR in 19911995

TOTAL POPULATION האוכלוסייה כל

הכל 5,695.52,822.32,873.06,023.22,992.43,030.66,343.73,158.53,165.4TOTALסך

04568.6292.8275.8579.9298.6281.3585.3301.4284.004

59555.3284.3271.0565.5291.2274.3576.1296.6279.559

1014537.7276.2261.5549.8281.4268.3559.4288.0271.51014

1519 ■511.8262.4249.4533.2273.8259.4544.8278.7266.01519

2024482.1245.5236.6504.6258.3246.3524.9269.1255.82024

2529418.2211.2207.0470.5239.0231.5491.0250.7240.32529

3034386.0194.1191.9407.3205.1202.2457.9231.9226.03034

3539378.3186.3192.0376.8189.1187.6397.6199.7197.93539

4044375.2185.2190.0368.8181.3187.4367.4184.1183.34044

4549330.1162.2167.8365.9180.2185.6359.9176.6183.44549

5054214.7104.7109.9320.8157.0163.8356.5174.9181.75054

5559203.096.4106.5206.7100.1106.7310.5150.8159.75559

6064185.185.799.4193.590.8102.7197.594.4103.16064

6569177.077.499.7172.578.494.1181.483597.86569

7074155.466.788.7157.667.190.6155.168.786.47074

7579101.243.058.2125.751.973.8129.953.076.97579

80+115.848.267.6124.149.175.0148.556.492.180+

חציוני 29.127.830.429.428.330.630.229.131.4Medianגיל age

,014 בני יחס
65+ לבני

3.03.62.62.93.52.52.83.42.4Ratio of age
014to age

65+
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PROJECTIONS OF
POPULATION1 IN ISRAEL FOR
19952005, BY RELIGION, SEX
AND AGE (cont.)
Thousands, unless otherwise stated

בישראל אוכלוסייה' ni'Trm
לפי ,20051995 לשנים

(המשך) וגיל מין דת,
אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

Age
2005

נקבות
Females Males

הכל סך
Total

2000

נקבות
Females Males

סךהכל
Total

1995

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל ID
Total

גיל

UCOTOיהודים

הכל 4,662.62,300.22,362.54,837.62,392.02,445.75,002.62,477.92,524.7TOTALסך
04409.7210.9198.8408.9210.6198.3410.1211.1199.0CM
59420.7215.8204.9407.0209.5197.5405.4208.8196.759
1014421.6216.7205.0415.8213.2202.6401.4206.5194.81014
1519398.5204.4194.0417.9214.6203.4411.5210.8200.81519
2024377.6192.1185.5391.1200.4190.6409.3210.0199.42024
2529330.5167.0163.5365.5185.4180.1377.0192.7184.32529
3034308.8155.6153.2320.3161.3159.1353.6178.7174.93034
3539318.7156.5162.2300.5151.0149.5311.2156.1155.13539
4044328.9162.0166.9310.5152.1158.3292.2146.5145.84044
45^9296.7145.4151.3321.1157.9163.2303.3148.2155.04549
5054185.790.195.6288.2140.7147.5312.8153.2159.65054
5559179.884.895.0179.086.292.8279.3135.3144.05559
6064168.477.890.6171.479.991.5171.081.389.76064
6569164.071.692.4157.171.285.9160.973.687.36569
7074147.063.283.8146.162.184.1141.462.579.07074
757996.040.955.1119.049.369.7120.849.271.67579
80+110.045.464.7118.146.671.6141.353.787.780+

חציוני <129.628.331.030.229.031.631.230.032.5Vledian age

014 ננ' 2.42.92.12.32.81.92.22.61.8Ratioחס of age
65+ 314לבני to age

65+

n11v11CHRISTIANS

הגל 0138.467.870.5147.272.474.7156.877.479.4TOTALך
0414.47.47.014.97.67.315.27.87.404
5913.56.86.714.27.36.914.87.57.259
101411.55.75.713.16.66.513.87.16.81014
151911.86.15.810.95.55.312.66.46.11519
202412.16.06.112.36.26.211.45.65.72024
252912.16.06.113.16.56.613.36.66.72529
303412.15.96.211.95.95.912.86.36.53034
353911.25.45.811.65.75.911.55.85.73539
40449.34.64.710.35.15.311.05.45.54044
45497.03.53.58.24.14.19.24.54.84549
50545.72.73.06.83.33.58.03.94.15054
55595.12.52.65.22.52.76.23.03.25559
60644.1■ 1.82.34.82.22.65.02.32.76064
65693.41.42.03.71.62.14.52.02.56569
70742.41.01.42.91.1173.31.31.97074
75791.20.40.81.90.71.22.30.91.47579
80+1.50.60.81.50.50.92.00.71.280+

חציוני 27.426.628.228.127.328.929.028.229.8Medianגיל age

014 4.65.83.94.25.33.53.64.43.1Ratio■תסבני of age
65+ 014toלבני age

65+
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PROJECTIONS OF
POPULATION1 IN ISRAEL FOR
19952005, BY RELIGION, SEX
AND AGE (cont.(

בישראל אוכלוסייה1 n1<7rm
לפי ,20051995 לשנים

(המשך) וגיל מין דת,
אחרת צוין כן אם אלא ,Thousandsאלפים, unless otherwise stated

גיל
199520002005

Age
הכל סך
Total

זכרים

Males
נקבות

Females
הכל סך
TotalMales

נקבות
Females

הכל 0ך
Total

זכרים

Males
נקבות

Females

MOSLEMSמוסלמים

הכל 799.4406.0393.3930.3473.1457.21,063.3541.4522.1TOTALסן
04131.067.563.4141.572.968.6145.274.870.404
59109.455.853.6130.767.463.3141.372.868.559
101493.748.245.5109.355.753.6130.667.463.31014
151990.446.244.193.548.1455109.155.653.51519
202482.542.440.190.146.044.193.247.945.42024
252967.434.033.482.242.240.089.745.843.92529
303458.029.029.067.133.933.381.841.939.93034
353942.721.421.357.728.828.966.833.733.13539
404432.616.316.342.421.221.157.328.628.74044
454923.211.711.532.216.116.141.920.920.94549
505420.910.710.222.711.411.331.615.715.95054
555916.08.27.820.210.39.922.011.011.05559
606411.15.45.815.27.77.519.39.79.66064
65698.43.84.610.34.95.414.17.17.06569
70745.12.13.07.43.24.19.14.24.97074
75793.31.41.94.01.62.45.92.53.47579
80+3.71.91.83.81.72.14.41.82.780+

חציוני 18.618.418.919519.219.720.320.020.6Medianגיל age
014 בני 16.318.614.415.017.213.312.513.811.2Ratioחס of age
65+ 014לבני to age

65+
DRUZEדרוז"ם

הכל 94.748.446.5107.955.052.8120.961.959.1TOTALסן
0413.67.06.614.77.67.114.97.77.204
5911.66.05.713.67.06.614.77.67.159
101410.95.65.211.66.05.713.67.06.61014
151911.05.65.410.95.65.211.65.95.71519
20249.95.04.910.95.65.310.85.65.22024
25298.14.14.09.95.04.910.95.65.32529
30347.03.63.48.04.13.99.85.04.93034
35395.63.02.77.03.63.48.04.13.93539
40444.42.22.25.62.92.76.93.63.44044
45493.11.61.54.32.22.25.52.92.64549
50542.41.21.23.11.61.54.22.12.15054
55592.11.01.12.31.11.23.01.51.45559
60641.50.80.82.00.91.12.21.11.16064
65691.30.60.71.40.70.71.90.91.06569
70740.90.40.51.20.50.6. 1.20.60.67074
75790.60.30.30.70.30.40.90.40.57579
80+0.70.40.30.70.30.30.80.30.580+

חציוני 20.120.020.421.421.221.722.622522.8Medianגיל age
014 בני 10.310.99.710.011.49.79.010.18.0Ratioיחס of age
65+ 014toלבני age

65+

Based on the population in 1990  see introduction.
In Abstract no. 43  1992, projections were also published
on the assumption of 800,000 immigrants from the former
USSR in 19911995.

מבוא. ראה  1990 אוכלוסיית בסיס על
800,000 של בהנחה תחזיות גם פורסמו ,1992  43 מסי בשנתון

.1995 1991 בשנים לשעבר מבריהמ עולים
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POPULATION AGED 15 AND
OVER, BY RELIGION, MARITAL
STATUS, SEX AND AGE

לפי ומעלה, 15 בני
משפחתי, מצב דת,

וגיל מין
Average 1991 ממוצע

MalesFemalesזכרים

Ageאחוזלארווקותרווקותאחוזלארווקיםn/7/'0קבוצת
הכלגיל הכלהרווקיםNeverEverסך groupהרווקותNeverEverסך and
TotalmariredmarriedPercentTotalmarriedmarriedPercentreligionודת

nevernever
ThousandsmarriedאלפיםThousandsmarriedאלפים

הכל 0Totalן
הכל 1,679.4548.11,131.332.61,749.0427.71,321.424.5TOTALסך
1519238.6237.51.199.5227.4215.811.694.91519
2024204.7173.731.084.8197.7114.783.058.02024
2529183.577.8105.742.4177.138.5138.621.72529
3034172.127.9144.216.2174.618.2156.410.43034
3539170.912.2158.77.1174.412.5161.97.23539
4044156.05.8150.23.7160.39.1151.25.74044
4549103.92.8101.12.7107.35.2102.14.84549
505490.52.288.32.496.03.392.73.45054
555982.42.080.42.490.92.488.52.75559
606473.91.872.12.489.22.187.12.36064
65+202.94.4198.52.2254.25.9248.32.365+

Jews■הודים
הכל ,1,415.5442.9972.731.31,485.2345.01סל 140. 123.2Total
1519184.5184.00.599.7176.0171.24.897.31519
2024160.4140.519.987.6154.498.156.263.62024
2529144.465.578.945.4138.229.6108.621.42529
3034141.924.5117.417.3144.413.6130.89.43034
3539147.411.0136.47.5150.710.0140.76.63539
4044138.65.3133.33.8142.97.7135.25.44044
454988.62.586.12.892.34.188.24.44549
505478.42.076.42.684.22.581.73.05054
555973.51.971.62.681.31.879.52.25559
606467.41.665.82.481.31.679.72.06064
65+190.44.0186.42.1239.54.8234.72.065+

DMoslemsמוסלמי
הכל 197.479.6117.840.3194.561.3133.331.5Totalסל

151943.242.80.498.940.835.25.686.31519
202434.825.79.173.834.112.521.636.52024
252930.08.121.927.129.86.323.521.22529
303422.21.720.57.822.03.318.714.93034
354428.90.928.03.228.82526.38.73544
455419.80.219.61.118.60.817.85.14554
556410.40.110.40.511.40.411.03.75564
65+8.10.18.01.39.00.28.82.565+

Christiansנוצרים
הכל 47.015.825.238.544.713.831.131.0Totalסל

15195.85.80.099.75.65.40.295.41519
20245.24.70.689.35.22.92.356.02024
25295.42.92.554.25.61.54.126.22529
30344.91.23.823.75.50.94.616.03034
35^48.00.67.47.78.50.97.612.23544
45545.30.25.14.05.80.75.113.94554
55643.50.23.35.24.40.63.814.85564
65+2.90.32.69.94.20.83.418.265+

n'lnMiOruzeדרוזים and others
הכל 25.59.815.638.724.67.617.030.7Totalסל
15195.15.00.198.35.04.10.982.81519
20244.22.81.46654.11.32.831.72024
25293.71.32.533.83.51.12.431.32529
30447.00.76.39.86.50.85.712.93044
45+5.505.31.15.50.35.24.345+
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EVER MARRIED AGED י1554
BY RELIGION, SEX AND AGE

י 1554 בני לארווקים
וגיל מין דת, לפי

Thousands Average 1991 ממוצע אלפים

קבוצת
גיל

FemalesנקבותMalesזכרים

הכל סך
Total

:narThereof:
הכל סך
Total

:narThereof:Age
group

נשואים
Married

D'eiar
Divorced

נשואות

Married
nmm

Divorced

האוכלוס Total"הבל population
הכל 10780.3745.232.7897.5820.558.4TOTAL
15191.11.1011.611.40.21519
202431.030.20.883.080.12.72024
2529105.7101.93.6138.6131.56.72529
3034144.2138.16.0156.4146.49.23034
3539158.7151.86.7161.9148.911.23539
4044150.2142.96.9151.2135.41254044
4549101.195.94.7102.189.18.54549
505488.383.34.092.777.77.45054

'הוד"נ :1JewsThereofמזה:
הכל 648.9617.130.0746.2677.654.3TOTALסך
15190.50.504.84.70.11519
202419.919.40.556.254.32.02024
252978.975.92.9108.6102.65.72529
3034117.4112.05.4130.8121.78.53034
3539136.4130.06.3140.7128.610.73539
4044133.3126.46.6135.2120.612.14044
454986.181.24.488.276.68.14549
505476.471.63.981.768.57.15054

Moslems■םמוסלי
הכל 99.596.82.2113.1107.13.3TOTALסך
15190.40.405.65.50.11519
20249.18.80.321.620.90.72024
252921.921.20.623.522.50.82529
303420.519.90.518.718.00.53034
353916.215.90.315.214.40.43539
404411.811.50.211.110.30.34044
454911.110.80.210.19.10.34549
50548.58.30.17.56.30.25054

1 Due to problems in updating figures on marital status, no
details are given for evermarried aged 55 years and above.

פירוט ניתן לא מטפחתי, מצב על הנתונים בעירבון בעיות בגלל 1

ומעלה. 55 בני ללארווקים
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בית משקי
■__ HOUSEHOLDS

בית,71פי '/7e/nOFHOUSEHOLDS,1BY SIZE

משק.292, HOUSEHOLDביתגודל AND
אוכלוסייה POPULATIONוקבוצת GROUP

בית למשק נפשות tmiDO
(אחוזים) בית במשק Averageנפשות persons per

בית Personsמשקי in household (percents)household
(אלפים)

Householdstmכולל אינו
(thousands)הכל בודדים+01234567ך

TotalIncludingExcluding
singlesingle

הכל TOTALסך
1960549.0100.017.8 9.818.823.612.06.511.54.2 3.9
1965653.9100.019.6 10.719.121.811.25.811.84.2 3.9
1970765.8100.021.9 12.417.819.111.16.311.44.2 3.8

21975893.0100.022.6 12.916.618.412.46.310.84.16 3.75
19801,025.8100.022.5 14.015.218.813.66.89.14.09 3.66
19851,151.5100.022.1 15.413.918.915.06.97.84.05 3.58

219851,107.2100.022.5 14.614.018.815.06.98.24.07 3.62
19871,149.0100.021.8 15.413.618.015.37.58.34.11 3.63
19881,165.6100.022.5 15.113.617.915.67.47.94.07 3.61
19891,189.2100.022.1 15.513.417.516.07.48.14.11 3.62
19901,227.5100.021.2 15.413.517.916.08.08.14.12 3.64
19911,291.3100.020.3 14.914.218.016.28.28.24.14 3.68
19921,354.7100.020.4 15.114.118.416.07.98.14.13 3.66

Jewsיהודים
1960505.7100.018.4 9.919.624.712.16.19.24.1 3.8
1965602.3100.020.4 10.819.822.811.35.59.44.1 3.8
1970695.2100.023.2 13.018.620.011.25.78.33.9 3.5

21975817.0100.023.8 13.617.419.212.65.87.63.92 3.52
1980937.3100.024.0 14.815.919.613.76.25.83.82 3.41
19851,036.7100.023.6 16.514.319.715.26.24.53.81 3.35

21985988.3100.024.1 15.614.419.815.26.24.73.80 3.36
19871,025.4100.023.5 16.714.218.715.56.74.73.83 3.36
19881,034.2100.024.3 16.414.218.315.76.64.53.80 3.35
19891,052.8100.023.9 16.913.918.116.26.64.43.82 3.34
19901,084.6100.022.8 16.814.218.516.27.04.63.86 3.38
19911,138.8100.022.0 16.214.818.616.37.24.93.90 3.43
19921,192.6100.022.1 16.514.618.816.17.04.93.89 3.41

ן NonJewsלאיהוז"ם
196043.3100.010.6 8.99.710.711.211.637.36.0 5.6
196551.6100.010.5 9.49.611.010.210.039.36.1 5.6
197070.6100.010.3 6.59.69.510.311.941.96.4 6.0
2197576.0100.08.9 5.67.99.611.011.645.4658 6.26
198088.5100.07.3 5.17.79.912.613.344.26.61 6.32
1985114.9100.08.6 5.910.311.313.513.237.16.01 5.71

21985118.9100.08.7 5.610.410.913.413.137.86.04 5.76
1987123.7100.07.9 4.98.912.713.813.738.26.11 5.86
1988131.3100.08.9 5.18.714.314.813.235.05.95 5.70
1989136.4100.08.6 4.89.412.914.713.236.46.02 5.78
1990143.0100.08.9 4.98.512.915.115.634.15.88 5.64
1991152.5100.08.2 4.99.813.715.515.632.35.77 553
1992162.2100.08.3 4.910.115.614.814.531.85.70 5.47

Excl. institutions, and as oi 1974  also Bedouins in the South
and as of 1985  qibbuzim.
Data are based on population estimates revised according to
the 1972 or 1983Census results.

לא גם ב*985ו והחל בדרום בדוים לא גם ב"974ו והחל מוסחת, כולל אינו 1
קיבוצים.

המפקדים תוצאות עפ1 מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 2
.1983 א! נ1972
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLD'S CONTINENT OF
BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION AND RELIGION

גודל לפי בית, משקי
לידה, יבשת בית, משק
של ודת עלייה תקופת

הבית משק ראש

1992

C(אחוזים) בית במשק נפשות
o

דך; די) ו^וווךן

Persons in household (percents)ft!Continent ot birth
עלייה IIIandותקופת period

of immigration
הכל +01234567ך
Total

הבית משקי 1,354.7100.015.120.414.118.416.07.98.13.66ALLכל HOUSEHOLDS

■ 1,192.6100.016.522.114.618.816.17.04.93.41JEWSיהודים
כולל2 GRANDסן TOTAL2

הכלי סל  470.9100.010.815.616.924.720.17.14.83.74Israelישרו/ל  total2
יליד: Fatherאב born in:

76.8100.016.421.717.020.214.45.54.93.39Israelישראל
215.2100.07.512.918.326.421.58.15.33.92AsiaAfricaאסיהאפויקה

177.2100.012.316.115.324520.96.84.23.68EuropeAmericaאירופהאמויקה

הכל סל  293.4100.014.719.712.475.418.211.18.53.76Asiaא0יחאפחקה Africa  total
1960 186.0100.016.121.911.814.417.611.07.33.62Upעד to 1960

1961196445.5100.011.112.711.218.221.514.011.34.2019611964
1965197938.3100.013.919.813.017.318.510.17.43.7519651979
1980+20.0100.012.718.119.315.112.77.314.83.921980+

הכל סל  136.2100.016.923.012.014.817.29.17.03.53Asiaא0יח  total
1960 103.0100.018.623.811.813.916.29.16.63.43Upעד to 1960

196119647.5100.0(6.2)18.0(7.9)18.923.8(12.2)(13.0)4.3319611964
1965+24.1100.013.421.914.217.518.87.6(6.6)3.631965

הכל 0ך  157.2100.012.816.912.716.019.012.8as3.96Africaאפריקה  total
1960 83.0100.012.919.611.815.019.413.38.03.86Upעד to 1960

1961196438.0100.012.111.711.818.021.014.311.04.1719611964
1965197919.4100.014.818.814.416.816.111.57.53.7319651979
1980+14.8100.011.915.217.714.713.38.618.64.201980+

 426.7100.023.930.913.714.710.44.02.52.81EuropeAmericaאירופהאמריקה 
הכל totalסל

1960 188.9100.033.938.68.57.87.92.21.12.30Uptoער 1960
1961196425.6100.025.028.811.416.312.2(3.7)(2.6)2.8719611964
1965197458.7100.020.427.812.618.013.94.33.13.0619651974
1975197925.1100.019.023.712.620.912.96.74.23.2519751979
1980198926.8100.021.026.719.116.36.94.9(5.0)2.9819801989
31990+99.2100.08.621.823.423.412.66.63.63.4619903+

■ 162.2100.04.98.310.115.614.814.531.85.47NONJEWSלאיהוד'ם 
כולל GRANDסך TOTAL

115.4100.03.97.48.514.114.314.437.45.81Moslemsמוסלמים
26.4100.09.611.214.021.118.813.611.84.24Christiansמצרים

ואחרים 10.014.017.212.216.325.85.12Druze(4.4)20.400.0דרוזים and others

בודדים. כולל 1

ידוע. לא כולל 2
ל^עבר. מבריהמ העולים כל כולל 3

1 Incl. single.
2 Incl. not known.
3 Incl. all immigrants from the former USSR.
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP, AGE AND CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD

משק גודל לפי בית, משקי
אוכלוסייה, קבוצת בית,

של לידה ויבשת גיל
הבית משק ראש

1992

c(אחוזים) בית ™m נפשות
Persons in household (percentages)ג 03'

ניל קבוצת
"2 £
C 0 (/]£?!Age group

לידה and£>§§ויבשת continent Mlof birth
הכל +1234567סך
Total

כולל B13.66GRAND.01,354.7100.015.120.414.118.416.07.9ן TOTAL
24 64.3100.014.824.622.114.87.56.39.93.51Upעד to 24
2534307.6100.08.616.021.626.813.76.66.73.742534
3544349.5100.04.95.79.423.729.014.113.24.783544
4554216.7100.06.39.613.621.524.512.012.54.514554
5564168.5100.016.631.320.914.67.73.85.13.025564
65+248.1100.044.147.95.01.40.7(0.5)(0.4)1.7065+

. ו1,192.6100.016.522.114.618.8.וזודים 6.17.04.93.41JEWS
'Yin |OGRAND TOTAL2

24 2.86Up(2.2)49.5100.018.529.324.414.96.14.6"ד to 24
2534249.6100.010.217.923.627.012.54.84.03.472534
3544308,2100.05.46.010.025.730.813.38.84.543544
4554192.0100.06.710.514.723.226.111.47.44.224554
5564156.1100.017.132.421.714.67.43.43.32.895564
65+237.1100.044.548.44.51.20.7(0.4)(0.3)1.6865+

הכל סן  470.9100.010.815.616.924.720.17.14.83.74Israelישראל  total
24 2.93Up(2.2)38.4100.017.628.824.115.16.95.4עד to 24
2534179.0100.011.118.923.027.211.54.43.93.412534
3544159.0100.06.25.58.826.433.511.87.84.533544
455452.8100.07.59.515.926.029.57.83.84.034554
556428.0100.017.528.022.620.48.5(2.1)(0.9)2.855564
65+13.6100.040.251.1(4.8)(2.6)(0.7)(0.6)1.7465+

יליד 76.8100.016.421.717.020.214.45.54.93.39Fatherbornאב in
Israelישראל

24 2.43Up(1.9)(4.8)(11.3)10.2100.023.136.922.0"ד to 24
253430.2100.016.925.219.722.56.9(4.2)4.63.132534
354416.9100.0(7.8)(2.1)9.726.533.010.410.44.733544
45549.3100.0(9.4)(10.0)17.920.429.6(8.3)4.34.024554
55+10.2100.028.739.615.111.6(1.3)(1.9)(18)2.3155+

יליד 215.2100.07.512.918.326.421.58.15.33.92Fatherbornאב in
AsiaAfircaא0יר,א10יקר,

24 3.33Up(4.1)20.3100.011.124.325.419.58.27.4עד to 24
2534103.9100.07.314.224.630.614.54.84.13.652534
354472.0100.04.66.58.223.635.413.68,04.593544
45549.5100.0(7.4)(6.9)(13.4)27.829.7(9.7)(5.1)4.164554
55+9.4100.024.828.816.615.3(12.0)2.52.6855+

177.2100.012.316.1/5.324.520.96.84.23.68Fatherאביל^ born in
EuropeAmeircaאירום^אמרקר,

24 255Up(5.0)(6.3)(9.0)7.7100.026.029.923.8עד to 24
253444.4100.016.025.221.622.67.83.8(3.0)3.072534
354469.4100.07.55.29.129.031.610.57.14.433544
455433.8100.07.110.116.026.929.27.3(3.3)3.994554
55+21.9100.023.236.317.815.7(5.5)(1.1)(0.4)2.4955+
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP, AGE AND CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD (cont.(

משק גודל לפי בית, משקי
אוכלוסייה, קבוצת בית,

של לידה ויבשת גיל
(המשך) הבית משק ראש

1992

C(אחוזים) בית במשק "§נפשות
Uso c

Persons in household (percentages)<o 2§|1=Q to גיל >a^קבוצת (/<Age group
לידה 23ויבשת g

af "

ift £and continent
of birth

הכל <"+1234567סך a
TotalC

 תול 720.1100.020.226.373.715.013.66.94.93.20Bornילידי abroad 
הכל totalסך

24 2.64Up(2.3)(1.7)(3.7)11.1100.021.730.925.314.4עד to 24
253470.4100.07.815.425.126.614.95.94.33.632534
35^14148.8100.04.56.711.325.027.914.89.84.563544
4554138.7100.06.311.014.222.224.812.88.74.294554
5564127.8100.017.133.321.513.37.23.73.92.905564
65+223.1100.044.848.24.51.10.7(0.4)(0.3)1.6765+

הכל1 0ך  136.2100.076.923.072.014.817.29.17.03.53Asiaאסיר,  totaP
25347.6100.0(6.0)21.224.024.118.2(2.5)(4.0)3.552534
354424.6100.0(3.9)(5.3)8.420.832.017.212.44.823544
455435.6100.04.99.08.219.128.617.812.44.694554
556433.0100.015.827.520.516.810.24.64.63.135564
65+35.0100.042.045.67.8(2.1)(1.6)(0.4)(0.5)1.7965+
הכלי סך  157.2100.072.876.972.776.019.012.89.83.96Africaאפריקה  totaP

253417.8100.07.815.617.228.017.17.9(6.4)3.852534
354447.6100.04.06.59.517.628.820.613.04.823544
455438.0100.05.87.911.517.425.618.213.64.694554
556426.8100.014.124.620.016.910.45.38.73.455564
65+25.4100.041.942.68.8(1.6)(21)(1.6)(1.4)1.9165+

426.7100.023.930.973.774.710.44.02.52.81EuropeAmeircaאירופהאמריקה 
הכל 0ך total

24 2.43Up(3.5)(13.4)9.1100.023.432.926.0עד to 24
253445.0100.08.214.328.426.413.45.73.63552534
354476.6100.04.97.213.431.226.010.46.94.313544
455465.1100.07.513.819.026.722.26.93.93.844554
556468.1100.018.939.522.610.24.52.7(1.6)2575564
65+162.7100.045.949.73.1(0.8)(0.3)(0.2)(0.1)1.6165+

 162.2100.04.98.310.115.614.814.531.85.47NONJEWSלאיהודים  GRANDסךנולל TOTAL
24 14.514.212.012.235.85.69Up(91)(2.2)14.8100.0עד to 24
253457.9100.0(1.6)7.513.426.219.014.018.34.872534
354441.4100.0(1.4)(28)5.48.915.719.946.06.503544
455424.7100.0(4.0)(2.3)(4.8)8.212.216.452.16.804554
556412.4100.0(101)17.3(10.5)14.511.5(94)26.64.735564
65+11.0100.035.436.316.2(5.3)(1.8)(1.6)(3.5)2.2565+

■ מוסלמים :4.714.314.437.45.81Thereof?115.4100.03.97.48.5מזה.
הכל Moslemsסך  total

24 40.15.95Up(11.3)(11.9)13.215.4(6.5)(1.6)11.6100.0ער to 24
253443.1100.0(1.3)7.010.925.519.715.420.25.032534
351427.5100.0(09)(2.5)(2.5)(4.4)13.919.656.27.033544
455418.3100.0(37)(2.0)(4.0)(6.4)10.612.860.67.234554
55647.8100.0(4.4)18.4(10.7)(10.7)(9.2)(10.4)36.25.315564
65+7.0100.035.332.519.3(3.6)(2.3)(1.6)(5.4)2.3965+

1 Incl. single.
2 Incl. not known.
3 Incl. household heads aged 1524.

נודדים. כולל
ידוע. לא כולל 2

.1524 בני בית משקי ראשי כולל 3
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSE
HOLD, POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD

משק גודל לפי בית, ■j71£jk<
אוכלוסייה, קבוצת בית,
לידה ויבשת לימוד שנות

הבית משק ראש של
1992

(אחוזים) בית במשק נפשות
c

Persons in household (percents)" 03 0C\^ c~

 O. rnYears of
iid.} /7/je/>=a, 3schooling
לידה |§'IIIויבשת

and continent
of bitrh

הכל י'+1234567סך > "

Total

כוללי 1,354.7100.015.120.414.118.416.07.98.13.66GRANDסן TOTAL2
04101.7100.033.825.89.16.65.85.513.43.1304
58232.1100.019.823.99.211.512.38.414.93.7858
912560.4100.011.417.915.121.418.89.26.23.77912
1315219.0100.014.920.817.720.715.56.54.03.401315
16+231.5100.010.719.815.721.818.06.67.43.7716+

■ 1,192.6100.016.522.114.618.816.17.04.93.41JEWS■הוזים
מלל1 GRANDסך TOTAL2

0476.6100.039.828.59.06.75.83.96.32.5304
58176.2100.025.229.510.411.011.96.65.43.0158
912501.1100.012.519.315.321.518.88.44.23.60912
1315207.4100.015.321.417.820.915.66.03.13.331315
16+221.5100.010.920.315.821.817.96.37.03.7216+

הכל 0ך  470.9100.010.815.616.924.720.17.14.83.74Israelשראל total
043.0100.046.718.4)(91)(8.9)(7.6)(6.7)(2.6)2.4304
5835.5100.012.916.514.120.720.310.25.33.7458
9122325100.08.213.918.726.921.77.43.23.78912
131593.4100.014.619.217.822.916.35.83.43.421315
16+104.5100.011.315.613.623.320.16.89.23.9716+

ישח/ל יליד 76.8100.016.421.717.020.214.45.54.93.39Fatherbomאב in
Israel

084.9100.025.1)27.716.3)14.4)10.8)(4.9)2.7608
91232.3100.013.318.820.423.616.85.5(1.6)3.36912
131517.3100.022.327.315.117.210.2(4.3)(3.6)2.971315
16+21.6100.014.120.013.519.315.16.611.43.9216+

ילי7 215.2100.07.512.918.326.427.58.15.33.92Fatherאב bom in
AsiaAfircaא0יהא0ריקה

0826.4100.09.613.613.921.223.411.47.04.0108
912138.3100.05.511.619.128.023.38.34.53.99912
131530.1100.012.618.222.124.215.64.7(2.6)3.381315
16+19.8100.010.914.113.626.015.17.612.74.1216+

177.2100.012.316.115.324.520.96.84.23.68Fatherbomאביליד in
EuropeAmeircaאירו0חא0חקרי
086.9100.032.518.7)11.4)17.9)10.2)(8.1)(1.2)2.8308
91260.9100.011.216.917.126.121.16.5(1.1)3.54912
131545.7100.013.116.716.024.318.97.13.93.611315
16+62.7100.010.514.613.623.823.46.67.43.9516+
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSE
HOLD, POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD (cont.(

משק גודל לפי בית, משקי
אוכלוסייה, קבוצת בית,
לידה ויבשת לימוד שנות

(המשך) הבית משק ראש של
1992

(אחוזים) בית במשק נפשות
c

ig* Persons in household (percents)1!| ""|Years of
7יוגוןד j^]yjschooling
לידה and!§!ויבשת continent

t$ <5of bitrh
הכל C+01234567ך <c
Total

 חויל 720.1100.020.226.313.115.013.56.94.93.20Bornילידי abroad 
הכל 0totalל

0473.6100.039.628.99.06.65.73.86.42.5304
58140.3100.028.432.89.58.69.85.65.42.8258
912268.0100.016.224.012.316.716.29.35.23.44912
1315113.8100.015.823.217.819.215.06.22.83.261315
16+116.8100.010.524.617.720.416.05.85.03.5016+

הכל סך  136.2100.016.923.012.014.817.29.17.03.53Asiaאסיה  total
0425.4100.044.827.18.96.66.1(2.8)(3.6)2.2704
5835.6100.014.830.312.412.615.67.37.03.4058
91252.8100.07.518.511.418.622.113.38.64.08912
131510.8100.012.815.718.719.522.0(7.8)(3.6)3.621315
16+9.9100.0(6.4)15.715.519.621.011.2;10.6)4.2216+

הכל סך  157.2100.072.816.912.716.019.012.8as3.96Africaאפריקה  total
0428.0100.031.020.112.89.08.06.912.23.2504
5832.7100.014.220.910.613.916.811.711.93.9158
91269.2100.06.613.812.218.623.516,48.94.28912
131514.6100.0(8.6)16.616.119.321.512.1(5.8)3.931315
16+11.0100.0(5.6)16.016.719.724.3(9.9)(7.9)4.1416+

 426.7100.023.930.913.714.710.44.0252.81EuropeAmeircaאירופהאמריקה 
הכל totalסך

0420.3100.044.843.2(4.1)(3.3)(1.9)(0.8)(2.0)1.8704
5872.1100.041.539.47.54.13.82.0(1.7)2.0458
912145.9100.024.030.912.715.210.64.52.12.81912
131588.4100.017.425.217.919.213.15.02.23.111315
16+95.9100.011.526.518.120.514.54.84.13.3516+

 162.2100.04.98.310.115.614.814.531.85.47NONJEWSלאיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL

0425.1100.015.417.79.16.45.910.535.14.9904
5855.8100.02.86.35.612.913.414.344.76.2258
91259.3100.0(1.6)6.413.120.519.415.923.15.23912
131511.6100.0(7.0)(9.7)15.817.913.516.719.44.731315
16+10.0100.0(7.1)(6.7)(133)22.618.814.417.14.7116+

מוסלמים :115.4100.03.97.48.514.114.314.437.45.81Thereofמזה:
הכל סך Moslem  total

0419.8100.014.316.09.45.26.110.638.45.2304
5842.9100.0(1.2)5.65.012.512.513.150.16.5258
91240.3100.0(0.7)5.110819.219.916.627.65.57912
13157.2100.0(6.2)(6.8)(15.4)06.1)(15.2)(16.5)23.74.971315
16+5.1100.0(7.3)(8.6)(8.2)(19.4)(15.3)(19.2)22.0)5.1116+

1 Incl. single.
2 Incl. not known.

בודדים. כולל
ידוע. לא כולל
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP AND TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE

גודל לפי בית, משקי
קבוצת בית, משק

"שוב וצורת אוכלוסייה
מגורים

1992

c7במש Tuwzn(אחוזים) בית
o

I!* 3CO 'r>P2gPersons in household (percents)n0

אוכלוסייה Populationקבוצת group
"שוב §IIIוצורת Sft§ eftr5 a.

and type of locality
ofמגורים residence

הכל C1+01234567ך <
c.

Total

כולל 1,354.7100.015.120.414.118.416.07.98.13.66GRANDסך TOTAL
עירוניים 1,276.7100.015.620.814.218.315.67.77.93.62Urban"שובים localities
כסויים 78.1100.06.514.712.420.422.411.712.04.33Rural"שובים localities

הכל סן 1,192.6100.016.522.114.618.816.17.04.93.41JEWS■הודים  TOTAL
 o"mv ,1ישובים 123.3100.017.022.514.818.615.76.74.73.37Urban localities 

הכל totalסך
111.0100.017.222.714.515.812.47.59.93.60Jerusalemירושלים

אביבייפו 136.3100.032.428.211.814.78.43.11.32.55Telתל AvivYafo

79.1100.020.029.914.117.411.94.52.22.95Haifaרויפה

"שוב Sizeגודל of locality
100,000199,999329.2100.015.721.815.619.716.36.94.03.40100,000199,999
50,00099,999106.9100.012.822.514.120.718.37.44.23.5250,00099,999
20,00049,999222.2100.014.121.215.619.818.27.23.93.4620,00049,999
10,00019,99981.9100.010.817.216.218.520.28.68.53.8710,00019,999
2,0009,99956.8100.011.814.714.220.719.210.39.13.952,0009,999

:Thereof2מזה2:
128.4100.012.716.916.420.916.88.47.93.76development"שובי

localitiesפיתוח

72.7100.013.518.116.820.816.38.36.23.63Northצפון

55.7100.011.515.415.921.117.68.410.13.92Southדרום

■ כפריים 69.2100.07.215.612.721.823.811.37.64.08Rural"שונים localities 
הכל totalסך
40.5100.09.519.511.820.721.510.86.23.85Moshavimמושבים
10.013.923.826.912.39.74.43Villages(3.4)28.2100.0כפרים

. יהודים 162.2100.04.98.310.115.614.814.531.85.47NONJEWSלא 
הכל TOTALסך

 >1ירונ"0 753.3100.05.18.410.176.015.014.530.95.42Urban"שונים localities 
הכל totalסך
27.4100.08.89.311.212.610.612.834.75.48Jerusalem3ירושלים'

"שוב Sizeגודל of locality
10,000+64.0100.05.77.811.117.717.214.02655.2410,000+

2,0009,99962.0100.02.98.68.615.814.615.833.75582,0009,999
כפר"0 46.66.31Rural(14.1)(11.4)(9.1)(10.3)(7.7)(0.9)8.9100.0"שונים localities

1 Incl. single.
2 Of localities numbering 2,00049,999 residents.
3 One should be cautious when using the data: see explanation in

introduction.

בוזדים. כולל 1

תושבים. 49.999 עד 2.000 המונים "שובים מתוך 2
במבוא. הסבר ראה בנתונים; נשיגווש להיזהר 11. 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

במשק1 17 גיל עד ילדים
אוכלוסייה קבוצת לפי בית,
משק ראש של לידה ויבשת
במשק ילדים ומספר הבית

הבית

1992

אוכלוסייה קבוצת
לידה ויבשת

הכל סך
Total

בית במשק dt"7'Children in household
Population group

and continent of birth
1234567+

Thousandsאלפים
מלל 214.5סן 1,817.1474.7470.6273.7158.595.1130.0GRAND TOTAL

הגלי סן  193.91,400.7420.4397.8193.982.247.764.8JEWSיהודים  TOTAL1
הכל סל  81.7ישראל 725.9222.5225.695.439.520.141.0Israel  total

יליד: Fatherאב born in:

12.1ישראל 97.928.026.010.5(5.4)(4.6)(11.3)Israel
392אסיהאפריקה 359.5109.1118.751.818.59.212.9AsiaAfrica

30.0אירופהאמריקה 266.984.680.533.215.66.316.8EuropeAmerica

הכל סל  לארץ חוץ 112.0ילידי 673.3197.3171.998.342.427.623.9Born abroad  total
448אסיהאפריקה 377.292.3106.070.531.016.316.3AsiaAfrica

67.1אירופהאמריקה 296.0105.065.927.811.311.37.6EuropeAmerica
:Thereofמהם:

1990 מאז 345עלו 88.838.78.6(4.6)(12)(0.5)(0.5)immigrated since
1990

20.6לאיהודים 416.454.372.879.776.347.565.1NONJEWS

Percentsאחוזים
כולל 11.8סן 100.026.125.915.18.75.27.2GRAND TOTAL

הכל1 סך  13.8יהודים 100.030.028.413.85.93.44.6JEWS TOTAL

הכל סל  11.3ישראל 100.030.731.113.15.42.85.6Israel  total

יליד: Fatherאב born in:

12.3ישראל 100.028.626.610.7(5.5)(4.7)(11.5)Israel
10.9אס'האפר'קה 100.030.333.014.45.12.63.6AsiaAfrica

11.2אירופהאמריקה 100.031.730.212.45.82.36.3EuropeAmerica

הכל סל  לארץ חוץ 16.6ילידי 100.029.325.514.66.34.13.5Born abroad  total

11.9אסיהאפריקה 100.024.528.118.78.24.34.3AsiaAfrica

22.7אירופהאמריקה 100.035.522.39.43.83.82.6EuropeAmerica

:Thereofמהם:

1990 מאז 38.9עלו 100.043.69.7(5.2)(14)(0.6)(0.5)immigrated since
1990

5.0לאיהודים 100.013.017.519.218.311.415.6NONJEWS

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1

POPULATION



HOUSEHOLDS WITH CHILDREN
UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD
COMPOSITION, MARITAL STATUS,
SEXAND NUMBER OF
CHILDREN IN HOUSEHOLD

ילדים עם בית ■pu1r<
קבוצת לפי ,17 גיל עד
משק הרכב אוכלוסייה,
מין משפחתי, מצב בית,
בית במשק ילדים ומספר
1992

(אחתים) בית במשק Mילדים
Children in household (percents)c c

בית. pvm הרכב
II
c "r"Household composition,

הבית משק ראש ?HiIנזין
a <d

sex and mairtal status of
המשפחתי S2ומצבו oפ c z.

t ID
household head

 ttf

oהגל סך
י* 2*
1£ I

123456+
Total

גולל 741.3100.028.932.021.213.54.42.45GRANDסן TOTAL
הווים 665.7100.026532.322.314.34.72.52Bothשני parents

או אחד 75.7100.050.329.511.46.91.91.87Oneהורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ר. או 1.74Divorced(0.9)40.6100.052.331.510.05.3גרוש/ה or widowed

1.90Nevermarried(29)26.4100.054.723.610.88.1רווק
הכל 0ן  674.4100.027.332.321.914.04.52.49Manז.ב7  total

הווים 644.0100.026.332.522.414.24.62.52Bothשני parents
בלבד 1.94Man(2.5)30.4100.049.728.810.58.5גבר only
:Thereofמזר.:

אלגזן או 1.71Divorced(6.2)(6.6)8.0100.052534.2גווש or widowed
2.02Nevermarried(3.3)205100.049.226.012.29.3רווק

ר,כל 70 ■ 66.9100.045.228.714.18.73.22.05Womanאישה  total
הווים 'yo21.7100.033.726.118514.96.92.54Both parents

בלבד 1.82Woman(1.5)45.3100.050.830.012.05.8אישה only

אלמנה או 1.75(1.0)32.7100.052.230.910.85.1גוושה
Thereof:
Divorced or widowed

1.49Nevermarried(1.4)(4.0)(5.8)(15.1)5.9100.073.7רווקה
הכל 0ך  617.8100.031.434.021.510.52.62.27JEWS■הודים TOTAL

הווים 555.9100.028.834.422.811.12.92.33Bothשני parents
או אחד 1.67One(0.3)61.8100.055.030.79.24.8הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.67Divorced(03)385100.054.132.08.55.1גרוש/ה or widowed

1.41Nevermarried(1.9)(5.9)15.5100.069522.6רווק
\!כל 70  1^1555.2100.029.634.622.470.82.62.30Man  total

הורים 535.1100.028.634.723.011.02.72.33Bothשני parents
בלבד 1.59Man(0.3)(3.9)(6.4)20.1100.058.131.3גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.66Divorced_6.4(4.6)7.6100.053.635.4גרוש or widowed
1.49Nevermarired_(1.7)10.8100.063.427.47.5רווק הכל 0ך  62.5100.046.929.312.98.32.61.98Womanאישה  total
הורים 20.9100.033.826.917.814.37.22.54Bothשני parents
כלנד אישה

מזה
41.7100.053.430.510.55.3(0.3)1.70Woman only

Thereof:
Divorced or widowed אלמנה או 1.68(0.4)30.9100.054.231.19.54.8גרושו.

1.24Nevermarried(2.3)(2.3)(11.9)4.8100.0835וווקר. הבל 0ן  123.6100.016.722.019.628.513.23.37NONJEWSלאיהודים TOTAL
הורים 109.7100.015.121.719.430.113.73.45Bothשני parents

או ארוד 2.76One(9.2)13.8100.029.724.021.215.9הורה parent or
איזו otherאדם person

:Thereofמזה:
2.60Nevermarried(7.0)10.8100.033.524.917.717.0רווק

ר>ל 70 . ri) :nm119.2100.0/6.522.019.229.013.23.38Thereof: man  total
הורים 108.9100.014.921.919.330.113.83.45Bothשני parents
בלבו 2.62Man(7.0)10.3100.033.224.018517.4גבר only

וווק :2.61Thereof(7.0)9.7100.033.424517.417.7מזה: Nevermarried

105 אוכלוסייה



טבעית תנועה

המלחמות חללי האוכלוסייה גידול מקורות על 2.2
בחשבון. הובאו

תינוקות פטירות פנ1ירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
וכן 1959 עד 1957 בשנים לירות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת

.500/0 של מדגם פי
הדת שבו הטבעית, בתנועה אירוע כל ,1984 עד
"אחרים" ואחרים"; 'דרוזים בין נכלל ידועה, היתרו לא
שומרונים בהאים, כגון אחרות, מוכרות דתות בני כולל

בלבד. הכל בסך נכללו אלה מקרים וכו'.מ1985,
 עונשין "חוק ע"פ נעשות היריון. הפסקות

כלהלן: היריון", הפסקות ,1977  תשל"ז
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
סוצי תנאים משפחתיות, אישיות, (5)סיבות
1980 בפברואר בוסל זה (סעיף קשים אל"ם

הכנסת). ע"1
בסי 3.2021,מקורם בלוחות המופיעים הנתונים
להפסקת הוועדות ידי על הנמסרים חודשיים כומים
ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה למחלקה היריון
הס את מפרסים אלה סיכומים הבריאות. במשרד
מאז היריון. הפסקות ובוצעו אושרו שלפיהם עיפים
מספר על גם נתונים הבריאות למשרד נמסרים ,1988

האישורים. מספר ועל הפניות
עבור הנתונים מופיעים לא 3.2021 בלוחות
של מקרים ככוללים החשודים ,1984 1986 השנים

כפול. רישום
,1991 לשנת המתייחסים 3.2223 הלוחות
להפסקת בקשות 0ופסי של עותקים על מתבססים
לסטסיססיקה. המרכזית בלשכה שהתקבלו היריון
אנונימיים הם וועדה ועדה מכל המגיעים אלו עותקים
האשה על בסיסיים דמוגרפיים פרסים וכוללים
אלו ספסים מעותק1 המ"לרותיות. תולדותיה ועל
של מעניינן שהם הרפואיים הפרסים מושמסים

בלבד. הוועדות
ספסים של הכל סך בין המספרי ההבדל ב1988,
הבריאות במשרד שהתקבל הסיכומים סך ובין אלו
היה ההפרש ו1990 1989 בשנים ,0.30/0 היה 

חלק .40/0  1991 ובשנת כערך, 60/0  יותר גדול
כל את רושם הבריאות שמשרד מכך נובע זה מהפרש
שאינן נשים של בקשותיהן כולל לוועדות, הבקשות

בישראל. קבועות תושבות
לישראל הירחוןהסטטיסטי ראה נוספים, להסברים

.1991 ,11 מסי מוסף, 

והסברים מקורות
מתפרסים מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין

והגירושין. הנישואין שבתעודות
על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות מילוי
הגירושין תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים ידי

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
נישואין אם ישראלים, של בנתונים נכללו עזה וחבל
נכללו לא ,1976 ער מ1967 בישראל. נרשמו אלה
מיהודה לחתנים שנישאו מישראל לאיהודיות כלות

עזה. ומחבל ושומרון
ופסירות לידות גירושין, נישואין, על הנתונים
שאינם אפשר גולן בנפת הדרוזים באוכלוסיית
הבדוים אוכלוסיית בהגדרת בעיות בגלל שלמים.
ניתנים הבדוים על שיעורים אין בדרום, מושבם ומקום
ויישובים). אוכלוסייה  2 לפרק מבוא (ראה בנפרד

הפרסים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
המופיעים אלה על וכן התושבים שבמרשם האישיים
ו"הודעה פנוירה" "הודעת חי", לידת "הודעת בנ1ופסי
האוכלוסין מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת על
הלידה אירעה שבו למוסד האחראי על מוטל 1965
אירעה אם והמיילדת הרופא היילוד, הורי על או 

למשרד ימים עשרה בתוך למסור  אחר במקום
תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על הודעה הפנים
שבו למוסר האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות 48
המוות דבר את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה
הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי ידי על  רופא ובאין

.945 מסי מיוחד בפרסום מופיע המקורות פירוט
של פטירות מלבד  כוללים הפסירות על הנתונים
המקרים את גם  בכוח עולים ושל קבועים תושבים
אינם אך בישראל, ארעיים תושבים בקרב המעטים
השוהים ישראליים תושבים בקרב מוות מקרי כוללים

"ל. ו נח
בקרב והפטירות הלידות נכללו לא 1962 עד
הטבעית התנועה ושיעורי 3.1 בלוח בדרום הברוים
של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן, על חושבו,
בכל אולם, האוכלוסייה. מכלל בדרום הבדוים מספר
את כוללים לירות של המפורטים העיבודים השנים

בררום. הבדוים
והפטירות הלידות גם נכללות ב1970, החל
והגירושין; הנישואין גם  ב1973 החל ירושלים, נלוזרח

בגולן. הדרוזים של האירועים נכללים ב1982 החל
התמותה ולוחות שיעוריהן הפסירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1982 1973 ,1967 נשנים
,1973 כ750,באוקטובררצמבר ,1967 ביוני לולחמה,
בלוח אולם כ360; ,1982 וכיוניספטמבר כ2,450,
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צפויה שאשה הילדים מספר הוא כולל פריון
גיל שבכל מניחים כאשר חייה, נימי בממוצע ללדת
לבנות שהיה כפי סגולי פריון שיעור אותו לה יהיה
על מתקבל כולל פריון שיעור הנדונה. בשנה גיל אותו
בשנה האם גיל לפי סגוליים ילודה שיעורי סיכום ידי
קבוצות על חושבו הסגוליים שהשיעורים כיוון הנדונה.
השיעורים סכום את מכפילים שנים, חמש בנות גיל

בחמש.
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 מכ7ל
גלמי, תמותה משיעור הנגזר נקי, תחלופה שיעור
,44 לגיל עד הנשים של התמותה את בחשבון מביא

הגלמ1. התחלופה משיעור נמוך תמיד הוא לכן
התמותה שיעורי בסיס על נערכים תמותה לוחות
הנפסדים (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 =e(x)
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(x) מסוים לגיל
קטנות אוכלוסיות בכמה פ0ירות מיעוט בשל
בהתאם "תכנו ,(60 מעל גיל בקבוצות ערבים (כגון:
שלהן. התמותה בשיעורי מקריים הבדלים או שינויים
את מחשבים ובגירושין בנישואין הגיל. חישוב
נישואין ושנת וחודש לידה ושנת חודש פי על הגיל
בשנתונים שנאמר ממה בשונה בהתאמה. וגחשין
חודש בחשבון הובא לא ,1992 לפני שהתפרסמו
השוואה, לצורך כן, על הנישואין. גיל בחישוב הלידה
השיטות. בשתי ב1990 הנישואין שיעורי מוצגים
לידה תאריך פי על הגיל את מחשבים בפסירות
מתייחס והגיל ושנה), חודש (יום, פטירה ותאריך
האחרון. הולדתו ביום לנפטר 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
האירוע ואם האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש
להפרש שוה הגיל השנה, של הראשונה במחצית חל

אחד. פחות זה
הוא: הממוצע הגיל

Ixfx
Xfx

+ 0.5

כאשר:
/=גיל

.x בגיל המקרים מספר = fx

האחרון, ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
יש לאדם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
כולל 21 גיל לדוגמה: שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף
להם מלאו וסרם שנה 21 להם שמלאו אלה כל את
כל .21.5 הוא שלהם הממוצע הגיל לכן שנה; 22
10 עד 5 על המבוססים וכדי הממוצעים השיעורים,
על המבוססים ואלה בסוגריים, ניתנים במונה, מקרים

(..) נקודות בשתי סומנו מקרים מ5 פחות

מוות סיבות על לנתונים כמקור מוות. סיבות
לנ בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות טופס משמש
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים תונים
מוינו המוות סיבות המוות. סיבת את המפרטת
וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי "הסיווג לפי
התמותה רשימת לפי ולווחו  תשיעית מהדורה מוות",
הונהגה הסיווג של התשיעית המהדורה הבינלאומית.
קודמות לשנים פטירה שיעורי .1979 בשנת לראשונה

ההשוואה. בנות קבוצות בעבור רק ניתנים

הגדרות

מהאם היפרדו שאחרי עובר, של לידה חי: לידת
אם (בין הבאים החיים מסימני אחד לפחות מגלה
עדיין השיל"ה אם בין לא, אם ובין נחתך הטבור חבל
חבל דופק הלב, דפיקת נשימה, לא): אם ובין קשורה

רצוניים. שרירים של ברורות תנועות או הטבור
שבועות 28 לפחות אחרי עובר לידת מת: לידת
מגלה שאינו ויותר, גרי 1,000 במשקל או היריון, של

הנ"ל. החיים מסימני אחר
אחת. חיים שנת לו מלאה שטרם "לוד תינוק:
 2 לפרק מבוא ראה ודת: אוכלוסייה קבוצת

אוכלוסייה.
על נערכו הטבעית התנועה נתוני "שוב. צורת
ב1988, שנקבעה היישוב צורת של חדש סיווג פי
התנועה על פרטים גם שם ראה .2 לפרק מבוא ראה

בדרום. הבדוים של הטבעית

חישוב שיסות

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
דבר להביא ויש האוכלוסייה מספרי תוקנו 1983
אלה עם השיעורים את משוים כאשר בחשבון זה
ל1983 השיעורים ההשוואה, לנוחיות .1983 שלפני
אומתי בסיס על פעם מוצגים ו3.17 3.13 בלוחות
אוכלוסיית בסיס על ופעם השוטפים האוכלוסייה

המפקד.
ל1,000 הם הטבעית התנועה של השיעורים
אם אלא הקבועה, הממוצעת האוכלוסייה של נפשות

אחרת. צוין כן
לידות של והשיעורים תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי ,1979 עד אולם חי. לידות ל1,000 הם מת
תינוקות ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
תמותה לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים

חודשי.
לאמהות הלידות מספר סגוליים: פריון שיעורי
הקבועה הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל
נעשו זה בשנתון החישובים גיל. באותו נשים של
19 עד גיל בקבוצת שנים: 5 של גיל קבוצות מתוך
ובקבוצות 19 עד 15 בנות נשים ל1,000 חושבו
הפריון חושב (3.1619 (בלוחות ומעלה 40 של הגיל

.4440 בנות נשים ל1,000
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נבחרים פרסומים

1961 והדיור האוכלוסין מפקד מיוחדים פרסומים
43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,32 ,26 מסי בישראל אמהות ותמותת פרינסלית תמותה 75

19501954
חלקים שני  1967 והדיור האוכלוסין מפקד 1961 עד 1958 בישראל מסרסן התמותה 174

1962 ער 1947 בישראל יהודים של נישואים 194
1983 והדיור האוכלוסין מפקד בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

ואזורים ויותר) תושבים 2,000) "שובים 5 19501967
תכו בית, ומשקי אוכלוסייה ם00יס0"ם, 19501972 תינוקות ופ0ירות מת לידות 453
מהפקידה נבחרות כלכליות חברתיות נות 19871989 מוות סיבות 923

המדגמית תמותת של חברתיים דמוגרפיים מאפיינים 932
מהפקידה נתונים  ופריון נשואים זוגות נישואין, 14 .19851989 נתוני בסיס על תינוקות

המדגמית 19861988 סבעית תנועה 945

109 סבעית תנועה



SUMMARY TABLE
MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, ח',
ולידות תינוקות פטירות

דתי לפי מת,

סיכום לוח

חיגירושיןנישואין 0בעי2nn'UDלידות ■innnipn'nמת לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

האוכלוס Total■הננל population3
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

195514,7422,15650,68610,53240,1541,891
195615,0982,07052,28712,025 .40,2622,105
195715,9832,20353,94012,48741,4532,104
195816,5622,26752,64911,61541,0341,845764
195916,1632,13754,60412,05642,5481,674736
196016,5322,21056,00212,05343,9491,754720
196115,8232,02354,86912,66342,2061,598756
196216,8382,11656,35613,70142,6551,840754
196318,3182,25359,49114,42545,0661,636859
196419,2382,21363,54415,49148,0531,970875
196520,2832,30366,14616,26149,8851,811951
196620,6622,23767,14816,58250,5661,755854
196719,9892,14264,98017,64347,3371,685861
1968'23,1592,38169,91118,68951,2221,731844
196925,4772,35573,66619,76753,8991,733816
197026,5932,44277,60120,38457,2171,765856
197026,5932,44280,84321,23459,6091,960899
197128,3572,48685,89921,41564,4841,977920
197229,1612,66585,54422,71962,8252,067843
197328,9662,65188,54523,05465,4912,017823
197329,3472,67288,54523,05465,4912,017823
197432,4582,87693,16624,13569,0312,186929
197532,3353,10095,62824,60071,0282,192966
197629,3143,28798,76324,01274,7511,986914
197729,2533,69195,31524,95170,3641,700841

197829,3793,91792,60225,15367,4491,596§739
197929,9244,19693,71025,70068,0101,552§599
198029,5924,43994,32126,36467,9571,471§490
198129,8484,62993,30826,08567,2231,467§590
198229,7004,69196,69527,78068,9151,364§562
198330,7245,06198,72427,73170,9931,357§585
198429,8714,83498,47827,80570,6731,261§544
198529,1584,91199,37628,09371,2831,183§569
198630,1135,08699,34129,41569,9261,136§511
198730,1165,28999,02229,24469,7781,099§558
198831,2185,592100,45429,17671,3081,013§552
198932,3035,829100,75728,60072,1571,014§507
199031,7466,325103,34928,73474,6151,026§413
199132,2916,291105,72531,26674,459975§477
.199233,1476,547110,06233,31176,7511,023

D'11<1<tyRates
195519598.21.127.76.221.536514.0
196019647.60.925.46.019.429.113.7
196519698.20.825.46.618.825.512.7
197019749.30.827.47.120.323.512.4
197519798.31.026.46.919.518.98.9
198019847.51.223.96.817.114.4§5.8
198519897.01.222.86.616.210.9§5.4

19856.91.223.56.616.911.9§5.7
19867.01.223.16.816.3114§5.1
19876.91.222.76.716.011.1§5.6
19887.01.322.66.616.010.1§5.5
19897.11.322.36.316.010.0§5.0
19906.81.422.26.216.09.9§4.0
19916.51.321.46.315.19.2§4.5
.19926.51.321.56.515.09.3
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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 פסירות
(המשך) דתי לפי מת,

פטירות
חיe/n'j'/נישואין 0בעיJnn'0Dלידות מתתינוקותחבוי לידות

MariragesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Jews■הודים
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19502,348 16,03936,3597,14829,21 1,657629
19512,373 15,55643,2498,48734,762,704649
19522,399 16,15445,1319,78635,345,745707
19532,299 14,03744,3649,27735,087,591680
19542,142 13,25741,0469,63531,411,417581
19552,050 13,53042,3398,96933,370,369577
19561,944 13,72443,41110,27633,1351,559610
19572,076 14,52244,81710,64434,1731,495719
1958■ 2,136 14,71142,87210,01832,8541,330662
19592,000 14,48644,59910,60633,9931,236624
19602,091 14,46744,98110,40434,5771,225589
19611,919 14,04943,71911 ,02232,6971,063602
19622,029 14,73844,25512,06032,1951,265582
19632,118 16,03546,38412,73733,6471,051673
19642,105 17,22249,14313,70835,4351,176699
19652,197 18,09751,31114,47136,8401,167729
19662,126 18,59951,98914,70937,2801,121'655
19672,015 18,18850,68115,65635,0251,052633
19682,272 20,62254,97816,66338,3151,098633
19692,203 22,90057,69717,75039,9471,090612
19702,256 23,98361,20918,42542,7841,155628
19712,335 25,57965,46318,63146,8321,207663
19722,471 26,43364,49019,89144,5991,220576
19732,477 26,05966,78620,32146,4651,210567
19742,654 28,56870,54521,40149,1441,348629
19752,857 28,58373,24821 ,59951 ,6491,307662
19763,066 25,80575,06621 ,23853,8281,207644
19773,436 25,36171 ,80921 ,99449,815985569
19783,625 25,02569,28722,25947,028957479
19793,857 25,24069,89622,89547,001946362
19804,100 24,94671,37223,51947,853885292
19814,194 24,66470,74723,40047,347925350
19824,189 23,83572,99224,99148,001859333
19834,518 24,71874,89324,88250,011854366
19844,316 23,93974,35024,92949,421768334 .

19854,393 23,38675,26725,34649,921740343
19864,506 23,69475,03626,61 148,425717301
19874,698 23,23073,62326,35947,264664337
19884,956 23,66073,58926,18147,425568§321
19895,204 24,60472,49625,63446,862598§296
19905,640 24,05973,85125,75948,092586230
19915,651 24,34975,24528,21847,027542277
.19926,013 25,50978,44229,99148,451582

Ratesשיעורים
195019541.7 11.231.06.524.538.815.5
195519591.2 8.325.65.919.732.114.6
196019641.0 7.522.55.816.725.313.7
196519690.9 8.322.56.715.820.812.3
197019740.9 9.624.37.317.018.79.3
197519791.1 8.523.67.216.415.07.8
198019841.3 7.321.87.314511.84.6
198519891.3 6.620.67.213.48.8§4.3

19851.3 6.721.67.214.49.84.6
19861.3 6.721.27513.79.54.0
19871.3 6.52057.313.29.04.6
19881.4 6.520.27.213.07.6
19891.4 6.719.77.012.78.2§4 1

19901.5 6.319.46.812.67.93]1
19911.4 6.018.66.911.77.23.7
■19921.4 6.118.77.211.575

טבעית nynn



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,

nn'OD

חי טבעי1n/rooלידות מתתינוקותחבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

d>dVoidMoslems
D>o>n11} D'19onnumbersAbsolute

195592 8446,0341,0934,941398
195699 8866,4851,2255,260413
195799 9426,6111,3505,261485
1958105 1,2877,0871,0915,996389
1959114 1,1607,2869646,322328
1960100 1,5338,1301,0987,032404102

. 196181 1,2398,0871,1226,965393116
196272 1,5169,1961,0978,099434145
1963119 1,69610,0261,1738,853448157
196488 1 ,44711,1701,2219,949468149
196588 1,57511,5151,31410,201537187
196697 1 ,49811 ,9691,36710,602508165
1967113 1,26911 ,3091,4299,880521181
196893 1 ,834 11,7641,48410,280506184
1969130 1,91012,6431,46511,178514178
1970161 1,86413,1231,39611,727509183
1970161 1,86416,1302,09414,036685225
1971124 1,984' 16,9382,04614,892655224
1972163 1,93717,3742,08115,293730231
1973146 2,07517,9541,95915,995689221
1973165 2,42317,9541,95915,995689221
1974194 2,80018,7992,02116,778733251
1975212 2,95618,6522,25816,394771261
1976195 2,83919,7592,07717,682659227
1977201 3,09919,5382,18217,356616234
1978258 3,42919,3782,13617,242557§228
1979298 3,65919,8772,16817,709555§178
1980289 3,66919,0312,07516,956495§166
1981412 4,24518,8901,95816,932454§142
1982434 4,76919,4971,98717,510439§199
1983469 4,79419,517. 2,00317,514416§192
1984445 4,77519,8372,06017,777418§178
1985449 4,64819,7661,99417,772389§188
1986498 5,32219,7941,99617,798357§173
1987500 5,62220,7812,06718,714363§180
1988549 6,06822,1882,17720,011377§190
1989557 6,21023,3542,10721,247350§181
1990623 6,32024,5152,17122,344388§142
1991562 6,53725,5942,22023,374372§167
.1992467 6,41326,4272,39024,037366

Rates
195519590.7 7.046.38.038.360.614.3
196019640.5 8.351.76.445.346.415.1
196519690.4 7.051.06.144.943.815.1
197019740.5 6.849.55.843.740.113.2
197519790.5 7.344.55.039.532.612.7
198019840.8 8.637.23.933.323.0§9.1
198519890.8 9.234.93.531.417.4§8.6

19850.8 8.234.83.531.319.7§9.5
19860.8 9.133.83.430.418.0§8.7
19870.8 9.334.43.431.0175§8.7
19880.9 9.735.53.532.017.0§8.6
19890.9 9.636.23.332.915.0§7.8
19900.9 9.536.83.333.515.8§5.8
19910.8 9.537.13.233.914.5§6.5
.19920.7 9.037.03.433.613.8
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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,

פסירות
חי1lurvj!נישואין טבעי2nrvoDלידות .anמתתינוקות לידות

MariragesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Christiansנוצרים
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19553 2561,4822971,18572
19563 2971,4743541,12075
19573 2741,5563341,22274
19583 3331,6343341,30070
19596 3141,6043321,27265
19604 3421,7523521,4007720
19614 3661,8333601,4738430
19625 3851,7513541,3978219
19635 4151,7993581,4416820
19641 3721,8993731,5266918
19654401,9443461,5985722
19662 392.1,8343381,4966224
19672 3761,7323721,3605731
19684261,7603651,3956212
19695 3961,8543741,4806212
19707 4381,7543681,3864820
19707 4381,9895201,4696721
19717 5241,9525351,4176619
19728 4242,0715621,5096024
19737 3762,1125571,5556115
19739 . 4092,1125571,5556115
19746 4482,1435111,6324827
197512 3792,0305301,5004623
19763 3272,0705091,5615321
197722 3882,0415331,5083312
19788 4562,0075071,5003518
19795 4932,0035111,4924511
198020 5041,9655461,419g■ 41

1 36} 25
1 42
i■ 25

19819 4761,8135201,293
198215 5901,8825451,337§41 .

198322 6261,9265451,381
198425 6531,8665681,298
198526 6261,8135141,299g■ 25

1 27

1 24€ 30

198617 6052,1995651,634
198726 7092,2715411,730§68 .

198818 8132,2985701,728
198913 7422,4115711,840
199013 6872,4375241,91317
1991*14 6052,4135381,87527
19926 5132,5205801,94027

Ratesשיעורים
19551959(1.0) 6.534.47.327.146.1
19601964(0.1) 7.234.96.928.042.1.U9
19651969(0.0) 6.830.45.924.532.711.1
19701974(0.1) 6.526.97.019.929.610.3
19751979(0.1) 4.52456.318.220.98.4
19801984(0.2) 6.220.45.914.518.0§4.3
19851989(0.2) 6.821.55.416.112.1§6.2

1985(0.3) 6.318.35.213.1g■ 13.8
1986(0.2) 6.022.05.616.41 12.3
1987(0.2) 7.022.35.317.0§6.2 > 11.5
1988(0.2) 7.822.15.416.71 10.5
1989(0.1) 7.022.85.417.4I 12.4
1990(0.1) 6.322.24.817.46.0
1991(0.1) 5.019.94.415.511.1

1992(0.0) 3.818.74.314.411.0
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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,

nn'on
yvin'i1nנישואין nn.*2נוגע'פטירות מתריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

ואחר O'othersDruzeדרוזים and
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19551121183117365852
19561912491717074758
19572452595615979750
1958231231,05617288456
1959200171,11515496145
1960190151,1391999404810
1961169191,2301591,071588
1962202101,154190964598
1963227111,2821571,125699
1964197191,3321891,143779
1965171181,3761301,2465013
1966173121,3561681,1886410
1967156121,2581861,0725516
1968277161,4091771,2326515
1969274171,4721781,2946714
1970308181,5151951,3205325
1971270201,5462031,3434914
1972285231,6091851,4245712
1973360211,6932171,4765720
1974519221,6792021,4775722
1975337191,6982131,4856820
1976343231,8681881,6806722
1977405321,9272421,6856626
1978469261,9302511,6794718
1979532361,9342211,7135037
1980473301,9532241,729g 52

1 53I 41
1 45€ 50

1981463141,8582071,651
1982506532,3242572,067§65
1983586522,3883012,087
1984504482,2552482,007
1985498432,2402402,000g 29

1 35I 45
1 44€ 32

1986492652,2482452,003
1987555 .652,2902742,016§116
1988677692,3482382,110
1989747552,4412852,156
1990680492,5232752,24834
1991800642,4332902,14334
.1992712612,6183502,26848

B'\\V'V)Rates
195519599.61.048.08.239.854.3
196019647.50.646.76.839.950.47.2
196519696.60.543.65.338.343.89.9
197019749.20.542.75.337.433.911.6
197519799.30.641.85.036.832.113.1
198019849.50.735.94.131.822.7§6.0
198519898.50.930.83.327.516.0§10

19858.50.731.63.428.2g 12.9
1 15.6
< 19.7
1 18.7£ 13.1

19868.21.130.83.427.4
19877.40.930.53.127.4§10.0
19888.80.930.53.127.4
19899.40.730.83.627.2
19908.40.631.03.427.613.4
19919.60.829.13.525.613.9
*19928.30.730.54.126.418.3

Incl. bitrhs and deaths in East Jerusalem as of 1970 and in the
Golan as of 1982; marriages and divorces in East Jerusalem as
of 1973 and in the Golan as of 1987.
Excl. war casualties.
Incl. religion not known.

ב1982, החל ובגולן ב1970 החל ירושלים במזרח ופ0ירות לידות כולל 1

ב987ו. החל ובגולן ב1973 החל ירושלים במזרח וגירושין נישואין
מלחמה. חללי כולל לא 2

ידועה. לא דת כולל 3
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MARRIAGES AND DIVORCES
PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY DISTRICT AND SUBDISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION

לפי ,D'UTMrmi d'hmj'1
מנורים ונפת מתח

ודת
1991

וגירוש נישואין

,Divorcing1Districtמתגרשים'Marryingנישאים
subdistrict (S.D.)

iiiki iidj ,Finn
andנשיםבעליםD'UlבעליםכלותD^nnחתנים area

GroomsBridesGroomsBridesHusbandsWivesHusbandsWives

n'oVnin dhdod2DHIU'IUo"itrnor dhdoi}
AbsoluteRates2AbsoluteRates2
numbersnumbers

ריכל |032,29132,29119.218.56,2916,2913.6 3.7TOTAL

o'<e//T nno4,3964,41623.723.07457804.1 4.2Jerusalem District

iioyn nno5,9355,92922.822.67097002.7 2.8Northern District

צפת 52250820.820.41031154.7נפת 4.3Zefat S.D.

כנרת 52251121.420.989853.5נפת 3.8Kinneret S.D.

יזרעאל 2,0682,05122.421.92262082.3נפת 25Yizre'el S.D.

עכו 2,6782,70124.324.32782772.5נפת 2.6Akko S.D.

נולן 14515818.320.313152.0נפת 1.7Golan S.D.

no'n unn3,9904,09717.316.07467312.9 3.4Haifa District

חיפה 2,4752,52814.914.05755653.2נפת 3.6Haifa S.D.

חדרה 1,5151,56923.323.81711662.6נפת 2.7Hadera S.D.

הקומ unn5,7065,84515.815.71,2201,3373.7 3.5Central Distirct

השוון 1,5041,45418.217.22652783.3נפת 3.3Sharon S.D.

תקוה פתח 1,8802,00314.414.74705223.9נפת 3.7Petah Tiqwa S.D.

רמלה 83984319.520.11441453.5נפת 3.5Ramla S.D.

רחובות 1,4831,54514.314.13413923.6נפת 3.4RehovotS.D.

אביב <n nnn7,0957,24917.916.71,6951,7264.0 4.4TelAviv District

חדרום nnn3,9053,74920.319.47537624.0 4. 1Southern District

אשקלון 1,6661,63219.919.53173243.9נפת 3.9Ashqelon S.D.

שבע באר 2,2392,11720.719.44364384.1נפת 4.2Be'er Sheva S.D.

1nr>m ,nun. mm6875667866Judea, Samaira

'nni >smandGaza Areas3

vrv 577440345189Notknownלא

סבעית np/j/}



PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY DISTRICT AND SUBDISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION (cont.(

לפי ומתגרשים, נישאים
מגורים ונפת מחוז

(המשך) ודת
1991

,MarryingDivorcing1Distirctנישאים
ואזור נפה ,!inn^uhiri^trirt (^ D }

נשיםבעליםנשיםבעליםכלותrj'mnכלותחתנים
9LJU Uloll \\j\ \w^J .)

and area
GroomsBridesGroomsBridesHusbandsWivesHusbandsWives

מוחלטים onoon2DHIV'KIQioVniD n'lDon
AbsoluteRates2AbsoluteRates2
numbersnumbers

:Thereofמזה:
הכל סן ■ 24,3494,34916.4■הודים 17.25,6515,6513.8 4.0JEWS  TOTAL

ירושלים 3,0883,15821.5מחוז 21.76416654.6 4.7Jerusalem District
הצפון 2,3182,27416.3מחוז 16.94794663.4 3.6Northern District
צפת 49446820.5נפת 21.5981104.9 4.5Zefat S.D.
כנרת 34732317.3נפת 18.584794.3 4.7Kinneret S.D.

יזרעאל 81582516.7נפת 16.81511322.7 3.3Yizre'el S.D.
עכו 62962413.6נפת 14.31381353.0 3.3Akko S.D.
גולן 333411.0נפת 10.18103.3 2.5Golan S.D.
חיפה 2,7272,75813.5מחוז 14.56406363.2 3.5Haifa District
חיפה 2,1352,19613.2נפת 14.25235223.2 3.6Haifa S.D.
חדרה 59256214.5נפת 15.61171143.0 3.2Hadera S.D.
המרכז 4,9905,10314.7מחת 15.01,1441,2483.7 3.6Central District
השרון 1,04898414.2נפת 15.52152223.3 3.3Sharon S.D.

תקוה פתח 1,7621,88314.3נפת 14.14655134.0 3.9PetahTiqwaS.D.
רמלה 70269418.6נפת 18.61231213.3 3.4RamlaS.D.

רחובות 1,4781,54214.1נפת 14.33413923.7 3.4Rehovot S.D.
אביב תל 7,0077,16516.7מחת 18.01,6801J094. 1 4.5TelAviv District

הדרום 3,4953,39022.3מחת 20. 16806964.7 4.1Southern Distirct
אשקלון 1,6571,63119.6נפת 20.13173244.0 4.0Ashqelon S.D.

שבע באר 1,8381,75918.9נפת 20.03633724.1 4.1Be'er ShevaS.D.
שומרון יהודה, .30123710אזורי 1 12.357592.6 2.4Judea, Samaria and

עזה3 Gazaוחבל Areas3
ידוע 423263330172Notלא known

הכל סך  6,5376,53733.6מוסלמים 33.15625622.9 2.8MOSLEMS TOTAL
ירושלים 1,2551,20230.5מחוז 32.91041152.9 2.7Jerusalem District
הצפון 2,6322,66733.3מחוז 32.31761802.3 2.2Northern District

יזרעאל נפת 1,1161,08531.8מזח: 32.171712.1 2.1Thereof■. Yizre'el S.D
עכו 1,4131,46934.8נפת 32.710110525 2.4Akko S.D.

חיפה 1,0171,08935.7מחוז 32.483752.5 2.7Haifa Distirct
המרכז 69671530.9מחוז 29.176893.9 3.2Central District

אביב תל 625627.3מחוז 22.715178.3 5.5Tel Aviv District
הדרום 39735823.3מחוז 24.673664.3 4.6Southern District

שומרון יהודה, ,362317217Judeaאזורי Samaria and
עזה3 Gazaוחבל Areas3

ידוע 1161331413Notלא known

1 Provisional data.
2 Per 1,000 males and females aged 15 and over, respectively.
3 Registered in Israel  see introduction.

ארעיים. נתונים 1

בהתאמה. ומעלה 15 בני ונקבות זכרים ל1.000 2

מבוא. ראה  בישראל שנרשמו 3
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3.3
riNG and divorcing, לפי ומתגרשים, o'hwi
*lity of מנורים "שוב צורת
religion ודת

1991

PERSONS MARR\
BYTYPEOFLOCi
RESIDENCE AND

ישוב צורת
Marrying'eru/toDivorcing1נישאים

Type of locality
חתנים

Grooms
גלות

Birdes
חתנים

Grooms
גלות

Birdes
בעלים

Husbands
נשים

Wives
בעלים

Husbands
נשים

Wives

DntrniD DnoDD
Absolute
numbers

2omyiw
Rates2

מוחלגוים מספרים
Absolute
numbers

Rates2

הכל 32,29132,29119.218.56,2916,2913.6סך 3.7TOTAL

הכל 70  עירוניים 28,91029,30219.418.75,5505,7503.7"שובים 3.9Urban localities  total

"שוב Sizeגוזל of locality

200,000+8,0967,87321.018.71,7661,7004.1 4.8200,000+

4,0044,03723.923.16847284.2ירושלים 4.2Jerusalem

אביביפו 2,7392,45721.516.97486574.6תל 6.1Tel AvivYafo

1,3531,37915.013.63343153.2חיפה 3.8Haifa

100,000199,9996,0556,50016.116.11,3381,4603.7 3.7100,000199,999

50,00099,9992,5092,51917.416.75285894.0 3.850,00099,999

20,00049,9994,7544,94816.916.81,0421,0753.7 3.820,00049,999

10,00019,9993,1423,10323.322.84574773.6 3510,00019,999

2,0009,9994,3544,35926.326.64194492.8 2.62,0009,999

הכל סל  בפריים 2,8902,54917.916.53963522.3"שובים 2.5Rural localities  total

1,1921,04720.619.31751282.4סושנים 3.1Moshavim

61653913.612.11161182.7 2.7Qibbuzim
I

אחרים כפריים 78775516.616.575801.8"שובים 1.6Other rural localities

ליישובים3 מחוץ 2952083026Livingגרים outside

localities3

ידוע 577440345189Notלא known

טבעית תנועה



PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE AND RELIGION (cont.(

לפי ומתגרשים, נישאים
מגורים יישוב צורת

(המשך) ודת
1991

Marrying'0'erunoDivorcing1נישאים
ישוב Typeצורת of locality

נשיםבעליםנשיםבעליםכלותcnnnכלותחתנים

GroomsBridesGroomsBridesHusbandsWivesHusbandsWives

מוחלטים dhsod2מוחלטיםשיעורים onDon
AbsoluteRates2AbsoluteRates2
numbersnumbers

:Thereofמזה:
הכל סן  24,34924,34917.216.45,6515,6513.8יהודים 4.0JEWS TOTAL

הכל סל  עירוניים ,21,79422וישובים 76777.476.64,9755,1703.9 4.2Urban localities  total
"שוב Sizeגודל of locality

200,000+6,5926,43419.917.61,6191,5464.3 5.1200,000+
2,7432,82421.821.65816144.8ירושלים 4.8Jerusalem

אניביפו 2,6602,38021.616.87336404.6תל 6.2Tel AvivYafo
1,1891,23014.413.23052923.2חיפה 3.8Haifa

100,000199,9996,0446,49716.216.21,3361,4583.7 3.7100,000199,999
50,00099,9992,0282,06416.015.54995534.2 4.150,00099,999
20,00049,9994,0624,20315.915.59759963.8 4.020,00049,999
10,00019,9991,8991,80520.318.93453764.0 3.810,00019,999
2,0009,9991,1691,16417.117.02012413.6 3.12,0009,999

הכל סך  כפריים 2,1321,91915.214.43463092.4"שובים 2.6Rural localities  total
1,1651,03020.219.01741282.4מושבים 3.1Moshavim
60753613.612.21161182.7קיבוצים 2.7Qibbuzim

אחרים כפריים 3603539.510.156631.8"שובים 1.5Other rural localities
ידוע 423263330172Notלא known

הכל סך ■ 6,5376,53733.133.65625622.9מוסלמים 2.8MOSLEMS TOTAL

הכל סל  עירוניים 5,7805,80833.033.95005093.0"שובים 2.9Urban localities  total
"שוב Sizeנודל of locality

200,000+1,3381,28031.930.21431523.6 3.4200,000 +

ירושלים 1,2081,15732.930.41031143.0מזה: 2.8Thereof: Jerusalem
20,000199,9991,0461,06033.233.9941123.6 3.020,000199,999
10,00019,9991,0311,09030.733.0102922.8 3.110,00019,999
2,0009,9992,3652,37835.936.71611532.4 2.52,0009,999

הכל סך  כפריים 64759933.931.548402.1"שובים 2.6Rural localities  total
מחוץ גרים :2001982926Thereofמזה: living outside

localities3ליישובים3

ידוע 1167331413Notלא known

I Provisional data.
2 Per 1,000 males and females aged 15 and over, respectively.
3 Incl. Bedouin tribes. For the quality of data on population outside

localities  see Introduction toChapter 2

ארעיים. נתונים
בהתאמה. ומעלה, 15 בני ונקבות זכרים ל1,000

 ליישובים שמחוץ האוכלוסייה של הנתונים איכות על בדוים. שבטי כולל
.2 לפרק מבוא ראה
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PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY
RELIGION, AGE AND SEX

Ratesper 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

לפי לראשונה, נישאים
ומין גיל דת,

אחרת צוין כן אם אלא רווקים/ות, ל1,000 שיעורים
Brides כלות

'1991 1990י§ §1990 1985
1989

1980
1984

1975
1979 1972

Grooms

1991 §'1990 §1990 1985
1989

1980
1984

Absolute numbers
Jews

1975
1979 1972

גיל
Age

מוחלטים d'isdd
154923,747116,289108,001105,12621,37621,37621,59524,253111,466120,780108,87921,93221,93222,205

TOTAL הכל סך
Rates

154982.878.166.957.753.053.049.9114.5108.493.279.371.171.166.6
TOTAL הכל סן
Up to 19 1v5.26.24.32.82.92.83.054.956.340.826.821.221.119.6
Up to 16 עד

17{1.20.50.30.20.10.112.3
48.4

4.7
30.7

2.4
17.4

1.5
13.4

0.9
14.3

0.4
12.6

187.85.53.32.82.72.995.873.148.536.236.334.5
1919.414.810.611.511.412.6140.0106.976.559.759557.8

2024134.4114.489.166.758.959.154.6227.7205.6mo153.7133.5133.8122.9
2039.429.420.418.318.018.2180.2137.698.975.675.370.6
2183.259.439.235.735.430.5216.1180.5138.2118.5118.5103.8
22133.2101.770.961.061.957.5230.2212.9179.6146.6152.0144.4
23170.6132.9102.790.190.882.2216.4220.1202.4185.8184.1172.8
24193.0155.9129.7113.3113.2111.4193.1210.0211.4218.3214.0191.0

2529268.3202.7171.2165.8153.3152.6142.1175.6140.1148.3177.9183.7183.2170.2
25205.6169.4152.5140.2139.7129.5166.6191.7204.5212.0211.6196.6
26207.7176.5166.9147.6152.2142.7148.7158.7194.4191.3190.2182.5
27203.5174.7174.9165.6155.1150.2134.2138.7171.3179.3177.9163.9
28195.1170.1174.6162.9167.1147.3116.9121.1155.0164.6162.5145.1
29188.9161.0169.5164.8162.5151.6105.6104.7131.5133.6136.4125.9

3034194.9177.8136.0140.3128.9129.9123.995.676.176.093.289.789.389.2
3539102.2120.196.583.577.577.471.957.152.941.946.840.440.940.7
404454.953.160.742.636.737.737.733.727.625.621.218.919.518.3
454934.126.222.620.316.916.917.719.016.013.710.412.612.69.2

Percent of total first marriages
15.0 15.4 15.5 17.6 24.0 28.0 28.1
2.7 2.7 2.6 2.6 1.7 1.2 1.1

לראשונה הנישאים כלל מתוך unK
2.6 2.3 2.3 2.1 3.0 3.6 3,1
5.0 4.8 4.8 4.2 3.9 2.5 3.2

עד1019?(1
+35

5
1
פ
דו



PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY
RELIGION, AGE AND SEX (cont.)

Rates per 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

לפי לראשונה, נישאים
(המשך) ומין גיל דת,

אחרת /vyp אם אלא רווקים/ות, ל1,000 שיעורים

גיל
Grooms oonnBrides כלות

Age19721975
1979

1980
1984

1985
1989§1990§11990M99119721975

1979
1980
1984

1985
1989§1990§1199011991

COo

I
3!

Moslems מ01למים
Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

15491,85115,18421,26226,2945,9745,9746,1201,88615,53321,80626,9716,1236,1236,329
TOTAL הכל סן

Ratesשיעורים
154961.256.974.876.677.977.977.293.591.698.2102.9105.1105.1104.9

TOTAL*OH )O
Up to 19 w16.512.715.812.611.211.311.088.083.393.190.289.689.693.2
Up to 16 עד

{2.2271.71.10.70 719.619.415.414.41.00.8
17133.1147.8140.2145.3179.1183.6
1824.526.020.921.822.620.4144.2166.6173.1169.3166.4170.7
1939.850.741.935.436.236.1145.2173.5184.9165.9165.9187.5

2024107.3101.6127.1122.0119.7119.2117.8132.0137.6157.7166.6197.1197.1181.2
2064578.570.164.864.767.0150.2170.7189.8183.5187.6175.3
2194.7112.2101.793.192.7103.5151.5163.0179.4.24D5232.8173.4
22107.4143.5133.3132.5133.8136.2129.7147.6167.1184.2185.5221.2
23140.4164.8162.0158.6161.6144.4127.1145.1145.9208.0197.6165.7
24143.8196.8196.12075199.8189.1103.1142.5127.6166.3179.3180.6

2529183.4788.4228.1241.7258.3257.4252.291.882.488.691.490.090.092.9
25150.0212.8221.9220.7232.2226.4100.7120.5112.3132.1127.0148.1
26184.8220.1236.7240.8231.4257.476.697.4102.197.196.4104.1
27207.1239.8262.0288.8290.2254.969.176.384.463.572.580.5
28260.4258.6254.6341.2315.0261.090.066570.880.677.069.5
29265.6240.4270.0271.6278.0318.266.457.660.856.457.452,2

3034176.3273.1280.5217.6254.5261.7265.452.942.943.041.436.936.642.1
3539162.3316.0130.0129.9142.4149.2148.838.232.829.625.727.726.428.3
4044(44.7)71.2138.485.961.057.456.917.216.617.421.122.422.5
4549(49.5)46.379.668.896.896.881.79.19.8

Percent of total first marriages
51.8 50.4 50.4 50.7
1.2 1.1 1.1 0.9

56.1
2.4

59.7
1.3

625
1.0

7.6
2.3

7.8
2.2

7.8
2.2

לראשונה הנישאים כלל 0תוך linn
8.7 16.2 13.6 16.1
2.2 7.7 8.9 3.9

Up to 19 עד
35+

1 Based on an updated melhod 01 age computation  see introduction. מבוא. דאה  גיל של מעודכן הישוב בסיס על 1



PERSONS MARRYING, BY AGE,
PREVIOUS MARITAL STATUS
AND RELIGION

מצב גיל, לפי נישאים,
ודת קודם משפחתי

גילי
D'innGroomsכלותBirdes

Age1הכלי סך
Total2

ciyin
Never
marired

0'wm
Divorced

אלמנים
Widowers

הכל1 סך
Total2

/7/,7/n
Never
marired

niwar
Divorced

אלנזנות
Widowers

האוכלוסיה n19!Totalגל population

OTTAL הג7 29,106סן 32,2912,59740332,29129,9701,894228

Up to 19 1,131עד 1,1409_7,2667,238241

Up to 16 עד

17
40 40 /

51

2,013

51

2,00931

18317 31922,3542,3459

19774 78172,8482,83312

202411,153 11,290116915,08214,79024716
201,161 1,169522,9512,915322

211,651 1,662813,1693,123421

222,434 2,4602123,3583,306423

232,768 2,8174233,0522,981585

243,139 3,1824012,5522,465735

252911,843 12,299417146,3285,786.48419
253,198 3,274722,0561,952955
262,900 2,9696321,5771,467100

272,392 2,4707041,1651,058982
281,852 1,9659568847671076
291,501 1,6211172646542846

30343,655 4,322607261,8891,39743421
3539939 1,5435422680447429013
4044228 6944083440716819326
454963 304201291764610418
50+65 66429426529029115114
vn'x'r29 35349423_

Not known

חציוני 25.7גיל 26.136.356.022.822.531.950.0
Median age
ממוצע 26.4גיל 27.738.055.224.123.233.849.0

Average age
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גיל, לפי BYמצבנישאים, AGE,PERSONS MARRYING,

(המשך)3.5 ודת קודם PREVIOUSמשפחתי MARITAL STATUS
(cont.)AND RELIGION

Grooms

D'TITIנוצריםמוסלמיםיהודים
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה גיל1
Age1 and year:nar:nTD:מזה

2otn jo7/'0סךהנלאלמניםגרושיםרווקים/nהכל הבלDyinסך רווקיםסך
Thereof:Thereof:Thereof:

Total2NeverDivorcedWidowersTotalNeverTotalNeverTotalNever
marriedmarriedmarriedmarried

1991
TOTAL הכל 24,3492,219סך 21,6532946,5376,146605577730 800

Up to 19 W5593 55647046811106 110
Up to 17 171720203עד 3

181031 10216916946 47
194392 4372812791157 60

20247,71837 7,66743,0903,023126126337 356
206176164774717767 68
219613 957635628111155 55
221,64610 1,634698688303082 86
232,08112 2,0623618594383874 80
242,41312 2,3981662642404059 67

25299,637304 9,30262,1492,047288287207 225
252,49137 2,450648618676763 68
262,29737 2,256547526666553 59
271,96251 1,9052415397555535 38
281,57077 1 ,4792304285515137 40
291,317102 1,2122235221494919 20
30343,623535 3,0332151846211410753 67
35391,358508 7912312591414017 19
4044643388 201303617964 6
4549260183 45213512742 2
50+522258 35189109211963 14
ידוע 293לא 23551 1

Not known
חציוני Medianגיל age

195226.938.1 25.755.1
196025.736.5 24.958.1
197024.435.8 24.159.1.2A2,24A27.5Z1.222^5 227
197524.534.9 24.261.523.623.427.127.022.6 22.8
198025.334.5 24.861.223.723.527.026.921.4 21.6
198225.634.6 25.159.823.523.327.627.422.5 22.8
198325.834.7 25.360.623.623.427.126.922.5 22.7
198426.035.3 25.559.923.823.627.427.222.4 22.7
198526.235.8 25.759.723.923.727.527.322.1 22.3
198626.436.4 25.960.924.123.927.627.423.4 23.6
198726.537.0 25.960.924.224.027.427.223.3 23.6
198826.436.9 25.860.724.224.027.527.323.5 23.8
198926.536.8 25.959.424.424.227.627.423.8 24.1

§199026.637.3 26.057.424.624.427.727.524.1 24.3
§1199026.537.3 26.057.424.624.427.627.524.1 24.4
י 199126.637.1 26.155.424.624.327.827.523.7 24.0

ממוצע Averageגיל age
195230.039.0 27.351.6
196029.139.0 26.356.5
197027.136.8 25.059.725!424^528!628 J23!2 23'9
197526.437.7 24.958.925.024.228.127.823.1 23.6
198027.337.4 25.560.124.924.328.528.222.1 22.6
198227.637.3 25.858.424.724.028.528.023.1 23.7
198327.636.9 26.058.925.024.128.127.422.9 23.6
198427.837.3 26.257.725.124.328.627.923.2 24.0
198528.037.7 26.457.325.224.428.927.923.1 23.6
198628.238.7 26.658.825.324.529.028.124.0 24.7
198728.238.6 26.658.525.324.728.427.823.8 24.7
198828.238.3 26.557.925.224.629.128.124.0 24.8
198928.338.4 26.757.925.424.729.128.124.3 25.2

§199028.339.0 26.756.225.624.929.028.224.8 25.7
199028.339.0י§ 26.756.225.624.929.028.224.8 25.7
199128.338.8י 26.855.225.724.929.428.624.6 25.3
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גיל, לפי BYמצבנישאים, AGE,PERSONS MARRYING,

(המשך)3.5 ודת קודם ■nriDumPREVIOUS MARITAL STATUS
(cont.)AND RELIGION

Bridesכלות

ni'Tmנוצחותמוסלמיותיהודיות
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה גיל1
Age' and year:DID:nar:nor

הכל* הכלאלמנותnipinmtgruסר הכלn/7,/7/סך הכלn/,71nסך m(71nסר
Thereof:Thereof:Thereof:

Total2NeverDivorcedWidowersTotalNeverTotalNeverTotalNever
marriedmarriedmariredmarried

1991
24,34922,2691,6722106,5376,334605597770סןהכל^ץכח 800

Upro 19 71'3,3623,3451313,2903,282128128483 486
Up to 16 32321313442עד 2

17436434111,3361,3352424216 217
181,1261,1215_1,0301,0273939158 159
191,7681,75879119076161107 108

202412,23412,027167112,3252,254301301208 222
202,0131,997122759741919186 88
212,5122,486221540523656549 52
222,8122,778261445429646435 37
232,6682,616413315302454518 24
242,2292,150664266259363620 21

25295,5105,0364221364558511211154 61
251,7991,711804207193353513 15
261,3691,27980_162144252519 21
271,010912892117109242413 14
28764657994938519187 8
295684777436654992 3

30341,6801,2124102116073S343215 15
353972040827411634715145 6
4044364140181232919854 6
4549157379418114541 3
50+27623109112114221

ידוע 4641231לא 

Not known
חציוני Medianגיל age

195221.921.030.343.0
196021.721.031.348.9
197021.621.433.753.619'321 !521 :518!9 19!6
197521.721.531.253.719.319.321.121.018.6 18.7
198022.322.031.253.619.519.421.521.418.2 18.2
198222.622.231.254.919.719.622.022.018.9 19.0
198322.722.431.453.519.719.622.022.018.6 18.7
198422.922.631.952.319.819.722.222.118.8 18.9
198523.022.732.353.719.819.822.422.4185 18.6
198623.122.833.357.920.120.022.422.418.8 18.9
198723.322.932.855.820.220.122522.418.7 18.8
198823.322.932.753.620.219.922.622.519.0 19.1
198923523.133.051.120.019.922.522519.1 19.2

§199023.623.232.652.820.120.022.722.619.0 19.2
§'199023523.232.752.820.120.022.622519.1 19.2
'199123.523.232.652.420.019.922.322.219.1 19.2

ממוצע Averageגיל age
195225.122.832.243.3
196024.622.134.048.2
197023.621.836.351.220'420: i22^422^319!4 19V
197523522.135550.520.520.322.122.119.6 19.8
198024.122.833.551.620.520.322.322.218.9 19.1
198224.323.033.752.120.620.422.922.919.8 19.9
198324.023.133.851.020.820.820.623.119.6 19.9
198424.523.434.049.720.920.723.223.119.6 19.8
198524.623.534.151.320.920.723.723.619.4 19.6
198624.823.735.154.321.120.823.623.319.8 20.0
198724.823.834.453.121.120.923.323.119.8 20.0
198824.823.734.451.721.020.823.823.620.1 20.2
198924.923.934.451.821.120.923.723.520.1 20.3

§199025.023.934.350.421.221.023.723.520.4 20.6
§'199025.023.934.450.421.221.023.623.4205 20.7
'199125.023.934.450.321.221.023.823.620.3 20.6

1 Based on an updated age computation  see introduction.
2 Incl. marital status not known.

מבוא. ראה  גיל <n/ piivo niwn cod 7v 1

ידוע. לא משפחתי מצב כולל 2
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ודת כלה גיל חתן, גיל לפי נישאים

1991

24 23 22

כלה גיל

21 20 19 18
17 עד

Upto 17

0ךהכל
Total

חתן גיל

24,3494681,1261,7682,0132,5122,8122,6682,229
559881791887313471

61761155217107401784

9614312720925420470219

1,6464714225929335033611933
2,08166121224288390404360123

2,41350112195257358456426335
2,4913969131200313410459377
2,2971960113152218296322379

1,962205076136181221244255

1,5708373775130190194200
1,317524346680127139135

3,62317447292190232308292
2,78356131843466084

28.323.223.323.624.525.425.926.627.4
26.622.922.723.024.024.725.325.926.6

םמוסלמי

הכלי סך
עד19
20
21

22
 23
24
25
26
27
28
29

3034
+35

ממוצע

חציון

הכלי 6,5371,3491,030911759540445315266סן
19 ■470עד 14812285423113122
20All120120776337201110
216351781151148651331517
226981701161149468472726
23618162110897248523320
246621521191007264553627
2564813595978449404037
2654710777677245412824
274155960544443382816
283045234303231222026
292352827263016251714

30345183031516052443637

35+3057468414129

25.723.723.724.124.725.025.826.426.7ממוצע

24.623.423.423.724.324.525.025.625.8חציון

ידוע. לא גיל בולל 1
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PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND
RELIGION

1991

Age of groom

חציון

Median

0מוצע

Average

Age of bride

35+ 3034 29 28 27 26 25

TOTAL1

Up to 19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

3034

35+

Average
Median

Jews
25.023.5
19.219.1
19.619.4
20520.4

21.321.2
21.821.9
22.422.5

23.223.2
23.923.9
24.224.2

24.824.6
25525.3
26.926.6

36.134.3

1,7991,3691,0107645681,6801,517
211

222

122521

2810435102

3627899112

1154922137151

254108513311295

2882231033937387

26520213772365312
17516813587407912
160142.1131046210520
361338313266248703142
102971171321126341,312

28.429.130.131.331.734.246.7
27.628.429.330.331.333.644.9

Moslems
207162117936616011421.220.0TOTAL1

74 .2219.318.7Up to 19

94221119.619.020
13632219.719.221

1410243320.119.422
137442120.119.423
911644320.319.624
271911634120.820.025
2219219113121.220.326
211613671021.520.827
12168651021.821.128
11131295222.021.429
362622261641923.722.83034
13111115177010332.231.235+

27.428.128.630.631.836.255.2Average
26.527.127.628.430.033.454.7Median

1 Incl. age not known.
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COUPLES MARRYING, BY
MARITAL STATUS OF GROOM AND
BRIDE, AND COUPLES DIVORCING,
BY MARITAL STATUS BEFORE
LAST MARRIAGE (Jews(

מצב לפי נישאים, זוגות
ושל החתן של משפחתי
מתגרשים, תוגות הכלה,
לפני משפחתי מצב לפי

(יהודים) האחרונים הנישואין
Marital status 1991 §1990 1985

1989
1980
1984

1975
1979

1970
1974

1965
1969

1960
1964 משפרות1 מצב

TOTAL

TOTAL

Never married groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Divorced groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Widowed groom with:

never married bride
divorced bride
widowed bride

Couples marrying נישאים זוגות
24,349 24,059 118,574 122,102 130,014 130,622 98,406 76,511

D'TinNPercents
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

81.886.088.888.186.386.486.586.8
3.52.21.61.82.42.52.92.6
0.70.40.30.40.20.10.10.1

3.83.33.24.05.15.45.04.9
3.82.92.12.33.43.63.93.9
1.21.00.70.60.50.40.30.3

0.80.60.50.40.40.40.30.3
1.61.30.90.80.70.50.50.4
2.82.31.91.61.00.70.50.5

הכל סך

הכל סך

עם: רווק

רווקה

גרושה

אלמנה

עם; גרוש

רווקה

גרושה

אלמנה

עם: אלמן
רווקה

גרושה

אלמנה

Couplesמתגרשיםזוגות divorcing
הכל 10,26210,81312,13916,84121,31723,7575,640.5,651TOTALסך

Percentsםאחוזי

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מ: Neverרווק married man from:

67.570.173.378.180.981.481.281.8nevermarriedרווקה woman
5.14.54.13.33.13.63.73.2divorcedגרושה woman
1.71.10.80.60.40.30.50.2widowedאלמנה woman

מ: Divorcedגרוש man from:
5.65.75.25.56.16.26.56.5nevermarriedרווקה woman
7.67.76.75.75.45.55.66.0divorcedגרושה woman
3.12.22.21.61.00.80.80.5widowedאלמנה woman

מ: Widowedאלמן man from:
1.91.51.30.60.40.40.30.4nevermarriedרווקה woman
2.93.12.41.81.20.90.80.7divorcedגרושה woman
4.64.14.02.81.50.90.60.6widowedאלמנה woman
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COUPLES MARRIED IN ISRAEL
AND DIVORCED, BY YEAR OF
MARRIAGE AND DURATION OF
MARRIAGE1 (Jews(

בישראל \wd*vd nun
נישואין שנת לפי והתגרשו,

נישואין1 תקופת ואורך
(.הודים)

שנות
נישואין'
Years of

married life'

נשואין narYear of marriage

1964
1967

1968
1969

1970
1971

1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981

1982
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989

1990
1991

Total44 71 >r<
48,408 48,264 46,924 47,325 48,553 49,610 50,265 51,166

Thereof: Divorced up to 1991
445 1,700 2,785 3,577 4,489 5,099 5,835 6,153

Cumulative percents
0.3
0.9

0.2
1.5
2.9
3.5

0.3
1.5
2.9
4.2
5.4
5.9

0.3
1.3
2.6
3.8
5.1
6.1
7.1
7.6

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
6.2
7.1
8.0
8.9
9.2

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
6.1
6.9
7.7
8.5
9.3
10.0
10.3

0.3
1.6
2.9
4.1
5.2
6.3
7.2
8.0
8.6
9.4
10.1
10.7
11.3
11.6

0.2
1.3
2.5
3.9
5.0
6.0
6.9
7.6
8.3
8.9
9.5
10.2
10.7
11.2
11.8
12.0

57,151 52,492 49,562 43,522 72,106
1991 עד התגרשו מהם:

7,236 6,742 6,554 5,949 10,264
מצטברים אחוזים
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
11.4
11.9
12.4
12.7

0.3
1.3
2.4
3.4
4.2
5.0
5.8
6.6
7.3
7.9
8.6
9.1
9.6
10.1
10.6
11.1
11.6
12.1
12.6
12.8

0.3
1.3
2.4
3.4
4.1
4.9
5.6
6:2
6.9
7.5
8.1
8.6
9.2
9.7

10.1
10.6
11.1
11.6
12.1
12.5
13.2

0.3
1.3
2.4
3.4
4.2
4.8
5.4
5.9
6.5
7.1
7.7
8.3
8.8
9.3
9.7
10.2
10.6
11.0
11.5
11.9
13.7

0.4
1.5
2.7
3.8
4.7
5.5
6.0
6.6
7.1
7.5
8.0
8.4
8.9
9.3
9.7
10.1
10.5
10.9
11.3
11.7
14.2

TOTAL הכל סן
TOTAL הכל סן

0
■ 1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20+

י ילידי הזוג בני bornIsraelBothשראלשני spouses
TOTAL הכל 11,90616,51921,89222,38024,15525,55327,22428,08335,663סן 32,746 29,811

עד התגרשו 199toמהם: 1991Divorced upThereof:
total הכל 01,8032,1842,6992,4332,5512,4022,2941,967285ן 1,060 1,622

מצטבריםאח qitCumulative percents
00.20.10.20.10.20.20.20.20.2 0.2 0.2
11.00.91.00.91.11.11.21.20.8 1.3 1.2
21.91.92.02.02.32.32.32.32.7 2.5
32.82.73.03.13.43.43.43.43.2 3.8
43.73.64.04.24.44.64.54.55.0
54.74.64.95.15.45.55.55.65.4
65.55.45.85.96.36.26.56.5
76.36.26.56.67.06.97.37.0
87.16.97.27.27.67.78.1
97.87.77.97.88.28.48.4
108.78.48.68.39.29.1
119.39.09.29.09.79.4
1210.09.69.89.710.2
1310.710.110.310.110.6
1411.410.611.010.6
1512.011.211.410.9
1612.511.812.0
1713.012.212.3
1813.713.0
1914.213.2
20+15.1

1 Duration of married life is calculated as the difference between
year of marriage and year of divorce.

הנישואין שנת בין ההפרש לפי חושב הנישואין תקופת אורך
הגירושין. לשנת
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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) האישה ושל הבעל

1960
1964

1965
1969

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
198919891990.1991

הכל 10,26210,81312,19316,84121,31723,7595,2045,6405,651TOTALסך

1Percentsאוווזינ
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן
נישואין Durationתקופת of marriage
משנה 10.17.09.36.85.13.83.33.64.0Lessפחות than 1 year
nnN mty10.69.910.910.27.97.26.97.37.51 year

2317.118.820.219.415.713,813.512.813.323
4512.312.512.714.613.211.510.710.610.045
6915.716.115.918.320.117.417.417.516.869

f 1014
24.8 <I 1519

15.614.815.01014
23.218.719.825.3295

13.113.713.91519
20+9.512.412.311.812.816.819.519.719.520+

8.38.98.38.79.611111.811.911.8Averageממוצע
6.16.35.56.07.59.09.49.69.5Medianחציון

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים Numberמספר of children

056.254.352.344.838.135.631.833.934.60
124.925.425.327.428.026.928.728.228.71

213.113.214.018.223.125.325.925.823.42
3+5.87.18.59.510.912.213.512.013.33+
0.70.80.81.01.11.21.21.21.2Averageממוצע

Ageגיל
Husbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע 40.039.938.637.537.438.639.239.439.5Averageגיל age at: Divorce
31.631.330.028.727.827.427.427.627.8Marriageהנישואין

הגירושין בעת: הציוני 37.436.935.233.934.435.937.337.837.9Medianגיל age at: Divorce
28.127.726.125.224.925.225.325.325.6Marriageהנישואין

Wifeאישה
הגירושין בעת: ממוצע 35.134.834.333533.534.935.435.835.9Averageגיל age at: Divorce
26.726.425.724.724.023.723.624.024.2Marriageהנישואין

הגיתשין בעת: חציוני 32.432.230.530.131.233.434.034.534.7Medianגיל age at: Divorce
23.322.922522.221.621.821.922.122.3Marriageהנישואין

ממוצע גיל 5.05.04.34.03.83.73.83.63.6Averageהפרש age difference
הז1ג בני betweenבין spouses
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PERSONS DIVORCING, BY AGE,
SEX AND RELIGION

ודת מין גיל, לפי ,D'umnn

גיל

WivesM991>נשיםHusbandsבעלים

בעלים1961197219831990.199119611972198319901991
Husbands

נשים
Wives

Age

1DHIV'IURates1מוחלטים Dnooo
Absolute numbers

האוגלוס' populationTotal■הבל
הכל2 15+6,2916,294סך

5,689
1 54. Tntal2

15495.25.28.28.68.04.94.87.78.27.75,2981549
4.312.014.522.99.48.718.215.814.924168Uptoעו19 19
20248.18.616.413.913.48.38.212.712.511.84019422024
25298.67.210.011.110.26.56.29.49.89.41,0301,2292529
30345.56.08.79.48.74.34.27.27.97.11,1971,0393034
35394.44.87.07.77.23.83.56.47.37.01,0871,0323539
40444.13.66.67.16.93.23.14.76.66.29878304044
45492.92.64.86.46.02.92.53.75.25.15724494549

50542.92.33.35.34.72.62.22.24.33.23872455054
355+n7ncc ,3

:Thereof■הודיםמזה: Jews
DDr

הכל2 15+5,6515,651סך
5,081

1c . Tnta|2
15495.45.68.59.28.75.15.18.08.98.44,720

1 o+ Itllal

1549
11.310.415.916.316.4677Upto(5.3)"ד19 19
20249.38.914.912.412.99.08.713.513.813.22497132024
25299.17.710.712.111.37.06.810.211.010.78531,0902529
30345.86.69.210.49.64.54.67.79.08.11,0739813034
35394.65.37.68.68.13.93.87.08.07.81,0509923539
40444.33.87.27.87.53.43.35.17.26.79487984044
45493.12.65.37.36.73.02.54.05.85.65414304549
50543.02.43.55.95.22.62.22.24.53.53692375054
355+531295+5S3

Moslemsםמוסלנז
הכל2 15+5g256*1סך >*j. Tntal?

15493.46.56.55.73.06.45.S5.350353C

l 3+I Ola■

1549
5.522.116.313.11572Upto(32)25.023.434.6(2.8)עד19 19
2024(2.3)6.320.617.814.54.34.210.611.19.41271952024
25295.44.07.58.87.22.52.75.96.05.51511242529
30343.33.25.85.65.72.72.14.C3.03.0112533034

f 3539
1 40441.9

2.13.63.32.11.82.32.:2.E2.633373539
2.53.£2.£3.12.43.C1.£2.S353C4044

45493.3t.A2.C2.82.62.A2.A2.1301E4549
5054)/ 2.2 (2.32.12.)(2.0)

t (3.02Ai 3.;.;8 175054
355+19 3755+3

1 Per 1,000 married men and women, respectively.
2 Incl. age not known.
3 Due to problems in updating figures on marital status of popula

Won aged 55 and above (see table 2.28), it was not possible to
calculate the rates atr divorcing persons aged 55 and above.

בהתאמה. ונבואות, נשואים 1,cxxtr
ידוע. לא גיל כולל 2

ומעלה 55 בני אוכל1ס"ת ש> מטפחתי הנתוניםעלמצב בעדכון בעיות מלל 3
בגילים המתגרשים לגבי השיעורים את לחשב ניתן לא ,(2.28 לוח (ראה

אלה.
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אזור, נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת

ותמותה ילודה

חיIIJJ'VUIIII'IUvp'tnIIV'VUפטירות שיעור(V'V\\~לידות
>n rwvinrvooפריוןילודהתינוקותnninnnninnפריוןילודה(מספרים

jinnLiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיגלליגולמי
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneralנפה,

bitrhfertilitydeathmortalitybirthsbitrhfetrility
מוחלטים d'idooraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

האונלוס"ה populationTotaנל
19911992

הכלי 105,72531,26697521.486.76.39.2110,06221.586.4סך

ירושלים 16,6522,94915828.2117.95.09.517,27728.4118.6מחוז
הצפון 22,0173,90926926.5107.94.712.222,42425.9104.4מחוז

צפת 1,8534101224.099.45.36.51,88123596.9נפת

כנרת 1,9563812825.1104.84.914.31,99424.7102.3נפת
יזרעאל 7,7561,5059226.5107.55.111.97,88125.7103.4נפת

עכו 9,7901,55013027.5111.74.413.39,96826.8107.9נפת

גולן 66263724.995.22.410.669825.294.7נפת

חיפה 11,8865,28210817.872.77.99.111,95717.470.7מחוז

היפר. 6,9784,1546014.961.68.98.66,73414.257.9נפת

חדרה 4,9081,1284824.397.95.6985,22324.898.7נפת

TDion 18,9926,20515518.070A5.98.219,73769.6מחוז

השרון 4,8641,5314120.181.36.38.44,98919.879.6נפת

תקוה פתח 6,3442,1915716.763.75.89.06,66717.164.6נפת

רמלה 2,7397922121.587.96.27.73,06422.490.8נפת

ררוונות 5,0451,6913616.562.85.57.15,01715.959.9נפת

אביב תל 18,4069,69111616.567.38.76.319,32417.068.7מחוז

הדרום ,14,9993,11315225.1104.45.210.116מחוז 14425.5105.0

אשקלון 5,3031,4444821.489.05.89.15,67621.588.7נפת

שבע באר 9,6961,66910427.8115.44.810.710,46828.3116.6נפת

שומרון יהודה, 2,7581101731.3125.71.26.23,18732.0126.7אזורי

עזה3 וחבל

D<NonJewsלא"הוד
הכלי 330,4403,04943334.0138.63.414.2331,56533.8136.1סך

ירושלים 5,0076177432.5132.84.014.85,42934.2138.8מחוז

הצפון 13,8941,37619933.2133.73.314.313,98632.3129.0מחוז
יזרעאל נפת 5,1005126934.1136.13.413.55,14033.2131.7מזה:

עכו 7,56171311033.5135.53.214.57,51532.2129.1נפת

חיפה 4,3334395430.8120.53.112.54,41330.2116.9מחוז
חררה נפת 3,1942643734.1135.12.811.63,29434.0133.8מזה:

המרכז 2,9262622533.8133.63.08.53,00933.0129.4מחוז

אביב תל 35496720.075.75.419.837517.8635מחוז
הדרום 3,9192587450.8253.33.318.94,34251.8250.4מחוז

מזה:
שבע באר 3,8872487452.326273.319.04,30954.1265.8נפת

ידוע. לא כולל 1

יהודיים. ביישובים ישראלים 2
עזח וחבל שומרון יהודה, באזורי לידות של ק0ן מספר כולל 3
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BIRTHS AND DEATHS
LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT, AREA, POPULATION GROUP AND RELIGION

nn'00שיעורשיעורשיעורשיעור■n nrtrשיעור
'nnrtrnn'031ילודה(מספריםתמותתתמותהפחוןילודהתינוקותmoDistirct,
LiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמיsubdistrict (S.D.(
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneraland area

bitrhfetrilitydeathmotralitybirthsbirth
מוחלטים ghsodraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

Jews
19911992

75,24528,21754218.675.47.07.278,44218.775.4TOTAL1
11,6362,3328426.7112.45.37.211,83726.3111.1Jerusalem District
8,1182,5337019.781.06.18.68.43019.479.2Northern District
1,647389823597.75.54.91,66423.095.3Zefat S.D.
1,3123001722.895.15.213.01,31322.091.1Kinneret S.D.
2,6539932318.576.56.98.72,74018.073.7Yizre'el S.D.
2,2288372017.169.96.49.02,44817.771.7Akko S.D.
27814225.093.81.37.226522583.0Golan S.D.
7,5474,8435414.359.29.27.27,53514.057.3Haifa District
5,8333,9794313.957.89.57.45,60613.254.3Haifa S.D.
1,7148641115.864.78.06.41,92916.968.1Hadera S.D.
16,0585,94313016.664.56.18.116,72516.764.3Central District
3,2391,3842916.869.27.29.03,39617.069.2Sharon S.D.
5,7222,1455415.860.15.99.45,99316.161.0Petah Tiqwa S.D.
2,0807271218.976.96.65.82,34419.879.7Ramla S.D.
5,0171,6873516.562.75.57.04,99215.959.9Rehovot S.D.
18,0499,59510916.567.28.76.018,92917.068.8TelAviv District
11,0712,8557821.386.45.57.011,79621.4865Southern District
5,2661,4344821.589.45.99.15,64121.789.8Ashqelon S.D.
5,8051,4213021.283.95.25.26,15521.283.6Be'er Sheva S.D.
2,7511101731.4126.11.36.23,17632.0127.1Judea, Samaria and

Gaza Areas2

:mnD'n7DIDThereof: Moslems
25,5942,22037237.1154.13.214.5'26,42737.0152.8TOTAL1
4,8645197335.0145.33.715.05,24236.6150.7Jerusalem District
10,20586115036.0145.73.014.710,15034.6139.1Notrhern District
4,4113766036.5147.43.113.64,42935.3141.8Thereof: Yizre'el S.D.
5,37344483359145.33.015.45,27634.1137.1Akko S.D.
3,5813074533.7134.42.912.63,63333.4132.0Haifa District
3,1852603734.2135.72.811.63,27934.1134.5Thereof: Hadera S.D.
2,8332362435.2140.72.98.52,89934.9139.3Central District
24649630.4136.76.024.424229.0129.4Tel Aviv District

3,8632477453.4275.03.219.24,25755.7282.9Southern District
Thereof:

3,852246743.319.24,249Be'er Sheva S.D.

/ Inct. not known.
2 Israelis in Jewish localities.
3 incl. a small number of births in Judea, Samaria and Ga2a areas.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פסירות חי, לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

חישיע/רשיעורפטירות שיעורWD'Vlלידות
חי פריוןילודה(מספריםnnionתמותהar'1|ילודהתינוקותnrvoDלידות

גלליגולמיסוחל0ים<גולמיכלליגולמיLiveDeathsInfantצורת
bitrhsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneral"שוב

bitrhfetrililydeathmotralitybitrhsbitrhfetrility
0'i^nin G'1D0r<raterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

האוכלוסייה populationTotalגל
19911992

הכל1 יסך 105,72531,26697521.486.76.39.21110.06221.586.4
עירוניים 94,26028,95085421.285.76.59.197,50221.285.0ישובים

הכל םך 

"שוב גודל
200,000+23,7969,49421421.188.08.49.024,80521.589.2

15,2732,73714728.6119.75.19.615,89328.9121.1ירושלים
אביביפו 5,1074,1764214.760.912.08.25,61115.864.3תל

3,4162,5812513.758.010.47.33,30113.255.3היפר.
100,000199,99919,2237,62312317.670.67.06.420,20918.071.9
50,00099,9998,3322,5078219.676.85.99.88,22718.672.7
20,00049,99915,4075,40613118.573.76.58.515,79718.372.0
10,00019,99911,4052,05211626.6108.34.810.211,71126.1105.5
2,0009,99916,0861,86818829.6119.33.411716,75329.3116.8
כפריים 11,4652,31612123.396.74.710.612,55024.299.1ישובים

הכל סל 

3,0598051918.577.54.96.23,04217.873.4מושכים
2,026709715.963.15.63.52,09716.364.0קיבוצים

כפריים 4,1326204426.8107.64.010.64,79427.9110.9"שובים
אחרים
מחוץ 2,248182512,627גרים

(כולל ליישובים
בדויים}2 שבסי

DNonJewsלא"הוד
הכלי 30,4403,04943334.0138.63.414.231,56533.8136.1סך
עירוניים 26,5832,71234532.9132.23.413.027,55532.6129.7ישובים

הכל סל 

"שוב גודל
200,000+5,6827728330.8123.92.614.66,11431.9127.3

מ7ה:

4,8286047232.413254.114.95,25934.3139.1ירושלים
20,000199,9994,6845505231.3123.33.711.14,78130.0115.9
10,00019,9995,0294416935.1142.53.113.75,06634.0136.5
2,0009,99911,18894915233.8136.62.913.611 ,59433.6134.7
כפריים 3,8573377745.0206.13.920.04,00145.4205.4ישובים
הכל סל 

מזה:
מחוץ 2,201173492,330גרים

(כולל ליישובים
בדויים)' שבסי

ידוע. לא "שוב כולל
.2 לפרק מבוא ראה  ליישובים שמחוץ האוכלוסייה של הנתונים איכות על
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LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

חישיעורVP'UI■VVViפסירות v<o\\לידות
חי ילודה(מספדיםתמותתnninnילודהתינוקותnn'ooלידות
LiveDeathsInfantכלייגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמיType of
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGenerallocality

bitrhfetrilitydeathmotralitybirthsbirthfertility
מוחלסים dhdooraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

Jewsיהודים
19911992

75,24528,21854218.675.47.07.278,44218.775.4TOTAL1
67,64226,23849818.675.27.27.469,89318.674.8Urban localities

 total
Size of locality

18,1008,72213119.180.69.27.218,66619.481.1200,000+
10,4382,1337527.0114.55.57.210,62326.8113.7Jerusalem
4,7894,0963714.359.412.37.75,27515.563.2Tel AvivYafo
2,8732,4931912.754.511.06.62,76812.252.0Haifa
19,1287,60312217.670.97.06.420,09318.172.3100,000199,999
6,5582,2625817.869.66.18.86,48416.966.050,00099,999
12,5755,12110416.967.16.98.312,85016.665.420,00049,999
6,3731,6114722.391.05.67.46,64322.289.910,00019,999
4,8979193623.29254.37.45,15722.789.92,0009,999
7,6031,9794418.776.24.95.88,54919.879.7Rural localities

 total
3,0328031918577.34.96.33,01817.873.5Moshavim
1,989708715.863.05.63.52,05916.364.2Qibbuzim
2,5364591623.292.74.26.33,17525.4100.3Other rural

localities
462297Living outside

localities (incl.
Bedouin Tribes)2

:O'O7OIDThereofמזה: Moslems
25,5942,22037237.1154.13.214.526,42737.0152.8TOTAL1
21,8581,90519635.8146.33.713.522,56435.6144.6Urban localities

 total
Size of locality

5,1715778034.5143.21.915.55,55135.9148.2200,000+
Thereof:

4,6865067135.0145.03.415.25,07636.7151.2Jerusalem
3,9543814535.6144.63.411.44,00435.2142.120,000199,999
4,3343435636.7149.62.912.94,32535.3142.610,00019,999
8,39960411536.3147.52.613.78,68435.8144.82,0009,999
3,7363157647.2222.64.020.33,86348.2226.4Rural localities

 total
Thereof:

2,199173492,320Living outside
localities (incl.
Bedouin Tribes)2

1 Incl. locality not known.
2 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

גולמיים nDiVrm nijj'w
קבוצת לפי ונקיים/

ודת אוכלוסייה

לידות

גולמי 1111תחלופה ny
Gross reproduction rate

נקי תחלופה שיעור
Net reproduction rate

הכל סך
Total

יהודים
Jews

NonJews

הכל סך
Total

Dim1

Jews

NonJewsלאיהוים

הכל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chri
stians

DTin

Druze and
others

הכל 0ך
Total

מוסלמים3
Moslems3

נוצרים3
Chris
tians3

CI'TITI

ואחרים3
Druze and
others3

192619271.871.42

192819301.621.33

193119341.361.10

193519391.201.06

194019441.341.18

194519461.701.58

19491.661.53

195019541.881.76

195519591.891.733.98 3.522.243.471.64

196019641.871.644.49 3.862.273.771.58

196519691.841.634.47 3.832.063.541.58

197019741.841.594.11 3.611.773.521.563.36

197519791.681.453.52 3.131523.351.641.422.96

19751.791.553.76 3.311.623.321.771.513.113.541.533.13

19761.791.553.75 3.331.613521.731.523.143.541.523.32

19771.681.453.54 3.161.523.461.631.422.983.341.443.27

19781.591.373.33 2.981.443.331.541.342.823.161.373.21

19791561.343.22 2.881.383.131.521.312.743.071.312.98

19801.521.342.90 2.621.292.951.491.312.462.791.242.84

19811.481.312.74 2.451.142.701.451.292.362.641.102.60

19821.511.352.68 2.411.132.661.481.332.322581.09256

19831521.37255 2.301.102.561.481.332.21

219831.561.422.62 2.361.192.531.521.382.272.521.152.44

19841.521.382.49 2.241.092.261.481.352.152.401.052.17

19851.511.382.36 2.121.032.171.481.362.052.291.002.10

19861.501.372.25 2.071.232.051.471.352.002.181.201.99

19871.481.352.25 2.071.252.021.451.332.012.181.221.97

19881.481.342.27 2.091.251.981.461.332.022.201.211.92

19891471.322.27 2.091.291.941.451.302.042.211.251.89

19901.461.302.28 2.101.251.961.441.292.042.221.211.91

19911.411.252.28 2.051.101.791.391.241.992.221.071.75

19921.421.272.26 2.011.011.86

Data for two year and more periods are arithmetical means.
2 Rates are based on the population 01 the 1983 Census  see

introduction.
3 Rates computed according to the life table for total NonJews

for the same year.

אריתמטיים. ממוצעים הם ומעלה שנתיים Vw nari7n7 rjoimn 1

מבוא. ראה  1983 המפקד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 2
שנה. לאותה הלאיהודים הכל סך של תמותה ל1ח לפי חושבו השיעורים 3
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FERTILITY RATES, BY AGE,
RELIGION AND CONTINENT
OF BIRTH1
Specific rates, unless otherwise stated

גיל, לפי פריון, שיעורי
לידה1 ויבשת דת

אחרת /'/yp אם אלא סגוליים, שיעורים
האשה 1955גיל

1959
1960
1964

1965
1969

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
1989199019911992Woman's age

האונלוס"ה populationTotalנל
פריון 117.6111.4115.3שיעור 109.2112.5102.695.890.986.786.4GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 62.146.640.3עד 37.340.531.322.019.820.219.8Up to 19

2024233.2229.5203.5 208.6194.8174.7153.6141.6135.0130.62024
2529223.4230.3226.9 239.0204.9194.3201.7200.9192.3192.42529
3034152.3154.0170.4 168.1150.3137.5144.8147.71415148.13034
353985.377.591.8 84.980.871.873.775.772.575.33539
404423.826.324.3 23.319.615.817.016.117.618.14044
45496.75.93.7 5.62.41.41.41.41.91.84549
כולל 3.933.853.80פחון 3.833.473.133.073.022.912.93TOTAL

FERTILITY

הגל■הודים Jewstotalסן
פריון 105.396.699.5שיעור 94.598.792.386.379.675.475.4GENERAL

FERTILITYנלל'
RATE

19 53.938.829.3עד 31.331.222.814.010.511.411.0Up to 19
2024216.7209.1184.5 192.2175.0156.3132.3116.0108.4104.02024
2529206.4210.0205.7 217.11875181.5191.5188.0178.9180.42529
3034136.7133.9146.3 144.6129.0127.0137.6138.7133.4140.73034
353974.263.373.3 67562.860.868.570.667.671.13539
404419.819.316.0 16.012.610.513.514.015.516.24044
45494.53.71.7 3.31.00.60.91.01.51.54549
גולל 3.563.393.28פריון 3.363.002.802.792.692.582.62TOTAL

FERTILITY

ל1 האשהבשת birth1ית continent ofWoman'!
Israelשראל

כללי פריון 92.392.895.1שיעור 83.0106.8103.095.989.485.585.3General
fertility rate

19 19.916.223.7עד 14.825.718.411.69.08.38.2Up to 19
2024149.1156.1162.8 152.2167.3151.4129.4114.3105.4100.32024
2529180.4188.6194.6 194.0187.21835193.2193.7188.0189.92529
3034119.6113.0139.2 130.3127.9132.9140.4145.4145.1151.73034
353970.353.275.1 58.162.465.574.873.772.477.93539
404417.114.314.4 13.811.210.914.115.719.618.94044
45492.35.10.7 2.31.00.60.70.70.70.74549

כולל 2.792.733.05פריון 2.832.912.822.822.763.702.74Total fertility

AsiaAfricaאס"האקרקה
כללי פריון 173.1151.8124.7שיעור 137.6101.681.570.662.161.964.7General

fertility rate
19 89.369.549.6עד 61.047.6AAA38.824.855.258.6Up to 19
2024289.9260.0223.5 234.4202.1183.4163.4148.3145.0158.72024
2529276.8254.0222.6 245.8197.4184.0197.0202.1201.2214.22529
3034216.7196.9166.1 183.5140.3129.7141.0145.6149.616653034
3539140.9120.591.3 102.874.064.071.978.982.088.43539
404450.246.325.7 33.217.512.215.116.417.720.44044
454915.811.94.4 8.71.90.81.21.42.63.14549

כולל 5.404.793.92פחון 4.353.403.093.143.093.273.55Total fertility
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FERTILITY RATES, BY AGE,
RELIGION AND CONTINENT
OF BIRTH1 (cont.)
Specific rates, unless otherwise stated

גיל, לפי פריון, myuj
לידהי(המשך) ויבשת דת

אחרת צוין כן אם אלא סגוליים, שיעורים

האשה 1955גיל
1959

1960
1964

1965
1969

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
1989199019911992Woman's age

Jews(.cont)(המשךיהודים
EuropeAmerica.קיאיוופהאמר

כללי פריון 60.746.652.571.477.275.968.358.752.452.7Generalשיעור
fetrility rate
Up to 19 43.419.633.332.758.353.634.024.027.623.0עד19

2024168.1183.6172.0179.6166.3159.9135.6117.8115.1112.12024
2529153.1156.9180.8191.3174.9168.9175.7150.6129.4131.12529
303489.578.492.3111.6111.1111.5122.4107.986.395.63034
353942.630.633.144.842.750.752.951.842.642.63539
40448.46.65.56.66.86.910.710.09.29.14044
45490.80.40.50.30.20.40.70.40.60.54549

כולל 2.532.382.592.832.802.762.662.312.052.07Totalפריון fetrility

Moslems.םמוסלכז
פריון 250.1277.9283.8257.1221.4173.3151.6154.0154.1152.8GENERALשיעור

FERTILITYכללי
RATE

19 119.6118.9113.8118.591.867.553.956.857.257.3Upעד to 19
2024375.8388.6383.9379.3334.0270.4236.9242.1247.5243.22024
2529392.0440.7431.3409.9368.1292.3260.5260.7258.0256.42529
3034359.5389.1406.9359.2320.5244.9204.8211.8204.1205.23034
3539237.9304.2297.8269.2225.8162.8130.4123.6122.3122.13539
4044107.8147.2154.9121.790.060.747.440.445.641.74044
454941.158.155.837.120.68.85.85.36.04.24549
כולל 8.179.239.228.477.255.544.704.704.704.65TOTALפריון

FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון 143.8150.5133.0117.696.577.680.782.472.466.6GENERALשיעור

FERTILITYכללי
RATE

58.746.545.540.030.320.318.018.217.714.3Upעד19 to 19
2024227.9241.9224.7204.9189.5151.7154.4159.5141.6133.92024
2529255.9273.5255.5219.7188.1157.7168.1179.6156.1138.32529
3034221.1210.4191.6160.5130.997.8104.4104.489.087.33034
3539112.9121.1100.282.069.044.545.345.641.333.73539
404429.838.929.621.615.89.47.65.86.88.34044
45495.54.54.41.71.3(0.4)0.6(0.7)(0.7)(2.6)4549
כולל 4.564.684.263.653.122.412.492.572.262.09TOTALפריון

FERTILITY

andואחריםדרוזים othersDruze
פריון 225.1233.8219.4214.0204.7168.5134.7129.5120.1124.2GENERALשיעור

FERTILITYכללי
RATE

97.186.767.965.663.759.138.032.532.131.7Upעד19 to 19
2024372.1360.1327.7335.1314.7271.7224.1209.0193.8204.32024
2529346.6375.3377.7371.5371.0289.2236.3226.6219.2214.22529
3034327.6323.2333.0335.0311.0231.5186.4190.3173.8190.03034
3539208.3231.3224.6245.6230.4163.7114.6114.793.290.93539
404473.1100.2104.977.085.056.935.134.124.632.04044
454916.821.424.620.010.68.43.3(2.5)(3.2)(5.4)4549
כולל 7.217.497.307.256.935.404.194.053.703.84TOTALפריון

FERTILITY

nn n1n1r7TV7 ותווית הו1 nni'1 viD'uvinn r.1אריתמכ1"ם Data for the five year periods are arithmetical means.

VITAL STATISTICS



LIVE BIRTHS, BY BIRTH ORDER
AND RELIGION

Percentages, unless otherwise stated

סדר לפי ,1n .nn*1
ודת לידה

אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

שנה
Year

onDDn
מוחלטים

Absolute
numbers

חי לידות Liveמספר birth order

הכל סך
Total

123456+6789+

Total1 הגלי 0ך
195550,686100.024.326.616.19.96.716.4
196056,002100.024.122.614.79.67.821.2
196566,146100.025.822.715.28.96.520.9
197080,843100.028.022.817.29.75.816.5
197595,628100.030.825.616.99.35.312.13.52.62.04.0
198094,321100.028.727.619.09.45.110.23.22.21.63.2
198599,376100.027.726.421.010.75.29.03.12.11.42.4
1990103,349100.026.125.320.512.06.39.83.72.21.52.4

0Jews■הודי
194817,664100.042.728.914.15.43.05.9
195036,359100.033.131.816.17.04.17.9
195542,339100.026.828.716.29.55.813.0
196044,981100.026.425.215.49.06.717.3
196551,311100.029.025.216.18.45.515.8
197061,209100.031.925.618.89.24.510.03.02.11.63.3
197573,248100.035.029.017.78.53.95.92.21.30.81.6
198071,372100.031.830.820.68.73.64.51.81.10.70.9
198575,267100.029.128.422.810.54.15.12.11.20.81.0
199073,851100.027.726.921.711.65.27.02.81.61.01.6

Moslems1מוסלמים'
19556,034100.010.114.914.411.611.237.8
19608,130100.014.412.311.711.911.738.0
196511,515100.013.813511.410.010.141.2
197016,130100.015.513.411.110.49.640.0
197518,652100.016.213.713.611.89.834.98.27.36.213.2
198019,031100.018.216.413.411.410.030.48.06.25.111.1

198519,766100.022.119.715.111.38.823.06.35.13.97.7
199024,515100.021.320.817.012.99.418.76.44.22.95.2

Christians1ם1נוצר1
19551,482100.014.616.916.912.511.727.4
19601,752100.019.415.213.812.111.428.1
19651,944100.019.619.616.012.38.723.8
19701,989100.023519.817.814.38.016.6
19752,030100.025.422520.013.07.411.7
19801,965100.025.725.719.113.38.28.0
19851,813100.031.926.620.311.95.53.8
19902,437100.028.329522.013.04.82.4

ואחרים1דרוזי Dothers2andDruze
1955831100.010.216.418.815.511.727.4
19601,139100.014.216.111.812.512.133.3
19651,376100.013.913.214.012511.135.3
19701,515100.016.712.012.011.811.336.1
19751,698100.017.013.415.010.811.432.38.87.55.810.2

19801,953100.022.219.314.31058.724.96.66.04.18.2
19852,240100.021.720.814.41258.821.87.94.33.06.6
19902,523100.021.120.917.514.19.616.87.13.72.43.6

1 As of 1970, incl. East Jerusalem.
2 As of 1984. excl. religion not known

ירושלים. כוללנ"וח 1970 artuo 1

ידועה. לא דת כולל לא ב1984 הרול 2
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LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTH
ORDER AND RELIGION

ודת לידה סדר לפי חי, לידות

1990

חי לידות Liveמ0פר birth order
היולדת ודת Mother'sגיל age

and religion סןהכל
Total123456789+

GRAND
כוללי 103,34926,92326,19521,15412,3836,5283,8072,3101,5322,517TOTAL1סך

Up_4,2293,19789911215עד19 to 19
202426,08112,3348,7373,4871,1283185614_72024
252933,5158,02010,6247,3533,9312,106936356138512529
303424,4462,3014,4237,1034,3602,3691,5981,0376276283034
353912,4817971,2912,7932,5731,4671,0067376041,2133539
40+2,46017420630037125921016416161540+
ידוע 13710015657Notלא known
ממוצע 28.224.626529.430.831.532533.634.736.9Averageגיל age

הכל סל  73,85120,47719,83416,0108,5353,8662,0351,1847621,148Jewsירודים  total
19 Up_1,7341,46025615עד to 19
202416,5789,1815,3381,5993767010_2024
252924,4576,9028,8255,1342,07394039614036112529
303419,0902,0464,0126,3373,3961,4577914863122533034
353910,0807211,1962,6392,3341,1646824513145793539
40+1,8761611962823502271561039930240+
ידוע 36611457Notלא known
ממוצע 28.725.027.330.432.132.833.434.335.237.1Averageגיל age

הכל סל  24,5155,2115,1114,1663,1732,3011,5581,0227021,271Moslemsמוסלמים  total
19 2,2401,5295999414Upעד to 19
20247,9392,4962,8161,630693243451242024
25297,3968511,3241,7841,5551,048490205100392529
30344,3731852965507477417025002933593034
35391,9645763961492402752512535803539
40+5128911152845545528740+
ידוע 91854Notלא known
ממוצע 26.523.223.525.727.629.331.332.734.036.6Averageגיל age
הכל סך ■ 2,43769071953531811836975Chirstiansנוצרים 

total
19 Up_947418עד to 19
202474735227510117_2024
2529896187309227134318_2529 .

303449153921531075918433034
3539182132546552395333539
40+20.5553__40+
ידוע 26.924.625.828.530.331.832.5Averageלא age

■ ואחרים 2,523533527441355242178946192Druzeדרוזים and
הכל othersסל  total

19 15713125Upעד to 19
2024811301308155423_2024
2529764801642081698742112529
3034489152363110111874719143034
353925066123340402934503539
40+528762640+
ידוע 27.021.923.926.228.931.032.433.635.537.7Averageלא age

1 Incl. 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 חי, לידות
(יהודים) וגיל האם לידת

האם לידת Mother'sבשת continent of birth

הא0 Mother'sאבי father born: ליד:
גיל
האם

סך
כוללי
Grand

■שראל
הכל סן
Israel

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה

אמריקה
Europe

Mother's

np'1DNאסיהישראל

אירופה

אמריקה
לא
ידוע

age

total1totalIsraelAsiaAfricaEuropeNotAmeirca
Americaknown

1992

מוחלטים d'idoi3Absolute numbers
הבל 78,44257,3219,59515,543סן 14,57912,8714,7336,940 2,22711,925TOTAL

2,0031,293305432עד19 21424597224 14471Upto 19

202416,89813,3102,7644,304 3,1422,112988592 2532,7422024

252925,67420,3063,6975,866 5,0753,9901,6781,268 5993,5012529

303420,43714,3101,9823,594 3,7313,7891,2142,249 7013,1743034

353910,8326,9137291 ,223 2,0962,2246411 ,897 4351,5843539

40+2,5671,189118124 321511115707 22344540+

ידוע 313לא 28Not known

גולל 0ריון 1שיעור fertility rateTota

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 2.742.683.18 3.032.731978

19802.762.762.642.90 2.682.683.14 2.862.761980

19812.712.762.672.98 2.682.663.10 2.822.611981

19822.792.802.782.95 2.812.663.18 2.882.811982

19832.832.852.783.17 2.842.733.22 3.022.831983

219832.902.932.673.21 2.892.843.33 2.982.8619832

19842.842.852.582.99 2.792.813.33 2.932.761984

19852.852.892.633.04 2.802.883.43 2.822.791985

19862.832.862.653.01 2.842.85352 2.912.651986

19872.782.812.572.94 2.802.753.27 2.892.691987

19882.772.802.632.92 2.762.783.20 2.812.631988

19892.722.752.622.95 2.552.673.10 2.842.541989

19902.692.762.712.93 2.692.733.18 2.922.311990

19912582.702.692.87 2.652.613.42 2.862.051991

19922.622.742.682.92 2.662.723.79 2.892.071992

2 Rates are based on the population of the 1983 Census  see
introduction.

ידוע. לא כולל 1

מבוא. ראה  1983 מפקד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 2
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WEIGHT OF LIVE NEWBORN
AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE,
BIRTH ORDER, POPULATION
GROUP AND CONTINENT OF
BIRTH

ח"ם יילודים של משקל
האם, גיל לפי הלידה, בעת

קבוצת לידה, מספר
לידה ויבשת אוכלוסייה

rmin"JewsלאיהודיותNonJews

:nar
האם norMother's:ילידיסךגיל age

הכלישראלסןהכלכולל מוסלמיותסך
GrandTotalThereof:TotalThereof:
totalIsraelMoslems

born

1992
113111<n >/7e/aAverage weight

(גרמים) הלידות Allגל births (grams)
הכל 3,2203,2103,2003,2303,230TOTALסך
19 3,0903,1003,1003,0803,080Upעד to 19
20243,1703,1603,1603,1703,1702024
25293,2203,2103,2103,2503,2402529
30343,2503,2403,2303,3103,3103034
35393,2603,2503,2403,3503,3503539
40443,2503,2403,2303,3303,3304044

ראשונות לידות Firstמוה: birthsThereof:
הכל 3,1303,1303,1203,1403,130TOTALסך
3,0803,0903,1003,0603,060Upעד19 to 19
20243,1403,1403,1203,1303,1102024
25293,1403,1303,1303,1703,1502529
30343,1603,1303,1203,2703,2703034
35393,1603,1403,1303,2803,3303539
40443,0503,0103,0202,2903,2604044

שניות לידות Secondמזה: birthsThereof
הכל 3,2003,2103,2003,1903,180TOTALסך
19 3,1303,1203,1603,1303,120Upעד to 19
20243,1803,1903,1903,1703,1602024
25293,2303,2303,2303,2403,2202529
30343,2203,2203,1903,2303,2503034
35393,1603,1503,1403,2303,2103539
40443,0903,1003,0503,0803,2304044

"לוד Percent■םאחוז newborn of less
מ גריפחות 2,500than 2,500 grams

197719796.56.76.85.96.019771979
198019827.37.47.56.97.019801982

19837.27.37.46.86.81983
19847.27.47.56.86.81984
19857.57.67.76.97.21985
19867.37.57.67.07.11986
19877.57.77.77.17.21987
19887.47.47.57.27.41988
19897.27.37.46.97.21989
19907.37.57.66.87.01990
19917.47.57.87.07.21991
19928.08.38.37.37.41992
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3.19
לנשים .n nrp7
(יהודיות) גיל לפי

,nipinLIVE BIRTHSTO NEVER
MARRIED WOMEN, BY AGE
(Jews(

הכל 0ך
Total

Age of woman האטה גיל

ידוע+202425293034353940עד1019קנ1 לא
Not known

Absolute numbers
22
7

12
13
23
17
21
32
66
59
62
84

.135
66
41
59
62
105
127
133
146
149
193
206
215

148
109
88
117
137
138
165
184
225
212
264
241

186
259
151
179
163
176
174
172
227
207
175
240
227

639
499
247
259
240
243
231
194
180
168
198
239
248

נווחלנ1ים מספרים
519
359
184
177
139
146
139
116
131
122
140
129
134

1,479
1,356
740
779
737
834
818
807
900
937
977

1,140
1,150

<n לידות ל100 רו1קות לנשים לידות
Births to never married women per 100 live births

1.4
0.9
1.6
1.8
2.9
1.9
2.1
2.8
4.8
3.3
3.5
4.6

0.3
0.8
0.9
1.2
1.0
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
2.0
2.1
2.1

0.6
0.7
0.6
0.7
0.7
0,7
0,9
1,0
1.2
1.1
1.4
1.3

1544 בנות

0.3
0.5
0.6
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.9
0.8
0.7
1.0
0.9

באו3לו0י וקות

0.9
1.2
1.1
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
1.2
1.5
1.5

4.5
5.0
5.4
5.8
4.7
5.3
5.3
4.7
6.0
6.0
7.9
7.3
7.7

0.8
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.6
1.6

19711973
19781979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

'19711973
'19781979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

רו 1,000 ל שיעורים
144aged 1!populationin thenevermarried womenper 1,000Rates '197119732.31.43.44.15?

1197819793.01.64.15.07.09.35.1
19803.21.53.95.48.79.13.0
19813.31.54.16.66.510.95.0
19823.11.13.76.17.8975.2

219833.51.23.77.310.715.38.0
19843.31.13.57.110.314.95.3
19853.20.92.87.012:216.55.7
19863.40.92.59.113.617.07.6
19873.40.82.28.216.916.8(13.3)
19883.40.92.56.816.221.010.4
19893.90.82.99.120.321.99.8
19903.80.82.88.318.322.412.2

1 Annual average.
2 Rates are based on the population of the 1983 Census  see introduction.

שנתי. ממוצע
מבוא. ראה 1983 המפקד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 2

TERMINATIONS OF PREGNANCY
ACTUAL TERMINATIONS OF
PREGNANCY IN HOSPITALS

(ביצוע היריון mpoDn
חולים בבתי הפלות)

היריון הפסקות

3.20
נשים r,ooo< \waהריונות ל100 יחס 01544\הכל חיבנות לידות too1? on1'ידועים

YearTotalRates per 1 ,000 womenRatio per 100 live birthsRatio per 100 known
aged 1544pregnancies1

1980198361,644218.3216.1213.8 198715,29016,015.413.4
198815,25515.615.2132
198915,21615.215.113.1
199015,50914.915.013.1
199115,76715,114.9130
199216,37915,014.913.0

1 Known pregnancies: live births + terminations of pregnancy.
2 Annual average.

היריון. n1,7t)9n + ■n nn'7 :dto nuiTn
שנתי. ממוצע
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TERMINATIONS OF PREGNANCY
IN HOSPITALS, BY ARTICLES OF
THE LAW1 AND OWNERSHIP OF
INSTITUTION

(הפלות) הריון הפסקות
סעיפי לפי חולים, בבתי

על ובעלות החוקי
המוסד

Ownership of institution המוסד על בעיות

חולים קופת
החוק הכלסעיף Articleפרטייםמלכרכלליתa"rotvmnסך of the law

TotalGovernmentGeneral workers'NonprofitPrivate
sick fund

הכל* סך 1980198361,64418,45117,9703,31821,90519801983 TOTAL2
האישה 6,8271,9752,2985172,037Woman'sגיל age

לנשואין מחוץ 23,3018,2124,8541,6388,597Outהריון of wedlock pregnancy
הוולד של נפשי א! גופני 9,3262,2822,6003774,067Malformedמום foetus

האשה רו" 21,5435,8847,9367856,938Dangerסיכון to woman's life
הכל JO 1987315,2902,95933.3115868,4341987 TOTAL

האישה 1,627362396105764Woman'sגיל age
לנשואין מחוץ 6,8221,4059672584,192Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 2,847629727711,420Malformedמום foetus
האשה ח" 3,9225631,1491522,058Dangerסיכון to woman's life
הכל סך 198815,2552,8761,79353810,0481988TOTAL

האישה 1,755342248991,086Woman'sגיל age
לנשואין מחוץ 6,5481,3464522254,525Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 3,356663457762,160Malformedמום foetus
האשה ח" 3,5765256361382,277Dangerסיכון to woman's life

19891989
18,8667,5385,1836975,448Applicationsפניות

16,7806,6244,3776135,166Approvalsאישורים
הכל 0ן  15,2164,0022,8915547,769ACTUALביצועים TERMINATIONS 

TOTAL
האישה 1,60243338996684Woman'sגיל age

לנשואין מחוץ 5,8011,3916882583,464Outהריון of wedlock pregnancy
הוולד של נפשי או גופני 1'3,40379270980מום ,822Malformed foetus

האשה ח" 4,410881,1051201,799Dangerסיכון to woman's life
19901990

19,1216,9565,6526945,819Applicationsפניות
17,0206,1114,8026815,426Approvalsאישורים

הכל סך  15,5094,2483,9555506,756ACTUALביצועים TERMINATIONS 
TOTAL

האישה 1,71739155581690Woman'sגיל age
לנשואין מחוץ 6,4171,6241,1562343,403Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 3,116719855901,452Malformedמום foetus
האשה ח" 4,2591,5141,3891451,211Dangerסיכון to woman's life

19911991
18,7726,8935,1727645,951Applicationsפניות

16,9346,0534,5587355,588Approvalsאיש1רים
הכל סך  15,7674,7463,7196386,664ACTUALביצועים TERMINATIONS 

TOTAL
האישה 1,67548648580624Woman'sגיל age

לנשואין מחוץ 6,4931,6821,0302913,490Outהריון of wedlock pregnancy
הוולד של נפשי או גופני 3,065815807881,355Malformedמום foetus

האשה ח" 4,5341,7631,3971791,195Dangerסיכון to woman's life
19921992
19,7636,0606,5417656,397Applicationsפניות

18,0115,4095,8307356,037Approvalsאישורים
הכל סך  16,3794,3144,4006806,985ACTUALביצועים TERMINATIONS 

TOTAL
האישה 1,74944465369583Woman'sגיל age

לנשואין מחוץ 6,8591,5391,2332613,826Outהריון of wedlock pregnancy
הוולד של נפשי או גופני 3,1988341,004971,263Malformedמום foetus

האשה ח" 4,5731,4971,5102531,313Dangerסיכ1ן to woman's life

1 For atricles of the law and for 19841986 data see introductio
2 Incl. 647 terminations of pregnancy performed under section 5

of the "Abotrion Law", which was abrogated in February 1980.
3 The repotr of one of the commissions for termination of pregnancy

is incomplete 72 procedures are estimated to be missing.The
reported procedures are not detailed by the atricles of the law.

מבוא. ראה  19841986 לשנים הנת1נים ובדבר החוק, סעיפי בדבר
וסוציאליות), משפחתיות (סיבות 5 סעיף לפי הריון הפסקות 647 כולל

.1980 בפברואר שבוסל
שרווחו המקרים מקרים, ב72 מוערך החסר שלם. אינו הוועדות אחת דיווח

החוק. סעיפי לפי פורטו לא
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APPLICATIONS1 TO COMMIS
SIONS FOR TERMINATION OF
PREGNANCY, BY MARITAL
STATUS, RELIGION AND AGE

להפסקת לועדות פניות1
משפחתי, מצב לפי הריון,

וגיל דת
1991

Ageגיל
משפרות1 tv/jMarital status

הכלודת סך
Total19202425293034353940+ידוע לא

Not known
and religion

.nnovm xmמוחלטים Absoluteמספרים numbersMarital status
הכל 18,0162,0803,2733,5353,5723,0981,835623TOTALסך
 נשואות :for10,4371071,0472,1422,7162,5121,589324Thereof: Married2
5,6721,9582,02693534815646203Nevermarriedרווקות

oniu'wRates
הכל 16.29.517.120.721.218.411.9TOTALסך
נ נשואות :16.19.713516.919.217.512.2Thereofמזה: Married2
14.09.418.425.319.913.05.2Nevermarriedרווקות

מוחלטיםדת Absoluteמספרים numbersReligion
הכל 18,0162,0803,2733,5353,5723,0981,835623TOTALסך
יהודיות :15,8011,9832,9102,9913,0262,7401,647504Thereofמזה: Jews

750291121832071147332Moslemsמוסלמיות
467958122142873415Christiansנוצריות

Ratesשיעורים
הכל 16.29.517.120.721.218.411.9TOTALסן
יהודיות :18.312.020.523.822.719.612.3Thereofמזה: Jews

5.10.83.66.810.37.46.6Moslemsמוסלמיות
12.224.028.020.09.6Christians(1.7)16.1נוצריות

1 See introduction for an explanation of the differences in the
sources of tables 3.21 and 3.22.

2 Incl. women in process of divorce.

APPROVALS FOR TERMINATION
OF PREGNANCY1, BY AGE,
MARITAL STATUS, RELIGION
AND ARTICLE OF LAW

במבוא. הסבר ראה ו3.22, 3.21 הלוחות מקורות בין להבדלים באע!>ר 1

גירושין. בהליכי נשים כולל 2

הריון1, להפסקת אישורים
משפחתי, מצב גיל, לפי

החוק וסעיף דת

1991

Articleסעיף

yinn linnשל ח"מום סיכון
האשה0ךהכל ידועהאשתהוולדלנישואיןגיל לא
TotalWoman'sOut ofMalformedDanger toNot known

agewedlockfoetuswoman's life
pregnancy

<j
הכל 17,2252,0537,3453,0414,573213סך

Age
TOTAL

192,0453431,603376119
20243,129_2,282298519302024
25293,3301,5217221,041462529
30343,3599639571,380593034
35392,9441466308181,279713539
40+1,8141,4987010813840+
ידוו! 604662761011556Notלא known

משפחתי Maritalמצב status
הכל 17,2252,0537,3453,0414,573213TOTALסן

נשואות' :9,7131,5247112,9114,378189Thereofמזה: Married2
5,6313755,1305373Nevermarriedרווקות

Religion
TOTAL

דת
הכל 17,2252,0537,3453,0414,573213סן

יהודיות :15,1871,8566,7242,4963,932179Thereofמזה: Jews
663761272182366Moslemsמוסלמיות
42036941151669Christiansנוצריות

1 See introduction for an explanation of the differences in the
sources of tables 3.21 and 3.22.

2 Incl. women in process cf divorce.
במבוא. הסבר ראה ר3.22, 3.21 הלוח1ת מקורות בין להבדלים כאשר

גירושין. בהליכי נשים כולל
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SURVIVAL
LIFE EXPECTANCY1, BY SEX
AND POPULATION GROUP

מ'ן לפי ח"םי, תוחלת
אוכלוסייה וקבוצת

הישרדות

האוכלוסייה כל
Total population

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

זכרים

Males
נקבות

Females
זכרים

Males
נקבות

Females
זנוים

Males
נקבות

Females

1930193259.962.719301932
1933193559561.819331935
1936193860.864.519361938
1939194162.364.619391941
1942194464.165.919421944

194964.967.61949
1950195467.270.119501954
1955195969.071.819551959
1960196470.673.119601964
21965196970.273.4196519692

§321970197470.173.470.673.868.571.91970197423
§1975197971.274.771.775.369.272.0§19751979

197570.373.970.974.568.271.51975
197671.274.871.675.469.672.41976
197771.374.771.975.468.571.31977
197871.575.071.975.669.172.01978
197971.875.372.375.870.073.11979

§21980198472.776.173.176.570.874.0§198019842
198072.175.772.576.270.073.41980
198172.775.973.176.370.674.21981
2198272575.872.876.270.873.319822
198372.876.273.276.671.274.11983
198473.176.673577.171.574.21984

1985198973.877.474.177.872.775.519851989
198573.577.073.977.372.075.81985
198673.276.873577.172.275.01986
198773.677.073.977.773.275.81987
198873.977.574.278.072.475.11988
198974.678.174.978.573.175.51989
199074.978.475.378.973.375.91990
199175.178.575.479.074.275.71991

1 Data for multiyear periods are arithmetical means of the yearly
expectancies.

2 Excl. war casualties; see introduction.
3 For total population and NonJews  averages of 19711974.

של אריתמס"ם ממוצעים הם ומעלה שנתיים של שונות לתקופות הנתונים
השנתי1ת. התוחל1ת

מבוא. ראה מלחמה: חללי כולל לא 2

וללאיהודי0. האוכלוסייה לכל  19711974 ממוצעי 3
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MORTALITY RATES (Mx), BY SEX,
AGE AND POPULATION GROUP1

מין לפי ,(mx) תמותה שיעורי
אוכלוסייה1 וקבוצת גיל

Age

Females נקבות

1987
1991

1985
1989

1980
1984

1975
1979

Males

1987
1991

1985
1989

1980
1984

1975
1979

גיל

GRAND TOTAL
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
85+

6.0
9.3
0.5
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.7
1.3
2.0
3.4
6.1
10.2
16.9
31.0
51.9
89.6
180.5

6.2
10.1
0.5
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.7
1.3
2.0
3.6
6.5
10.4
18.4
32.1
56.2
93.9
183.7

6.3
13.6
0.6
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.6
0.8
1.4
2.3
4.1
6.7
11.9
20.7
35.9
61.0
106.4
204.7

6.3
17.7
0.8
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.7
1.1
1.6
2.9
4.6
8.0
13.5
22.8
39.4
66.1
107.5
197.5

6.7
10.6
0.5
0.2
0.2
0.7
0.8
0.8
1.0
1.2
1.8
3.1
5.5
9.7
16.2
25.7
40.0
64.8
105.5
194.5

7.0
11.5
0.5
0.3
0.2
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.9
3.5
6.0
10.5
17.1
25.8
42.1
67.6
110.1
200.6

7.77.46.66.86.86.6Jews  total
9.68.713.710.87.97.10
0.40.40.50.40.30.314
0.20.20.20.20.10.159 0.20.20.30.20.10.11014 0.70.60.40.30.30.31519 0.80.80.50.30.30.32024 0.80.80.40.40.40.42529
1.01.00.70.60.50.53034
1.21.11.00.70.70.73539
1.91.8151.31.31.34044
3.42.92.82.32.02.04549
5.85.34.54.03.53.35054
10.39.48.06.66.25.95559
16.915.913.411.810.29.86064
25.625.422.520.418.216.66569
42.540.339.035.331.330.57074
67.965.265.960.555.751.47579
111.2106.5108.0107.493.788.97984
202.5196.8199.4208.7184.5180.285+
3.93.74.83.93.43.3NonJews  total
17.215.731.422.716.615.40
1.01.01.81.41.01.014
0.40.40.60.40.40.459
0.40.40.50.40.30.31014
0.70.70.70.50.40.31519
1.01.00.80.40.40.42024
1.00.90.80.40.40.42529
1.00.91.00.70.70.63034
1.61.41.31.10.70.83539
2.42.31.81.71.51.44044
4.43.83.82.62.22.34549
7.46.75.54.54.03.95054
13.412.29.18.68.27.55559
19.719.316.413.412.913.66064
28.730.828.726.321.420.26565
37.135.944.944.338.939.17074
64.657.969.368.762.460.77579
91.691.9103.699.996.7101.08084
170.2171.9179.3172.0177.4185.485+

7.2
15.5
0.6
0.3
0.3
0.7
1.0
0.9
1.1
1.3
2.2
3.9
6.8
11.2
17.1
28.2
46.6
73.9
116.4
203.8

7.8
12.9
0.4
0.2
0.2
0.7
1.0
0.8
1.0
1.3
2.1
3.8
6.6
10.9
17.0
28.2
46.3
74.1
1175
206.3

4.4
23.5
1.4
0.5
0.6
0.9
1.2
1.2
1.3
1.7
2.5
4.9
8.8
14.4
18.7
30.0
53.1
70.2
104.3
177.0

7.5
20.8
0.9
0.5
0.4
1.1
1.3
1.0
1.1
1.8
2.4
4.3
7.2

11.7
18.8
31.5
51.0
78.6
120.0
202.3

7.9
17.0
0.6
0.3
0.3
1.1
1.3
1.0
1.0
1.7
2.3
4.1
7.1
11.5
18.7
31.3
50.8
79.4
121.8
205.9

5.4
32.9
1.9
0.7
0.7
1.1
1.3
1.3
17
2.3
3.4
5.3
9.0
13.9
20.7
34.7
54.4
70.4
102.2
163.2

כולל סן
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8054
+85

הכל 0ך  'חודים
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
+85

הכל 0ך  לאיהורים
0
14
59י
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
+85

1 For reliability of estimates  see Introduciton. מבוא. ראה  האומדנים מהימנות בדנו 1
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LIFE EXPECTANCY (e^) AT SELECTED
AGES BY SEX AND
POPULATION GROUP1

בגילים (eox) חיים תוחלת
מין לפי נבחרים,

אוכלוסייה1 וקבוצת

Age

Females noi71

1987
1991

1985
1989

1980
1984

1975
1979

Males

1987
1991

1985
1989

1980
1984

1975
1979

גיל

populationTotalהאובלוסיהכל
071.272.773.874.474.776.177.478.00
171.772.873.774.275.076.177.277.71

567.969.069.670.471.372.373.473.85
1063.164.164.965.566.467.468.468.910
1558.259.260.060.561.562.463564.015
2053.554.455.255.756.657558.659.020
2548.949.750.450.951.852.653.754.125
3044.144.945.646.146.947.748.849.230
3539.340.140.841.442.042.943.944.435
4034.635.336.136.637.238.039.039540
4530.030.731.431.932.533.334.334.745
5025.626.326.927.327.928.629.630.150
5521.522.122.623.023.524.225.125.555
6017.618.218.719.019.419.920.821.260
6514.114.615.215.415.616.016.817.265
7011.111.411.912.212.112.413.213.570
758.58.79.29.39.29.310.010.375
806.56.66.77.06.96.87.47.680
854.94.95.05.25.14.95.45.685

Jewsיהודים
071.773.174.174.875.376577.878.40
171.973.073.874.475.376.377.477.91

568.169.170.070571.472.473.574.05
1063.264.265.065.666.567.568.669.110
1558.359.360.160.661.662.563.664.115
2053.654.555.355.856.757.658.759.220
2548.949.850.551.051.952.753.854.325
3044.245.045.746.247.047.848.949.430
3539.440.240.941.442.142.944.044.535
4034.735.436.136.737.338.139.139.740
4530.130.831.432.032.633.334.434.945
5025.726.326.927.428.028.729.730.250
5521.522.122.623.123.624.225.225.755
6017.118.218.719.119.419.920.921.460
6514.114.615.115.415.616.016.817.365
7011.011.411.812.112.112.413.213.670
758.58.79.09.39.29.310.010.475
806.46.56.76.96.86.77.47.780
854.94.84.95.15.04.85.45.685

יהו NonJews1לא
069.270.872.773.372.074.075.575.60
170.471.573.073.473.374.775.875.81

567.067.969.369.769.871.172.172.15
1062.263.164.464.865.066.267.267.210
1557.458.259.660.060.161.462.362.315
2052.753.554.855.255.356.557.457.420
2548.048.750.050.450.651.652552.525
3043.444.045.245.745.846.747.647.630
3538.739.340.540.941.041.942.842.835
4034.134.635.836.136.237.137.937.940
4529.730.031.231.531.532.433.233.245
5025.425.726.827.127.127.828.528.550
5521.421.722.722.922.823.324.124.055
6017.818.119.119.218.719.220.019.960
6514.414.715.815.915.115.416.116.165
7011.711.612.913.112.012.212.612.570
759.69.410.010.19.49.69.89.675
807.67.47.97.77.37.57.57.280
856.15.86.05.85.65.95.75.385

For reliability of estimates  see Introduction. מבוא. ראה  האומדנים מהימנות נדבר
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SURVIVORS (lx) AT SELECTED
AGES, BY SEX AND
POPULATION GROUP

בגילים הישרדותי)
מין לפי נבחרים,

אוכלוסייה וקבוצת

Age

Females נקבות Males

1987
1991

1985
1989§

1980
1984

1975
.1979

1987
1991

1985
1989

1980
1984

1975
1979

גיל

0
"1
5

:10
15
20
25
301
35
40
45
50
55
'60
65
70'■■
:75
80
,85

Total population
100,000 100,000

98,998
98,808
98,710
98,631
98,488
98,321
98,134
97,879
97,513
96,886
95,931
94,218
.91,215
86,565
78,921
67,151
50,508
31,268

99,074
98,886
98,783
98,701
98,568
98,409
98,230
97,968
97,605
96,984
96,019
94,390
.91,558
87,009
79,953
68,405
52,638
33,369

100,000
98,653
98,405
98,286
98,188
;98,031
97,865
97,659
97,367
96,978
96,321
95,228
93,304
90,207
84,982
76,573
63,911
46,908
27,191

100,000
98,258
97,936
97,779
97,618
97,389
97,156
96,923
96,579
96,069
95,303
93,949
91,811
88,196
82,406
73,477
60,228
43,071

. 24,842

100,000
98,947
98,749
98,629
98,518

. 98,194
97,791
97,379
96,897

;r 96,327
95,447
93,989
91,428
87,082
80,300
70,570
57,707
41,581
24,273

100,000
98,860
98,659
98,531

' 98,407
98,073
97,662
97,248
96,768
96,189
95,260
93,625
90,863

' 86,192
79,120
69,497
56,192

,39,889
22,714

ה
100,000
.98,476
98,240
98,092
97,945
.97,583
97,077
96,661
96,140
95,498
94,462
92,618
89,508
84,623
77,675
67,390
53,271
36,626
20,189

האוניוס בל
100,000
97,958
97,614

י '97,390
97,181
96,638
96,031
95,533
95,009
94,167
93,024
91,062
87,820

י 82,827
75,368
64,318
49,726

. 33,371
18,068

0
1

5
10
15
20
25
30
35

י 40
45
50
55
'60
י 65
70
75

■80
85

 0
■הודים

100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
Jews
100,0000

1,98,32498,72399,04899,13298,64598,93399,21599,2941

598,09298,55098,898. 98,99098,44898,76799,08899,1725
1097,92698,44198,78498;89698,33098,67899,01999,09710

. 15 97,75998,33398,69698,81998,20298,59998,95999,04715 "

20'97,22397,98998,37098,51097,996.98,46198,82698,92220
2596,60397,48197,97898,13297,77198,29498,66898,76725
3096,11197,07397,567.97,72597,55698,087.98,48098,59130
3595,61396,569_97,071 ' 97,22497,23597,86398,23998,34435
4094,80395,953 96,504 96,67496,75097,44297,88197,99340

' 4593,71994,950. 95,60695,82796,00796,81197,26297,37845ל ■י

י,50 91,797. 93,16294,00794,42594,69195,72296,30396,42750
5588,60890,13391,31691,936; 92,56393,81694,61794,83255
60 83,637. ;85,334.. .86,740.. 87,70088,94590,77591,70692,06960
י6576,159 78,35879,70280,98883,17385,560"87,123* "87,63865"
7065,07268,00370,08171,29174,29677,21979,53080,63170
7550,35353,842: 56,55158,205 61,01664,626167,81069,16275
80 33,66236,96240,078. 41,83943,69147,54051,13553,34880
.8518,055.,20,25222,69124,30225,13927,39831,67633,94485

'הוזים' ..NonJews1לא . __

0100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,0000
196,80597,69898,30398,45196,94297,77198,36798,4851

596,07397,17297,90698,07796,26397,22197,96798,1095
1095,727'96,91097,70197,89495,97597,01797,78197,92410
1595,37496,63097,48697,68095,72596,83397,63997,76615

2094,85196,18697,14197,33095,40096,61 197,46497,59920
2594,22795,69796,66196,84494,99196,42797,25097,41625
3093,59795,13496,20396;41494,60296,21597,05597,22530 .

3592,80594,52795,71495,98694,13195,87996,73196,91935
4091,74493,72794,96095,30993,52195,34496,38896,54040
4590,18392,54393,81894,20892,67394,55595,65895,85045
5087,82690,29291,76092,41690,90993,33394,63594,76050
5583,96386,41588,40889,38488,44191,23692,75992,92555
6078,320.80,39082,66884,07384,49087,38989,00389,48160
6570,57673,18874,90976,31677,79881,70083,45083,59765
7059,27562,94464,84765,43467,33371,55774,95075,53770
7545,06348,14953,79654,61353,69857,21461,59462,01875
8031,59033,77738,79940,76737,80740,42444,92345,62480
8518,81419,89324,34725,57422,30524,32027,44327,24385

. nmmiL'Si nun/רזרוא 1ראה For reliability of estimates  see Introduction.
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ומין דת סיבה, לפי פטירות, מוות סיבות

Jews

1990
1991

1985
1989

11981
1984

1975
1979

11970
1974

'1965
1969

1960
1964

1955
1959

1950
1954

מספר
ברשימת
תמותה
מהדורה
ICD
9

Rates
687
0
0

)0)

11

9
16
3

21
15
1 '
7

74
0
6

18

0
2
1

81
57
73
64
5
16
(0).

2
0
0
ך

15

0

0
5

36
86
7
4
15
6
1

7

per 100,000 population
725 725 721

0

11

0
0
2

0
6
0
10
39
86
10
5

20
8
2
4

0

0
0
10
0
0

1

0
0
8
0

12
48
77
10
4
12
6
2
2

141

9

0
1

1

י 0
,6
6

201
28
93

16
1

10

2
0
0

13
18
37

15

15

730
3
2
0
0

131

10
0
1

1

0
8
6

213
22
100 

15
1 .

11

2
0
0
14
24
29

18

18
7

.תושבים ל100,000 שיעורים
669 580 593 646

4 8 14  31
3 4 6 13
011
0 0 0 0

118

1

1

0
8
7

183
19
89

15
1

3

1

13
24
21

13

106

151

18
68

י 21
. 1

95

127
19
66

29
2

4 4
י 1 2

14 17
24 29
19 22

85

1 1 1

2 2 3
0 1 1

9 11 11
7 8 6

102
19
64

34
1

5

3

17
37
39

הכל 0ך
המעיים של זיהומיות מחלות

/ , . שחפת
" " שעלת

מנינגוקוקוס ע1 יהום
צפדת

הדם אלח
שחורות אבעבועות

חצבת
מלריה

אחרות זיהומיות מחלות
ממאירות שאתות

הקיבה
י הגס המעי

הטבעת ופי העקול המעי החלוזולת,
והריאה הסימפונות הנשימה, קנה

השד
הרחם צוואר

לאוקמיה
אחרות

ממאירות לא שאתות
מוגדרות ובלתי אוזרות שאתות

סוכרת
תזונתי כחשון

חלבוןקלוריות  אחרת תזונה תת
רם חוסר

העוצבה דלקת
י חריפה שיגרון קדחת

. כרוני לב שיגרון
" י דם לחץ יתר

הלב שריר של חריף אוטם
אחרת איסכמית לב מחלת

אחרות לב מחלות
שבמוח הדם כלי מחלות

שומנית סרשת
ריאות דלקת

שפעת
י וגנחת נפחת סימפונות, דלקת

ותריסריון קיבה כיב
התוספתן דלקת

שבר
הכבר ושחמת הכבד של כרוניות מחלות

תסמונת כליה, מחלת כליות, דלקת
חולה כליה

הערמונית עיצוב יתר
הפלות

ישירות מילדותיות סיבות
מולדים מומים
בלידה חבלה

סבליזתיות סיבות
מוגדרות בלתי וסיבות סימפטומים 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 ב967ו, מלחמה חללי כולל לא
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CAUSES OF DEATH
DEATHS, BY CAUSE, RELIGION AND SEX

1991

:narThereof:No. in
האוכלוסייה }jMortality

Total populationJews ot/,tG'rtroiDMoslemslist
Cause of deathICD

GHDTנקבותrna,7j9נקנותזכרים

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

O D'IDOOD'o^ninumbersAbsolute
16,28114,98513,518 14,7001,1801,040TOTAL

6105 62Intestinal infeciious diseases1

996 92Tuberculosis2
_Whooping cough3
321Meningococcal infection4
1__ 1Tetanus5

220247220 2011422Septicaemia6
__Smallpox7
11_ _11Measles8

_Malaira9
252524 2221All other infectious diseases10

Malignant neoplasms
227181166 21388Stomach11
381337321 368107Colon12
766562 7513Rectum, rectosigmoid junction and anus13
635242233 571447Trachea, bronchi and lung14

66562420Female breast15
_32301Cervix uteri16

145149134 13097Leukaemia17
1,6911,4961,418 1,5976354Other18

_321Benign neoplasms19
13310193 12747Other and unspecified neoplasms20
369418333 3372359Diabetes mellitus21

11_11Nutritional marasmus22
175 11Other protein caloric malnutrition23

455849 3766Anaemias24
1555 141Meningitis25
_1 . 1Acute rheumatic fever26

267967 25112Chronic rheumatic heart disease 1227
82161135 72917Hypertensive disease28

1,9861,5581 ,449 1 ,82011468Acute myocardial infarction29
1,4161,1141,026 1,3166850Other ischaemic heart disease30
1,7401,7121 ,544 1 ,570131116Other heart disease31
1,3721,5761,430 1,28160106Cerebrovascular disease32
104118112 9934Arteriosclerosis33
303330300 2791822Pneumonia34

_11Influenza35
9310593 79910Bronchitis, emphysema and asthma36
453128 4141Ulcer of stomach and duodenum37
577 5Appendicitis38
777 7Hernia of abdominal cavity39

164118110 147114Chronic liver disease and cirrhosis40
375255229 3511620Nephritis, nephrotic syndrome and41

nephrosis
1212Hyperplasia of prostate42

__ __Abortion43
211Direct obstetric deaths44

18516378 1067475Congenital anomalies45
_211Birth trauma46

230175115 1606543Other perinatal conditions47
1,076843706 901150110Signs, symptoms and illdefined causes48
2,0041,9681.819 1,828126112Other diseases49
2108467 1583612Motor vehicle accidents50
557571 5233Accidental falls51
375263234 3174324Other accidents52
1254845 11091Suicide53
382723 2694Homicide54
27210788 2303312Other external causes55

1 Excl. war casualties in 1967. 1973 and 1982. See introduction.
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וסיבה גיל מין, לפי פטירות

1991

ברשימת גילמספר
רוכל "10 תמותה

ICD9
J 1 1 1 VJJ1 J'O

Total0242544

מוחלטים מספרים
הכל סן  16,2811,059748זכרים

תושבים ל100,000 עורים
הכל 66287110סן

זיהומיות110 1121מחלות

ממאירות1118 128421שאתות

15סוכרת21

דם28 לחץ 3תר

הלב29 שריר של חריף 815אוטם
אחרת30 איסכמית לנ 583מחלת
אחרות31 לנ 7116מחלות
במוח32 דם כלי של 562מחלות
הדם33 מחזור של אחרות 4מחל1ת

ריאות34 (1)122דלקת
וננחת36 נפחת סמפונות (1)4דלקת
כבד40 72מחלות
כליה41 (0(0)15מחלות
סולדים45 (1)814מומים
אחרות47 סבלידתיות 919סיבות

מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 441421סימנים,

(149 (שארית האחרות המחלות 93810כל

ממונע50 רכב של 978תאונות

526התאבדות53

(5055 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 301320כל

מוחלטים מספרים
הכל סר  14,985743487נקבות

uת ל100,000 שניםעורים

הכל 6026471סן

זיהומיות110 122מחלות

ממאירות1118 127434שאתות

17סוכרת21

דם28 לחץ 6יתר

הלב29 שריר של חריף 631אוסם

אחרת30 איסכמית לב 45מחלת
אחרות31 לב 3(1)69מחלות

במוח32 דם כלי של 632מחלות

הדם33 מחיור של אחרות 5מחלזת

ריאות34 131דלקת

וננחת36 נפחת סמפונות (1)4דלקת
כבד40 5מחלות
כליה41 (100מחלות
מולדים45 714מומים

אחרות47 סבלידתי1ת 715סיבות

מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 34108סימנים,

(149 (שארית האחרות המחלות 9179כל

ממונע50 רכב של 323תאונות

(1)2התאבדות53
(5055 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 1957כל
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DEATHS, BY SEX, AGE AND CAUSE

1991

AgeNo. in

Cause of deathMortality list

45646574758485+ICD9

numbersAbsolute
2,6403,6495,4752,708MALES TOTAL

per 100,000 populationRates
7533,0597,90018,904TOTAL
1039124441Infectious diseases110
2107871,3612,434Malignant neoplasms1118
2391199280Diabetes mellitus21

41248140Hypertensive disease28
1114331,0922,007Acute myocardial infarction29
642977691,972Other ischaemic heart disease30
763368892,846Other forms of heart disease31

382829261,727Cerebrovascular disease32
42555133Other diseases of circulatory system33
534163727Pneumonia34
519)49(63Bronchitis, emphysema and asthma36
154752)49(Chronic liver disease and cirrhosis40
1064203769Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

_Congenital anomalies45
____Other perinatal conditions47

62143365818Signs, symptoms and illdefined conditions48

663491,3263,965All other diseases (residual 149(
91326)35(Motor vehicle accidents50

91219)49(Suicide53

3476234483All other external causes (residual 5055(

numbersAbsolute
1,9223,1795,4943,160FEMALES TOTAL

per 100,000 populationRates
5012,1446,27917,084TOTAL

734128435Infectious diseases110
2215871,0061,571Malignant neoplasms1118
2286161348Diabetes mellitus21

32578239Hypertensive disease28
392778301,408Acute myocardial infarction29
251705361,603Other ischaemic heatr disease30
371888073,049Other forms of heart disease31

282238402,114Cerebrovascular disease32
11262185Other diseases of circulatory system33
428147701Pneumonia34

51735103Bronchitis, emphysema and asthma36

73531)38(Chronic liver disease and cirrhosis40

837118304Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41
_Congenital anomalies45

'__Other perinatal conditions47

2796296880Signs, symptoms and illdefined conditions48

452581,0333,641All other diseases (residual 149(
3813Motor vehicle accidents50
4)6()10(Suicide53
1556149511All other external causes (residual 5055(
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי תינוקות, פטירות
נבחרת וסיבה

חי לידות ל1,000 שיעורים

מספר

ברשימת

מוות סיבת

1 19701 97419801984

תמותה

No. in
Mortality

List
ICD9

הכל סך
Total

06
ov

days

727
O'D'

days

2111
D'1u11n

months
הכל סך
Total

06
D'D'
days

727
D'O'

days

2111
חודשים

months

כולל 21.911.42.48.114.47.31.85.3סך
1a"vnr\ של זיהומיות 1.600.11.50.100.1מחלות

האחרות210 והספיליות הזיהומיות המחלות 0.60.10.10.40.40.10.10.2כל
ריאות34 2.00.30.31.40.70.10.10.5דלקת
מולדים45 4.92.00.82.13.31.70.51.2מומים

אחרות47 סבלידתיות 9.98.80.80.36.24.80.80.6סיבות

חיצוניות5055 0.400.10.30.300.10.2סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 2.50.30.22.03.40.60.42.5כל

הכל סך  18.611.51.95.211.86.71.63.5יהודים
המעיים1 של זיהומיות 0.600.10.500מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 0.40.10.10.30.20.100.1כל

ריאות34 1.20.20.20.80.3000.2דלקת

מולדים45 4.41.80.71.92.81.50.41.0מומים

אחרות47 סבלידתיות 9.99.00.60.25.84.60.80.4סיבות

חיצוניות5055 0.300.10.20.2000.2סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 1.80.20.21.42.40.50.31.6כל

הכל סך  32.111.43.717.022.69.02.710.9לאיהודים

המעיים1 של זיה1מיות 4.800.34.40.200.2מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 1.00.10.20.70.90.10.20.6כל

ריאות34 4.40.40.53.51.80.10.21.5דלקת

מולדים45 6.52.51.13.04.92.30.62.0מומים
אחרות47 סבלידתיות 10.08.01.30.77.35.40.91.0סיבות

חיצוניות5055 0.70.10.10.50.600.10.5סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 4.70.40.24.16.81.00.65.1כל

ב19701973. ירושלים מזרח תושבי של המקרים כולל לא 1

ימים. 36423 2
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INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SELECTED
CAUSE

Ratesper 1,000 live births

1985198919901991

Cause of death הנ> סך
Total

06
.en
days

727
.

days

2111
o"v!n1n
months

הכל סך
Total

06
Q'D'
days

727

days

111
O'vrun
months

10.95.71.63.79.64.71.53.4GRAND TOTAL

0.100.1Intestinal infectious diseases

0.2000.20.2)0(0.2All other infectious and parasitic diseases

0.3000.30.2)0()0.1(0.13neumonia

3.11.70.51.02.61.4050.7Congenital anomalies

4.63.60.70.34.13.00.70.4Other causes of perinatal mortality

0.50.10.10.30.40.10.10.2External causes

2.20.40.31.62.10.30.11.7All other and unspecified causes

8.85.01.32.67.64.21.32.1JEWS  TOTAL
00Intestinal infectious diseases

0.1000.10.10.1All other infectious and parasitic diseases

0.2000.20.1)0.1(Pneumonia

2.31.20.40.71.81.00.40.4Congenital anomalies

4.43.40.70.34.02.90.80.3Other causes of perinatal mortality

0.40.10.10.20.2)0()0(0.2External causes

1.60.30.21.11.30.20.11.0All other and unspecified causes

16.87.62.27.014.66.21.96.5NONJEWS  TOTAL
0.30.10.3Intestinal infectious diseases

0.500.10.40.4)0.1(0.3All other infectious and parasitic diseases

0.6000.50.40.3Pneumonia

5.42.90.81.74.62.40.61.6Congenital anomalies

5.34.10.80.44.43.10.70.6Other causes of perinatal mortality

0.80.10.10.50.7)0.1()0.1(0.5External causes

4.00.40.43.14.00.50.33.2All other and unspecified causes

1 Excl cases of residents of East Jerusalem between 19701973.
2 28364 days.
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INFANT MORTALITY, BY AGE,
SEX AND POPULATION GROUP

גיל, לפי תינוקות, nnirm
אוכלוסייה וקבוצת מין

ל1,000 n■שיעורים rup7Rates per 1 ,000 live births

התינוק גיל

1FemalesקבותMalesזכרים

1975
1979

1980
1984

1985
1989

1987
1991

1975.
1979

1980
1984

1985
1989

1987
1991

Age of infant

האוכלוסייה opulationTotal>כל 1

הכל 20.515.412.110.617.513.610.49.3TOTALסן

מחורש 13.310.28.17.110.48.16.55.9Lessפחות than one month

ימים 6010.68.16.55.68.16.45.14.606 days
ימים 2772.72.11.61.52.51.81.51.4727 days
ימים 364287.15.24.03.67.05.53.93.328364 days

Jewsיהודים

הכל 016.812.89.98.813.110.78.17.1TOTALך

מחודש 12.19.17.16.39.17.45.74.9Lessפחות than one month

ימים 609.97.45.74.97.35.94.53.906 days
ימים 2772.21.71.31.42.01.51.21.1727 days
ימים 364284.73.72.82.53.83.32.42.228364 days

NonJewsלאיהודים

הכל 31.922.917.215.630.322.117.015.0TOTALסן
מחודש 17.812.810.29.113.910.39.18.5Lessפחות than one month
ימים 6013.010.18.17.210.27.77.06.406 days

ימים 2774.12.72.21.83.8252.22.1727 days
ימים 3642814.810.06.96.616.411.87.86.428364 days
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ותיירות הגירה תנועות

הסדר פי על יום, 14 עד  בסיני לביקור מישראל
.1989 במרס מה15 המופעל

והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים מספרי
המופיעים מאלה במקצת שונים זה, בפרק המובאים
"תחבורה  18 לפרק מבוא (ראה תחבורה על בפרק

ותקשורת").
בגבול: שנרשמו העולים רק כלולים 4.1 בלוח
גם בו הכולל ,5.2 בלוח המובא מזה שונה מספרם
משרד של האוכלוסין מינהל בלשכות ששינו אלה
לעולה ארעי תושב או מתייר מעמדם את הפנים
,2.2 שבלוח הנת!נים מן גם ושונה בכוח, לעולה או
אזרחים וגם מעמדם את ששינו אלה את גם הכולל
את ב1970, החל הלוחות כל כוללים כן, כמו עולים.
עולים" "אזרחים כוללים אינם אך הלאיהודים העולים

לעיל). הגדרה (ראה
כוללים אינם 4.6 עד 4.3 בלוחות המספרים
דרך לחו"ל היוצאים ירושלים מזרח תושבי תנועת
תחנת דרך תושבים ותנועת בכוח עולים הירדן, גשרי
מספר זאת, לעומת ו1990. ב1989 אילת הגבול
שנפסרו אנשים גם כולל בחו"ל השוהים התושבים
הגרים תושבים כולל החוזרים התושבים ומספר בחו"ל
בלבד. לביקור ארצה והבאים לארץ בח1ץ בקביעות
 לישראל הסטטיסטי ירחון ראה זו קבוצה (לאומדן
4.64.3 לוחות בין ההבדל מכאן .(1993 3 מס' מוסף,
כלולות. אלה תנועות שבהם ו4.2, 4.1 לוחות לבין

תנועת על הנתונים מקורות של נוסף פירו0
תיירות על בפרסומים למצוא אפשר ותושבים תיירים

המיוחדים. הפרסומים בסדרת
לוח שנת לפי הוא החישוב ו4.5, 4.4 בלוחות
רצופים חודשים 12 לפי הוא החישוב 4.6 בלוח ואילו

אלה. לוחות בין ההבדלים מכאן ומעלה;
נתונים מובאים 4.5 לוח של העליון בחלק
של שנתיים) (ממוצעים נסו תוספ1ת המבטאים
הם אלה שונות. בתקופות בחו"ל תושבים מספר
של התוספת) של היווצרותה שנת (לפי מאזנים
בחו"ל ונשארו שונות בשנים שיצאו התושבים מספר
הלוח, בראש המצוינות שהייה לתקופות ברציפות

ארצה. שחזרו אלה בניכוי
ששהו התושבים למצבת נוספו ב1989, לדוגמא:
זה מספר תושבים: כ14,200 שנתיים מעל בחו"ל
ולא ב1987 לחו"ל שיצאו אלה בין כהפרש מתקבל
ב1989 ארצה שחזרו אלה בניכוי 1989 סוף עד חזרו

שנתיים. של בחו"ל שהייה לאחר
המ האוכלוסייה בסיס על מחושבים השיעורים

התוספת. היווצרות בשנת מוצעת,
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
אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שונות שהייה

שחזרו.

אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
לסוג מתאים טופס וממלאים הגבול ביקורת מתחנות
על ועוד); תייר תושב, בכוח, עולה (עולה, האשרה
הנכנסים מספר על דו"ח נערך הטפסים, ספירת פי
הבסיס הם בטפסים הפרסים לסוגיהם. והיוצאים
תכונות לפי הגירה תנועות על הסדרות להכנת
נמל דרך היא בגבולות התנועה עיקר הנוסעים.

גוריון. בן תעופה

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 כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969
תש"י1950,  השבות חוק לפי עולה לתעודת או
העולה לתקופה בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה

חודשים." 3 על
עולים של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח,
בעת ישראלי לאזרח שנולד מי עולה: אזרח

להשתקע. בכוונה לישראל ונכנס בחו"ל, שהותו
של לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
וכוי. לימודים זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה
"אוכלוסייה (ראה קבוע תושב יוצא: תושב
למטרת לחו"ל היוצא (2 בפרק בהגדרות קבועה"

אחרת. מטרה או הגירה, שליחות, עסקים, ביקור,
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח תייר:
או ארעי תושב בכוח, עולה עולה, אזרח עולה, ושאינו

דיפלומטים. גם כלולים התיירים בין בשיוט; נוסע
צי ואוניות חופים בשיט מבקרים בשיוט: נוסעים
באונייה לרוב הלנים ליומיים, או ליום כלל בדרך זרות,
באוניות "מבקרים נקראו אלה מבקרים 1984 (עד

סיור").
בכוח: לעולה או לעולה מעמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם
פרק (ראה בכוח עולה של או עולה של מעמד וקיבל

.(5

חישוב ושי0ות הסברים
תושבים תנועת גם הלוחות כוללים ב1970 החל
אחרת. צוין כן אם אלא ירושלים, מזרח של ותיירים

משנת וכן ,1988 סוף עד 1985 מאי מחודש
במעבר ותיירים תושבים הלוחות כוללים ואילך 1991
סוף (עד אילת גבול תחנת דרך ימים) 14 (עד לסיני

טאבה). מעבר  1990
דרך במעבר ותיירים תושבים ,199011989 בשנים
המפורטים. בלוחות לא אך ,4.1 בלוח כלולים אילת
כניסות או יציאות הן אילת דרך המעברים מרבית
יצאו אשר בהתאמה תיירים ושל תושבים של חוזרות
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הכנסות ועל מלון בבתי תיירים תנועת על נתונים כ349,200 נסו הצ0ברו 1989 בסוף לדוגמא:
ושירותי מסחר  17 בפרק מופיעים מתו,רות ומלאו 1987 עד 1948 מאז יצאו אשר תושבים

|א|ל fZJ ל|ן] האןחה גם (ראה ברציפות^ בחו"ל לשהותם ומעלה שנתיים
שם). בחו"ל", ישראל תושבי למספר "אינדיקטורים

ובאויר בים בינלאומית נו0עים תנועת על נתונים פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגל
תחבורה  18 בפרק מופיעים שכר טיסות ועל בגבול, המעבר שנת לבין הלידה שנת בין ההפרש

ו18.12. 18.11 ,18.8 לוחות ותקשורת, המעבר. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי

נבחרים פרסומים

1979/80 יוצאים ותושבים ת"רים 0קר 686 מיוחדים פרסומים
19891990 תיירות 901 אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416

ו 992 לישראל תעל"ה 944 בי חלק ו 948 972ו לישראל העלייה 489

MIGRATION AND TOURISM 158



SUMMARY TABLES סיכום mntr
ויציאות, ,5כניסות BY'AHTUHcf!< ANU Utlahkival:

ג4.1 אשרהלפי IY)1ג OF VISACATEGOF

נוסעיםniimnאזרחיםעולים

הכל בכוחיסן בכוח3תושבים1עוליםועולים בשיוטתייריםעולים

TotalImmigrantsImmigratingResidents2MovementsTemporaryTouristsCruise
and potentialcitizensof potentialresidents4passengers
immigrants1immigrants3

n10'j3Arrivals

15V 1948199244,349,6272,197,93813,873,029216,314277,69524,879,8212,904,830
19481949383,919341 ,24915,92926,741

19501954678,257395,01596,169■3,767169,94013,366

19551959685,513211,561173,26112,631276,10111 ,959

196019641,570,892244,506364,08831,227849,19481,877
196519692,450,265105,728539,2371,37547,2471,607,503149,175

197019744,367,3974,039 198,456983,84346,55222,5472,889,976221,984
197519796,550,0774,444 106,9721 ,764,05942,52619,9554,153,731458,390
198019849,115,0518,096 65,7973,193,79664,30246,6175,142,628593,815
1985198910,787,5248,604 59,143§3,767,10438,64540,702§6,171,561701 ,765

19902,479,9262,033 195,500921,0816,46513,1281,131,725209,994

§1 9912,309,8732,075 171,169990,6058,53619,463951,201166,824

*19922,970,9332,868 70,6831,063,8577,91320,4111 ,509,520295,681

Departuresיציאות
15V 1948199242,428,21114,466,559295,955321,44424,439,4232,904,830
1948194943,17921,61021,569
19501954329,160151,7404,018160,03613,366
19551959519,935231,52711 ,720264,72911 ,959

196019641,352,566418,48830,892821,30981,877
196519692,363,661588,7092,46051,2721,572,045149,175
197019744,212,2721 ,043,49480,46436,9092,829,421221,984

197519796,462,9951 ,834,47065,30526,7054,078,125458,390
198019849,074,9913,271,61576,26052,6815,080,620593,815
1985198910,753,607§3,866,79547,72247,685§6,089,640701,765

19902,324,768§931,6958,88514,1911,160,003209,994
§19912,120,1801,026,1588,41819,800898,980166,824

*19922,870,8971,080,2586,44125,5711,462,946295,681

מאזן
rBalance

19481949340,740341,2495,6815,172
19501954349,097395,01555,5712519,904
19551959165,578211,56158,26691111 ,372

19601964218,326244,50654,40033527,885
1965196986,604105,72849,4721,0854,02535,458
19701974155,1254,039 198,45659,65133,91214,36260,555
1975197987,0824,444 106,97270,41122,7796,75075,606
1980198440,0608,096 65,79777,81911,9586,06462,008
1985198933,9178,604 59,14399,6919,0776,98381,921

1990155,1582,033 195,50010,6142,4201,063■28,278

§1 991189,6842,075 171,16935,55311833752,212
*1992100,0362,868 70,68316,4011,4725,16046,574

tables 2.2 and 5.1. Table 5.2 presents data on change of status.
Incl. movement of residents of East Jerusalemvia the Jordan bridges:
in 1992  29,404 arrivals and 27,360 departures, aswell as movement
of Israeli residents to Mecca  4,671 departures and 4,026 arrivals.
Movement through borders after first entrance
As of 1952.

בלוח 5. 11 2.2 ולוחות מבוא ואה לישראל; כניסתם בעת אשור. 0וג פי על
מעמד. שינוי על נתונים \w 5.2

29,404  1992 בשנת הירדן; גשרי דרך ירושלים מזרח חושבי תנועת סלל
4.671  למכה שיצאו ישראל תושבי תנועת וכן יציאות ו360,ל2 כניסות

כניסות. ו4,026 יציאות
ראשונה. כניסה אחרי בגבולות תנועה

ב1952. החל
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ARRIVALS AND DEPARTURES, BY
ROUTE AND CATEGORY OF VISA

דרך לפי ויציאות, כניסות
אשרה וסוג מעבר

1992

תושביםתנועתעולים
הכל בכוחסך בכוחa'je/inועולים ת"חםארעייםעולים

TotalImmigrantsResidentsMovementTemporaryTouirstsRouteמעבר
and potentialof potentialresidents
immigrantsimmigrants

Arrivalsכניסות הכל 2,970,93370,6831,063,8577,91320,4111,509,520TOTAL'סן
2,230,92570,302884,6397,13511אויר ,6751,257,174Air
43,54638124,5423116618,426Seaים

397,913154,6767478,570233,920Landינשה
הירדן 290,343233,442265256,247Jordanמעברי border
מצרים 265,729119,0297291,215144,756Egyptianמעברי border
לבנון 41,8412,205166,70332,917Lebaneseמעברי border

Departures.גיאות הכל 32,870,8971,080,2586,44125,5711,462,946TOTALסן
2,158,916909,5725,82216,6581אויר ,226,864Air
45,37427,1663123917,938Seaים

370,926143,5205888,674218,144Landיבשה
הירדן 269,703232,920260436,177Jordanמעברי border
מצרים 253,638108,0905651,179143,804Egyptianמעברי border
לבנון 47,5852,510216,89138,163Lebaneseמעברי border

1 Incl. cruise passengers and immigrating residents.
2 Incl. movements of residents of East Jerusalem via the Jordan Bridges

 29,404 arrivals and27,360 departures, aswell asmovement of Isareli
residents to Mecca 4,671 departures and 4,026 arrivals.

3 Incl. cruise passengers.

עולים, ואזרחים בשיוס נוסעים V7D
כניסות 29,404  הירדן נשרי דרך ירושלים מזרח תושבי תנועת כולל 2

יציאות 4,671  למנה שיצאו ישראל תושבי תנועת וכן יציאות ו27,360
כניסות. ו4,026

בשיוס. נוסעים נולל 3

RESIDENTS
DEPARTURES AND RETURNS OF
RESIDENTS1, BY YEAR OF
DEPARTURE AND RETURN
Thousands

לארץ לחוץ יציאות
לפי תושבים1, של וחזרות
חזרה ושנת יציאה שנת

אלפים

תושבים

חזרה עונת לפי jinmReturns, by year of returnחזרו לא
יציאה 1992יציאותשנת סוח עד
Year ofלארץ הכל2לחוץ Didסך not
departureDeparturesTotal219481985198619871988198919901991*1992return till

end 1992

1948199213,517.212,936.37,069.3628.6757.9786.9849.9846.01,034.5 963.2580.9 Upto 1975 w2,597.32,408.42,407.50.70.2__188.9
1976256.9244.2244.00.2__ _12.7
1977290.4278.9278.60.20.1__ _11.5
1978386.2379.5379.10.30.1_ _6.7
1979445.7437.8436.60.60.30.20.1~7.9
1980466.1449.0445.81.10.70.60.30.20.1 0.217.1
1981557.4550.5546.11.61.00.80.40.30.1 0.26.9
1982594.2581.7575.82.31.40.80.60.30.2 0.312.5
1983725.7715.1703.45.02.81.70.90.60.3 0.410.6
1984685.3676.5648.814.26.23.21.81.10.5 0.78.8
1985505.8491.7403.662.114.15.52.91.60.8 1.114.1
1986655.2645.1540.379.014.65.52.71.2 1.810.1
1987771.4755.8652.077.415.36.02.0 3.115.6
1988805.7791.5682.183.416.03.6 6.414.2
31989869.7856.7738.792.37.7 18.013.0
31990854.0832.7724.918.6 89.221.3
1991997.3938.196.3 841.859.2
.19921 ,052.9903.1903.1149.8

Excl. themovement of residents of East Jerusalemvia the Jordan
bridges and potential immigrants, but includes the movement ol
residents to Mecca (see note 2 to Table 4.2).
Incl. about 5,000 residents who departed before 1948.
Excl. movement of residents via the Elat checkpoint.

כולל בכוח"אך ועולים הירדן נשרי דרך ירושלים מזרח תושבי תנועת כולל לא
.(4.2 ללוח 2 הערה (ראה למכה התושבים תנועת

.1948 לפני שיצאו תושבים כ6,000 נולל
אילת. ננול תחנת דרך תושבים תנ1עות נולל לא
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DEPARTURES1 AND RETURNS OF
RESIDENTS, BY PERIOD OF STAY
ABROAD2
Thousands

לארץי לחוץ יציאות
לפי תושבים, של וחזרות

לארץ2 בחוץ שהות תקופת
אלפים

יציאות

בחולסעל 1nu:onn 

Thereof: stayed abroad over 
חזרו לא

 nmn
הכל4 סך

Returns 
total4

בחול ששהו לאחר חזרו נזהם:
Thereof: returns after staying abroad

לחוץ

הכל סך
Depar
tures3
 total

1

שנה
1 year

2
/O'K

years

3
שנים
years

4
שנים

years

סוף עד
1992
Did not
return
till end
1992

no
mvun
Less
than

1 year

mtu
itfyni ■

הכל 0ך
1 year
jnd over
 total

1

1 year

2
/O'JH
years

3

D'ZV)

years

+4

years

1971170.022.413.610.69.05.4162.2144.317.97.43.92.14.5

1972184.820.313.49.97.94.21785160.817.77.83.51.94.5

1973207.629.921.417.214.811.1198.4179.918.58.83.91.64.2

1974233.933.123.518.916.412.0208.4194.414.06.93.01.42.7

1975246.630.220.315.613.29.7230.9214.716.28.43.51.62.7

1976256.932.722.218.016.012.7239.2220.318.99.64.22.03.1

1977290.430.420.816.614.711.5277.4256.820.610.04.52.43.7

1978386.226.515.911.99.76.7380.4358.322.110.54.7254.4

1979445.731.319.614.311.27.9429.2418.620.69.64.22.44.4

1980466.143.330.924.421.817.1435.4414.720.710.64.32.03.8

1981557.432.418.413.511.36.9542.3521.121.211.84.01.93.5

1982594.233.322.218.416.1125586.1562.423.712.45.22.23.9

1983725.733.422.317.314.510.6723.2693.929.314.06.63.25.5
1984685.336522.316.112.98.8668.0644.9 .23.111.14.92.64.5

1985505.840.126.020.517.614.1484.5463.321.211.13.82.24.1

1986655.235.921.315.813.110.1628.6602.426.214.25.02.34.7
1987771.442.026.720.717.615.6757.9731.026.914.16.22.83.8
1988805.740.224.217.814.214.2786.9759527.414.65.53.24.1

61989869.738.720.713.013.0849.9822.127.815.35.52.94.1

51990854.049.321.321.3846.0817.228.816.06.02.74.1

§1991997.3.59.259.2963.2931.032.218.06.43.14.7
19921,052.9149.81,034.5999.435.118.67.73.65.2

1 See note 1 to Table 4.3.
2 For computation of years of stay, see Introduction  "Explanations

and Methods of Computation.■
3 By year of depatrure.
4 By year of return.
5 Excl. movement of residents via the Elat checkpoint.

.4.3 ללוח ו הערה ראה 1

במבוא. חישוב ושי0ות הסברים בסעיף הסבר ראה השהות, שנות לחישוב 2
יציאה. שנת לפי 3
חזרה. שנת לפי 4

אילת. נבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 5

161 ותיירות הגירה תנועות



RESIDENTS REMAINING
ABROAD FOR CONTINUOUS
PERIODS1

להם iKVnw oawm
רצופות שהות תקופות

בתו"לי
Rates2

מעל
4 שנים

More than
4 years

2Dmieiu

מעל
שנתיים

More than
2 years

מעל
שנה

More than
1 year

Absolute numbers מוחלטים מספרים

מעל
4 שנים

More than
4 years

מעל
שנתיים

More than
2 years

מעל
שנה

More than
1 year

Net periodical additions  annual average שנתי נומוצו!  תקופתיות נטו תוספות

1963196410,1008,8004.23.6
196519698,0007,8006,6003.02.92.4
197019745,4003,4004,3001.71.11.4

1975197911,00011,6008,6003.13.22.4
1980198411,1009,90010,4002.82.52.6
1985198913,00011,70010,0003.02.72.3

198814,6008,5008,8003.31.92.0
198912,40014,20013,5002.73.13.0
19909,90011,4009,0002.12.41.9

§199117,1006,50012,9003.51.32.6

ו199224,1004,8009,0004.70.9 .8

15.5.1948!) מצטברים מספרים

Cumulative numbers as of 15 V1948
נקובה שנה כל סוף tv

Till end of each specified year

1964147,100129,300

1969187,000167,300138,600
1974213,800184,100160,300
1979268,700.242,100203,300
1984324,200290,800255,100
1988377,000335,000293,200
1989389,400349,200306,700
1990399,300360,600315,700

§1991416,400367,100328,600
.1992440,500371,900337,600

1 See explanation in "Explanations and Methods ofComputation" in the introduction.
2 Per 1 ,000 residents in Israel.

במבוא. חישוב ושיטות הסברים בסעיף הסבר ראה
בישראל. תושבים ל1,000
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DEPARTURES ABROAD OF
RESIDENTS1,BY AGE

של לארץ לחוץ יציאות
גיל לפי תושבים1,

19911992Age§199119921983198521990§1983198521990גיל

D'TinMאלפים

ThousandsPercents
725.7505.8854.0997.31,052.9100.0100.0100.0 100.0100.0TOTAL3

04
51464 1|43.484.5

26.4
71.0

23.2
68.48.88.6

2.2
6.5

04
514

151930.220.647.055.457.74.24.15.2 5.55.51519
202447532.060.686.792.76.66.48.7 7.18.82024
252969.144.969.888.194.59.58.98.8 8.29.02529
3034
3544234.4|

.211.6|

167.5266.882.4
210.6

87.7
222.232.333.38.3 31 221.413 '^

8.4
21.3

3034
3544

4554
5564

143.3234.6159.0
110.4

184.3
116.4

29.128.416.0 275
11.2 17.6כי

11.1
4554
5564

65+68.751.990.5105.8101.19.510.310.7 10.69.665+
ידוע 0.10.20.20.20.1Motלא known

חציוני 39.739.939.338.241.0Medianגיל age

1 See explanation in 'Explanations and Methods of Computation'
in the introduction. and note 1 to Table 4.3

2 Excl. movement of residents via the Elat checkpoint.
3 Incl. residents departed to Mecca.

.4.3 ללווו 1 הערה וגם במבוא חישוב וגיסות הסברים בסעיף הסבו ראה 1

אילת. גנול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 2
למכה. שיצאו תושבים כולל 3

RETURNS OF RESIDENTS1, BY
DURATION OF STAY ABROAD2

תושבים1, של nn7n
בחו"ל2 שהות משך לפי

71ו1הות תו*ורי

nrn mviYearof returnDuration
of i 111 Ivl 1 \O\J

1983198531990§199119921983198531990§1991.1992stay

PercentsאחוזיםThousandsאלפים
723.3484.5846.0963.21,034.5100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL4סןהכ>4

 מחודש 494.4303.4588.9669.8754.868.462.669.669.773.2Lessפחות than 1

הכל 0monthך  total
ימים 05.23.44.612.013.00.70.70.51.31.30 days
ימים 1427.421.150.3102.2121.23.84.35.910.611.814 days
ימים 59140.771.1148.8173.4209.619.514.717.618.020.259 days
ימים 1014118.471.5148.8145.7166.516.414.817.615.216.21014 days
ימים 151977.052.0108.0108.4114.610.610.712.811.311.11519 days
ימים 2029125.784.4128.4128.1129.917.417.415.213.312.62029 days
חודש 189.775.5112.0121.8108.612.415.613.212.710.51 month

חודשים 223.420.829.232.228.23.24.33.53.32.72 months
חודשים 317.712517.019.319.12.42.62.02.01.93 months
חודשים 411.28.011.111.912.21.61.61.31.21.24 months
חודשים 58.76.810.210.611.31.21.41.21.11.15 months
חודשים 6815.412.118.520.322.32.12.52.22.12.268 months
חודשים 91123.814.422.925.625.63.33.02.72.72.591 1 months

ומעלה 38.930.836.350.148.35.46.44.35.24.71שטו year and more

Days■סים
שתות 2022181614Medianווצ'ון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
מ3 1922201917Lessפחות than 3
monthsחות'>ים

מ^נה 3043383735Lessפחות than 1 year

1 See explanation in the introduction and note 1 to Table 4.3.
2 For computation of length of stay  see introduction.
3 Excl. movement of residents via Elat checkpoint.
4 Incl. residents who returned from Mecca.

.4.3 ללוח 1 הערה ונס במבוא ה0בר ראה
מבוא. ואה  שהות תקופת לחישוב 2

אילת. נבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 3
rooo nxrm תושבים כולל 4
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לפי תיירים, 77/ovjTOURIST ARRIVALS, BY

מנורים4.8 COUNTRYארץ OF RESIDENCE

מגוחם י198019851987§1970§ארץ 1990§19911992Country of residence

אחוזים
ThousandsPercentsאלפים

כול'ל 419.11,065.81,264.41,378.71,063.4951.21,509.5100.0GRANDסן TOTAL
הכל סך  28.239.775.193.182.177.9106.17.0Asiaאסיה  total

3.72.03.40.2Indiaהודו
קונג 2.51.84.00.3Hongהונג Kong
64.65.46.17.06.60.1Turkey!7טורקיה

1.63.34.77.26.45.811.40.8Japanיפן
10.814.518.77.18.519.71.3Jordanירדן
31.437.141.835.132.92.2Lebanonלבנון

1.71.42.10.1Philippinesפיליפינים
3.54.48.30.5Koreaקוריאה
36.07.34.56.07.70.5Cyprus!3קפריסין

אחרות 27.214.713.917.44.85.910.20.7Otherארצות countries
הכל סך  16.739.431.036.129.926.840.42.7Africaאפריקה  total
אפריקה 11.326.018.023.619.914.923.61.6Southורום Africa

2.15.05.13.36.18.10.5Egyptמצרים
1.41.41.50.1Moroccoמרוקו

אחרות 5.4WA8.67.45.34.47.10.5Otherארצות countries
הכל סך  166.7647.1677.0839.8614.5534.5892.259.2Europeאירופה  total

 צפוניות 18.868.662.486.761.353.385.65.6Nordicארצות countries 
הכל totalסך

:Thereofמזה:
15.416.618.710.99.716.71.1Denmarkדנמרק
6.610.113.48.77.511.50.8Norwayנורווגיה
10.910.719.218.415.623.11.5Finlandפינלנד
35.724.935.423.020.433.92.2Swedenשבדיה

20.626.027.717.211.429.52.0Austriaר2אוסטריה
7.746.044.452.333.727.273.24.9Italyאיטליה
6.55.47.34.23.95.70.4Irelandאירלנד
2.42.32.50.2Bulgariaבולגריה
1.419.919724.320.117.625.11.7Belgiumבלגיה

(לו^עבר) המועצות 23.021.941.82.8USSRברית (former(
Q2A97.979.3162.710.8Germany\■18.6134.9145.8גרמניה
9.135.932.145.728.329.848.63.2Netherlandsהולנד

8.56.410.50.7Hungaryהונגריה
המאוחדת 6114.1100.6149.29.9United!3155!5129!4122י36הממלכה Kingdom
(לשעבר) 5.43.84.00.3Yugoslaviaיוגוסלביה (former(

78.610.019.11.3Greece'4.3919.912יוון
0.87.814.221.516.49.922.81.5Spainספרד
6.05.712.00.8Polandפולין

25.11.98.20.5Portugal^62.85^4פורטוגל
(לשעבר) 0.21.83.35.40.4Czechoslovakiaציכוסלובקיה

47.6130.2140.7158.8118.4111.7140.39.3צרפת
)former)

France
2.03.03.04.010.07.95.00.3Romaniaרומניה

9.231.836.247.431.225.639.52.6Switzerland
אחחת 2.55.15.28.50.91.11.40.1Otherארצות countries

הכל 70  200.3320.2456.0380.1314.2286.6440.629.2Ameircaאמריקה  total
הכל סך  אמריקה 185.2287.2417.145.9281.2357.2393.326.1Northצפון Ameirca  total

הברית .165.2253.0367.0293.5244.5228.1345.422.9U.S.Aארצות
2.28.712.010.25.94.410.50.7Mexicoמקסיקו
17.825.538.134.230.824.737.42.5Canadaקנדה

אמריקה 01.41.71.52.22.54.80.3Centralרכ1 Ameirca
הכל סך ■ אמריקה 15.231.737.240.730.826.942.42.8SouthAmeircaדרום  total

1.11.61.82.01.71.52.20.1Uruguayאורוגואי
6.215.114.514.48.69.616.61.1Argentinaארגנטינה

4.06.79.614.210.57.811.30.8Brazilברזיל
1.71.62.20.1Venezuelaונצואלה
9M1.91.82.80.2Chile!11.41!1ציילה

אחרות 2.86.99.48.46.44.67.40.5Otherארצות countries
הכל סך  6.815.723.023.918.112.821.81.4Oceaniaאוקיאניה  total

6.013.119.920.014.410.418.11.2Australiaאוסטרליה
זילנד 0.82.52.83.72.71.93.40.2Newניו Zealand

אחרות 0.10.30.21.00.50.30.0Otherארצות countries
0.33.72.35.74.512.68.40.5Notלאירוע known

1 Excl. tourist arrivals via Elat checkpoint. אילת. נבול תחנת דרך תיירים כניסות כולל לא 1
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TOURIST AND CRUISE PASSENGER
ARRIVALS, BY COUNTRY OF
RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
Thousands 1992

ונוסעים תיירים כניסות
ארץ לפי בשיוט,

כניסה ודרך מנורים
אלפים
Touristsתיירים

נוסעים
היבשה Byדרך land'בשיוטCountry of

הכל האוירסך היםדרך Cruiseresidenceדרך
TotalBy airBy seaהכל אילתסך דרך : rimpassengers1

TotalThereof: via
Elat

כולל 1,509.51,257.218.4233.9106.1295.7GRANDTOTALסך
חכל סל י 106.135.93.466.87.224.3Asiaאסיה  total

3.42.20.11.10.2Indiaהודו
קוננ ובג 4.01.502.50.4Hongה Kong
6.66.20.30.10.10.3Turkeyטורקיה

1148.103.20.1Japanיפן
19.70.1019.6Jordanירדן
32.91.10.131.7Lebanonלבנו]

2.11.70.20.10.1Philippinesפיליפינים
8.33.804.53.3Koreaקוריאה
7.74.62.40.80.823.5Cyprusקפריסין

אחרות 10.26.60.23.42.60.1Otherארצ1ת countries
הכל סך  40.429.80.610.05.70.8Afircaאפריקה  total
אפריקה 23.620.90.62.11.40.3Southדרום Africa

8.11.206.93.80.4Egyptמצרים
Morocco 1.51.500מרוקו

ארורות 7.16.200.90.50.1Otherארצות countries
הכל סך  892.2771.210.2110.874.6236.2Europeאירופה  total

הכל סך  צפ1נ'ות ארצות
לוזה;

85.672.31.012.38.79.9Nordic countries  total
Thereof: .

16.713.80.22.72.11.2Denmarkדנמרק
11.59.80.11.60.92.3Norwayנורווגיה
23.120.30.32.51.71.5Finlandפינלנד
33.928.10.45.43.94.9Swedenשבדית

29525.50.23.83.41.8Austriaאוסטריה
73.260.10.312.94.811.8Italyאיטליה
5.74.70.20.80.55.2Irelandאירלנד
2.52.30.10.100.1Bulgariaבולגריה
25.122.60.12.31.52.4Belgiumבלנ'ר.

(לשעבר)■ המועצ1ת 41.839.61.90.40.15.7USSRברית (former)
162.7136.91.224.620.120.1Germanyגרמניה
48.642.80.45.33.75.6Netherlandsהולנד

10.59.80.20.60.32.8Hungaryהונגריה
המאוחדת 149.2129.62.117.511.9139.7Unitedהממלכה Kingdom
(לשעבר) 4.03.50.10.400.7Yugoslaviaיוגוסלבית (former)

19.19.71.08.47.116.3Greeceיוון
T4.90.62.8Spain.22.817.80ספרד
12.09.20.42.40.80.8Polandפולין

פורטוגל
(לשעבר) צ'כוסלובקיה

8.2
5.4

7.4
4.9

0
0.2

0.8
0.3

0.2
0.2

0.1
0.1

Potrugal
Czechoslovakia (former)

140.3132.90.57.05.47.6Franceצרפת
5.04.800.20.10.1Romaniaרומניה
39.533.60.25.65.11.9Switzerlandשווץ

ארורות 1.41.10.10.30.10.7Otherארצות countries
הכל סך  440.6399.73.037.915.1230.6Ameircaאמריקה  total

הכל סך ■ אמריקה 393.3359.62.631.112.9229.9Northצפון Ameirca  total
הברית n\r\H345.4317.72.025.710.4227.2USA.

10.59.20.11.20.30.5Mexicoמקסיקו
37.432.70.54.22.12.2Canadaקנדה

אמריקה 4.83.801.00.10.1Centralמרכז Ameirca
הכל 0ך י 42.436.30.45.82.10.7Southדרוםאמריקה America  total

2.22.000.20.10.1Uruguayאורוגואי
16.614.10.22.30.60.2Argentinaארגנטינה

11.39.60.11.60.80.2Brazilבחיל
Venezuela_2.22.000.20.1ונצואלה
2.82.20.10.50.20.1Chileצ'ילה

אחרות 7.46.301.00.30.1Otherארצות countries
הכל סך  21.814.21.06.62.71.5Oceaniaאו7ןיא1יה  total

18.112.50.74.92.01.3Australiaאוסטרליה
זילנד 3.41.50.31.60.70.2NewZealandניו

אחרות 0.30.200.1Otherארצות countries
8.46.40.21.80.82.3Notלאיחע known

1 Cruise passengers are classified according to their citizenship.
2 Incl. 20,078 navy personnel.

אזרחותם. לפי מסווגים ovvn הנוסעים
צבאיות. אוניות צוותי אנשי 20,078 כולל
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TOURIST ARRIVALS, BY AGE
AND MAIN COUNTRIES OF
RESIDENCE

גיל לפי ת"רים, כניסות
עיקריות מגורים וארצות

1992

Ageגיל
כולל סך
Total04514151920242529303435444554556465+

000DTIIMPercents

כול^ 11,509.5100.02.44.85.38.58.27.315.117.515.315.5GRANDסן TOTAL

הכל 0ך ■ 106.1100.02.64.83.98.110.511.019.416.614.48.9Asia'אסיה  total
:Thereofמזה:

6.6100.01.54.56.17.69.19.121.216.710.613.6Turkeyטורקיה
11.4100.00.90.90.910.512.39.616.717.516.714.0Japanיפן
119.7100.07.615.05.15.65.95.112.022.417.14.2Jordan■ודן
32.9100.03.35.26.412.212.513.120.113.410.04.0Lebanonלבנון

8.3100.00.71.00.32.94.97.722524.522.812.6koreaקוריאה
7.7100.01.33.92.62.65.25.213.015.624.726.0Cyprusקפריסין

הכל סך ■ 40.4100.02.75.25.29.48.28.421.017.111.910.9Afircaאפריקה  total
:Thereofמזה:

אפריקה 23.6100.02.13.86.414.09.76.814.015.713.114.4Southדרום Africa
8.1100.04.99.93.72.54.99.935.817.37.43.7Egyptמצרים

הכל סך ■ 892.2100.02.04.34.88.79.07.614.818.515.814.4Europeאירופה  total
:Thereofמזר.:

295100.01.43.43.47.18.17.114.922.017.614.9Austriaאוסטריה
73.2100.00.82.32.75.27.57.214.321.020.418.4Italyאינוליה
5.7100.01.83.51.815.814.010.517.514.010.510.5Irelandאירלנד

צפוניות' 85.6100.01.95.56.113.49.96.913.816.911.813.8Nordicארצות countries2
25.1100.02.86.86.87.27.68.417.116.713.113.5Belgiumבלגיה

המועצות 41.8100.02.65.34.16.77.49.119.118.216.311.2USSRברית (former)
(לשעבר)

162.7100.01.02.64.58.09.77.413.923.218.111.6Germanyגרמניה
48.6100.01.43.13.59.911.39.115.219.114.612.8Netherlandsהולנד

10.5100.01.03.87.66.74.85.721.021.013.315.2Hungaryהונגריה
המאורודת 149.2100.02.64.96.212.710.77.713.015.812.813.7Unitedהממלכה Kingdom

19.1100.00.52.12.13.14.75.214.116.824.127.2Greeceיוון
22.8100.00.41.82.24.88.38.314.918.420.620.2Spainספרד
12.0100.00.81.72.53.35.07.521.721.722.513.3Polandפולין

8.2100.00.81.72.73.15.55.113.721.524.621.4Portugalפורטוגל
140.3100.03.67.05.87.27.97.314.715.214.916.4Franceצרפת
5.0100.02.02.04.08.08.08.022.016.016.014.0Romaniaרומניה

395100.02.85.34.69.610.48.615.418.513.411.4Switzerland

הכל סך  440.6100.03.05.86.77.75.86.014.316.015.219.7Ameircaאמריקה  total
:Thereofמזה:

16.6100.01.24.210.27.84.84.211.417.519.319.3Argentinaארגנטינה
הברית 345.4100.03.26.16.37.65.55.914.415.814.920.3Unitedארצות States

11.3100.01.84.47.17.17.16.214.217.717.716.8Brazilברזיל
10.5100.01.94.89.96.96.05.413.117.517.916.6Mexicoמקסיקו
37.4100.02.45.17.29.16.46.113.416.314.719.3Canadaקנדה

21.8100.01.84.15.517.077.07.311.512.411.012.4Oceaniaאוקיאניה

ידוע 8.4100.010.77.12.44.86.06.014.315.513.120.2Notלא known

1 Incl. 9,600 tourists, residents of Arab countries. whose age is
not known.

2 Excl. Iceland.

ידוע. לא שגילם ערב, ארצות תושבי ת"רים 9,600 כולל
איסלנד. כולל לא
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TOURIST DEPARTURES, BY
DURATION OF STAY IN ISRAEL

לפי תיירים, יציאות
בארץ שהות משן

שהות 01970198019851987M99019911992Durationשך of stay

Thousandsאלפים
הנל 899.01,462.9TOTAL§403.61,056.91,250.21,358.01,091.7סך

 eninn .312.4כתות 895.81,075.81,181.8934.3754.11,276.4Less than one month 

הכל totalסך

:Days.מים:

ו 0£ 14
< 79.1

20.822.019.720.227.80
36.5

119.7152.2134.31194185.414

5980.1337.4420.3441.4356.4249.5523559

1019123.0348.7393.0439.1319.4264.5415.71019

202972.8130.6122.0127.1104.41005124.02029

חודש 151.474.383.387.183573.399.01 month

חודשים 215.023.625.227.622.621.928.32 months

חודשים 35.714.013.412.212.211.614.53 months

חודשים 42.78.08.87.57.88.37.84 months

חודשים 52.16.57.05.66.26.07.35 months

חודשים 683.210.61058.68.77.99.868 months

חודשים 9112.08.77.35.9654.46.1911 months

rV7yr>1 2.65.95.44.44.75.84.31שנה year and more

ידוע 6.39.413.417.35.15.89.4Notלא known

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.00100.0100.0100.00TOTALסן

 מחודש 78.685587.088.286.084.487.8Lessפרוות than one month 

הכל 0totalך

:Days■מים:

( 0£ 1 4
9.2} '

1.7

9.7

1.6

11.4

1.8

12.4

2.3
13.4

1.9

12.8

0
14

5 920.232234.032.932.827.936.059
101931.033.331.832.829.429.62851019

202918.212.49.8959.611.28.52029
חודש 113.07.16.7657.78.26.81 month

חודשים 23.82.32.02.02.2252.02 months

חודשים 11 עד 34.04.63.83.03.84.33.1311 months

ו0עלה 0.60.50.50.30.40.60.31שנה year and more
) lo'rvStayשהות (days)

השהות 161210.710.910.011.09.0Medianחציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:

מחורש 131210.810.510.610.79.9Lessפחות than one month

חודשים מ3 191514.414.714.814.913.4Lessפחות than 3 months
משנה 252320.718.621.521.618.5Lessפחות than one year

1 Excl. tourist departures via the Elat checkpoint. אילת. נבול תחנת דרך תיירים יציאות כולל itr
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TOURIST DEPARTURES AND
AVERAGE STAY OF DEPARTING
TOURISTS, WHO STAYED IN
ISRAEL LESS THAN A YEAR, BY
COUNTRY OF RESIDENCE AND
AGE

ושהות תיירים יציאות
יוצאים תיירים של ממוצעת
משנה, פחות בישראל ששהו

וגיל מנורים ארץ לפי

וגיל מגורים 19801985198711990199119921992ארץ
Country of residence

and age

Thousandsאלפים
תיירים 1,056.91יציאות ,358.0 1,250.21,091.7§899.03■21 ,462.93■21 ,462.9Tourist departures
ששר// יוצאים 1,051.01תיירים ,353.6 1,244.81,087.0§893.23.21,458.63.21 ,458.6Departing tourists who
משנה פחות stayedבארץ in Israel less than

a year
n■) nj/y/oa nmiv(יוצאיםם o"vn

Average stay (days)Departing
tourists

כולל 2518.6סן 20.721.521.618.4GRAND TOTAL
מנורים Countryארץ of residence

3811.2אסיה 12.413.612.012.7!93.3Asia
:Thereofמזר.:

וקפריסין 19.617.516.414.2Turkeyטורקיה and Cyprus
12.614.610.211.3Japanיפן

6.85.96.631.8Lebanonלבנון
2525.6אפריקה 26.728.326.622.738.1Africa

:Thereofמזה:
אפריקה 1926.1דרום 28.128.329.925.822.4South Africa

27.529.115.814.17.9Egyptמצרים
2316.7אירופה 19.820.120.016.6866.1Europe
:Thereofמזה:

1613.1אוסטריה 13.515.518.012.128.8Austria
1511.4איטליה 13.113.114.49.671.8Italy
29.530.723.74.6Irelandאירלנד

צפוניות 18.8ארצות 26.820.919.516.6805Nordic countries
21.6בלגיה 23.622.224.219.824.6Belgium

(לשעבר: המועצות 28.231.635.734.1USSRברית (former)
1914.1גרמניה 15.916.715.613.2161.6Germany
19.6הולנד 24.822.419.416.847.9Netherlands

19.019.414.710.1Hungaryהונגריה
המאוחדת 19.8הממלכה 24.723.121.919.6147.5United Kingdom

1711.5יוון 14.713.79.78.818.9Greece
1710.0ספרד 11.511.012.610.0225Spain
63.432.114.111.4Polandפולין
17.3צרפת 18.919.120.618.4137.1France
4041.6רומניה 42.142.248.949.04.4Romania
2715.6שוויץ 18.918.718.715.839.0Switzerland

ואוקיאניה 2923.3אמריקה 21.325.226.322.5445.2America and Oceania
:Thereofמזה:

3125.0ארגנטינה 29.537.834.326.4165Argentina
הברית 2923.2ארצות 20.324.224.621.8333.0United States

18.4ברזיל 27.824.927.222.410.7Brazil
3024.5קנדה 24.825.027.323.236.2Canada

Ageגיל
f 04/ 59t . 1014

| 28.9
31.331.604

3126.1 36.528.026.630.059
22.239.41014

15194234.0 43.336.937.734.574.61519
20245131.0 46.639.335.133.3119.62024
25293421.6 34.627.525.121.7117.12529

/ 3034
I 35442215.3 21.017.8}u717.0

14.6
105.5
220.2

3034
3544

/ 4554\ 5564
1713.3 15.0145j 15.312.7

13.3
258.5
226.5

4554
5564

65+2017.1 18.019.120.716.2226.165+

1 Excl. tourist departures via the Elat checkpoint.
2 Incl. 9.400 residents of Arab countries who visited East Jerusalem c

whose length of stay and age there is no information.
3 Incl. unknown country of residence.

אילת. גבול תחנת דרך תיירים יציאות כולל לא י
במזרח שביקרו ערב ארצות תושבי תיירים 9,400 כולל 2

ונילם. שהותם משך על פרסים שאין ירושלים
ידועה. לא מגורים ארץ כולל 3

MIGRATION AND TOURISM 168



וקליטה עלייה

הראשון בשליש חקר, הראשון הסקר בארץ. העולים
הראשונה המחצית עולי של מצבם את ,1991 של
זה מסקר מסורסים נתונים יוני). עד (ינואר 1990 של
,9 מס' מוסף,  לישראל הסטטיסטי בירחון הופיעו

.1992 ,10 ובמס' 1991
לפחות שבהם בית משקי 26,300 מייצג המדגם
ברבע מבריה''מ לישראל עלה ומעלה 15 בן אחד אדם

.1990 של האחרון
מועסק בית, משק ראש בית, משק של להגדרות

ושכר. עבורה  12 לפרק מבוא ראה יד ומשלח
המצב לפי הוגדר הגרעיני הבית משק סוג
הבית, במשק 24 גיל עד הילדים הורי של המשפחתי
במשק ילדים היו לא כאשר כאלה. ילדים היו אם
קשר זוג, כבודד, הוגדר הגרעיני הבית משק הבית,
משפחתי.  לא או אחים), שני (כגון אחר משפחתי

אחד של הסבתא או הסבא כאשר דורות. מספר
משק הבית, למשק כן גם שייך הבית במשק הילדים
הבית משק כאשר דורות. שלושה כשל הוגדר הבית
משק בלבד ילדים עם אחד) הורה (או מזוג מורכב
במשק ילדים אין כאשר דורות. שני של הוא הבית
מהוריו, אחד עם יחד זוג או אדם נמצא אך הבית
של יחסים אין כאשר דורות. שני של הוא הבית משק
אחד. דור של הוא הבית משק הבית, במשק הורהילד
שי0ות על והסברים הסקר מן מפורטים נתונים
מוסף,  לישראל סטטיסטי בירחון הופיעו החישוב

.1993,4 מס'

מסקרי נתונים  1991*1990 עולי
אדם כוח

כוח סקרי הוא 5.135.15 בלוחות הנתונים מקור
12 לפרק במבוא ראה אלה סקרים על הסברים אדם.

ושכר. עבודה 

עולים
ומקורות הגדרות

ותיירות. הגירה תנועות  4 לפרק מבוא ר'

ואומדן חישוב שיסות
פי על מחושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
לפי שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך
לישראל. עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר
הלידה שנת שבין ההפרש לפי הגיל חושב ,1973 עד

בלבד. העלייה לשנת
העולים, מלבד ,19481919 בנתוני כולל, 5.1 לוח
לפי בארץ, שנשארו הת"רים ואת המעפילים את גם
(15.5.1948) המדינה קום מאז לארץ. כניסתם שנת
לעולים, מעמדם ששינו תיירים גם כוללים הנתונים
בשנת לעולים. מעמדם את שינו שבה השנה לפי
זו משנה בכוח. עולים של חדש מעמד נוצר 1969
נכללו בכוח לעולים או לעולים מעמדם ששינו ת"רים
2.2 לוחות גם (ראה מעמדם את שינו שבה בשנה
פי על עולים הכולל 4.1 ו עולים אזרחים גם הכולל

בלבד). לישראל הכניסה בעת אשרה
וארץ יבשת לפי הם 19491948 בשנים הנתונים

בלבד. לידה

עולים תעסוקת סקר
מדגמי בסקר מקורם 5.1012 בלוחות הנתונים
הסקר תוצאות .1992 אפריל עד בינואר שנערך
המועצות מברית שהגיעו העולים מצב את מתארות
18 עד 12 של שהות לאחר ,1990 של האחרון ברבע
הנתונים בממוצע. חודשים כ14  בישראל חודשים
משפחתיות יחידות כ1,200 של מדגם על מבוססים
סקר ומעלה. 15 בני עולים כ3,300 שבהן עולים, של
תעסוקת את הבוחנים סקרים בסדרת השני הוא זה

נבחרים פרסומים

הראשונות השנים שלוש השבעים, שנות עולי 771

בישראל

19701983 המועצות ברית עולי 846

1992 לישראל העלייה 944

מיוחדים פרסומים
אי חלק 1948 1972 לישראל העלייה 416
בי חלק 1948 1972 לישראל העלייה 489

שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשל''ד) תשיל בין (עלו העלייה לאחר

אחרי שנים ושלוש שנה הל0ינית אמריקה עולי 652
ותשלד) תש''ל בין (עלו העלייה
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IMMIGRANTS
IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

בכוחי, ועולים D'Viy
ויבשת עלייה תקופת לפי

אחרונה מנורים

עולים

אירופהאסיהאמריקה
n"^v nsij7nהכל ידועואוקיאניהאירופהnsM2אסיהסך אמריקהאפריקהלא
PeriodTotalAsiaAfricaEurope2AmericaNotAsiaEurope

of immigrationand OceaniaknownAfircaAmerica

Before the establishment of the State
הכל מסן Icf

Vo of total

89.6
95.3
87.6
91.0
81.6
96.0

10.4
4.7
12.4

9.0
18.4

4.0

Absolute numbers מוחלטים מספרים

20,00030,000

35,00040,000

352,786

5,222
2,652
3,989
4,544
5,828

After the establishment

7,754
678

2,241
4,589
108

138

of the State

377,381

27,872

66,917

171,173

62,968

48,451

4,041

230

621

1,212
1,072

906

40,895

1,181
9,182
16,272

13,116
1,144

482,857
35,183
81,613
197,235

81,808
56,467

המדינה קום לפני

18821903
19041914
19151918

191914V 1948
19191923

19241931

19321938

19391945

1946 14V 1948

המדינה קום אחרי

15V 194819922,286,676360,949458,0091,252,131184,317431,27036.363.7
15 V 19481951687,624237,35293,951326,7865,74024,39549.950.1
15V31 0\\ 1948101,8284,7398,19276,55447811,86514.485.6

1949239,95471,65239,215121,9631,4225,70247.352.7
1950170,56357,56526,16281,1951,9543,68750.249.8
1951175,279103,39620,38247,0741,2863,14171.928.1

1952195454,67613,23827,8979,7482,97182276.423.6
195224,6106,86710,2866,23295027570.529.5
195311,5753.0145,1022,14793038272.527.5
195418,4913,35712,5091,3691,09116586.613.4

19551957166,4928,801103,84648,6163,6321,59768.331.7
195537,5281,43232,8152,0651,1556191.48.6
195656,3303,13945,2846,7391,06710186.113.9
195772,6344,23025,74739,8121,4101,43542.157.9

1958196075,97013,24713,92144,5953,62558236.064.0
195827,2907,9214,11313,6951,32024144.555.5
195923,9883,5444,42914,7311,14713733.466.6
196024,6921,7825,37916,1691,15820429.270.8

19611964228,79319,525115,87677,53714,8411,01459.440.6
196147,7354,14918,04823,3751,96919446.753.3
196261,5335,35541,81611,8252,18735077.122.9
196364,4894,96438,67214,2136,49714367.832.2
196455,0365,05717,34028,1244,18832740.959.1
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE (cont.(

בכוחי, D'Viyi D>V1y
ויבשת עלייה תקופת לפי
(המשך) אחרונה מנורים

אירופהאסיהאנזריקה

n"^v nD1j7nהכל ידועואוקיאניהאירופה2אפריקהאסיהסך אמריקהאפריקהלא
PeirodTotalAsiaAfircaEurope2AmeircaNotAsiaEurope

of immigrationand OceaniaknownAfircaAmerica

מוחלטים Absoluteמספרים numbersהכל מסן 'h
totalJo Of

1965196882,24415,01825,39431,6389,27492049.750.3
196531,1155,2238,53513,8793.09638244.855.2
196615,9573,1373,0247,4352,13222939.260.8
196714,4691,9876,2684,2951,77114857.642.4
196820,7034,6717,5676,0292,27516159.640.4

19691971116,79119,70012,06550,55833,89157727.372.7
196938,1117,0185,92615,2369,60133034.365.7
197036,7506,9043,78514,43411,40522229.370.7
197141 ,9305,7782,35420,88812,8852519.480.5

19721974142,7556,3476,821102,76326,775499.290.8
197255,8883,1432,76639,14510,8142010.689.4
197354,8862,0252,83940,4929,52288.991.1
197431,9811,1791,21623,1266,439217.592.5

19751979124,82711,7936,02977, 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

19901992452,6732,45328,798410,75410,3443246.993.1
1990199,5169404,472189,6504,3151392.797.3
1991176,10062220,251152,1423,0236211.988.1
199277,0578914,07568,9623,0061236.593.5

1 Since the establishment of the State (15 V 1948). incl. touirsts
who changed their status to immigrants; as of June 1969, incl.
tourists who changed their status to immigrants or potential
immigrants; as of I970  excl. immigrating citizens (see Tables
2.2, 4.1 and 5.2 and introduction toChapter 4).

2 Incl. also the Asiatic republics of the USSR (former).
3 Incl. about 11 ,000 illegal immigrants and about 19,500 tourists

who remained in the country. and for whom continent of
residence and period of immigration are not known.

4 From 15 V 1948 till end 1969, incl. nonJews; 3s of 1970 they are
included according to last continent of residence.

ביוני החל לעולים; מעמדם ששינו תיירים כולל .(15.5.1948) המחנה a\p mo
בכוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1969

ומבוא ו5.2 4.1 ,2.2 לוחות (ראה עולים אזרחים כולל לא  ב1970 החל
.(4 לפרק

(לשעבר). בריהמ של האסיאנ1 מהאזור הרפובליקות את גם כולל
יבשת ואשר ישראל בארץ שנשארו תיירים וכ19,500 מעפילים כ11.000 כולל

ידועות. אינן עלייתם ותקופת מגוריהם
בנתונים כלולים הם ;מ1970 לאיהוחם כולל .1969 סוף עד 15 V מ1948

אחרונה. מגורים יבשת לפי
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY TYPE OF
VISA

בכוח, cvViyi D<V1y
אשרה סוג לפי

הכל סך
Total

באשרת: נכנסו
Visa at arrival:

מעמדם: nmv> on"n
Tourists who changed

status:

בכוח עולים
מעמדם ששינו

לעולים
Potential

אזרחים
עולים2

עולה
Immigrant

עולהי
בכוח

Potential
immigrant1

לעולים
To immi
grants

לעולים1
בכוח

To potential
immigrants1

immigrants
who changed
status to
immigrants

ויורווח1
grating
citizens2

19691992990,879752,866148,50139,82849,68419691992

196938,11123,2739,6191,6523,5671969

197036,75019,51910,4421,7215,0681,0891970

197141,93024,64211 ,5631,4964,2293,0568891971

197255,88842,1129,4521,2603,0644,1537891972

197354,88643,8807,6331,0742,2995,0767631973

197431,98123,3485,8658751,8915,5845091974

197520,02812,5854,9247591,7605,2716081975

197619,75411,2225,8707941,8684,7376801976

197721,42911,6396,9728641,9544,4997681977

197826,39415,4597,6409802,3154,4667701978

197937,22220,70310,7101,4574,3524,9881,6181979

198020,42810,4556,2221,3332,4184,9171,1521980

198112,5993,9154,8791,9461,8595,1081,3151981

198213,7233,7455,7192,2851,9746,7291,6881982

198316,9065,7117,6581,5162,0217,5822,2241983

198419,98111,9745,5191,0701,4185,4481,7171984

198510,6424,6654,2408029354,7421,4471985

19869,5052,9284,3301,0141,2335,3021,7641986

198712,9655,9244,6821,2311,1284,6921,8331987

198813,0346,3064,4641,2931,9713,6221,8001988

198924,05017,5654,0391,3951,0513,1511,7601989

1990199,516192,0173,4842,9241,0914,7952,0331990

1991176,100168,6972,4724,2356964,9032,0751991

199277,05770,5801035,8525224,3632,8681992

1 Asof June 1969.
2 Up to 1978, excl. immigrating citizens who registered in the

bureaus of the Ministry of the Interior, see also explanation in the
introduction to Chapter 4.

.1969 waVnn 1

גם ראה הפנים; משרד בלשנות שנרדמו ע1לים אזרחים כולל לא 1978 tv 2
.4 לפרק במבוא הסבר
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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 בכות עולים
השתקעות ושנת בכוח כעולה רישום שנת

רישום arw

כעולים men]
הכל סך  בכוח
Registered as

potential immigrants
 total

 (שנים) של בישראל שהות אחרי לעולה מעסום שינו מהם:
Thereof: changed status to immigrant after stay in Israel of (years) 

Year of
registrationהכל סך

Total

משנה פחות
Less than
one year

123456789101112+

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

D'linMPercents

VI 19691992198,185
Thereof: מזה:

19739,9325,32217 53.65.03.114.511.45.13.41.91.21.11.73.5
197477564,4061.5 56.84.33.715.311.97.43.71.6171.61.72.6
19756,6843,7652.3 56.34.53.816.012.16.12.82.51.41.21.52.1

197677384,3962.0 56.85.34.114.612.27.53.82.01.50.71.417
19778,9265,1192.7 57.43.53.215.214.57.83.62.11.21.00.62.0
19789,9555,8852.6 59.13.93.215.516.05.94.22.21.31.21.12.0
197915,0628,7153.1 57.94.13.217.911.56.83.62.11.40.90.82.5
19808,6405,0193.4 58.13.34.116.413.66.53.82.21.41.02.10.3
198167384,0812.0 60.64.23.317.515.87.63.81.81.11.32.2
19827,6934,4061.7 57.33.23.716.916.47.03.01.41.81.21.3
19839,6795,0951.9 52.62.92.717.813.85.82.42.31.71.3
19846,9373,5431.5 51.13.03.217.213.15.3372.41.7
19855,1752,5482.0 49.23.53.415.08.69.74.42.6
19865,5633,0492.3 54.83.73.016.515.510.33.5
19875,8103,2472.4 55.93.93.521.917.17.1

19885,4352,7211.1 50.11.05.126.216.7

19895,0902,1075.2 41.45.55.2255
19904,5758567.1 1875.75.9
19913,1683594.1 11.37.2
1992625528.3 8.3

3k
■c.
c

£.
5



IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIG
RANTS,1 BY PERIOD OF IMMIGRATION,
COUNTRY OF BIRTH AND LAST COUN
TRY OF RESIDENCE

בכוחי, ועולים עולים
עלייה, תקופת לפי
וארץ לידה לארץ
אחרונה מגורים

עלייה Periodתקופת of immigration

191915V
14V19481952196119651972198019901992
19481951196019641971197919891991

מגורים
ל"דה Countryארץ of birthאחרונה

1 oef
country
of resi
dence

כולל 482,857987,624297,138228,793153,833סך §267,580199,035375,61677,05777,057GRAND
TOTAL

הכל סך  40,77637,119אסיה 237,70419,89936,30919,45674,4331,8241,048891Asia  total
3,53621,91015,6998,85710,6459,5508,487Iranאירן

2,3031,106230286132576Afghanisאפגניסטן

2,1765,3802,94010,1703,4971,539288161154India2הודו2
8,27734,5476,8714,7939,2803,1182,088222104Turkeyטורקיה
4118682377845072884557Israel_ישראל
2358461502,058564179415Lebanonלבנון
2,6781,8701,25188784299552133Syriaסוריה

504217405643785630Chinaסין
23,3712,9895201,6099391111918Iraqעירק
15,83848,3151,1707323345117458Yemen3תימן3
13,1251,254103149200213594999476737Otherארצות

countries4אחרות*

הכל סל  4,03393,28243,485116,67148,21419,27328,66425,2964,4734,075Afircaאפריקה  total
1059237530616,96524,1513,6503,648Ethiopiaאתי1פיה

אפריקה 2596667741,0032,7805,6043,575318259267Southדרום Africa
87330,9722,0793182,14821966295Libyaלונ

סודן ,8,76017,5211,2331,7305353523922Egyptמצרים,
^t jfisn

|מרוקו 994
28,26395,945100,35430,1537,7803,809375253Morocco

3,8103,4339,6803,1772,1371,830179134Algeriaאלגייחה
13,29323,5693,8137,7532,1481,942162136Tunisiaתוניסיה
1,9077,5081052473985441253714160Otherארצות

countries4אחרות4

 06,305אירופה 332,802 377,48780,78881,282183,41970,898341,48368,762 .68,962Europe
הכל 0totalך
7,7482,632610297724595356662821Austriaאוסטריה
1,5541,305414221719713510744049Italyאיטליה
851311197679031,178246129138Nordicארצות

countries5צפו1יות5
7,05737,2601,6804603341181801,759296306Bulgariaבולגריה
2913942258878477881049193Belgiumבלגיה

המועצות 52,3508,16313,7434,64624,73029,754ברית 137,13464,921 331 ,89465,093USSR
(former)(לשעבר)

52,9518,2101,3867962,3792,0801,75943416391Germanyגרמניה
1,2081,0776463531,1171,1701,2391754977Netherlandsהולנד

1151,4861,1001,005554161145Hungary.ן10,34214,3249,819הונגריה
1,9447,661320101221126140178551564Yugoslaviaיוגוסלביה

(former)(לשעבר)
8,7672,1316761663483261473098Greeceיוון

1,5741,9071,4481,2605,2016,1717,098902430459Unitedהממלכה
Kingdomהמאוחדת

80169222184327321312230Spainספרד
39,618פולין 106,414 170,1274,7319,9756,2182,80786026567Poland
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIG
RANTS,1 BY PERIOD OF IMMIGRATION,
COUNTRY OF BIRTH AND LAST COUN
TRY OF RESIDENCE (cont.(

בכוח1. D^iyi D'Viy
עלייה, תקופת לפי
וארץ לידה לארץ

(המשך) אחרונה מנורים
על"ה Periodתקופת of immigration

191915V
14V19481952196119651972198019901992
19481951196019641971197919891991

ארץ
nao

לידה 1Countryארץ of bitrrאחרונה

Last
country
of res/
dence

nmnn) Europeאירופה (cont.)
16,79418,7887839051,849888462886141Czechoslovaצינוסלובקיה
kia(לשעבר) (former)

1,6373,0501,6621,1926,8585,3997,5381,3818141,182Franceצופת
41,105117,95032,46263,54922,63518,41814,6072,238588472Romaniaרומניה
Y"uw13125321866863470611986102Switzerland
2,3291,343912122002523033505824Otherארצות

countries4אחרות*

7,5793,8226,92210,67431,72645,04039,3696.8262,6643,006Ameircaאמריקה and
 Oceaniaואוקיאניה 

הכ> totalסו
,721191201337001,275959175116147Australiaאוסטרליה, New
זילנד Zealandנין

'HtmiK664257261,1182,1992,0141375149Uruguay
1743181111048664Centralאמריקה

America6המרכזית8
2389042,8885,5376,16413,15810,5822,641341356Argentinaארגנטינה

הברית .6,6351,7111,5532,10216,56920,96318,9042,6081,5881,845U.S.Aאוצות
3047636371,9641,7631,763378185193Brazilבתיל

109188245180401619Venezuelaונצואלה
481681256118619931524644Mexicoמקסיקו
42194167362Paraguayפרגוא1
484013221,4681,1801,0401075862Chileצ'ילה

126289552475512320Colombiaקולומביה
3162362762411,9282,1781,867288184228Canadaקנדה

318327915825435005222435039Otherארצות
countries4אחרות*

752,98220,0143,3077611,504394469187110123Notלאירוע known

1 Since the Establishment of the State (15.5.1948), incl. tourists who
changed their status to immigrants; as rfom June 1969, incl. tourists
who changed their status to immigrants or potential immigrants. As
ot 1970  excl. immigrating citizens (see Tables 2.2, 4.1 and 5.2 and
introduction to Chapter 4.

2 Incl. Pakistan and SriLanka.
3 Incl. Aden.
4 Including countries in the continent, in which two dots were printed

5 Finland, Sweden, Norway and Denmark.
6 Honduras. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Haiti, the

Dominican Republic, Puetro Rico, Jamaica. Panama.
7 Incl. about 11 ,000 illegal immigrants and about 19,500 tourists who

remained in the country and their continent of birth and period of
immigration are not known.

לעולים; מעמדם ששינו ת"רים כולל ,05.5.1948) המרינה קום מאז
בכוח. לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1969 ביוני והחל
ו5.2 4.1 ,2.2 לוחות (ראה עולים אזרחים כולל לא  ב1970 החל

.4 לפרק ומבוא
וסרילנקה. פקיסטן כולל

עדן. כולל
.(..) נקודות שתי צוינו שבר,/ ביבשת הארצות את כולל

ודנמרק. נורווגיה שוודיה, פינלנד,
האיטי, סלוואדור, אל ריקה, קוס0ה גואטמלה, ניקרגואה, הונדורס.

פנסה. גימאיקה. ריקן, פוארסו הדוסיניקאנית, הרפובליקה
ישראל בארץ שנשארו תיירים וכ19,500 מעפילים כ11,000 כולל

ידועות. אינן על"ת0 ותקופת לידתם יבשת ואשר
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS,1 BY PERIOD OF
IMMIGRATION, SEX AND AGE

לפי בכוחי, ועולים D'Viy
וגיל מין עלייה, תקופת

ri'^v n91;7nהכל סן
Total

Ageגיל
Peirod of

0141519202425343544456465+immigration

D'TinNPercentsמספרים
מוחלטים
Absolute
numbersזכריםMales

15V 194819921,115,815100.028.89.99.115.013.317.26.715V 19401992

15V 19481960496,051100.031.310.09.314.813.916.83.915V 19481960

19611964112,132100.036.011.46.59.911.219.85.219611964

1965197194,639100.026.312511.412.610.419.07.819651971

19721979126,690100.023.310.010.817.111.417.010.419721979

1980198439,694100.024.210.213.619.98.912.910.319801984

1985198933,139100.022.98.511.620.313.212.511.019851989

19901992213,470100.025.28.06.916.316.317.110.219901992

199094,030100.025.17.65.617.218.116.59.91990

199182,955100.026.18.37.115.115.417.810.21991

199236,485100.023.58.29.616.813.717.211.01992

Femalesנקבות

15V 194819921,170,861100.025.88.810.015.813.218.28.215V 19481992

15 V19481960488,711100.029.68.89.716.113.917.34.615V 19481960

19611964116,661100.032.59.77.312.313.519.05.719611964

19651971104,396100.022.911.514.313.511.018.88.019651971

19721979140,890100.019.99.612.916.310.620.010.719721979

1980198443,943100.020.610.615.819.17.815.910.119801984

1985198937,057100.019.78.213.221.111.615.011.219851989

19901992239,203100.021.36.56.916.115.619.214.419901992

1990105,486100.021.46.46.117.216.618.513.81990

199193,145100.021.96.76.815.015.519.614.51991

199240,572100.019.96.78.815.813.319.915.61992

1 Since the Establishment of the State (15.5.1 948) incl. touristswho
changed their status to immigrants; as from June 1969, incl. tourists
who changed their status to immigrants or potential immigrants.

לעולים; מעמדם ששינו תיירים כולל .(15.5.1948) המדינה קום מאז
בכוח. לעולים או לעולים מעמדם ששינו ת"וים כולל 1969 ביוני החל
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY AGE AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

לפי בכוחי, D'Viyi D^iy
אחרונה מגורים ויבשת ג'ל
1992

Europeאירופה
אמריקה

mmואוקיאניה

AmericaAgeבריהמגיל
הכל* הכלאפריקהאסיהסך and(לשעבר)0ן
Total2AsiaAfricaTotalThereof:Oceania

USSR (former)

מוחלטים numbersAbsoluteמםפרים
הכל 891סר 77,0574,07568,96265,0933,006TOTAL
0472 5,5056844,4014,11733204
514154 11,1011,1549,3848,939366514
151967 5,7383795,1174,7721661519
2024109 7,0813856,1275,4864582024
2534167 12,52856410,98010,1047872534
354496 10,3963429,5689,0963773544
455466 7,0551746,6806,3931324554
556463 7,2791936,8916,6751295564
657462 6,6801356,3316,1461516574
75+35 3,694653,4833,36510875+

חציוני 27.6גיל 32.317.633.634.227.3Median age
ממוצע 31.5גיל 35.022.836.136.429.6Average age

ים Percentsאחו!
הכל 100.0סן 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
048.1 7.116.86.46.310.904
51417.3 14.428.313.613.712.2514
15197.5 7.59.37.47.35.61519
202412.2 9.19.58.98.415.22024
253418.7 16.313.815.915.6'26.22534
354410.8 13.58.413.914.012.63544
45547.4 9.14.39.79.84.44554
55647.1 9.54.710.010.34.35564
65747.0 8.73.39.29.45.06574
75+3.9 4.81.65.05.23.675+

Incl. tourists who changed their status to immigrants or potential
immigrants; excl. immigrating citizens.

2 Incl. continent of residence not known.

ALL IMMIGRANTS1 AND IMMIGRANTS
FROM USSR (FORMER), BY DISTRICT
OF FIRST RESIDENCE

אזרחים כולל לא בכוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל
עולים.

ידועה. לא annn יבשת כולל

ועולים העולים1 כל
לפי (לשעבר), מבריה"מ
הראשון המנודים מחוז

1992

nor:מזה:
הכלי (לשעבר)סך הכליבריהמ (לשעבר)10 בריהמ

rinnThereof:Thereof:Distirct
Total1USSRTotal1USSRandואזור area

(former)(former)

d'ioodאחוזיםPercents
numbersAbsolute

הכלי 1o77,05765,093100.0100.0TOTAL2
7,6764,97510.07.6Jerusalemרושלים
7,8796,69610.210.3Northernהצפון
12,17911,29315.817.4Haifaחיפה

15,86113,47820.620.7Centralהמרכז
אביב 19,85918,03025.927.8Telתל Aviv
12,6269,89116.415.2Southernהדרום

שומרון יהודה, .8616351.11.0Judeaאזורי Samaria and Gaza Areas
יהודיים "שובים  עזה וחבל Jewish localities

Incl. tourists who changed their status to immigrants or potential
immigrants; excl. immigrating citizens.

2 Incl. district not known.

אזרחים כולל לא בכוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1

עולים.
ידוע. לא מחוז כולל 2
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ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE USSR
(FORMER), AGED 15 AND OVER, BY
SEX AND OCCUPATION ABROAD

מבריה"מ ועולים העולים1 כל
ומעלה, 15 בני (לשעבר),
ומין בחו'יל יד משלח לפי

1992

יד הכלמשלח (לשעבר)0Totalך בריהמ מזה:
Thereof: USSR (former)Occupation

abroadבחול
נשיםגברים0ךהכלjO'H/Jסךהכל
TotalMenWomenTotalMenWomen

aiDonDlO>n1DAbsolute numbers
כולל 60,45127,92232,52928,049סך 23,988 52,037GRAND TOTAL

הכל 0ך  בחול 36,94818,68518,26316,916עבדו 16J80 33,696Worked abroad  total
מדעיים מקצעות 11בעלי ,4205,7765,6445,372 5,444 10,816Scientific and academic

workersואקדמיים
:Thereofמיוה:

ואדריכלים 6,7944,1632,6312,585מהנדסים 4,022 6,607Engineers and
architects

וביניים רופאי 1,354557797750רופאים, 498 1 ,248Physicians, dental
שיניים surgeonsומרפאי and dentists

חופשיים מקצועות 11בעלי ,6314,6007,0316,583 4,289 10,872Other professional,
ודומיהם טכניים technicalאחרים, and related

workers
:Thereofמזה:

ועובדים ■1,627אחיות 2131,4141,328 199 1,527Nurses and other para
פרה medicalבמקצועות workers

רפואיים
פקידים 1,7592001,5591,315מנהלים, 111 1,426Managers, clerical and

relatedודומיהם workers
ס1כנים מכירות, 1,118367751659עובדי 242 901Sales workers

וזבנים
שירותים 1,413424989926עובדי 395 1 ,321Service workers

בחקלאות 6546223224עובדים 42 66Agricultural workers
מקצועיים 5,9414,8321,1091עובדים ,065 4,631 5,696Skilled workers in industry,

בבנייה constructionבתעשייה, and transport
ובתחבורה

מקצועיים בלתי 2,0441,387657649עובדים 1 ,347 1 ,996Unskilled workers
ידוע לא יד 968477491323משלח 279 602Occupation not known

בחויל עברו 17,2356,17311,0629,389לא 5,551 14,940Did not work abroad

עבדו ידועאם 6,2683,0643,2041,744לא 1,657 3,401Employment not
known

Percentsאחוזים
הכל סך  בחויל 100.0100.0100.0100.0עבדו 100.0 100.0Worked abroad  total
מדעיים מקצעות 31.731.731.732.4נעלי 33.0 32.7Scientific and academic

workersואקדמיים
:Thereofמזה:

ואדריכלים 18.922.914.815.6מהנדסים 24.4 20.0Engineers and
architects

שיניים רופאי 3.83.14.54.5רופאים, 3.0 3.8Physicians, dental
שיניים surgeonsומרפאי and dentists

חופשיים מקצועות 32.325.339.639.7נעלי 26.0 32.9Other professional,
ודומיהם סכניים technicalאחרים, and related

workers
:Thereofמזה;

ועונדים 4.51.28.08.0אתיות 1.2 4.6Nurses and other para
פרה medicalבמקצועות workers

רפואיים
פקידים 4.91.18.87.9מנהלים, 0.7 4.3Managers, clerical and

relatedודומיהם workers
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ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE USSR
(FORMER), AGED 15 AND OVER, BY
SEX AND OCCUPATION ABROAD
(cont.(

מבריה"מ ועולים העולים1 כל
ומעלה, 15 בני (לשעבר),
ומין בחו"ל יד משלח לפי

(המשך)

1992

יד trwnהכל :TotalThereofסך USSR (former)Occupation
abroad

סןהכל
Total

גברים
Men

נשים
Women

הכל 0ך
Total

גברים
Men

נשים
Women

סוכנים מכירות, עונו'
D'TiriM

3.12.04.22.7
Percents

4.0 1.5Sales workers
וזבנים

שירותים עונד
בחקלאות עובדים
מקצועיים עובו'ם

בבנייה בתעשייה,

3.9
1.8
16.6

2.3
3.4
26.6

5.6
0.2
6.2

4.0
0.2
17.2

5.6 2.4
0.1 0.2
6.4 28.0

Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry,
construction and transport

ובתחבורה
מקצועיים בלתי 5.77.63.76.03.9עונדים 8.2Unskilled workers

בחול 31.824.837.730.735.7לאוןבדו 24.9Did not work abroad

עולים אזרחים כולל לא בכורו; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים Wn 1r status to immigrants or1 Incl. tourists who changed the
potential immigrants; excl. immigrating citizens.

ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE USSR
)FORMER), AGED 15 AND OVER, BY
AGE AND YEARS OF SCHOOLING

מבריה"מ ועולים העולים1 כל
ומעלה, 15 בני (לשעבר),

לימוד ושנות גיל לפי
1992

הכל ליסודסך Yearsשנות of schooling
*inTotalAge

089101112131516+

מספרים
n'rinKPercentsמוחלטים
Absolute

כולל סן
nu rnbcrs

60,451100.014.318.818.736.511.7GRAND TOTAL
15173,039100.021.350.428.31517
18249,780100.08.418.237.930.64.91824
253412,528100.06.716.018.542.716.12534
354410,396100.07.415.415.945.116.23544
45547,055100.09.514.513.545.217.34554
55647,279100.021.615.112.039.511.85564
65+10,374100.032.022.79.428.37.665+

0נריה"0 :52,037100.012.120.418.338.810.4Thereofמזה: from the
USSR(לשעבר) (former)
15172,636100.015.654.529.91517
18247,622100.04.621.539.032.02.91824
253410,104100.03.318.218.646.913.02534
35449,096100.04.916.516.048.014.63544
45546,393100.07.614.913.147.516.94554
55646,675100.020.115.611.641.411.355^64

65+9,511100.031.423.38.629.37.465+

1 See note 1 to Table 5.8. ". .
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IMMIGRANT EMPLOYMENT SURVEY IIV 1992
IMMIGRANTS FROM THE
USSR, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND
OCCUPATION IN ISRAEL AND ABROAD
Aged 15 and over who
immigrated OctoberDecember 1990

IIV 1992 עולים תעסוקת סקי
מבריה"מ, D^iy

עבודה, כוח תכונות לפי
בישראל יד ומשלח מין

לארץ ובחוץ
שעלו ומעלה 15 בני

1990 באוק0וברדצמבר

0מל
Inבישראל Israelבבריהמ/In USSF

Codeהכל סך
Total

גברים
Men

נשים
Women

הכל סך
Total

גברים
Men

נשים
Women

העבודה niD minnLabour force characteristics
(אלפים) הכל סך

(אלפים) האזרחי בכוחהעבודה
63.9
36.6

29.0
19.5

35.0
17.1

63.929.035.0TOTAL (thousands)
Civilian labour force (thousands)

האזרחי העמדה נוח אחת
ומעלה ו 5 בני העולים מתוך

57.267.249.0Percent in civilian labour force of

immigrants aged 15 and over

י (אלפים) 24.814.99.943.821.921.9Employedpersonsמועסקים (thousands)'

כוח מתוך המועסקים אחוז
האזרחי העבודה

67.776.657.6Percent employed of civilian
labour force

יד משלח

מהמועסקים אחוז
בישראל

Percent of persons
employed in Israel

מהמועסקים אחוז
בבריהמ

Percent of persons
employed in

USSR
Occupation

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 7.18.05.736.232.040.4Scientificנעלי and academic workers

חופשיים1 מקצועות בעלי
ודומיהם טנניים אחרים,

ו8.85.114.4 8.911.825.9Other professional, technical
and related workers

9.113.34.9Administratorsמנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 6.86.02.09.9Clerical(1.6)3.7עונד1 and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 4.03.64.53.63.53.8Salesעובדי workers.

שירותים5 26.615.643.23.62.05.1Serviceעונד1 workers

נחקלאות6 Agricultural(2.0)(1.6)1.7עובדים workers

נתעשייה,78 מקצועיים עונדים

בתחבורה נננייה, נמחצנים,
אחרים מקצועיים ופועלים

33.746.514.321.033.68.4Skilled workers in industry,
mining, building, transport
and other skilled workers

בתעשייה,9 אחרים עובדים
בבנייה, בתחבורה

מקצועיים בלתי ופועלים

13.416.68.61.2(1.5)0.8Other workers in industry,
transpotr and building,
and unskilled workers

1 Including occupation not known. ידוע. לא יד משלח כולל 1
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immigrants from the ussr סוג לפי מבריה"מ, עולים
by type of nuclear household, and ולפי הגרעיני הבית משק
number of generations in household הבית במשק הדורות מספר

immigrated OctoberDecember 1990 אוקטוברדצמבר עול1

הגרעיני הבית משק םונ
בית במשק דורות Numberמספר of generations in household

Type of
nuclear household ריכל סך

TotalOne
שנ"ם
Two

שלושה
Three

הכל סך
Total

שנ"ם
TwoThree

הכל סך
Total

אחד
One

D"OT
Two

TMfW
Three

PercentsאחוזיםThousandsאלפים

כוללי 26.37.112.76.3100.0100.0100.0100.027.148.224.2GRANDסן TOTAL1

24 גיל עד ילדים עם 14.59.45.155.274.080.9100.065.035.0Coupleזוג with children aged24 or /ess

17 גיל עד אחד ילד 12.78.3AA48.465.569.7100.065.634.4Atלפחות least one child aged 17 or less

נלנד 2418 בני 1.81.10.76.88.411.2100.060.439.6Childrenילדים aged 1824 only

24 גיל ער ילדים עם mm2.4_1.41.19.310.617.5100.0_55.344.7Single parent with children

ו 7 גיל עד אחד ילד 1.20.70.54.69.212.6100.058.941.1Atלפתות least one child aged 17 or less

נלבד 2418 בני 1.30.60.64.85.19.6100.051.848.2Childrenילדים aged 1824 only

ביתאחרים 9.27.11.935.115.0100.077.420.6Otherמשקי households

:rimThereof:

no3.43.412.9100.0100.0Single person

m5.43.71.721.013.1100.068.130.1Couple

rz

3

1 Including nonlamily households. לאמשפתת"ם. בית משקי כולל 1 2



HOUSEHOLDS OF IMMIGRANTS FROM THE
USSR, BY CHARACTERISTICS
OF HOUSEHOLD AND HEAD OF HOUSEHOLD

Immigrated OctoberDecember

בריה"מ, עולי של /na'/7e0
הבית משק וראש הבית משק תכונות לפי

1990 אוקטוברדצמבר עול1

170 בני ילדים
הכל שלTotalסך ממוצע Childrenagedגיל נפשות017

הבית משק לחדדראש
הבית משק משקינפשותAverageתכונות ביתכל .pvmמועסקיםבניPersonsCharacteristics of house
הבית משק ageוראש of housePersonsילדיםהבית ומעלהעם 60Numberperhold and household head

'000"</hold headAllHouseholdsPersons agedEmployedroom
householdswith children60 and over

Averages
הכל 26.3100.046.10.8סן 3.31.50.61.01.5TOTAL

מגורים1 Districtמחוז of residence1
2.07.543.70.6ירושלים 3.01.40.51.01.4Jerusalem

4.215.948.60.8צפון 3.21.60.70.81.3Northern
4.316.647.00.8חיפה 3.31.40.70.71.5Haifa
5.721.645.8.0.8מרכז 3.31.50.61.11.5Central

אביב 6.223545.50.8תל 3.51.50.71.11.6TelAviv
3.613.545.70.8דרום 3.11.40.51.01.2Southern

Sexמיו
20.979.844.20.9זכר 3.61.50.61.11.5Male

5.320.248.50.4נקבה 2.11.20.70.41.2Female
בנריהמ' לידה Republicרפובליקת of birth

in the USSR2
20.981.447.00.7איר1פאית 3.21.40.70.91.4European
4.818.640.81.2אסיאתית 3.81.70.41.11.6Asiatic

האזרחי העבודה כוח Civilianתבונות labour force
characteristics

האזרחי העבודה בכוח 6.625.159.40.3אינם 2.21.51.10.11.5Not in civilian labour force
האזרחי העבודה 19.7100.041.70.9בכוח 3.11.50.51.31.2In civilian labour force

14.573.840.41.0מועסק 3.41.50.41.61.5Employed
מועסק 5.226.245.20.7בלתי 2.21.40.70.41.6Unemployed

בבר"המ יד Occupationמשלח in the USSR
ואקדמיים מדעיים מקצועות 7.227.344.50.8בעלי 3.51.40.70.91.5Scientific and academic workers

חופשיים מקצועות 2.911.042.10.8בעלי 3.41.40.51.11.5Other professional, technical
ודומיהם סכניים andאחרים, related workers
בתעשייה מקצועיים 6.524.742.71.1עוברים 3.71.60.51.31.6Skilled workers in industry,

בתחבורה, בבנייה, ,miningבמחצבים building, transport
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

5.520.845.20.8אחר 3.31.40.51.01.4Other

2

1 Excluding households in Judea, Samaria and the Gaza areas. whose sample size was too small for tabulation.
2 Households in which household head immigrated in OctoberDecember 1990 only.

לדיווח. מדי ק0ן היה במדגם שמספרם עזה, וחבל שומרון ביהודה, באזורי בית משקי כולל לא
בלבד. 1990 אוקטוברדצמבר בחודשים עלה הבית משק ראש שבהם בית משקי



IMMIGRANTS OF 1990 AND AFTER  DATA FROM LABOUR FORCE

SURVEYS
IMMIGRANTS OF 1990 AND AFTER AGED
15 AND OVER, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND
EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC
BRANCH, OCCUPATION AND SEX

אדם כוח מסקרי נתונים  ואילך 1990 ע/לי

בני ואילן 1990 עולי
תכונות לפי ומעלה, 15
האזרחי העבודה כוח
ענף לפי ומועסקים,
ומין יד משלח כלכלי,
1992Averageממוצע

הכל הכלנשיםגבריםסך un'0גבריםסך
TotalMenWomenTotalMenWomen

ThousandsD'TinNPercentsאלפים
הכל 295.9134.4161.5100.0100.0100.0TOTALסר

האזרחי העבודה בנוח 142.051.091.148.037.956.4Motאעם in civilian labour force
האזרחי העמדה 153.883.470.452.062.143.6Inנסת civilian labour force

האזרחי העבודה 153.883.470.4100.0100.0100.0INבבות CIVILIAN LABOUR FORCE
הכל סן ■TOTAL

מועסקים 44.016.827.228.620.238.6Unemployedבלתי
109.866.643.271.479.861.4Employed

Economicע1ףנ>כ>י branch
הכלי 109.866.643.1100.0100.0100.0TOTAL1סן

ודיג "עור ,Agriculture(1.9)2.42.7(0.8)2.61.8חקלאות. forestry and fishing
וחרושת) (כרייה 39.728.111.636.542.627.1Industryתעשייה (mining and manufacturing)

ומים Electricity(0.2)(0.6)(0.5)(0.1)(0.4)(0.5)רשמל and water
צינוריות) ועבודות (בנייה Construction(0.7)9.0145(0.3)9.89.6בינוי (building and public

works)
והארחה אוכל שירותי ,12.26.06.211.29.114.5Commerceמסחר, restaurants and

hotels
ותקשורת אחסנה ,Transport(0.9)2.73.8(0.4)2.92.5תחבורה. storage and

communication
עסקיים ושירותים 8.54.73.87.87.18.9Financingפיננסים and business

services
וקהילתיים צינוריים 21.38.512.819.612.929.9Publicשירותים and community services

ואחרים אישיים 11.24.46.810.36.715.9Personalשירותים and other services

"ו Occupationמשליו
הכלי 109.866.643.1100.0100.0100.0TOTAL1סן

ואקדמיים מדעיים מקצועות 10.26.93.39.310.47.7Scientificבעלי and academic workers
חופשיים מקצועות 11.65.26.410.67.914.9Otherבעלי professional, technical

ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers
1דומיהם פקידות 8.6Clerical(1.4)3.74.2(0.9)4.6עוברי and related workers

וזננים סוכנים מכירות. 3.5Sales(2.9)3.41.91.53.1עובדי workers
שירותים 26.49.217.224.313.940.0Serviceעונד1 workers

בחקלאות Agricultural(1.6)2.42.9(0.7)2.61.9עוברים workers
בתעשייה, מקצועיים 38.531.47.135.347.416.5Skilledעונדים workers in industry,

ובתחבורה נבנ"ה ,miningבמחצנים, building and transport
בתעשייה, אחרים 11.88.73.110.813.27.2Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building,

1 Incl. not known.
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immigrants of 1990 and after aged 15 and over, תכונות לפי ומעלה, 15 בני ואילך 1990 עולי
by civilian labour force characterisitcs, עלייה, שנת האזרחי, העבודה no
year of immigration, age group and sex ומין גיל קבוצת

Average 1992 ממוצע
הכל סך  19901992 עולי

Immigrants of 19901992  total
ב1990 עלו

Immigrated in 1990
199 ו ב fiv

Immigrated in 1991
ב1992 עלו

Immigrated in 1992

הכל סך
Total

העבודה בכוח
האזרחי

Icinvilian
labour force

בלתי
מועסקים

Unemployed

העבודה בכוח
האזרחי

In civilian
labour force

בלתי
מועסקים

1)6ע10?וז]6ח11

העבודה בכוח
האזרחי

In civilian
labour force

בלתי
מועסקים

Unemployed

העבודה no!
האזרחי

In civilian
labour force

בלתי
מועסקים

Unemployed

PercentsאחוזיםThousands1אלפים
הכלי 295.944.0סן 153.858.623.849.633.428.838.5TOTAL2

182435.25.2 16.844.729.653.433.234.923.71824

253460.410.1 43.881.919.369.426.239.1(39.4)2534

354464.313.6 50.388.423.671.730.843.9(41.0)3544

455437.18.5 27.181.424.672.137.7(34.2)4554

556434.05.4 12.742.033.037.051.4(12.4)5564

הכלי סל  (.נו'ם
1824

134.4
16.3

16.8 83.4
2.0 8.8

66.5

41.1
15.7
(18.6)

62.1
65.3

24.3

26.0
39.0

(46.9)
(28.0)Men  totaP

1824

253428.73.6 23.287.012.081.717.748.5(26.6)2534

354431.04.8 26.793.814.780.121.0(60.5)3544

455417.02.5 14.591.9(12.0)86.921.4(41.2)4554

556414.23.3 8.567.3(30.0)58.147.95564

הכלי סל  161.527.2נשים 70.452.132.539.345.419.956.3Women  total2
182418.93.2 8.047.336.542.343.6(22.1)1824

253431.66.6 20.677.226.858.736.4(28.6)2534

354433.38.8 23.683.233.163.842.5(31.4)3544

455420.06.0 12.672.837.759.258.7(28.1)4554

556419.22.1 4.224.238.721.4(58.4)(4.8)5564

20

1
5

1 Percent civilian labour force of total population in each cell and unemployed of the civilian
labour force.

2 Incl. all aged 15 and over.

האזרחי. העבודה כוח מתוך מועסקים והבלתי תא בכל האוכלוסייה כל מסך האזרחי העבודה no nnx
ומעלה. ^נה 15 בני כל כולל



HOUSEHOLDS1 OF IMMIGRANTS OF
1990 AND ON, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

Average 1992

של ביתי .penr
ואילך, 1990 עול1
שונות תכונות לפי

ממוצע

DTInKאלפים
ThousandsPercents

הכל 115.3100.0TOTALסן

הבית משק ראש Sexמין of household head

93.581.1Malesגברים

21.818.9Femalesנשים
הבית משקי Householdתנומת characteristics
בית במשק Personsנפשות in household

112.010.41

223.620.52
327.023.43
425.6■ 22.24
514.112.25
67.96.96
7+5.14.47+
בית במשק 014 בני Childrenילדם aged 014 in

household
ילדים 54.347.1Noאין children

136.831.91

217.114.02
3+7.16.03+

בדירה2 Roomsחדרים in dwelling2
הכל 102.7100.0TOTALסך

15.95.71

229.428.62
349.147.83
4+18.317.94+

דיור2 Housingצפיפות density2
לחדר) persons)(נפשות per room)

הכל 102.7100.0TOTALסך

מאחת 15.515.1Lessפחות than one
1.024.12351.0

1.11.943.842.61.11.9

2.013.012.72.0
2.1 +6.36.12.1 +

בזירה1 n"3 Householdsמשקי in dwelling2
הכל 102.7100.0TOTALסן

187.284.91

2+15.515.12+

I Excl. institutions.
2 Excl. also absorption centers. student dormitories and

Oibbuzim.

0ו0דות. כולל אינו
וקיבוצים. ססודנםים מעונות קל^1ה, מרבד נם כולל אינו
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לאומיים חשבונות

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
על המוחזקים חיוניים מוצרים מלאי (ב) פרסיים,
ועבודות כבישים בניינים, של הערך הממשלה. ידי
גולמית להשקעה נחשב בנייה בתהליך אחרות בנייה

במלאי. כגידול ולא קבועים בנכסים
החשבון, בתקופת במלאי, הפיסי השינוי ערך
לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין כהפרש נאמד
מוערכים שניהם כאשר בתחילתה, המלאי ערך

התקופה. של הממוצעים במחירים
ההוצאות קבועים: בנכסים גולמית השקעה
נכסים של ההון מלאי להגדלת עצמי) וייצור (רכישות
ללא והמוסדות הממשלה המפעלים, שבידי קבועים
בניק"מא נכסים רכישת כוללות ההוצאות רווח. כוונת
עבודות אזררו1, לשימוש עפרות) ומרבצ1 קרקע (למעס
סלילת גדול, מידה בקנה תיקונים בתהליך, בנייה
להכשרת הוצאות אחרות, תשתית ועבודות כבישים
על הממשלה הוצאות נכללות לא ומטעים. קרקע

צבאי. לשימוש וציוד מבנים
הסחורות ערך ושירותים: סחורות ויבוא יצוא
סחורות מחו"ל. וקנו מכרו הארץ שתושבי והשירותים
וביטוח הובלה שירותי מוצרים, כוללים אלה ושירותים
גורמי של הכנסות בהם כלולים לא אחרים. ושירותים
לגורמי ותשלומים בחו"ל מפעילותם ישראליים "צור
הסחורות יבוא ערך בישראל. הפועלים זרים "צור
סחורות להובלת ההוצאות כולל דהיינו, ,c.i.f. נרשם
ישראלים. מיצרנים אלה שירותים נקנו אפילו ולביסוחן,
שירותי ערך גם השירותים ביצוא נרשם לכך, בהתאם
ידי על שסופקו יבוא, סחורות של והביטוח ההובלה
כולל והשירותים הסחורות יבוא ערך ישראליים. יצרנים
תמורה מרכיבי כולל היצוא ערך נטו; עקיפים מסים

היצואנים. שקיבלו נוספים
הכנסת בחו''ל: ייצור לגורמי נסו תשלומים
רנטה, 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

הגדרות

נערכו ואילך 1980 לשנת הלאומיים החשבונות
של הסטטיסטי המשרד ידי על המומלצת במתכונת
עד 1950 לשנים החשבונות י. 1968 משנת האו"מ
של הקודמת המסגרת לפי במקורם שנערכו 1979

החדשות. להגדרות הותאמו ,(1954) האו"מ
ערך שוק2: במחירי הגולמי, המקומי התוצר
ההפרשות הפחתת לפני נטו, 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, פרטית לצריכה
ושירותים. סחורות של נטו והיצוא ציבורית) והן פרטית
המשק, ענפי תוצר את כולל העסקי התוצר
המוסדות שירותי הממשלה, שירותי תוצר להוציא

הדיור. ושירותי רווח כוונת ללא
לתוצר שוה שוק במחירי הגולמי הלאומי התוצר
נטו הכנסות בתוספת שוק במחירי הגולמי המקומי
לארץ בחוץ מפעילותם ישראליים "צור גורמי של
בישראל. הפועלים זרים "צור לגורמי תשלומים ובניכוי
צריכת את כוללת ציבורית לצריכה ההוצאה
לביטוח המוסד הממשלה,  הממשלתי הסקטור
וכן הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות לאומי,
את מממנים הנ"ל שהגופים רווח כוונת ללא מוסדות
רווח כוונת ללא המוסדות צריכת הוצאותיהם. עיקר
הציבורית הצריכה הפרטית. בצריכה כלולה האחרים
התשלומים שנצרכו, הביניים תשומות לערך שוה
ומס שכר מס  שכר על עקיפים מסים לעובדים,
כוללים לעובדים התשלומים והבלאי.  מעסיקים
הממשלה התחייבות את המשקפת זקופה, הוצאה

פרישתם. לאחר לעובדיה פנסיה לשלם
משקי צריכת סיכום פרטית: לצריכה ההוצאה
המשרתים רווח כוונת ללא מוסדות וצריכת בית
ידי על ממומן אינו הוצאותיהם שעיקר בית, משקי

הממשלה.
(תושבי בית משקי הוצאות בית: משקי צריכת
לרבות ושירותים, סחורות על ובחוי'ל בארץ ישראל)

מגורים. בתי למעט אך בניק"מא מוצרים
הצריכה פירוט המקומי. בשוק בית משקי צריכת
(תושבי הבית משקי כלל להוצאות מתייחס למרכיביה
 וזאת המקומי, בשוק לארץ) חוץ ותושבי ישראל
ישראלים צריכת על שוטפים מפורטים נתונים בהיעדר

לארץ. ובחוץ בארץ בלבד,

United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F. No. 2 האום: תדריך על מבוססות ההגדרות 1

NewYork, 1968
היצואנים. שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי וכוללת ליבוא נסו מסים כוללת שאינה בכך האום מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2
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ההעברות כל התשלומים במאזן התשלומים: במאזן
בחשבונות שוטפות. בהעברות מוגדרות החדצדדיות
שו0פות העברות בין מבחינים זאת, לעומת הלאומיים,
שוספות העברות ורק להלן), (ראה הון והעברות

חו"ל. עם השוטפות העסקות בחשבון נכללות
המתקבל החיסכון, התאמה. לאחר החיסכון
ובחשבון הפנויה הלא1מית ההכנסה בחשבון כעודף
בחשבון והעודף הממשלתי הסקטור של השוטף
הרישום מדרך מושפעים חרל עם השוטפות העסקות
מהעברות ההכנסה בין הפרש להיות עשוי שלפיה
בפועל. הביטחוני היבוא לבין הביטחוני, היבוא למימון
לתנודות הגורם זה, הפרש השפעת לבטל כדי
חושב שלפיה התאמה, נערכה בחיסכון, חריפות
שמומן הביטחוני היבוא על ההוצאה למעט החיסכון,

למימונו. ההעברות ולמעט מחו"ל העברות ידי על
ההשקעה הגולמית. המקומית ההשקעה מימון
לבלאי, ההפרשה ידי על ממומנת הגולמית המקומית
בחשבון הגירעון ידי ועל הנקי הלאומי החיסכון ידי על

חו"ל. עם העסקות
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 מרורל

הרשמי. החליפין
השקעות לממן שנועדו העברות הן הון העברות
או ההעברה, נותן של בחיסכון או ברכוש ושמקורן
למקבל או למשלם  חדפעמיות העברות שהן

ההעברה.
שהוטלו שוטפים היטלים כוללים ישירים מסים
והרשויות לאומי לביטורו המוסד הממשלה, ידי על

המקומיות:
מרווחי מרכוש, משכר,  הכנסות על היטלים א.
נכסים על היטלים מפנסיה; או מייזמות הון,
בעלות ועל חברות של העצמי ההון על כספיים,

סחורות; על
החלק הן  לאומי לביטוח למוסד תשלומים ב.
המעסיק; ששילם החלק והן המבוטח ששילם
וכוי. משפט בתי מסי לדרכונים, חובה תשלומי ג.
היצרנים על שהוטלו מסים הם עקיפים מסים
בסחורות לשימוש או לקנייה למכירה, לייצור, בקשר
"צור כהוצאות היצרנים ידי על והנרשמים ובשירותים,

עקיפים: למסים דוגמאות שוטפות.
מוסף ערך מס קנייה, מס מכס, יבוא: על מסים א.

חוץ; נסיעות ומס
מוסף, ערך מס קנייה, מס מקומי: "צור על מסים ב.
עבודה. על ומס רכוש מסי לעסקים, רישיונות
של התפעולי העודף עקיף כמס מוגדר כן כמו
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
שהממשלה שוטפות, פעולות למימון בהלוואות
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לאחר שוק, במחירי הגולמי הלאומי לתוצר גם שוה
המקומי. הייצור על נטו עקיפים ומסים בלאי הפחתת
הי התשלומים את כוללת לשכירים התמורה
את וכן ומשכורת) (שכר שכירים לעובדים שירים
ולקופות לקרנות העובדים עבור המעבידים הפרשות
מס לאומי, ביטוח תגמולים, פנסיה, קופות כגון:

וכד'. מקביל
הנקי התוצר בין כהפרש מתקבל תפעולי עודף

לשכירים. התמורה לבין "צור גורמי במחירי
שוה השוק, במחירי הפנויה, הלאומית ההכנסה
על נטו עקיפים מסים בתוספת הלאומית להכנסה
העברות ובתוספת והיצוא היבוא ועל המקומי הייצור
ידי על ריבית תשלומי כולל מחו''ל, נטו שוטפות

הממשלתי. הסקטור
הל להכנסה שוה הפנויה הפרטית ההכנסה
של מרכוש והכנסות ישירים מסים פחות אומית,
העברה תשלומי ובתוספת הממשלתי, הסקטור

ומחרל. מהממשלה הבית למשקי
ההכנסה בין ההפרש הוא הנקי הלאומי החיסכון
לצריכה ההוצאה לבין שוק במחירי הפנויה הלאומית

וציבורית. פרטית
בחשבון הממשלתי הסקטור של הנקי החיסכון
לסך השוטפות ההכנסות סך בין ההפרש הוא השוטף

הממשלתי. הסקטור של השוטפות ההוצאות
בחש הממשלתי הסקטור של הנקי החיסכון
בסטטיסטיקה מהחיסכון שונה הלאומ"ם בונות

הם: העיקריים ההבדלים הממשלה. של הפיננסית
בסיס על  הלאומ"ם בחשבונות הרישום: בסיס א.
הממשלה של הפיננסית בסטטיסטיקה מצטבר,

מזומנים. כסיס על 

הסקטור הגדרת הלאומ"ם, בחשבונות כיסוי: ב.
גופים כוללת היא  יותר רחבה הממשלתי
ומלכ"ר לאומ"ם מוסדות  לממשלה נוספים

ציבור"ם.
הלאומ"ם, בחשבונות : הכלולות העסקות ג.
שוטפות כהכנסות השוטף החיסכון מחושב
הפי בסטטיסטיקה שוטפות. הוצאות פחות
בין כהפרש הכולל החיסכון מחושב ננסית,
הון, ובחשבון שוטף בחשבון והוצאות הכנסות

ופירעונן. הלוואות כמתן וכן
ההכנסה בין כהפרש מוגדר הנקי הפרטי החיסכון
כולל הוא פרסית. לצריכה וההוצאה הפנויה הפרטית
כוונת ללא המוסדות חיסכון הבית, משקי חיסכון את
הממשלה ידי על מומן לא הוצאותיהם שעיקר רווח

העסקי. מהמגזר חולקו שלא ורווחים
חו"ל עם השוטפות העסקות בחשבון העודף
ההוצאות על השוטפים התקבולים כעודף חושב

חרל. עם ישראל של העסקות בחשבון השוטפות
גדול הלאומי שהחיסכון פירושו חיובי עודף
משתתפת ישראל זה ובמקרה המקומית, מההשקעה
המימון בחו''ל. השקעות של עקיף) או (ישיר במימון
נכסים רכישת ודרך נטו הון העברות דרך מתבצע
במקרה בחו''ל. נטו פיננסיים נכסים או מוחשיים לא
מקור הוא חרל עם העסקות בחשבון הגירעון ההפוך,

המקומית. ההשקעה למימון
העסקות בחשבון הגירעון / העודף של זו הגדרה
המקובלת מההגדרה שונה חרל עם השוטפות



ומשכורת עבודה שכר דהיינו: "צור, לגורמי התשלומים
דירה. ושכר ריבית רווה, כגון: הון, ותשואות

הי'הכנסה אומדן בין זהות יש מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית", ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית"
של שהמדידה מארור אולם, ובלאי; נ0ו עקיפים מסים
מקורות בסי0 על גדולה במידה נעשית האומדנים שני
הפרש מתקבל נפרדות, שיסות ולפי תלויים בלתי
ההכנסה בצד הנרשם החישובים, שני תוצאות בין

והשמסות". כ"טעויות הלאומית

לאומית הוצאה
,1964 בשנת החל פרטית. לצריכה הוצאה
מסקרי תוצאות הפרסית הצריכה באומדני שולבו
המשפחות כל את המקיפים המשפחה הוצאת
על התבססו הקודמות לשנים האומדנים העירוניות.
עירוניות משפחות שהקיפו המשפחה הוצאות סקרי
לשנת אומדנים שני הוצגו בלוחות בלבד. שכירים של

קשר. שנת המשמשת ,1964
על הנתונים בסיס על מוערכת המזון צריכת
ושיווק "צור נתוני החקלאית, התוצרת של השיווק
על ההוצאה ומחיריהם. תעשייתיים מזון מוצרי
בסיס על נאמדת מזון, למענו תעשייתיים, מוצרים
ענפי פדיון על השו0ף הדיווח המשפחה, הוצאות סקר
של המקומי הייצור על המפעלים דיווח התעשייה,
כביסה) מכונות (מקררים, עיקריים בניק"מא מוצרים

חוץ. סחר של והסט0י00יקה
בש0ח 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)

ומהירים.
נאמד רווח כוונת ללא המוסדות שירותי ערך
שוטפות והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסיס על
המופנים שאלונים דרך מתקבלים אלה נתונים אחרות.

כספיים. דוי'חות בסיס על או למוסדות
הממשלתית ההוצאה ציבורית. לצריכה הוצאה
ביצוע דו"חות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה
נתונים בתוספת התקציב, וחוקי הכללי החשב של
והבטחון. האוצר ממשרדי המתקבלים מחלימים
המוסדות המקומיות, הרשויות של לצריכה ההוצאה
על נאמדת רווח כוונת ללא והמוסדות הלאומיים
כספיים דו"חות ניתוח מתוך המתקבלים נתונים בסיס

ותקציביים.
קבועים בנכסים הגולמית ההשקעה אומדני

על: בעיקר מתבססים
תחבורה, וכלי וציור מכונות של יבוא נתוני א.

מייצור השקעה מוצרי ממכירת פדיון על דיווח ב.
מקומי;

וגמר התחלות שטח על רבעשנתיים אומדנים ג.
בנייה,

למגורים בבנייה ההשקעה על כספיים נתונים ד.
והשיכון, הבינוי משרד בביצוע

נמוכה (בריבית מועדפים בתנאים ליצרנים נותנת
לעומת היצוא. מקרנות הלוואות כגון השוק), מריבית
או חדפעמיות בהלוואות התמיכה נכללה לא זאת,
המענק מרכיב קבוע. בסיס על ניתנו שלא בהלוואות
אלו הון העברות הון. כהעברת הוגדר אלו בהלוואות
התוצר בחשבון נכללות אינן אחרות הון והעברות

לקו. מתחת 6.14 בלוח ומוצגות
התוצר, בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
במקורות המקומיים השימושים ערך השוק: במחירי
ערך וכן וההשקעות, והציבורית הפרטית הצריכה 

ערך מ0 דהיינו, נטו; מוסף ערך מס כוללים  היבוא
שהוחזר. מוסף ערך מס בניכוי ששולם מוסף

ויצוא. יבוא על 101 עקיפים במסים הטיפול
שער לפי והיצוא היבוא הוערכו התוצר בחשבון
אלה שזרמים דבר של פירושו האפקטיבי. החליפין
כתוצאה עליהם; שחוסלו נסו עקיפים מסים כוללים
מסים כולל אינו שוק, במחירי המקומי, התוצר מכך
במחירי הפנויה הלאומית בהכנסה ויצוא. יבוא על נטו
ויצוא יבוא על נטו ממסים ההכנסות כלולות שוק
מחוי'ל. העברה מתשלומי בהכנסות התאמה כסעיף
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
הקל כתוצרת שהוגדרו סחורות של החקלאית
אחרים. מענפים הקנויה התשומה לבין אית,
מפעלים לפי ולא מוצרים לפי הוא הסיווג
ענפי בייסיווג המסווגים חקלאיים), (משקים

העיקרית. פעילותם לפי הכלכלה"
התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות 

 מגורים בתי על בעלות  מיוחד סעיף כלול
את משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע שאינו
מושכ בדירות דיור. משירותי הנובעת ההכנסה
הוצאות בניכוי דירה משכר ההכנסה כלולה רות
או הדיירים בבעלות ובדירות שוטפות תפעול

רירה. שכר מקף מפתח ברמי
הא בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף חיד,
הסקטור רשויות ע"1 הניתנים הן והקהילתיים,
בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים והן הציבורי
הניתנים שירותים רק הענף כולל התוצר,
המוסדות המקומיות, הרשויות הממשלה, ע"1
שירותים רווח. כוונת ללא והמוסדות הלאומיים
עסקי בסיס על הניתנים וקהילתיים, ציבוריים
ומוסדות מורים פרטיים, חולים ובתי רופאים 

"שירותים בענף כלולים  וכדי פרטיים חינוך
ואחרים". אישיים

החישוב ודרכי הנתונים מקור
עי שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ה"הכנסה ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת קריות:
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
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סוג לפי מסורסים מרוירים במדדי שוטפים במחירים
השירותים.

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
במישרין הנובעת ההכנסה נמדדת אחרים, בענפים
תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי התשלומים סיכום ע"1
שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת, עבודה שכר

נקי. ורווח חכירה ודמי דירה

מתוקנים אומדנים
הקודם, בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
,1991 עד 1980 לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו
התיקונים עדכניים. ונתונים סירוסים קבלת בעקבות

באומדנים: שהוכנסו העיקריים
תיקונים הוכנסו הציבורית הצריכה בסעיפי .1
על כספיים רו"חות קבלת בעיקבות. בעיקר
הלאומיים והמוסדות הממשלה תקציבי ביצוע
לשנת המקומיות הרשויות תקציבי ,1991 לשנת
חינוך מוסדות של כססיים ודו"חות 1989/90

.1989/90 לשנת ובריאות
הציבורית בבנייה רבוע למ0ר המחיר אומדן .2
תוקן למגורים שאינם בניינים ובבניית למגורים
אינם הרוכשים כי התברר, מהן בדיקות, בעקבות
לפיתוח השיכון משרד מהוצאות חלק מחזירים
את להוסיף יש ולכן לבנייה, קרקע ולהכשרת
אלה בסעיפים התיקון ההשקעה. לערך ההפרש
התיקון השפעת שבה ,1973 בשנת החל מופיע

זניחה. היתה
תוקנו למגורים שלא בבנייה ההשקעה נתוני .3
נתונים קבלת בעקבות ו1991 1990 לשנים
לשידורי כבלים בהנחת השקעה על מעודכנים

0לויזיה.
בשנת החל תוקנו מחוייל ההעברות אומדני .4
ממערכת נוסף מידע קבלת בעקבות ,1982

הבנקים.
סחו ויצוא יבוא אומדני תוקנו ,1982 בשנת החל .5
במאזן שהוכנסו לתיקונים בהתאם 1שירותים רות
מסורסים נתונים קבלת בעקבות התשלומים,
ביסוח, הובלה, בחו"ל, ישראלים הוצאות על

מחשבים. תוכנות ושירותי בחו"ל השקעות
כ200 ובו מגנסיים, סרסים גבי על נתונים מאגר
החשבונות נתוני של ורבעשנתיות שנתיות סדרות
פנייה ע"' לקבל אפשר ,1950 בשנת החל הלאומיים,

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה
התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
ר,00טי0טי בירחון חודש מדי מופיעים המקומי
כלל בדרך מתסרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל.
במוסף מתוקנים ואומדנים 1 מס' לירחון במוסף

.5 מסי לירחון
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
,24 בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה אומדני ;22
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה ואומדני

.26 בפרק
189 לאומיים חשבונות

ממוס הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על גדולים וממפעלים ציבוריים דות

השקעותיהם.
על: מתבססים במלאי השינוי על האומדנים

חקלאית, תוצרת של המלאי כמויות על נתונים א.
הממשלה; שבידי חיוניים ומוצרים דלק

ערך על והמסחר התעשייה מסקרי נתונים ב.
המפעלים; שבידי המלאי

בסיס על שנאמר היהלומים במלאי השינוי ג.
קבועים. במחירים והיבוא היצוא בין ההפרש

בסיס על נאמדים ושירותים סחורות ויצוא יבוא
להגדרות התאמתם לאחר התשלומים ממאזן הנתונים

הלאומיים. החשבונות
הש המועסקים, במספר שינויים על אומדנים
והשכירים המועסקים של העבודה ושעות כירים
מ"סקר מימצאים על כלל בדרך מתבססים בישראל

עזה. וחבל שומרון וביהודה, בישראל אדם" כוח
סיכום ידי על מתקבלת לשכירים התמורה
בסיס על ענף בכל העבודה הוצאות תשלומי
שבהם בענפים התעשייה. סקר כמו ענפיים, סקרים
מדיווחים האומדנים מתקבלים סקרים, נערכים לא
לביטוח למוסד המעסיקים דיווחי כגון: מינהליים,

הכללי. מהחשב דו"חות או לאומי
(המועסקים לאשכירים של לעבודתם התמורה
קואופר חברי עצמאיים, מעבירים,  שכירים שאינם
בעסקים תשלום ללא ועובדים קיבוצים וחברי סיבים
של העב1דה שעות מספר לפי נאמדה משפחתיים)
שבו בענף לשעה הממוצע השכר כפול שכירים הלא

מועסקים. הם
של הרציפה בסדרה קבועים במחירים אומדנים
(6.1 (לוח 1990 במחירי המוצגת  ומרכיביו התוצר
הוצאה סעיף לכל 1989 עד 1950 לשנים חושבו 

המקומי ולתוצר וכוי) השקעה (צריכה, בלבד עיקרי
השנתיים הכמותיים השינויים שרשור לפי  הגולמי
השרשור, בגלל שונות. בסיס שנות במחירי שהתקבלו
מסתכמים התוצר ממרכיבי קבוצה לכל האומדנים אין

התוצר. על ההוצאה לסך
נת קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
ניכוי ע"> או כמויות, נתוני סמך על ישיר, באופן קבלו
מתאימים. מחירים במדדי שוטסים במחירים הערכים
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
קבועים במחירים סחורות של ויבוא יצוא אומתי
היבוא או היצוא ערך הכפלת ידי על מתקבלים
האפקטיבי החליפין בשער קבועים במחירים בדולרים
במחירים בדולרים הנתונים לחישוב הבסיס. בשנת
המפורטים בדולרים, מחירים במדדי נעזרים קבועים
שירותים של ויבוא יצוא אומדני עיקריות. סחורות לפי
האומדנים ניכוי ידי על מתקבלים קבועים במחירים



ואת הבינענפיות העסקאות את 1988 של שוספים
השימושים לנין המשק ענפי כין הנערכות העסקאות
מיוצג המשק מענפי אחד כל אלה בלוחות הסופיים.
את מפרסת השורה אחת. ועמודה אחת שורה ידי על
היבוא (כולל אופייניים מוצרים קבוצת של המכירות
לשימושים יוצרו ענף באיזה הבחנה וללא המתחרה)
העמודה ואילו וכוי) צריכה אחרים, (ענפים שונים
אחרים, (מענפים הענף של הקניות את מפר0ת
וללא התפוקה "צור לצורך וכוי) שכר הוצאות מיבוא,
בלוח מוצגות העסקאות שייצר. מוצרים בין הבחנה
ואינו תמיכות הכולל במחיר כלומר יצרן, במחירי זה

והובלה. שיווק מסים, על הוצאה כולל
האחיד לסיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג

הלשכה. של 1970 הכלכלה ענפי של
שחושבו הישירים המקדמים מובאים 6.20 בלוח
כל של הסיכום זה ובלוח 6.19 לוח נתוני בסיס על
ממנו ללמוד וניתן 1.00 הוא הענף) (תפוקת עמודה
מקדמים המונח (מכאן הישירה ההוצאה הרכב על
ענף כל של תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים)

המשק. מענפי
מקדמים הכוללים. המקדמים מובאים 6.21 בלוח
(במתכונת הישירים המקדמים לוח מתוך חושבו אלו
הייצור לוח ומתוך מתחרה) יבוא כוללת שאינה
כדי תוך בשנתון) מוצג שלא (לוח מקור ענף לפי
התפוקות את לחשב מאפשר הלוח מטריצות. היפוך
ישירה בצורה הן המשק, מענפי אחד מכל הדוושות
כוללים), מקדמים של המונח (מכאן עקיפה בצורה והן

סופיים. מוצרים של סל השגת לשם

מקורות
תשומהתפוקה נתוני של העיקריים המקורות
של ביחידות שוסף באופן הנאספים נתונים הם
המקרים שברוב לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
להגדרות התאמתם לשם והשלמות עיבודים עברו
נערכו כן, כמו תשומהתפוקה. בלוחות הנהוגות
תשומהתפוקה. לוחות הכנת לצורכי מיוחדים סקרים
על בעיקר התבססו הנתונים החקלאות, בענף
("צור הלשכה של החקלאית הסטטיסטיקה נתוני

החקלאות). ידי על תשומות וקניית מוצרים
הת "סקר היה העיקרי המקור התעשייה, בענף
המעסיקים (מפעלים 1988 לשנת והמלאכה" עשייה
פירוט על לוידע גם כלל אשר ויותר), מועסקים 5

חומרים. וקניות מוצרים מכירות
תפוקת על הנתונים והמים. החשמל בענף
החשמל מחברת נתקבלו התשומות סוגי ועל הענף

המים. ומנציבות "מקורות" מחברת הישראלית,
התבסס זה בענף התפוקות אומדן הבנייה. ענף
של השוטפים מהאומדנים בבנייה ההשקעה נתוני על
התשומות התפלגות אומדן הלאומיים. החשבונות
בנייה "הוצאות סקר תוצאות על התבסס זה בענף
מחירי למדד משקלים לבניית המשמש למגור"ם"
שימוש נעשה כן כמו למגורים. בנייה תשומות
המשמשים המשנה, קבלני של התשומות באומדני
עבודות כגון בנייה לפרקי מיוחדים תתמדדים להכנת

וכוי. בנייה, עבודות בטון, עבודות עפר,
ועל התפוקות על האומדנים התחבורה, בענף
מפעלים של דוחו"ת על התבססו התשומות סוגי

בענף. הפועלים

הל המוסדות הממשלה, הוצאות על הנתונים
מופיעים המטרה לפי המקומיות והרשויות אומ'ים

המקומיות. והרשויות הממשלה  20 בפרק

מס נתוני פי על ופדיון מוסףעוסקים ערך
(6.17 (לוח

במס החייבים העוסקים כל את כללה האוכלוסייה
מס בחוק שהוגדרו כפי המשק, ענפי בכל מוסף, ערך

מוסף. ערך

הגדרות
נותן או ונכסים, מוצרים שמוכר מי כל הוא עוסק
כלומר, פיננסי. מוסד או מלכ"ר שאינו ובלבד שירותים
גמל, קופות ביטוח, חברות בנקים, כולל הלוח אין

ועירוניים. ממשלתיים ומוסדות מלכ"ר מוסדות
מחזור הוא מוסף ערך במס חייב שאינו פדיון
ממתן וירקות, פירות ממכירת בעיקר הנובע עסקים

ומיצוא. לתיירים שירותים
עסקים מחזור הוא מוסף ערך במס החייב פדיון
בארץ, שירותים ממתן מוצרים, ממכירת הנובע
כל את כולל החברה, של קבועים נכסים ממכירת
והשירותים. המוצרים על החלים העקיפים המסים

מוסף, ערך במס שחייב פדיון כולל הפדיון כל סך
מוסף. ערך במס חייב שאינו ופדיון

האחיד ל"סיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג
."1970 הכלכלה ענפי של

הסטטיסטי הירחון גם ראה מפורטים להסברים
.1992 ,1 מספר מוסף  לישראל

מקורות
מוסף ערך למס דיווחים פי על הופק הלוח
הוחלף 1991 בשנת הפעילים. מהעוסקים מדגם של
אחרי כלכלה, ענפי לפי שהוצא חדש, במדגם המדגם

העוסקים. של הענפי הסיווג של ותיקון בדיקה

מתוקנים3 נתונים
בדיקת אחרי תוקנו 19901987 לשנים הנתונים

המחירים. מדדי שקלי17 שתוקן ואחרי כנ"ל הסיווג

תפוקה ■ תשומה
לוחות מתוך נתונים מובאים 6.1821 בלוחות
הלוח שוטפים. במחירים 1988 לשנת תשומהתפוקה

.1982/83 לשנת מתייחס שפורסם הקודם
תשומהתפוקה לוחות על מפורטים הסברים

.824 מס. מיוחד בפרסום ראה ,1982/83

והגדרות הסברים
המציגה מערכת הם תשומהתפוקה לוחות
המשק ענפי בין הגומלין קשרי את מטריצה בצורת
לוחות הסופיים. השימושים לבין בינם והעסקאות
במחירים המתארים עסקאות לוחות הם 6.1819

1,לעיל. הערה ראה 3
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והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות
רווח. כוונת ללא הפועלים

לסחר המחלקה נתוני על מתבססים היבוא נתוני
סקר נערך כן, כמו שבלשכה. התשלומים ומאזן חוץ
היבוא של הייעוד וענפי המקור ענפי לקביעת מיוחד
למ0רת מיוחדת וחקירה (1988 יבוא "עודי (סקר

משלים. ויבוא מתחרה ליבוא היבוא חלוקת
מפורטים מנתונים מתקבלים סופיים שימושים
ולמאזן ח/ץ לסחר הגף ומן הלאומיים החשבונות של

התשלומים.

התפר על הנתונים והשירותים, המסחר בענפי
המאזנים נתוני על התבססו התשומות ופירוס קות
סקר במסגרת שנחקרו הנ''ל בענפים החברות ש?
מסויימים, בענפים ושירותים". מסחר "סקר מיוחד
בסקרים גם נעזרנו ותיירות, ביטוח פיננסים, כגון
הסברים וכוי). 1982 בישראל ביטוח (עסקי הענפיים
מופיעים והשירותים" המסחר "סקר על מפורטים

.1993 5 מס. מוסף, לישראל הסטטיסטי בירחון
ציבוריים מוסרות ירי על הניתנים לשירותים אשר
הכללי, החשב דרחות על מבוססים הנתונים  ומלכ"ר

נבחרים פרסומים

19501978 בישראל מקומית גולמית השקעה 635
1982/83 יבוא "עודי סקר 787

1982/83 תשומהתפוקה לוחות 824
ומלכ"ר המקומיות הרשויות הממשלה, הוצאות 875

1980/81  1987/88

טכניים פרסומים
בלבד) (באנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר 1

הממשלה והוצאות הכנסות 2

1955/561956/57

אחרים פרסומים
ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות
בלבד) (באנגלית 1948/491954/55י

מיוחדים פרסומים

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153
1950 1962

מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
המוסף) והערך התפוקה (התשומה, בישראל

1963 עד 1952
המקומיותנ1 הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235
של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי תוח

1962/631964/65 ישראל
ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314

19501968
תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469

19641973
הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות 484

1969/701972/73 המסרה ולפי

לאומיים חשבונות
כישראל. כלכלי למחקו פאלק מרכז עם בשיתוף



לאומית והוצאה הכנסה
במקורות ושימושים מקורות

במקורות Usesשימושים of resources

■nmo
תוצריבואיצואnvpmnהוצאה

מקומיסחורותסחורותלצריכהלצריכה
הכל גולמיושירותים2ושירותים'JVOIJ7Dפרסיתציבוריתםן

TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross
governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services1of goodsproduct
expenditureformationand services2

3D>m3i7 D'1*nn3
!n"eמיליונ

19502,389 10,1254,1773,4373743,1026,953
19512,896 12,3065,1124,0605203,3139,046
19522,848 12,3495,4893,4886813,0489,438
19532,992 12,3065,6792,9218373,1119,309
19543,491 14,2936,4843,2551,1923,42511,058
19554.054 16,0497,0234,0091,2253,68612,625
19565,518 17,8157,7123,7941,3954,29213,754
19574,826 18,8878,2374,4401,6694,25614,964
19585,028 20,5249,0794,7691,8594,77616,063
19595,309 22,8249,9585,2122,4505,11818,116
19605,631 24,82910,6815,4733,0935,89219,314
19616,540 28,39411,8556,5313,5887,27721,432
19627,216 31,63513,1107,1984,2158,36723,563
19638,016 34,63714,4277,4564,8428,94326,065
19648,310 38,44615,9999,0095,13610,17928,624

419648,121 37,75715,6149,0095,0269,87228,264
19659,050 40,46416,9689,0555,44910,06830,910
19669,910 40,69317,3207,5916,02410,01031,226
196713,237 42,46317,6745,8916,52410,96531,953
196814,391 50,79120,0708,7638,33414,23636,860
196916,643 57,64822,10411,1008,91116,39241,561
197020,763 63,92722,60712,5959,77719,28744,788
197121,312 70,96123,82415,37612,08721,36349,770
197221,229 77,13026,21417,29213,72321,62355,968
197329,798 88,15828,41618,25014,47329,27058,634
197430,759 91,44230,57617,52615,26229,43061,908
197533,835 95,10330,57618,41415,55130,66864,317
197631,120 95,03932,07916,25817,83729,76365,428
197727,586 95,14633,70515,05919,92628,90666,664
197829,723 101,31136,57115,47120,84131,97769,420
197927,729 105,25839,49917,30321 ,46832,85772,601
198029,972 104,79938,04614,96322,77030,81874,759
198131,914 111,74742,98714,19823,95533,96078,133
198229,837 114,16646,44616,35323,11335,16079,157

198328,668 118,98950,49818,00123,51437,57181,168
198430,486 120,00646,96116,61326,70337,16982,903
198531,619 122,49247,19614,85729,10136,82486,225
198628,629 129,92154,15916,38330,82440,21389,792
198733,780 143,61958,96216,91734,18547,86495,305
198832,952 144,87861,51216,93233,73146,46498,249
198930,517 143,44661,75616,24634,93844,10299,484
199031,911 153,27765,05220,49835,81648,060105,217
199133,252 167,56669,84729,19335,27455,781111,785
199233,032 180,42875,63931,40740,35061,271119,157

D'soitu o'T/raj
199245,180 233,63198,51339,81450,12472,352161,279
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE
RESOURCES AND USES OF RESOURCES

Perלנסש:Lessפוזות capita
nino:מ7ן1מי

תשלומיםגולמיתוצר
תוצרנטותוצרשלשירותים
לאוס1לגורמימקומיתוצר7/הסקטורתוצרציבוריים
בחולגולמימקומיהעסקישירותיוסלכר גולמי"צור

Services ofדיורGrossגולמיפרטיתGrossLess:Gross
generalOwnershipdomesticPrivateGrossdomesticnet factornational

governmentofproductconsumpdomesticproductpaymentsproduct
and nondwellingsof thetion expenproductpaid
profitbusinessditureabroad

institutionssector

At constant prices3At current pricesi'DDiui onnoj
NIS millionnNISn( NISאלק11 Thousand

2,5047164,2013,2975,489461950
3,2268545,5163,4216,0541701951
3,2261,0195,7423,4175,87610811071952
3,2891,1385,5583,4415,64113621341953
3,8991,2586,6523,8386,54517911781954
4,6711,4047,5294,0127,21321622141955
4,8581,5708,2674,2187,52225812571956
5,0821,7079,0714,2677,75129922971957
5,2691,8459,8004,5398,03134723451958
5,5932,02911,2084,8298,78539723951959
5,7572,21512,0105,0469,12344634431960
6,2272,37513,4665,4139,78753965331961
6,6462,54014,9555,72910,29864186331962
7,2352,73716,6526,06310,95376747631963
7,7442,95718,4206,45811 ,55488958841964
7,5122,84918,3056,30211,4088781286619641
8,3613,04719,9996,62112,0621,052151,0371965
8,8033,26719,8926,58711 ,8761,156161,1401966
9,6693,44919,9586,50911 ,7681,206171,1891967
10,0373,78523,7057,15113,1341,416241,3921968
10,8544,00527,2107,66414,4101,636281,6081969
11 ,7384,33429,2847,60215,0601,915361,8791970
12,3854,74532,9967,76216,2152,397432,3541971
12,9975,23937,7458,34417,8153,094573,0371972
15,3115,78738,2848,74518,0453,9491113,8381973
15,9236,28140,4419,08618,3965,6191575,4621974
16,6046.80241,7698,86518,6478,1682717,8971975
17,2347,39441,8549,10118,56210,62432310,3011976
17,6857,87242,2689,35618,50415,55733215,2251977
18,4728,26243,9239,93818,86525,12663624,4901978
19,2048,63446,01410,47419,25247,4341,56245,8721979
19,2729,00747,5989,85719,368111,6113,802107,8091980
19,4399,32850,34610,94419,892265,1456,350258,7951981
20,0679,67150,57011 ,60619,780596,30617,747578,5591982

.v> 'iv'i'nNIS million n
20,2499,95052,08612,38919,9131,542481,4941983
20,47810,23653,30811,29119,9337,6363337,3031984
20,24810,48956,36011,15020,37028,4541,13027,3241985
19,68110,67559,94212,59920,88844,5631,52243,0411986
19,85910,87364,79513,49621,81456,9061,81155,0951987
20,60311,10466,76613,84922,12070,2251,79068,4351988
20,81111,35667,56513,66822,01985,6422,19283,4501989
21,14911,63372,43513,95922,578105,2162,534102,6821990
21 ,89511,94077,95014,12122,600135,6352,314133,3211991
22,46812,55384,13614,76823,265161,2793,157158,1221992

At current prices
31,08818,227111,96419,23431,489161,2793,157158,1221992

193 לאומיים nuawn



(המשך) במקורות ושימושים מקורות

nnipm o'v/o'tvUses of resources

:mna

תוצריבואיצואתוצאההוצאה

מקומיסחורותסחורותTvrhwלצריכהלצחכה
גולמיושירותים2ושירותים'מקומיתפרטיתציבוריתסןהכל

TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross
governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services1of goodsproduct
expenditureformationand services2

\'>o ■ririH
קבועים3 במחירים

195121.2 21.522.418.239.26.830.1
19521.7 0.47.414.130.98.04.3
19535.1 0.33.516.322.92.11.4
195416.7 16.114.211.542.410.118.8
195516.1 12.38.323.22.87.614.2
195636.1 11.09.85.413.916.48.9
195712.5 6.06.817.019.70.88.8
19584.2 8.710.27.411.312.27.3
19595.6 11.29.79.331.87.112.8
19606.1 8.87.35.026.315.16.6
196116.1 14.411.019.316.023.511.0
196210.3 11.410.610.217.515.09.9
196311.1 9.510.13.614.96.910.6
19643.7 11.010.920.86.113.89.8
196511.4 7.28.70.58.42.09.4
19669.5 0.62.116.210.50.61.0
196733.6 4.32.022.48.39.52.3
19688.7 19.613.648.727.729.815.4
196915.6 13.510.126.76.915.112.8
197024.8 10.92.313.59.717.77.8
19712.6 11.05.422.123.610.811.1
19720.4 8.710.012.51351.212.5
197340.4 14.38.45.55.535.44.8
19743.2 3.77.64.05.50.55.6
197510.0 4.00.05.11.94.23.9
19768.0 0.14.911.714.73.01.7
197711.4 0.15.1 7.411.72.91.9
19787.7 6.58.52.74.610.64.1
19796.7 3.98.011.83.02.84.6
1980.8.1 O43.713.56.16.23.0
19816.5 6.613.05.15.210.24.5
19826.5 2.28.015.23.53.51.3
19833.9 4.28.710.11.76.92.5
19846.3 0.97.07.713.61.12.1
19853.7 2.1 0.510.69.00.94.0
19869.5 6.114.810.35.99.24.1
198718.0 10.58.93.310.919.06.1
19882.5 0.94.30.11.32.93.1
19897.4 1.00.44.13.65.11.3
19904.6 6.95.326.2259.05.8
19914.2 9.37.442.41.516.16.2
19920.7 7.78.37.614.49.86.6

היצואנים. שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי כולל 1

יבוא. על נטו מסים כולל 2
השנתיים השינויים שירשור לפי ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל התקבלו 1989 עד 1950 לשנים 1990 במחירי האומדנים 3

רגל. לסן מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל אחרות. בסיס שנות במחירי שחושבו
והציבורית. הפרטית לצריכה חדשים במקורות שימוש  חדשה סדרה 4
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RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

niarLess:לנפשחוציPercapita
מקומי

גולמיתוצר
שלשירותים
תוצרהוצאההסקטורתוצרציבוריים
מקומילצריכההעסקישירותיוסלכר

Services ofדיורGrossגולמיפרסית
generalOwnershipdomesticPirvateGross

governmentofproductconsumpdomestic
and nondwellingsof thetion expenproduct
profitbusinessditure

institutionssector

annual changePercent
At current prices3

28.919.231.33.810.31951
0.019.44.10.12.91952
1.911.73.20.74.01953

18.610.519.711.516.01954
19.811.713.24.610.21955
4.011.89.85.14.31956
4.68.89.71.23.01957
3.78.18.06.43.61958
6.110.014.46.49.41959
2.99.27.24.53.81960
8.27.212.17.37.31961
6.76.911.15.85.21962
8.97.811.35.86.41963
7.08.010.66.55.51964

11.36.99.35.15.71965
5.37.20.50.51.51966
9.85.60.31.20.91967
3.89.718.89.911.61968
8.15.814.87.29.71969
8.28.27.60.84.51970
5.59.512.72.17.71971
4.910.414.47.59.91972

17.810.51.44.81.31973
4.08.55.63.91.91974
4.38.33.32.41.41975
3.88.70.22.70.51976
2.66.51.02.8.O31977
4.54.93.96.21.91978
4.04.54.85.42.11979
0.44.33.45.90.61980
0.93.65.811.02.71981
3.23.70.46.00.61982
0.92.93.06.70.71983
1.12.92.38.90.11984

112.55.71.32.21985
2.81.86.413.02.51986
0.91.98.17.14.41987
3.72.13.02.61.41988
1.02.31.21.30.51989
1.62.47.22.12.51990
3.52.67.61.20.11991
2.65.17.94.62.91992

1 Including other revenue components received by the expotrers.
2 Including net taxes on impotrs.
3 Estimates at 1990 prices for 19501989 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 מסרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה

19811982198319841985198619861987

10 nNISאלפי thousandמיליונn"v<

1980 pricesAtבמחירי 198C1986במחירי

 פרטית לצריכה לאומית הוצאה .166,54271,89678,16972,69373,05783,83627,73930,305
(2+6) כולל סר

בית משקי של לצריכה הוצאה .264,85970,23176,52671,04571,41482,14527,08329,607
(34+5) ישראליים
בחו"ל ישראלים של צריכה .33,6543,9014,7484,4243,1593,7597,2791,502

בארץ זרים של צריכה .45,2344,5974,7605,2705,6914,4861,6381,932
בשוק בית משקי של לצריכה הוצאה .566,43970,92776,53871,89173,94682,87227,44230,036

הכל סך  ה0קו0י

מטרה לפי

ו0בק משקאות 18,94619,84921,08721,12221,74622,9027,6158,232מזון,
אישיים וחפצים הלבשה 4,8655,2214,9924,2714,9065,9412,2882,810הנעלה,

11,51312,01312,44612,90113,32413,6764,8634,969דיור
ביתי לצורכי ודלק 1,7861,8471,9561,8201,8321,945544587חשמל

וציוד 6,9377,3258,6866,2396,80710,1382,2502,440ריהו0
בית למשק

בית משק 1,8131,9182,0552,0592,1432,228842914אחזקת
ובריאות אישי 04,2334,4905,0544,9864,9785,4831,8482,022יפול
ותקשורת 7,5828,85210,3178,9378,1419,6083,2123,699תחבורה
ושעשועים 5,0745,2855,6885,5506,2626,8482,5122,818בירור

אחרים ומוצרים 3,6904,1284,2564,0063,8074,1021,4681,545שירותים

ההוצאה סוג לפי

הכל סך  קיימא בני 8,97910,17512,3018,3848,38212,5493,1393,553מוצרים
2,1752,4242,7712,4422,5783,269921986ריהוט

בית למשק 4,7624,9015,9153,7974,2296,8691,3291,454ציוד
אישיים תחבורה 2,0422,8503,6152,1451,5752,4118891,113כלי

הכל 0ך  בניק"מא שאינם 30,16032,06633,98633,09434,68738,06912,48513,970מוצרים
ו0בק משקאות 18,94619,84921,08721,12221,74622,9027,6158,232מזו),

וחשמל 3,0193,3053,6463,6553,7724,2391,0791,199דלק
אישיים וחפצים הנעלה 4,8655,2214,9924,2714,9065,9412,2882,810הלבשה,

בית משק 658716813809856849297342צורכי
ותרופות 1,4201,5221,9341,9141,8662,161632740תמרוקים

כתיבה וצורכי עית!נים 723691770709817904253300ספרים,
ושזנות בירור 5297627486147241,073321347מוצרי

11,51312,01312,44612,90113,32413,6764,8634,969דיור
אחרים 15,78716,67317,80117,51217,55318,5786,9557,544שירותים

 רווח2 כוונת ללא מוסדות .6
הכל סך

בריאות מוסדות

1,6831,6651,6431,6481,6431,691656698

363372371377389412151169
ודת סעד ומחקר, תרבות חינוך, 792791782799800839350366מוסדות

וכר פולינ1"ם מקצועיים, 528502490472454440155163ארגונים

ותקשורת. תחבורה בסעיף כלול למכוניות דלק
הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מזון על הוצאות כולל לא הוצאותיהם: עיקר את מממנת שהממשלה רווח כוונת ללא מוסדות של צריכה כולל לא
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY OBJECT AND TYPE

1988198919901990199119921992

millionNIS
At 1986 pricesAt 1990 prices 199on'nn3במחירים

O'DUIU
At

current
prices

31,610 31,61133,30065,05269,84775,63998,5131. NATIONAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE  GRAND TOTAL (2+6(

30,871 30,89532,53563,34868,04373,72695,9232. CONSUMPTION EXPENDITURE BY
ISRAELI HOUSEHOLDS (34+5(

1,708 1,5971,6593,1533,3183,6084,4003. Consumption of Israelis abroad
1,884 1,7071,7703,2482,7844,0875,3354. Consumption of nonresidents in Israel

31,049 31,00632,64863,44367,51074,20596,8585. Consumption expenditure ofhouse
holds in the domestic market  total

By object
8,850 8,7059,32916,85617,84818,71024,347Food, beverages and tobacco
2,545 2,6732,7343,7524,0354,6045,537Clothing, footwear and personal effects
5,189 5,0745,31713,59413,96214,68621,011Housing
704 6507231,3611,4451,7712,173Electricity and fuel  home consumption'

2,477 2,5022,8334,4034,7855,3756,659Furniture, furnishings and household

943 9579952,4112,4862,6323,259
equipment

Household maintenance
2,193 2,0842,2934,9975,2255,6507,174Personal care and health
3,596 3,9413,7896,6577,8079,58112,098Transport and communication
2,840 2,7912,8515,4425,5426,5678,497Recreation and entetrainment
1,710 1,6291,7833,9694,3754,6296,103Other goods and services

By type
3,279 3,7603,8406,0207,3219,08810,878Durable goods  total
1,081 1,0081,1031,7131,9412,0962,587Furniture
1,396 1,4941,7302,6902,8443,2794,072Household equipment
802 1,2571,0071,6172,5363,7144,218Personal transport equipment

14,605 14,43515,32826,49628,04930,34738,725Nondurable goods  total
8,850 8,7059,32916,85617,84818,71024,347Food, beverages and tobacco
1 ,383 1 ,2991,3842,4442,6613,1424,003Fuel and electricity
2,545 2,6732,7343,7524,0354,6045,537Clothing, footwear and personal effects
347 374376728709731909Non durable household goods
831 7398651,5901,6331,8642,273Personal care and medical products
272 260254566558610796Books, newspapers and stationery
377 386386560605686860Recreation goods and miscellaneous

5,189 5,0745,31713,59413,96214,68621,011Housing
7,976 7,7368,16417,33318,17820,08326,244Other services
741 7077681,7041,8041,9132,5906. NONPROFIT INSTITUTIONS2 

TOTAL
191 174195406426458630Health institutions
385 3784158619259801,305Education, culture and research, welfare

and religious institutions
165 155158437453475655Trade unions, political organizations etc.

1 Fuel for personal transpotr equipment is included in the item Transpotr and Communication..
2 Excluding nonprofit institutions financed mainly by the government; excluding expenditure on food and medical productswhich are included

in other items of consumption.
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וסבק משקאות מזון, על פרטית לצריכה הוצאה

19801981198219831984198519861986

.>o nNISאלפי thousandמיליוני

n'vj

1980 ■1"nn2pricesAt 198C'במחיי

1986

הכל 70  /iro16,01017,06817,71618,73918,80719,24920, 1886,704

ודגנים קמה 2,0682,1952,2512,4362,4532,6722,907943מוצרי

ומוצריו 3,9814,1684,3494,7574,5854,1924,1941,493בשר

491540525490528621692237דגים

522563598633641618586191ביצים

ומוצריו 2,0302,2652,4622,5732,6302,8102,846808דולב

מאכל 596603607639620558615159שמני

טריים 1,8992,0582,0852,1552,1982,2692,371943פירות

טריים 1,2861,3321,4191,4641,4561,6431,679595ירקות

ומוצריו 1,6951,7131,8581,8791,9391,9602,179591סוכר

וקקאו קפה 554634704742734729690196תה,

וירקות 8889978589711,0231,1771,429548פירות

ושונות מעובדים

הכל 0ך  1,3191,3671,4661,6651,6661,8362,103689כושקאות

קלים 7618119011,0711,1341,2981,510523משקאות

חריפים 558556565594532538593167משקאות

9821,0191,1321,1471,0711,0801,138390טבק

t\ni\1\an .\\m18,31119,45420,31421,55121,54422,16523,4297,783

הגל סך  וסבק

משקאות 17,91418,94619,84921,08721,12221,74622,9027,615מזון,

הכל סר  (מותאם1) וטבק

עזה. וחבל שומרון ליהודה, נסו ומכירות הצריכה של אחרים בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 1
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

19871988198919901990199119921992

NIS million

At 1986 pricesAt 1990 prices 1990 במחיריםבמחירי

שוםפים

At

current

prices

7,1567,3837,4657,82214,21715, 12215,91320,317Food  total

1,0151,0641,1001,1232,527 .2,6322,8153,622Bread and cereals

1,5991,6141,5991,6222,5722,8083,0463,776Meat and meat products

262273279285475494506600Fish

185190183187338352347604Eggs
8498758328641,9872,0692,1972,859Milk and milk products
163165153159326354373451Edible oils

9379439621,1081,5101,6021,6502,003Fresh fruit

6086546957261,1571,1831,2151,704Fresh vegetables

6696546787171,5751,7101,8552,353Sugar and sugar products
240260312330414436497629Tea, coffee and cocoa
6306926727001,3361,4831,4101,718Processed fruit and

vegetables and
miscellaneous

8208859211,0611,9392,0352,0052, 728Beverages  total
6587157568671,5281,6431,5512,064Soft drinks

162170165194411392454664Alcoholic drinks

4105615865729299421,0651,656Tobacco

8,3868,8298,9729,45517,08518,09918,98324,701FOOD, BEVERAGES

AND TOBACCO  TOTAL

8,2328,7058,8509,32916,85617,84818,71024,347FOOD, BEVERAGES

ANDTOBACCO

)ADJUSTED)1 TOTAL

1 Adjustment for expenditure on food included in other items of consumption and net exports to Judea, Samaria and the Gaza Afea.
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ציבורית לצריכה הוצאה

ש"ח מיליוני

19801981198219831984198519861986

1980 ■l'nn:!pricesAt במחיי'1980

1986

לצריכה 44.747.644.542.845.447.242.713,922הוצאה

כולל סך  ציבורית

ההוצאה סוג

הכל סך  אזרחית 19.820.320.620.921.421.421.47,101צריכה

לשכירים 13.714.014.014.214.214.113.74,658תמורה

שכרי על עקיפים 0.90.80.90.80.90.90.8329מסים

נטו אחרות שוספות 3.33.53.73.84.24.24.61,377קניות

1.92.02.02.12.12.22.3737בלאי

הכל סך  ביטחונית 24.927.323.921.924.025.821.36,821צריכה

10.312.48.35.77.79.96.32,129מיבוא

הבל סך  מקומי 15.315.716.516.616.516.115.14,733מייצור

לשכירים 5.75.66.36.36.46.25.81,969תמורה

שכרי על עקיפים 0.20.20.20.20.20.20.269מסים

ושירותים סווורות 7.37.6קניות '8.28.68.88.78.32,435

2.12.31.81.51.11.00.9260בינוי

מכירות 0.70.80.90.40.20.20.141פווות:

הדשות 0וג

.34.236.833.631ממשלה 533.735.430.89,813

מקומיות 4.44.34.34.44.44.34.41,601רשויות

לאומיים 0.60.60.60.60.70.70.6229מוסדות

רוורו כוונת ללא ציבוריים 5.55.96.06.36.66.86.92,279מוסדות

מעסיקים. מ0 נם כוללת האזרחית וצריכה שכר; מס ו
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GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

NIS million

19871988198919901990199119921992

pricesAt 1986At 1990 prices 199o .vnar0"1"nni

D'DOKU

At
current
prices

16,42616,02314,83915,51731,91233,25233,03245,180GENERAL GOVERNMENT

CONSUMPTION EXPENDI

TURE GRAND TOTAL

Type of expenditure

7,3827,7038,0698,37918,06418,89219,86627,025Civilian consumption  total

4,6864,7834,8794,93611 ,74412,27612,77517,584Compensation of employees
3313383443588018378751,438Indirect taxes on salaries'

1,5671,7451,9802,1923,8744,0794,4625,703Other current purchases  net
7998378668941,6451,7001,7542,300Consumption of fixed capital

9,0448,3206,7707,13813,84814,36013,16618,155Defence consumption  total

4,1453,4221,9532,2813,7664,6863,5334,700Impotred
4,9354,9404,8544,89510,1479,7319,67113,498Domestic production  total
1,9282,0952,0222,0404,8594,8604,7246,428Compensation of employees

68686868164163161340Indirect taxes on salaries'
2,6902,5252,5032,5164,5464,2644,3756,164Purchases of goods and services
249252261271578444411566Construction

3642373865573843Less: sales

Type of authority

12,11211 ,48110,06810.60721,47822,34921,54829,405Government
1,7211,8531,8921,9564,4894,6764,9366,922Local authorities
221210191226480515500687National institutions

2,3722,4792,6882,7285,4655,7126,0488,166Public nonprofit institutions

1 Payroll tax; civilian consumption includes also employers' tax.
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בלבלי וענף הנכס סוג לפי מקומית, גולמית השקעה

19801981198219831984198519861986

">o nNISאלפ" thousand1מ"ליונ
n"1u

1980 pricesAtבמחירי 198C"במחיר
1986

מליל 25,38424,08627,74130,53828,18325,20327,7938,720סך
במלאי 8411,4527841761,4145063,142758גידול

 קבועים בנכסים 24,54325,53826,95730,36226,76924,69724,6517,962השקעה
הגל סך
ננס סוג

הכל םך  בנייה ועבודות 15,26415,23414,96214,84713,36312,01211,7003,454מבנים

למגורים 10,32310,54410,3159,8879,0857,9287,4952,136בנייה
למגורים שאינם 2,7212,4722,4412,6762,4902,3892,194688בניינים
אחרות בנייה 2,2202,2182,2062,2841,7881,6952,011630עבודות
הכל סל  וציוד 9,27910,30411,99515,51573,40612,68512,9514,508מכונות

תחבורה 1,7402,1652,8684,3222,7801,6462,085835כלי
אחרי וציוד 7,5398,1399,12711,19310,62611,03910,8663,672מכונות

ננס וסוג גלגלי ענף

הכל םך  דיור' למעט המשק 14,22014,99416,64220,47517,68416,77017,1565,826ענפי

וייעור 9429801,1141,3201,0941,106897316חקלאות
בנייה ועבודות 516483494557488453343123מבנים

וציוד 426497620763606653554193מכונות
וחרושת) (כרייה 3,4243,5814,5035,1675,1905,5025,3481,825תעשייה
בנייה ועבודות 562488477522531470499148מבנים

וציוד 2,8623,0934,0264,6454,6595,0324,8491,677מכונות
1,4301,3759011,0841,1719441,040330חשמל

בנייה ועבודות 383504346263339353355100מבנים
וציור 1,047871555821832591685230מכונות

מים 39742332535425519724176מפעלי
בנייה ועבודות 26229725830020115318357מבנים

וציוד 135126675454445819מכונות
בינוי

וציור 38627429241523213712746מכונות
ושירותים 4,2544,6475,0056,1765,4405,2795,3761,783מסחר

בנייה ועבודות 2,2982,1652,3382,5862,1822,0451,985610מבנים
וציוד 1,9562,4822,6673,5903,2583,2343,3911,173מכונות

ותקשורת אחסנה 1,6471,5491,6341,6371,5221,9592,042614תחבורה,
בנייה ועבודות 920752735731536610840277מבנים

וציוד 7277978999069861,3491,202337מכונות

ומטוסים 593383801,09275955102אוניות

יבשתיים2 תחבורה 1,6811,8272,4883,2302,0211,7012,075833כלי

10,32310,54410,3159,8879,0857,9287,4952,136דיור

חיים. בעלי במלאי שינוי כולל 1

אחת. בקבוצה ומוצגת לענפים סווגה לא יבשתיים תחבורה בכלי ההשקעה 2
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GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET
AND ECONOMIC BRANCH

19871988198919901990199119921992

NIS million
OTnm

At 1986 pricesAt 1990 prices 1990 .!.narD'DOIUI
AtMI

current
prices

9,0049,0128,64710,91020,49829,19331,40639,815GRAND TOTAL
510242934051,0421,8862,234Increase in stocks

9,0569,0128,67210,61720,09328,15129,52037,581FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL

Type of asset
3,8553,9484,7304,80210, 19515,61915,98620,676Buildings andconstruction works

 total
2,3172,3672,5303,0136,50511,33311,23114,411Residential buildings
7807928378871,8412,0572,0932,755Nonresidential buildings
7597897649021,8492,2282,6623,510Other construction works

5,2005,0644,5415,8159,89812,53213,53416,905Machineryandequipment  total
1,2521,3648131,1902,0823,1813,5474,239Transpotr equipment
3,9483,7013,7294,6257,8159,3529,98712,666Machinery and other equipment1

Economic branch and type of
asset

6J396,6456,1427,60413,58816,81818,29023,169Economic branches2 excl.
dwellings  total

348301225246445472522661Agriculture and forestry
139132108107200215239305Buildings and construction works
209169117139245257283356Machinery and equipment

1,9641,6831,6961,9833,3954,1814,3945,639Industry (mining and manufacturing(
149122137150277297389519Buildings and construction works

1,8151,5611,5591,8333,118. 3,8844,0055,120Machinery and equipment
3394645427741,4331,3291,6102,059Electricity
95123134178398318375481Buildings and construction work
2443414085961,0351,0111,2351,578Machinery and equipment
84536364124123161206Water projects
643847449194122156Buildings and construction works
2015162033293950Machinery and equipment

Construction
759177148243597439554Machinery and equipment

1,9171,8711,9042,1693,9444,5124,6756,029Trade and services
7287567778261,7452,0722,2282,950Buildings and construction works

1,1891,1151,1271,3432,1992,4402,4473,079Machinery and equipment
7608188221,0301,9222,4232,9413,782Transport, storage and communication
3644103944859781,2891,4011,853Buildings and construction works
3964084285459441,1341,5401,929Machinery and equipment
13710145154287407234262Ships and aircraft

1,1151,2638581,0361,7952,7743,3143,977Land transpotr equipment2

2,3172,3672,5303,0136,50511,33311,23114,411Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory.
2 Capital formation in land transpotr equipment is not classified bybranch and is shown as a separate item.
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סחורות ויבוא יצוא
ותשלומים ושירותים

ייצור לגורמי
ש"ח מיליוני

1980198119821983198419851986

198O pricesAtבכ/ר/ידי 1980

סחורות יצוא
 ושירותים

הכלי סן

51.4 48.949.650.557.362.466.1

סחורות'
שירותים

34.8 32.6
16.6 16.2

34.2
15.4

35.1
15.4

40.2
17.1

44.0
18.4

49.0
17.1

ושירותים סחורות יצוא
נוספות תמורות ללא

48.8 46.447.147.954.359.262.6

סחורות .בוא
ושירותים
הכל2 סך 

73.0 68.275.680.779.979.186.4

יבוא למע0 סחורות,
בי0חוני

48.0 45.353.159.455.955.766.2

בי0חוני יבוא

שירותים

12.5 10.3
12.5 10.6

8.3
14.2

5.7
15.6

7.7
16.3

9.9
13.5

6.3
13.9

מיסיס ללא ושירותים סחורות 64.7יבוא 59.066.470.470.769.975.8

סחורות יצוא
ושירותים1

שוטפים במחירים
113 492275463,09912,57717,313

סחורות יבוא
ושירותים2

159 663448244,21016,57023,132

נטו תשלומים
לגורמי

בחו"ל ייצור

6 417483331,1301,522

ידי על מחול תקבולים
ישראלים "צור גורמי

15 43364264832982

מזה:
לשכירים 2תמורה 13636103144

"צור לגורמי תשלומים
בחול

21 8501125971,9622,504

מזה:
לשכירים 4תמורה 21026127436766

סחורות. ליצואני נוספות תמורות כולל 1

מסים. כולל 2
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EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND SERVICES AND
FACTOR PAYMENTS

NIS million

19861987198819891990199019911992

1986pricesAtבמתיו1 19861990 'T/JJOJ
990 pricesAt 1

17,31319,20118,94619,62420,11735,81635,27440,350EXPORTS OF GOODS
AND SERVICES 
TOTAL1

12,19013,42313,21713,63713,97225,35025,05727,526Goods'
5,1235,7785,7295,9876,14510,46610,21712,824Services

16,74918,60318,33618,97319,43134,84034,29239,282Exports of goods and
services excl. other
revenue components

23,13227,53326,72825,36927,64648,06055,78161,271IMPORTS OF GOODS
AND SERVICES
TOTAL2

17,00619,07218,69018,31820,30135,21841,93247,774Goods, excl. defence
impotrs

2,1294,1453,4221,9532,2813,7664,6863,533Defence imports
3,9974,3164,6165,0985,0649,0769,1639,964Services

19,13022,81222,18521,15822,80441,59047,38251,498Imports of goods
and services excl.
taxes

At current prices
22,16124,64631,35835,81640,61050,124EXPORTS OF GOODS

AND SERVICES1
32,30433,81439,02648,06061,16772,352IMPORTS OF GOODS

AND SERVICES2

1,8111,7902,1922,5342,3143,157NET FACTOR
PAYMENTS
PAID ABROAD

1,0721,1961,7862,0042,3102,165Factor payments from
abroad

Thereof:
177166227188254285Compensation of

employees

2,8832,9863,9784,5384,6245,322Factor payments paid
abroad

Thereof:
1,1571,1671,4211,7431,8172,488Compensation of

employees

1 Including other revenue components to expotrers of goods.
2 Including taxes.
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NET DOMESTIC PRODUCT AND
NATIONAL INCOME AT FACTOR
COST, BY ECONOMIC BRANCH
At current prices

והכנסה נקי מקומי תוצר
גורמי במחירי לאומית
כלכלי ענף לפי ייצור,

שוטפים במחירים

1986198719881989199019911992

נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT

FACTORייצור COST
niy מיליוני 32,62241,96252,53663,16576,902100,167117,988NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
וחג "עור ,4.74.23.63.33.22.42.6Agricultureחקלאות, forestry and

fishing
22.323.322.623.022.021.521.7Industryתעשייה

ומ'ם חשמל ,7.08.08.38.78.910.110.4Constructionב'נו', electricity
and water

אוכל שירותי ,12.712.711.310.910.69.610.4Commerceמסחר, restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,7.88.18.28.28.37.58.1Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 14.316.716.216.716.015.916.7Financeפיננסים and business
servicesעסק"ם

מנוריםי בתי על 6.56.16.06.77.58.88.2Ownershipבעלות of dwellings'
ציבוריים 22.222.223.223.723.723.022.5Publicשירותים and community
services2וקהילתיים'

אישיים 3.84.54.54.64.54.24.3Personalשירותים and other
servicesואחרים

זקופים בנק 4.96.26.36.05.15.04.5Imputedשירותי bank service
charge

לענפים 1.91.91.30.90.70.60.4Subsidiesתמיכות for various
industries3שונים3

והשמטות 1.71.41.00.70.31.40.8Errorsטעויות and omissions
ביןה הלאומייםחסים הרושבונות מיצים1

Relations between national accounts aggregates
לאומי GROSSתוצר NATIONAL

שוק) (במחירי PRODUCTגולמי (at market prices)
שת מיליוני 43,04155,09568,43583,450102,682133,321158,122NIS million

אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
16.616.115.315.715.514.114.7Depreciationבלאי allowances

לאומית 83.483.984.784.384.585.985.3NETהכנסה NATIONAL
שוק) (במחירי INCOMEנקייה (at market prices)

ל"צור 3.53.43.22.42.22.32.6Subsidiesתמיכות on domestic
productionהמקומי

"צור על עקיפים 14.614.413.813.614.314.815.3Indirectמסים taxes on domestic
productionמקומי

לאומית 72.372.974.173.172.473.472.6NATIONALהכנסה INCOME
נקי לאומי net=)(=תוצר national product
"צור) גורמי atבמחירי factor cost)
"צור לגורמי 3.53.32.62.62.51.72.0Netתשלומים factor payments paid
נ10  לארץ abroadבחוץ

נקי מקומי 75.876.276.775.774.975.174.6NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT

FACTORייצור COST

In the standard classification of economic activities there is 0רו

mention of residential buildings inhabited by their owners.
Excl. services (e.g., education and health services) on profit
basis.
Subsidy component in government loans to the business sector
)on domestic production and exports), which could not be
classified by branch.

הכלכלית לפעילות קבוצה קיימת לא הכלכלה ענפי של האחיר בסיווג 1

הנעלים. ע' המאוכלסים מגורים לבתי
עסקי. בסיס על הניתנים ובריאות) חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא 2

מק01י (ל"צור העסקי לסקסור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 3
ענפים. לפי לסווגו ניתן שלא וליצוא),
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COMPENSATION OF EMPLOYEES,
BY ECONOMIC BRANCH
At current prices

שכירה, לעבודה תמורה
כלכלי ענף לפי

שוטפים במחירים

1986198719881989199019911992

לעבודה COMPENSATIONתמורה OF

של (מרכיב EMPLOYEESשכירה (component

הנקי) המקומי ofהתוצר net domestic product)

שח מי?"  הכל 023,11530,77638,37446,00454,97268,58582,077TOTALך  NIS million

D'nrw ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ודיג "עור ,2.22.52.22.11.81.51.6Agricultureחקלאות, forestry and

fishing

וחרושת) (כרייה 29.028.126.425.524.323.623.2Industryתעשייה (mining and

manufacturing)

ומים חשמל ,5.45.95.75.96.16.88.1Constructionבינוי, electricity

and water

אוכל שירותי ,8.99.29.19.09.08.89.1Commerceמסחר, restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,6.87.27.06.86.96.76.6Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

עסקיים ושירותים 12.512.312.813.013.514.014.2Financeפיננסים and business

services

מנורים1 בתי על 0.40.40.40.40.50.60.5Ownershipבעלות of dwellings'

וקהילתיים' ציבור"ם 31.230.131.632.433.033.332.1Publicשיחתים and community

services2

אישיים 3.74.44.84.94.94.64.7Personalשיוותיס and other

servicesואחרים

1 See note 1 to Table 6.7.
2Seenote2toTable 6.7.

.6.7 ללוח ו הערה ואה ו

.6.7 ללוח 2 העוה ואה 2
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DISTRIBUTION OF NATIONAL
INCOME

At current prices

ההכנסה npiVn
הלאומית

שוטפים במחירים

198119821983198419851986198719881989199019911992

(במחירי לאומית הכנסה .11. NATIONAL INCOME
"צור) at)גורמי factor cost)
שירו מיליוני 2154651,1815,78920,32831,10040,15150,74660,97374,36897,853114,831 NIS million

{2+3) אחוזים .100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents (2+3)
של תמורהלעבודה .275.379.882.482.382.787.189.788.887.985.280.180.42.Labourcompensation of

ישראל residentsתושבי
לשכירים 2.161.965.868.168.768.572.274.173.573.271.568.268.92.1 Employees

מקומית 63.367.169.770.370.174.276.575.575.173.669.770.8Domesticתמורה compensation
ofלשכירים' employees1

לעבודה תמורה :1.41.31.61.61.62.02.42.02.02.11.61.9Lessפחות: net compensation
נ0ו  לחול ofמשולמת employees paid abroad

(זקיפה) לעצמאיים 2.213514.014.313.514.314.915.615.214.713.711.911.52.2 Self employed persons
)imputation)

במחירי אחרת הכנסה .324.220.217.617.717.312.910.311.212.114.819.919.63. Other income at factor
(3. 13.2) "צור costsגור0י (3. 13.2)
מקומי תפעולי עודף 3.126.022.820.121.921.215.812.412.813.816.120.720.43.1 Domestic operating

surplus
בבעלות 6.06.56.56.36.75.95.45.25.86.67.67.0Fromמדירות own occupied

dwellings
מקומי תפעולי 20.016.313.515.614.59.97.07.67.99.513.113.4Domesticעודף operating surplus

נבעלות' מדירות excludingלמעט own occupied
dwellings surplus1

מרכוש הכנסה 3.21.92.62.54.23.92.92.11.61.61.30.80.83.2 Net property and
נטו  בחול entrepreneurialויזמות income

paid abroad

נטו עקיפים מסים .41.44.56.85.311.115.515.214.315.416.617.117.54. Net indirect taxes
מקומי "צור onעל domestic production

לאומית הכנסה .5101.4104.5106.8105.3111.1115.5115.2114.3115.4116.6117.1117.55. National income
(1+4) שוק atבמחירי market prices (1+4)

1 In small private companies, owners register part of their income as salaries.
Excluding this income from their salaries would decrease the labour com
pensation and increase the operating surplus.

העברת משכר. כהכנסות מהכנסותיהם חלק הבעלים רושמים קסנות, פרסיות בחברות 1

העודף את בהתאם ומגדילה לעבודה התמורה את מקטינה היתה מהשכר ההכנסות
התפעולי.
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NATIONAL DISPOSABLE INCOME,
AND NATIONAL SAVING

At current prices

לאומית הכנסה
לאומי וחיסכון פנויה

שוטפים במחירים

198419851986198719881989199019911992

לאומית הכנסה .1

במחירי פנויה,
(23+4+5) שוק

1.NET DISPOSABLE
INCOME AT MARKET

PRICES (23+4+5)

שח מיליוני ■7,50029,61045,52356,80668,59982,255102,163136,039160,018NIS million

O'TinK ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

נקייה לא1מית הכנסה .2

שוק במחירי

81.276.378.981.484.585584.984.284.32. Net national income
at market prices

ויבית תשלומי פחות: .3

הסקטור ע1 נ0ו

לרוול הממשלתי

3.84.43.43.02.72.01.50.91.13. Less: net interest
paid abroad by the
general government

נטו שוטפות העברות .4

מחויל

לסקטור מור,:

הממשלתי

17.1

14.6

21.3

18.7

17.0

13.6

13.2

9.1

10.9

7.5

11.5

7.4

11.2

7.5

10.8

7.4

10.4

65

4. Net current transfers
from abroad
Thereof: to the
general government

על נטו עקיפים מסים .5

ויצוא יבוא

5.56.87.58.47.35.05.45.96.45. Net indirect taxes on
imports and exports

לאומית הכנסה .6
במחירי פנויה

שוקי

6. NET DISPOSABLE
INCOME AT

MARKET PRICES1

שיח מיליוני ■7,47851,918 69,376 57,977 44,557 29,452101,629 1135,553160,191 NIS million

אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

לצריכה הוצאה פחות: .7

וצינורית פיסית

94.791.793.596.696.196.695.290.389.77. Less: private and
government
consumption
expenditure

נקי לאומי חיסכון .85.68.88.71.42.83.85.110.110.28. Net national saving2

נקי ■nntr חיסכון .9
67) התאמה1 לאחו

5.38.36.53.43.93.44.89.710.39. Net national saving
after adjustment1 (67)

1 Excluding transfers from abroad designed to finance de
fence imports and excluding defence imports financed by
transfers from abroad.

2 As percent of net disposable income before adjustment.

יבוא ולמעט ביטחוני יבוא למימון המיועדות מחויל העברות oviri 1

מחויל. העברות ע1 שמומן ביטחוני
התאמה. לפני הפנייה הלאומית מההכנסה כאחוז 2
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פרטיים ומוסדות ביתי משקי של וחיסכון פנויה הכנסה
רווח2 כוונת ללא

אחרת /</y p אם אלא שוטפים, במחירים

1980198119821983198419851986

לאומית הכנסה .1

nw מיליוני 1.1852154651,1815,79020,32831,100
D'nnN 1.2100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש הממשלה3 של מקומית הכנסה .25.95.66.04.02.90.82.2
והסלים אגרות ישירים, מסים .322.420.522.421.816.722.724.2

לאומי לביסוח תשל1מים .49.48.88.68.17.28.78.7

ללא ולמוסדות לתושבים נטו העברה תשלומי .517.617.718.517.418.620.822.4
רווח כוונת

פנים ממקורות פנויה פרסית הכנסה .679.982.881.583.591.888.687.3
[1.2(2+3+4)+5]

מחויל לפרטים העברות .77.16.04.13.43.13.95.0

(6+7,1 הכל 0ך פנויה פרטית noan .887.088.885.686.994.992.592.3
שח מיליוני 8.1741924001,0265,48418,80728,679

אחוזים 8.2100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
פרטית4 לצריכה הוצאה .979.876.285.788.775.988.096.7

(8.29) נקי4 חיסכון .1020.223.814.311.324.112.03.3

בלאי .1120.318.220.520.319.722.722.3

[{10+11) גולמי15(8+11): חיסכון .1233.736.028.225.535.328.920.9
לנפש פנויה פרטית הכנסה .13

nei

שוטפים במחירים 19491002511,3154,4396,671

הבס  iir100.0=1980 :0'

קבועים6 במחירים 100.0116.3109.0111.9117.8103.6104.5

חולקו. שלא רווחים כולל 1

הוצאותיהם. עיקר את מממנת אינה שהממשלה רווח כוונת ללא מוסדות 2

שהממשלה רווח כוונת ללא ומוסדות לאומיים מוסדות מקומיות, רשויות גם כולל 3
הוצאותיהם. עיקר את מממנת
שנה. רבע בכל האחוזים ממוצע 4

הפנויה. הגולמית מההכנסה הרבעוניים הגולמי החיסכון אחוזי ממ1צע 5
הפרסית. לצריכה נגזר מחירים במדד ניכוי 6
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DISPOSABLE INCOME AND SAVING OF HOUSEHOLDS1 AND
PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS2

At current prices, unless otherwise stated

198719881989199019911992

1. NATIONAL INCOME

40,15250,74560,97374,36797,852114,8311.1 NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0100.01 2 percents

1.31.52.02.82.42.62. Government3 domestic income from property

22.822.019.818.817.018.13. Direct taxes. fees and levies

7.97.47.47.36.76.44. Contributions to national insurance

21.120.121.422.621.420.85. Net transfers to domestic households and to
private nonprofit institutions from government

89.189.292.293.795.393.76. Disposable private income from domestic sources
[1.2(2+3+4)+5[

5.94.75.65.14.75.47. Transfers from abroad

95.093.997.898.8100.09a j8. Total disposable pirvate income (6+7(

38,13647,61359,66973,45197,905113,6808.1 NIS million

1O0.0100.0100.0100.0100.0100.08.2 percents

94.992.289.288.683.986.79. Private consumption expenditure4

5.17.810.811.416.113.310.Netsaving4 (8.29(

20.719.619.719.517.318.411 . Consumption of fixed capital

21.322.725.425.928.426.812. Gorss saving5 [(10+11): (8+11([

13. Disposable private income per capita

NIS

8,73110,72213,21615,74719,76922,192 at current prices

Dbase: 1980 = 100.Index 

114.2120.6123.2126.7135.6136.7 at constant prices6

2 Nonporfit institutions, which are not financed mainly by the government.
3 Including also local authorities, national institutions, and nonprofit institutions financed mainly by the Qovernment
4 Average of quarterly percentages. a
5 Average quatrerly gross saving as a percent of gross disposable income.
6 Deflated by the implicit price index of private consumption.
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חו"ל עם שוטפות עסקות

שוטפים במחירים

1980198119821983198419851986

nw מיליוני  שוטפות 771803709215,21522,18830,063הכנסות
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סחורות 63.662.861.459.359.456.757.6יצוא
יבוא על נטו 9.110.0.14.615.212.311.313.3מסים

ביטחוני יבוא על מסים 1.31.71.61.31.71.91.3מזה:
ליצוא תמיכות 2.63.34.14.54.32.31.9פרות;

מחול "צור לגורמי 6.58.38.96.95.13.73.3תקבולים
לסקטור ריבית 2.62.83.32.82.01.51.4תקבולי
מחויל הממשלתי

מחרל שוטפות 20.819.415.920.325.529.126.3העברות
הממשלתי 13.011.710.015.021.525.120.8לסקסור

לביטחון 2.42.37.010.49.0מזה:
אחרים 7.87.75.95.34.04.05.5לסקטורים

שוטפות הוצאות

ש"ח מיליוני 781914231,0105,25220,28127,785
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סחורות 84.683.281.381.680.281.783.2יכוא
ביטחוני יבוא 12.814.79.57.310.512.07.7מזח:

בחרל "צ!ר לגורמי 10.311.011.811.111.39.79.0תשלומים
הסקטור ע' ריבית 3.84.85.55.97.48.07.2תשלומי

לחול הממשלתי

לחול שוטפות 1.31.01.41.41.10.60.6העברות
הממשלתי מהסקטור 0.50.70.50.50.20.2
אחרים מסקטורים 1.30.50.70.90.60.40.4

n10מיליוני

חו"ל עם בעסקות השוטף 1115389371,9072,278העודף

"ל רוו עם בעסקות השוטף 245496591,7491,312העודף
התאמה1 לאחר

.6.10 ללוח ו הטרה ראה 1
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CURRENT TRANSACTIONS WITH THE REST OF THEWORLD

At current pirces

198719881989199019911992

36,27639,13556,322 47,87167,87181,346CURRENT RECEIPTS  NIS million
100.0100.0100.0 100.0100.0100.0 percents

61.163.063.6 65.559.861.6Exports of goods and services

15.215.0115 10.813.013.7Net indirect taxes on impotrs

2.01.61.3 1.11.61.3Thereof: taxes on defence impotrs

2.02.31.7 2.21.21.1Less: subsidies to exports

2.93.03.6 3.73.42.7Factor income from abroad

1.21.42.1 1.82.61.9Interest received by the general
government from abroad

21.619.920.9 20.422.421.2Current transfers from abroad

14.713.513.8 13.015.113.1To the general government

7.87.07.4 6.58.15.5Thereof: for defence

6.96.47.1 7.47.38.1To other sectors

CURRENT EXPENDITURES

37,66339,49155,666 45,82969,25981,608 NIS million

100.0100.0100.0 100.0100.0100.0 percents

85.885.686.3 85.188.388.7Imports of goods and services

12.310.16.8 6.27.95.8Thereof: defence impotrs

7.77.68.2 8.76.76.5Factor income paid abroad

5.76.14.9 5.64.44.1Interest paid abroad by
the general government

0.80.70.6 0.60.60.7Current transfers paid abroad

0.50.40.2 0.30.20.2 By the general government
0.30.30.4 0.30.40.5 By other sectors

Nis million

■1,387356656 2,0421,388260SURPLUS ON CURRENT

TRANSACTIONS

216422322 1,7061,87487SURPLUS ON CURRENT

TRANSACTIONS AFTER

ADJUSTMENT1

1 See note 1 to Table 6.10.
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הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות
ומוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות

רווח כוונת ללא ציבוריים
שוטפים במחירים

1980198119821983198419851986

nw מיליוני  שוטפות 661513428934,28218,83628,240הכנסות
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש 10.610.611.48.16.42.64.0הכנסה
מווול מריבית הכנסות 3.03.33.52.82.51.71.5מזה:

עקיפים 30.331.133.334.832.832.436.1מסים
מקומי "צור 19.717.917.818.818.219.522.3על

יבוא 10.613.215.516.014.612.913.8על

חובר, ותשלומי ישירים 28.829.130.428.922.624.526.6מסים
הלאומי הביטוח 12.112.611.710.89.89.49.6הכנסות

שוטפות 18.216.613.217.428.431.123.7העברות
בית 1.52.72.42.02.21.51.5ממשקי

פרסיים זממלכ''ר

16.713.910.815.426.229.622.2מחויל
בינממשלתיות 13.710.68.513.223.627.220.2העברות

ביטחוני 0000012.39.6מענק
אזרחי 0000014.910.6סיוע

לאומיים למוסדות 3.03.32.32.22.62.42.0העברות
ציבורי ולמלכר

ש"ח מיליוני  ש01פות 741934019655,18418,49625,320הוצאות
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

לצריכה 60.657.056.956.556.356.655.0הוצאות
הציבורי החוב על 14.815.617.016.919.020.321.2ריבית
בארץ ריבית 10.810.911.210.711.511.513.4תשלומי
לחו"ל ריבית 4.04.75.86.27.58.87.8תשלומי

נוספים תמורה ומרכיבי 12.116.513.413.613.210.07.7תמיכות
מק1מי 4.08.36.26.06.65.13.4ל"צור

2.73.13.74.34.32.72.2ליצואנים
01.00.00.20.30.40.4ליב1א

העסקי לסקסור אחוות 5.44.13.53.12.62.62.5תמיכות

שוטפות 12.510.912.713.011.513.116.1העברות
הלאומי הביסוח 8.17.38.28.77.59.211.4תשלומי
אחרות שוספות 4.03.13.83.83.63.64.4העברות

לחול 0.4050.70.50.40.30.3העברות

ש '■n'"1<nn"

שוטף 84259729023402,920נרעון
התאמה1 לאחר שוטף 93661809251841,956נרעון

.6.10 ללוח 1 הערה ראה 1
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CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF
GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITIES, NATIONAL
INSTITUTIONS AND GOVERNMENTAL
NONPROFIT INSTITUTIONS
At current prices

198719881989199019911992

32,53437,49542,32652,75380,397 67,495CURRENT RECEIPTS  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 percents
3.03.54.96.35.7 6.1Property and entrepreneuiral income

1.41.52.12.31.9 2.6Thereof: interests received from abroad

41.040.539.140.144.0 42.3Indirect faxes

24.425.127.027.830.2 29.3On domestic production

16.615.412.112.313.8 13.0On imports

28.129.828.526.525.9 24.7Direct taxes, feesand levies

9.810.110.610.49.2 9.8National insurance contirbutions

18.116.116.916.715.2 17.1Current transfers

1.72.02.22.02.0 2.0Transfers from households and private

nonprofit institutions

16.414.114.714.713.1 15.1Transfers from abroad

14.512.412.712.411.3 13.0Intergovernmental transfers

8.77.37.47.95.6 8.1Defence grants

5.85.15.34.55.7 4.9Civil aid

1.91.72.02.31.9 2.1Transfers to National Institutions
and public nonprofit institutions

33,66739,27145,67155,95479,238 69,546CURRENT EXPENDITURE  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 percents
58.8.5S056.857.057.0 57.8Consumption expenditure

18.017.418.017.415.6 16.2Interest on the public debt

11.611.312.412.511.4 11.9paid to resident sectors

6.46.15.64.94.2 4.3paid abroad

7.47.76.65.96.4 5.5Subsidiesand other revenuecomponents
3.13.83.23.14.6 3.6On domestic production

2.22.32.31.81.1 1.2On exporters

0.30.20.10.00.0 0.1On imports

2.41.81.21.00.7 0.8Other subsidies to the business sector

15.816.918.679.721.0 20.5Current transfers

10.611.512.612.413.0 12.0Social security benefits

4.65.15.77.17.8 8.3Other current transfers

0.60.30.30.20.2 0.2Transfers paid abroad

NIS million

1,1331,7763,3453,2011,159 2,051CURRENT DEFICIT

389983,6853,5341,331 2,534CURRENT DEFICIT  ADJUSTED1

ISee note rtoTable6. 10.
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ותמיכות מסים

שוטפים במחירים

1985 1984 1983 1982 1981 1980

12,469 2,792 662 257 109 46 ש"ח) (מיליוני כולל סן ■ מסים

6,384
100.0
68.2
37.3
10.7
9.2
11.0
0.2

2.5
1.3

27.8

24.9
5.9
19.0
7.2
2.9

3,686
100.0
52.3
8.6
5.1
7.5
11.9
14.6

2,425
100.0
82.9
33.8
16.2
28.6
4.3
17.1

1,434
100.0
66.3
33.7

1,389
100.0
68.6
45.3
4.6
7.6

11.1
0.2

1.0
30.2

28.2
6.0
22.2
7.2
2.0

/י

779
100.0
54.8
11.2
6.3
6.3
10.1
11.3

שירים
352

100.0
68.8
38.8
10.7
7.5
11.8
0.2
3.3

1.0
26.7

25.2
5.4
19.8
6.3
1.5

D'on
1

100
67.7
36.1
12.3
8.3
11.0
0.1
4.1

0.8
27.3

25.8
5.5
20.3
6.3
1.5

מקומי "צור על D9'pv D"or<

624
100.0
86.0
34.3
17.3
32.0
2.4
14.0

475
100.0
72.0
28.0

168
100.0
56.0
10.7
5.4
6.5
12.5
8.9

יבוא על ם
142

100.0
91.5
33.8
20.4
35.9
1.4
8.5

מקומי צור
88

100.0
65.9
34.1

61
100.0
52.4
11.5
6.6
6.6
13.1
9.8

עקיפ מסים
53

100.0
90.6
37.8
24.5
28.3

9.4
ל" תמיכות

39
100.0
64.1
35.9

62
100.0
89.6
37.2
13.7
8.0
10.7
0.1

0.9
29.4

27.7
5.9
21.8
6.5
1.7

27
100.0
44.5
11.1
7.4
7.4
18.5
11.1

14.7

26
100.0
70.5
38.0
13.7
8.4
10.4
0.2

1.1
28.2

26.3
5.5
20.8
6.2
1.9

13
100.0
38.4
15.4
7.7
7.7

23.1
7.7

720
100.0100.0
85.185.3
37.034.7
20.020.8
28.129.8

14.9

724
100.0100.0
42.966.7
57.133.3

nw מיליוני  הכל סן
D'Tinx 
הכל fonoan oo

שכרי
חברות

עצמאיים
במקור ניכויים

ה0לא> על יתר 00
הנליל שלום מלווה

רכוש על 'avo~rn היטל
וקנסות היטלים אגרות,
לאומי ביטוח הכנסות

הכל סל
שכר

העובד עח
המעביד עח

מקביל מ0 מזה:
אחר

שית מיליוני  הכל סן
אחוזים 

מוסף ערך מס
מעסיקים מס

קנייה מס
דלק מס

אחרים2 מסים
הרשויות ע' שנגבו מסים

המקומיות

nw מיליוני  הכל סן
אחוזים 
הכל אזרחיםך יבוא
מוסף ערך מס

הי0לים) (כולל כללי מכס
אחרים ומסים קנייה מס

נסיעות מס
ביטחוני יבוא על מסים

שיח מיליוני  הכל סן
אחוזים ■

ישירות
הלוואות באמצעות

תמורה ליצואנוספיםמרביבי
שיה מיליוני  הכל 261541225506סן

אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0
מוכוון אשראי 94.573.543.637.941.713.3באמצעות
אחרים3 תמורה 5.526.556.462.158.386.7מרכיבי

חדפעמ"ם הון 261430105343מענקי
שח למשקיעיםמיליונ1

חברות. מנהלי שכר על מס כולל
עסקיים. ממשלתיים מפעלים ^ל הוצאות על הכנסות ועודף בולים מס מלט, על בלו 0ב7], מס , רכוש מס בעיקר כולל 2

שער. ביטוח בעיקר כולל 3

NATIONAL ACCOUNTS 216



TAXES AND SUBSIDIES

At current pirces

1986198719881989199019911992

20,43125,66930,14433,11440,58851,83463,599TAXESGRAND TOTAL
 NIS million

Direct taxes
10,23612,33314,93716,57419,43023,28928,207TOTAL  NIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
69.371.572.370.069.068.770.7Income taxtotal
32.737.138.740.841.641.042.5Wages1
13511.212.58.87.67.98.0Companies
10.19.88.18.08.88.89.0Selfemployed
13113.313.012.311.011.011.1Deductions at source

____Inventory surtax
___Peace forGalilee Loan

2.40.2____Nonrecurrentproperty levy
1.82.52.52.82.93.03.1Fees, levies and fines

National insurance
26.525.825.327.228.128.426.2contributions  total
22.821.721.322.824.124.322.6Wages
7.07.47.88.28.58.88.8Employee

15.814.313.514.515.615.513.9Employer
8.19.09.610.210.310.510.4Thereof: parallel tax
3.74.14.04.44.04.13.6Other

productionon domesticIndirect taxes
6,3037,9289,43211,41711,67119,74124,291TOTAL  NIS million
1O0.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
52.051.454.855.153.357.056.8Value added tax
926.65.35.04.74.23.1Employers' tax
5.54.94.44.03.12.42.7Purchase tax
5.64.75.35.47.17.69.1Fuel tax
10.713.311.210.912.310.59.8Other taxes2
17119.119.019.519518.418.6Taxes collected by

local authorities
taxes on importsIndirect

3,8925,4085,7755,1236,4878,80411,101TOTAL  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
90.386.588.989.388.787.890.6Civilian imports  total
32.030.129.736.140.541.642.4Value added tax
19.914.613.88.28.08.08.5Customs (incl. import levy(
35538.742.441.337.235.837.7Purchase tax and other taxes
2.93.03.03.73.02.32.0Foreign travel tax
9.713.511.110.711.372.29.4Taxes on defence imports

domestic productionSubsidies or
1,4981,8412,1812,0382,3103,0374,219TOTAL  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
58.257.167.872.175.481.087.7Direct
41.842.932.227.924.619.012.3By means of loans

TOTAL  NIS million
 percents

By means of directed credit
Other revenue components3

Other revenue components on exports
858 827 977 1,050 919 736

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
99.7 99.6 99.7 99.7 99.7 99.5
0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5

564
100.0
99.3
0.7

Nonrecurrent capital grants
to investorsNIS million

5,828 3,976 1,460 917 903 728 512

1 Includes payroll tax onwages of company directors.
2 Includingmainly property tax, excises on tobaccoandcement. stamp tax and surplus of incomeover expenditure of commercial aovernment

enterpirses. M

3 Including mainly insurance against change in foreign exchange rate.
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FINANCING SOURCES OF
GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION
At current prices

הגולמית ההשקעה מימון
המקומית

שוטפים במחירים

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

1.TOTAL (2+5)
NIS million
 percents

2. Gross saving1 (3+4)
2.1 General

government1
2.2 Other sectors

3. Consumption of fixed
capital
3.1 General

government
3.2 Other sectors

4. Net saving'
4.1 General

government'
4.2 Other sectors

5. Deficit on current
transactions with

the rest of the world1

6. TOTAL (7+8)
NIS million
 percents

7. Increase in stocks
8. Gross fixed capital
formation
8.1 Thereof: roads

9. GROSS DOMESTIC
CAPITAL FORMATION
)excluding roads)
TOTAL (6H81)
9.1 General

government
92 Other sectors
9.2.1 Residential

buildings
9.2.2 Other

המקומית הגולמית nupiuiin |1n"n
Financing sources of gross domestic

capital formation

39,814 33,833 20,497 14,142 12,711
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
99.8 94.5 101.6 112.1 103.3
9.1 2.1 9.2 16.4 1.0

90.7 96.6 110.8 128.5 102.3
58.4 55.5 77.9 92.7 82.1

8,72011,041
100.0100.0
115.098.0
30.99.0

84.189.0
81.880.2

5.8 5.4 8.1 9.8 8.9 8.6 8.5

73.371.673.382.969.850.152.5
33.217.821.219.423.739.041.4
22.40.37.926.117.27.53.3

10.817.529.145.541.046.538.1
15.02.03.312.11.65.50.2

מקומית גולמית nypun
Gross domestic capital formation

39,814 33,833 20,497 14,142 12,711 11,041 8,720
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5.6 3.7 2.0 1.1 0.8 0.6 8.7
94.4 96.3 98.0 101.1 99.2 100.6 91.3

2.7 2.6 2.8 3.1 3.1 2.4 1.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

13.3 13.5 14.1 15.8 14.9 12.9 10.6

86.7 86.5 85.9 84.2 85.1 87.1 89.4
37.1 40.1 32.6 33.7 29.4 27.5 24.9

49.6 46.4 53.3 505 55.7 59.6 64.5

(2+5) הכל סך .1
שיח מיליוני 

אחוזים .

(3+41 י גולמי חיסכון .1

ממשלתי' ס7]0ור 2.1

אתרים סקטורים 2.2

בלאי .3

ממשלתי סקטור 3.1

אחרים סקטורים 3.2

נקי' חיסכון .4
ממשלתי' סקטור 4.1

אחרים סקטורים 4.2

מעסקות שוטף גירעון .5
חו"ל' עם

(7+8) הגל סך .6
שיח מיליוני 

אחוזים 

במלאי גידול .7

בנכסים גולמית השקעה .8

קבועים

כבישים מזרי: 8.1

גולמית השקעה .9
מקומית

כבישים) (למעט
(6)(8.1) הכל סך ■

ממשלתי סקטור 9.1

אחרים סק0ורים 9.2

למגורים בנייה 9.2.1

1 Adjusted, see note 1 to Table 6.10. .6.10 ללוח ו הערה ראה מותאם,
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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

19851986198719881989199019911992

\vv> r/n/tקודמתה לעומת שנה גל  ■

on a year earlierPercent change
המשק Theבלל entire economy

קבועים1 במחירים 4.04.36.62.90.96.46.86.8Productתוצר at fixed prices1
מועסקים של עבורה 0.61.43.01.01.92.05.18.0Workשעות hours of employed

עבודה לשעת 3.42.83.51.91.04.31.61.1Productתוצר per work hour
שוטפים2 במחירים 290.956.928.725.220.221.730.317.8Productתוצר at current prices2

במחירים 288.554.725.023.918.019.324.09.1Productתוצר at current prices
עבורה3 לשעת perשוטפים work hour3

לשכירים3 287.865.732.924.719.919.524.819.7Compensationתמורה of employees3
השכירים של עבודה 0.71.52.90.92.52.56.79.0Workשעות hours of employees

שכירה לעבודה 284.963.229.323.517.016.616.99.8Compensationתמורה of employees
עבודה3 perלשעת work hour3

שכירה לעבודה 0.95.53.40.30.82.35.70.6Compensationתמורה of employees
תוצר perליחידת net domestic product

unit
במחירים נקי הון 2.51.71.52.32.01.63.06.2Netמלאי capital stock

atקבועים fixed prices
Businessסקטור sector (excl. housing) דיור) (למעט עסק1

קבועים במחירים 6.06.88.92.90.98.18.28.2Productתוצר at fixed prices
מועסקים של עבודה 0.32.23.90.21.72.24.99.1Workשעות hours of employed

persons
עבודה לשעת 5.64.54.82.60.85.83.10.8Productתוצר per work hour

שוטפים3 במחירים 297.359.029.423.618.120.429.119.6Productתוצר at current prices3
במחירים 295.955.624.623.316.117.823.19.6Productתוצר at current prices

עבורה3 לשעת perשוטפים work hour3
שכירה3 לעבודה 301.370.935.122.018.518.423.921.9Compensationתמוור. of employees3

השכירים של עבודה 0.22.93.80.12.43.07.111.0Workשעות hours of employees
שכירה לעבודה 300.566.130.122.215.714.915.89.8Compensationתמורה of employees

עבודה3 perלשעת work hour3
שכירה לעבודה 1.26.74.40.90.32.55.90.2Compensationתמורה of employees

תוצר perליחידת net domestic product
U/f/f

במחירים נקי הון 1.91.00.92.41.80.33.26.2Netמלאי capital stock
atקבועים fixed prices

אחוזים  העסק1 הסקטור הגנסת התחלקות
sector1 f the businessDistribution of income o

הכ> סן . תוצר .1100100100
per uciiis
100 1001001001001. PRODUCTTOTAL

(4 עד 2)
(2 to 4)

לשכירים תמורה .262677070706966682. Compensation of
employees

3. Compensation of self עצמאים לעבודת תמורה .31920212121191716
employed(זקיפה) (imputation)

להון תמורה .4191310991116164. Property income

הוךתוצר יחס .51.821.801.711.591.621.531.421.395. Capitalproduct ratio
הון ליחידת נקייה תשואה .6107666812126. Net return per capital unit

(4:5) (percents)ואחוזים) (4:5)

1 Market prices.
2 Factor cost prices.
3 Up to 1987 the annual percentage was obtained as the

geometric average of the percentages in each quarter of
the year.

שוק. n'no 1

"צור. גורמי מחירי 2
בכל האחוזים של גיאומטרי כממוצע השנתי האחוז התקבל 1987 עד 3

שנה. רבע
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פ* על ופדיון עוסקים
מוסף, ערך מס נתוני

כלכלי ענף לפי

ופדיון עוסקים

סמל
כלכלי ענף

פעילים עוסקים
Active dealers

פדיון'

Code\>o' Oldמדגם sample<Jew sample win □noישן armOld sampleNew sample חדש מדגם

19901991199119921990199119911992

שונ1פיםמיל במת1!1!] שיח, וני
current pricesNIS million, at

יהלומים) (ללא הכל 0258,113267,537257,624288,42785,599229,004ן 1225,943276,726

ודיג0 "עור 13,49216,23313,42015,7668,2289,4768,3609,988חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה תעשייה
יהלומים) (ללא

30,10729,60728,66828,06058,11270,02670,65483,399

ומים3 46621431743,4024,0374,0355,142חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 22,91025,35924,11229,23513,36321,65621,38527,963בינוי

והארחה5 א1כל שירותי 71,24371,69668,51776,96265,39578,33776,59594,181מסחר,

סיטוני50 18,54818,52117,82020,72839,87348,27646,41357,125מסחר

קימעונ51561 41,06141,17133,29644,30821,47025,43625,70531,316מסחר

והארחה5758 אוכל 11שירותי ,73412,00411,30112,8974,0514,6244,4775,740

ותקשורת6 אחסנה 22,91824,04724,36627,71213,03016,43015,93820,021תחבורה,

עסקיים72 ושירותים 50,10251,60950,78157,60217,10321,17020,99925,884פיננסים

ומשפס"ם73 עסקיים 31,76733,03632,32636,81שירותים 111,01313,11113,04316,686

וחינוך85;83 בריאות 19,68221,03320,52622,5201,9672,2712,2702,879שירותי

ואחרים9 אישיים 27,76727,89127,09130,3964,9755,6195,6767,269שירותים

אומנות,90 תרבות, 7,0136,8297,1948,5011,1491,2881,2701,702שירותי
וספורס בידור

רכב91 לכלי 6,7826,1386,0736,2132,0992,5532,5123,218מוסכים

מוסף. ערך ממס פנוור פדיון כולל 1

ביסוח. וחברות בנקים כולל לא 2
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AUTHORISED DEALERS AND REVENUE
AUTHORISED DEALERS AND REVENUE
ACCORDING TO VALUE ADDED TAX
DATA, BY ECONOMIC BRANCH

Revenue'

Economic branch Dn'no we/Change in pircesכמותי 'ivmQuantitative change

1988198919901991199219881989199019911992

ש כלאחוז נוי, ■nniy* 7\11onnnupearlieryearPercent change on a

15.119.613.916.210.13.40.67.26.211.2TOTAL (excl. diamonds(

15.113.27.19.67.33.19.410.05.111.3Agriculture, forestry and fishing

15.421.211.614.79.81.90.44.35.17.5ndustry (mining and
manufacturing) (excl.
diamonds(

5.727.513.415.811.75.97.47.31.510.6Electricity and water

19.227.326.424.39.65.58.713.530.419.3Construction (building
and public works(

13.617.312.815.110.34.12.47.44.01156Commerce, restaurants and
hotels

13.516.613.015.110.21.42.67.05.211.8Wholesale trade

13.516.613.015.110.210.81.09.23.010.6Retail trade

21.528.910.817.511.70.97.81.72.814.8Restaurants and hotels

12.417.713.416.07.31.76.110.88.717.1Transport, storage and
communication

17.823.122.421.413.011.70.28.31.99.3Financing and business
services2

16.320.217.219.012.015.67.113.00.014.6Business and legal services

24.422.814.415.312.711.63.86.90.112.6Education and health services

20.314.613.715.813.75.70.06.32.512.6Personal and other services

25.520.714.213.816.13.33.412.81.515.4Culture, entertainment and
sports

13.69.213.920.214.813.12.61.21.211.6Vehicle garages

1 Incl. revenue exempt from VAT.
2 Excl. banks and insurance companies.
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כללי עסקאות לוח

שוספים במחירים ש"ח, מיליוני

תפוקה  תשומה

שינזוש ענף ביניים/ '>am"aIntermediate usesסופיים שימושים

צריכהצריכהמסחרmQnnרטמלחקלאות,/
ודיג הכלושירותיםmiupnrומיםבינויrvvuvn"עור ציבוריתפרסיתסך

Agirculture,IndustryConstruElectirTransport;ommerceTotalPirvateGeneral
forestryctioncityandandconsumgovernment

and fishingand watercommuniservicesptionconsumption / מקור cationענף

11982/83
ודיג "עור 6.532.70.1000.239.417.60חקלאות,

23.0139.039.814.021.373.4310.5109.60תעשייה
02.30.20.20.312.915.93.6Cבינוי

ומים 6.59.00.24.20.64.725.29.00חשמל
ותקשורת 1.112.95.00.618.417.055.227.50תחבורה
ושירותים 3.937.18.73.014.2124.8191.7146.3279.2מסחר

הכל 0ך  ביניים 41.0233.054.022.054.8233.0637.9313.6279.2מוצרי
הכל סך  נסו מסים כולל 1.0122.03.02.20.442.7171.432.10יבוא,

סיפ2 יבוא 0.9116.72.12.20.335.7158.011.10מזה:
ליבוא O10.11.00.20.0.10.800תמיכות
יבוא על 0.26.00.900.27.014.421.30מסים

מקומית תפוקה על 0.44.22.00.32.721מסים 531.037.50
מקומית לתפוקה 3.57.001.50.519.231.711.20תמיכות

עבודה3 19.4115.842.66.633.52765494.30.60שכר
לשכר) (פרט מוסף 14.443.27.45.120.461.7152.268.50ערך

הכל סל  ראשוניות 31.7278.255.012.656.5383.2817.2127.50תשומות
כולל סן  72.7511.2109.034.6111.3616.21,455.1441.1279.2תשומות

1198E
ודיג "עור 311.12,276.05.30.40.512.22,605.61,611.00חקלאות,

1,393.112,325.02,795.4388.31תעשייה ,093.05,452.023,446.810,095.10
5.6234.133.811.340.31,033.01,358.1642.80בינוי

ומים O34.5325.91,587.2649.20.470.6534.216.0206חשמל
ותקשורת 88.61,234.2366.926.11,598.61,952.45,266.92,887.00תחבורה

ושירותים 376.73,634.4656.5193.21מסחר ,449.514,011.820,322.116,035.623,097.2
הכל 70  ביניים 2,645.720,237.93,874.0825.34,216.422,787.354,586.731,920.723,097.2מוצרי

הכל סן  נטו מסים כולל 38.89,403.0163.7222.737.14,405.714,270.83,334.60יבוא,
סייפי יבוא 36.88,998.4124.2217.317.03,358.112,751.81מזה: ,023.90

ליבוא 00.900000.900תמיכות
יבוא על 2.0405.439.55.420.11,047.61,519.92,310.70מסים

מקומית תפוקה על 76.9450.1184.655.0294.12,530.23,591.04,656.40מסים
מקומית לתפוקה 226.6447.11.522.514.1859.91,571.7592.20תמיכות

עבודה3 1שכר ,629.510,757.62,893.1591.83,180.425,701.944,754.300
לשכר) (פרט מוסף 778.94,022.9874.9589.42,798.85,400.414,465.35,498.00ערך

הכל 0ך  ראשוניות 2,297.524,186.54,114.91,436.46,296.337,178.375,509.712,896.80תשומות
כולל סן ■ 4,943.244,424.47,988.92,261.710,512.759,965.644,817.4תשומות 130,096.423,097.2

אפרילסרס.  תקציב שנת 1

ביניים. במוצרי כלול היבוא יתר משלים; יבוא 2

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 3
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ת1קח01ת1קאו
GENERAL TRANSACTIONS TABLE

NIS million, at current prices

Final uses\^^ Branch of use

fwierin
במלאיבנכסים .\vv)במלאי >n"o,יבואיצוא
תמיכותחומריםמוצריםקבועים הכלנולל joסךכוללמתחרה^*\
FixedChangesChanges inExports,TotalGrand

domesticin productraw materialincl.Competotal^\
capitalstockstocksubsidiestitive

formationimportsBranch of oirgin ^>
11982/83

2.31.10.320.439.66.272.7Agriculture, forestry and fishing

27.03.41.4148.8280.780.0511.2Industry
89.500093.10109.0Construction

0000.59.4034.6Water and electricity
2.100.147.476.820.7111.3Transport and communication
3.900.232.6461.937.4616.2Commerce and services

124.84.51.4249.7961.5144.31.455.0Intermediateproducts  total
32.00.11.8062.3144.3378.0Impotrs, incl. net taxes  total
25.20.11.7034.5135.5328.0.Thereof:Impotrs, c.i.f2
0.50000.801.8Subsidies on impotrs
7.300.102858.851.7Taxes on impotrs
9.7002.449.6080.6Taxes on domestic production
00021.2325064.2Subsidies on domestic production
00000.60494.9Wages3
0002.771.20223.4Value added (excl. wages)

47.7.O11.816.1151.2144.31,112.7Pirmary inputs  total

166.54.63.2233.61,112.702,567.7INPUTS  GRAND TOTAL

1988
103.826.90.91,070.72,759.6417.94,947.3Agriculture, forestry and fishing

2,433.4445.7232.615,839.628,581.27,670.544,357.5Industry
5,987.90006,630.707,988.9Construction

00041.7690.902,278.1Water and electricity
146.91.121.93,851.46,862.21 ,607.010,522.1Transpotr and communication
340.9011.52,923.542,385.82,706.360,001.6Commerce and services
9,012.9417.7265. 123,726.987,910.412,401.7130,095.5Intermediate products  total
2,840.49.0179.54.45,990.912,401.732,663.5Impotrs, incl. net taxes  total
1,887.99.0172.11.12,731.811,772.727,256.3.Thereof:Impotrs, c.i.f2

0000000.9Subsidies on impotrs
952.607.43.33,259.1629.05,408.1Taxes on impotrs
734.7082.65,469.009,060.0Taxes on domestic production
0.800.21,161.61,754.503,326.2Subsidies on domestic production

00000044,754.3Wages3
000227.05,725.0020,190.3Value added (excl. wages)

3,574.39.0183.9847.615,430.512,401.7103,341.9Pirmary inputs  total
12,587.2408.7449.022,879.3103,340.90233,437.4INPUTS  GRAND TOTAL

1 Budget year AprilMarch.
2 Complementary impotrs: the rest of impotrs is included in intermediate products.
3 Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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1988 עסקאות לוח
שוטפים במחירים ש"ת, מיליוני

שימוש ענף בינ"^^ 'wiD'W1C ^^1234567

^^ מקור ענף

שדה גידולי .142.795.900012.7388.5
חיים בעלי .2098.53.615.601422.720.4
הדר פרי .3000.9000124.6

אחרת חקלאות .40.40053.7040.2184.2
והציבה כרייה .51.500.52.616.513.34.8

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .600000257.7308.6
אחר מזון .70830.1001.169.2511.5
טקסטיל .824.50.5000.20.74.8
הלבשה .90.1000.10.60.40.8

ומוצריו עור .1000000.21.00.2
ומוצריו עץ .110.1017.43.40.21.67.8

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .121.43.644.645.51.049.1104.4
לאור והוצאה דפוס .130.21.20.10.60.61.43.0

גומי מוצרי .140.700.10.82.90.81.9
פלסטיק מוצרי .152.61.83.347.72.1100.0150.9

וחי0וי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .1665.92.022.7124.88.210.730.9

תרופות .17012.50006.432.5
אתרים כימיקלים .180000.19.719.528.9

נפט זיקוק .194.28.014.856.438.011.234.2
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .200000.221.31.766.3

בסיסית מתכת .2100003.68.522.3
מתכת מוצרי .221.200.71.38.929.7163.4

מכונות .2317.70.13.815.141.318.843.4
חשמלי ציוד .2400.100.13.45.312.7

אלקטרוני ציור .2500000.80.92.2
ומטוסים ספינות .261.8000.6000

אחרים הובלה כלי של "צור .270000.21.10.10.3
יהלומים .280000000

ואופטיים מדו"קים מכשירים .2900.2000.40.71.2
אחרות תעשיות .300.51.70.21.30.40.81.5
למגורים בנייה .310000000
אחרת בנייה .320.62.70.41.948.812.719.0

וושמל .331.817.95.512.332.524.847.1
מים .34163.416.587.8165.32.85.67.7

יבשתית תחבורה .354.357.23.616.015.2145.2105.7
ותעופה ספנות .360000000
אחרת תחבורה .371.13.20.62.79.616.444.3

ואישיים עסקיים שירותים .3839.561.712.163.145.097.2206.9
ועסקי) ציבורי (מלכר. בריאות שירותי .39052.500000
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .4000000.20.10.6

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41010.00005.31.1
מסחר .4210.317.511.735.513.273.292.4

ותיקונים כלליות הוצאות .4310.924.14.723.10.227.766.0

הכל סל  בעיים 397.21319.6239.0689.8330.02493.22846.6מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 11.82.93.820.415.5287.2624.5יבוא,
סייפי יבוא  11.22.83.319.514.1235.8601.1מזה:

ליבוא תמיכות 000000.60
יבוא על מסים 0.60.10.50.91.352.023.4

מקומית תפוקה על 8.031.77.230.013.916.758.1מסים
מקומית לתפוקה 84.19.242.890.53.5227.743.0תמיכות

עבורה3 165.1450.6160.0853.8196.9469.1835.3שכר
לשכר) (פרט מוסף 31.3222.4168.8356.3175.4249.9395.8ערך

כולל סך  529.32018.0536.11859.8728.23288.44717.2תשומות
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USE MATRIX 1988

NIS million, at current prices

Intermediate uses1^^ Branch of use

891011121314^\
Branch of origin ^^

55.53.6000001 . Field crops
6,01.4000002. Livestock
00000003. Citrus
0005.0000.24. Other agriculture

0.40001.500.25. Mining and quarrying
010.119.60.60006. Meat, fish, oil and dairy
3.90000.30.207. Other food products

442.5815.425.415.18.81.621.98. Textiles
23.7130.02.00.10.11.90.29. Clothing
0.330.092.12.500010. Leather and its products
491.51.2202.23.900.211 . Wood and its products
15.617.55.132.2324.8111.33.812. Paper and its products
4.24.30.51.06.0360.60.213. Printing and publishing
2.312.83.80.62.00.225.314. Rubber products

14.914.716.010.215.47.22.115. Plastic products
23.02.84.512.922.00.510.916. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
00.40000017. Pharmaceuticals

25.08.38.522.014.316.84.218. Other chemicals
14.33.70.65.87.54.13.519. Petroleum refining
040.30.38.00.30.20.220. Nonmetallic minerals
0.20.90.17.24.71.10.421. Basic metal
7.89.84.053.09.24.03.022. Metal products
8.520.63.110.85.612.51.323. Machinery
2.72.20.22.32.00.81.024. Electrical equipment
0.51.30.10.61.01.40.125. Electronic equipment
000000026. Ships and aircraft
000.10.4000.527. Other transport equipment
000000028. Diamonds

0.40.10.10.10.20.20.129. Precision <S optical instruments
2.016.22.01.31.11.00.230. Miscellaneous manufacturing
000000031. Residential building

4.38.91.41.93.811.40.632. Other building
31.413.11.78.813.26.05.033. Electricity
451.90.31.02.00.70.434. Water
12.910.23.224.316.88.62.935. Land transport

000000036. Shipping and air transport
14.918.92.79.37.813.31.937. Other transport
62.8135.220.191.636.6170.417.638. Personal S business services

000000039. Health services
0.50.4000.10.1040. Education services
000000041. Other services

18.933.26.430.229.412.04.542. Commerce
5.262.71.533.97.115.63.243. General expenses and repairs

814.61382.3226.3595.0547.5763.8115.4Intermediate products  total

212.099.417.5197.2123.5107.552.7Imports, incl. net taxes  total
191.041.610.1171.4118.3101.150.8.Thereof:Impotrs c.i.f2

0000000Subsidies on imports
21.057.97.425.85.26.41.9Taxes on impotrs
20.924.23.425.810.513.54.4Taxes on domestic production
3.91.81.51.51.50.90.6Subsidies on domestic production
363.0643.396.8368.8207.9498.287.9Wages3
74.04.922.659.464.0133.48.4Value added (excl. wages(

1480.62152.3365.11244.7952.01515.5251.5INPUTS  GRAND TOTAL
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(המשך) 1988 עסקאות לוח
שוטפים במחירים ש''וו, מיליוני

שימוש ענף ביני1^^. 'iuidhu'ם ^^15161718192021

^^ מקור ענף

/77ej גידולי .100.60.23.8000
חיים בעלי .2003.20000
הדר פרי .30000000

אחרת חקלאות .400.502.0000.1
והציבה נר"ה .50.584.70.38.91.679.65.6

וחלב שמן מוצרי דגים. מ!ור, .60.400.33.3000
אחר מזון .70.311.82.813.5000
טקסטיל .816.23.20.82.702.10.4
הלבשה .91.10.90.20.800.21.5

ומוצריו עור .101.3000.1000
ומוצריו עץ .112.22.50.30.302.81.0

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .1226.66.75.516.00.19.50.9
לאור והוצאה דפוס .131.32.02.21.80.21.20.6

גומי מוצרי .147.71.10.53.30.12.81.0
פלס0יק מוצרי .15257.023.94.334.60.27.51.5

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16184.4333.037.883.010.912.73.6

תרופות .1703.046.50.3000
אחרים כימיקלים .1821.114.64.575.830.66.23.9

נפ0 זיקוק .1912.969.01.39.8286.444.77.0
ומוצריהם מלס קרמיקה, זכוכית, .205.85.33.910.60.5184.89.4

בסיסית מתכת .217.72.00.81.23.514.3114.7
מתכת מוצרי .2221.634.22.730.09.635.247.9

מכונות .2317.022.02.87.57.031.36.9
חשמלי ציוד .245.17.00.41.63.69.81.3

אלקטרוני ציוד .251.91.30.40.40.60.90.3
ומסוסים ספינות .260000000

אחרים הובלה כלי של "צור .270000000.3
יהלומים .280000000

ואופטיים מדו"קים מכשירים .290.71.51.90.71.70.40.2
אחרות תעשיות .300.67.40.21.104.70.4
למגורים בנייה .310000000
אוזרת בנייה .328.220.60.65.715.07.70.7

חשמל .3323.0111.11.85.39.527.521.1
מים .340.84.80.60.90.51.50.8

יבשתית תחבורה .3522.337.44.6. 11.95.7115.234.3
ותעופה ספנות .360000000
אחרת תחבורה .3715.716.13.36.3118.05.712.4

ואישיים עסקיים שירותים .3881.578.636.752.527.091.529.3
ועסקי) ציבורי (מלכ"ר, בריאות שירותי .39000000.10
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .403.02.01.00.40.100

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .410000000
מסחר .4251.440.06.019.719.721.412.6

ותיקונים כלליות הוצאות .4336.333.40.136.810.813.53.0

הכל 0ך ■ נינ"ם 835.6982.3178.2452.5562.9734.8322.5מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 307.0392.073.1121.31133.755.8279.4יבוא,
סייפי יבוא  289.7380.971.2111.41110.449.8272.1מזה:

ליבוא תמיכות .0000.1000
יבוא על מסים 17.311.11.910.023.36.07.2
מקומית תפוקה על 13.719.04.610.83.021.814.3מסים
מקומית לתפוקה 3.617.57.54.11.33.53.1תמיכות

עבודה3 270.0364.6111.0230.3115.3335.6177.1שכר
לשכר) (פרט מוסף 238.3309.946.472.4135.9128.511.9ערך

כולל סך  1661.02050.3405.9883.11949.61272.9778.3תשומות
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USEMATRIX 1988 (cont.)

NIS million, at current prices

Intermediate uses'\. Branch of use

22232425262728

Branch oforigin \.
00000001 . Field crops
00000002. Livestock
00000003. Citrus
00000004. Other agriculture

1.70.30.10.20005. Mining and quarrying
00000006. Meat, fish, oil and dairy

0.10000007. Other food products
3.00.11.21.70.60.408. Textiles
2.40.70.10.50.70.109. Clothing
0.2000.30.50010. Leather and its products
15.80.83.49.75.72.0011 . Wood and its products
16.52.26.215.35.73.2012. Paper and its products
3.11.00.85.95.80.7013. Printing and publishing
7.55.04.62.11.42.1014. Rubber products

23.011.718.620.66.48.1015. Plastic products
12.34.629.26.24.63.0016. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
0000.10.1001 7. Pharmaceuticals

111.74.015.421.16.11.90.218. Other chemicals
28.53.44.214.55.11.10.219. Petroleum refining
20.01.99.38.36.01.30.120. Nonmetallic minerals

274.794.173.750.820.920.0021 . Basic metal
495.278.4103.784.657.116.78.922. Metal products
42.6177.223.535.113.312.22.923. Machinery
34.059.8135.395.916.41.3024. Electrical equipment
15.228.06.6694.4139.33.0025. Electronic equipment
4.701.327.364.20026. Ships and aircraft
8.64.70.93.82.759.81.127. Other transport equipment
6.60.1000.10028. Diamonds
2.44.98.616.529.90.30.129. Precision <$optical instruments
4.41.11.54.30.70.2030. Miscellaneous manufacturing
000000031 . Residential building

26.04.23.89.38.90.54.032. Other building
36.86.09.425.116.62.41.533. Electricity
4.40.90.82.20.20.60.534. Water
75.831525.936.310.15.50.335. Land transport
000000036. Shipping and air transport

36.48.98.040.622.53.80.637. Other transport
184.466.359.7316.588.722.658.338. Personal <S business services

00000.10039. Health services
1.00.41.733.71.00040. Education services
00006.00041. Other services

52.024.718.934.19.97.51.842. Commerce
125.434.614.5101.253.54.211.143. General expenses and repairs

1676. /661.2591.01718.1611.1184.691.9Intermediate products  total
438.4106.9186.5385.387.280.03707.5Imports, incl. net taxes  total
410.697.9169.4343.975.971.53707.4.Thereof:Imports c.i.f2

0000.1000Subsidies on imports
27.89.017.141.511.38.50.1Taxes on imports
58.625.819.334.71456.40.2Taxes on domestic production
8.43.06.883.52.27.20.3Subsidies on domestic production

1365.1444.429951580.7964.9106.9250.3Wages3
191.4135.381.3487.985.24.6812.2Value added (excl. wages(

3721.31370.71170.74123.31760.7375.34861.9INPUTS  GRAND TOTAL
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(המשך) 1988 עסקאות לוח
שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

שימוש ענף בינ"^^^ ם1שימושי ^^29303132333435

^^^ מקור ענף

שדה גיד1לי .10000000
חיים בעלי .200.700000
הדר פרי .30000000

אחרת חקלאות .40005.30.400
והציבה כרייה .50.13.043.539.800.30.1

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .600.300000
אחר מזון .700.500000
טקסטיל .82.38.90.11.50.300
הלבשה .90.10.300.40.500

1מוצריו עור .100.20.300.20.900.2
ומוצריו YV .110.64.4148.973.81.20.20.5

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .123.212.11.43.00.90.20.8
לאור והוצאה דפוס .130.41.74.06.81.50.72.8

גומי מוצרי .141.91.90.34.81.70.555.6
פלסטיק מוצרי .154.09.317.0110.91.70.33.1

<רו'0וי הדברה וחומרי נ0י0'ת כימיה .1610.83.907.310.48.50.1

תרופות .1700.100.1000
אחרים כימיקלים .184.07.711.988.61.52.30.8

נפט זיקוק .190.51.311.829.2272.611.5330.8
ומוצריהם מלס קרמיקה, זכוכית, .201.70.4485.1474.10.25.31.0

בסיסית מתכת .2115.114.926.488.30.51.30.4
מתכת מוצרי .2210.77.8281.6420.93.720.55.8

מכונות .236.63.132.6117.03.811.32.7
חשמלי ציוד .243.11.027.7192.46.69.31.9

אלקטרוני ציוד .2548.10.61.921.11.81.21.4
1מסוסים ספינות .260000000.6

אחרים הובלה כלי של "צור .27004.84.01.5029.9
יהלומים .28035.600000

ואופטיים מדו"קים מכשירים .2929.01.508.81.01.00.2
אחרות תעשיות .300.544.31.12.11.20.21.1
למגורים בנייה .310000000
אחרת בנייה .324.71.53.430.42.19.26.6

חשמל .333.62.96.15.20203.13.3
מים .340.30.42.12.70.52.41.2

יבשתית תחבורה .353.912.5145.9186.35.05.832.1
ותעופה ספנות .360000.14.600
אחרת תחבורה .375.512.99.824.86.83.914.7

ואישיים עסקיים שירותים .3835.166.6168.8247.220.657.2714.0
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .3900000.100.3
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .400.4001.03.100

ועסקי) ציבורי, (מלכר אחרים שירותים .410000.82.20.90
מסחר .426.424.548.8118.729.27.5143.7

ותיקונים כלליות הוצאות .4318.712.117.054.14.767.840.1

הכל סל  בע"ם 221.2299.01502.02372.0392.9432.51395.8מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 50.1261.645.8117.9218.74.020.1בוא,
סיפ יבוא  44.6256.425.598.7213.53.76.0מזה:

ליבוא תמיכות 0000000
יבוא על מסים 5.55.320.319.25.10.314.0
מקומית תפוקה על 5.46.6120.464.233.022.1207.5מסים
מקומית לתפוקה 8.60.80.60.90.522.07.0תמיכות

עבודה3 164.3210.31122.81770.3415.9175.91424.5שכר
לשכר) (פרט מוסף 63.870.8333.6541.3499.789.71552.4ערך

כולל סך  496.3847.53124.04864.81559.6702.14593.2תשומות
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USE MATRIX 1988 (cont.)

NIS Million, at current prices

Intermediate uses1' .^ Branch of use

36373839404142

Branch of origion ^\_
00001.0001 . Field crops
00000.9002. Livestock

0.10000003. Citrus
0.20.38.101.40.20.74. Other agriculture
00.10.8002.905. Mining and quarrying

0.20.1000.100.16. Meat, fish, oil and dairy
40.1000.23.80.30.27. Other food products
0.60.811.919.10.436.50.48. Textiles
0.1014.417.73.043.03.49. Clothing
00.20.81.20.111.10.110. Leather and its products

1.62.210.94.44.512.12.511 . Wood and its products
1.74.2105.77.627.245.331.712. Paper and its products
5.611.2461.416.675.665.439.313. Printing and publishing
0.20.864.611.20.417.80.614. Rubber products
0.25.448.019.811.046.930.815. Plastic products
0.10.318.617.34.211.40.516. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
000153.11.610.1017. Pharmaceuticals

1.41.9132543.68.562.31.518. Other chemicals
274.610.959.08.0125196.516.719. Petroleum refining

00.429.78.51.329.40.520. Nonmetallic minerals
01.62.63.30.540.70.321 . Basic metal

1.07.653.52.56.4379.919.722. Metal products
6.114.658.64.19.377.013.123. Machinery
0.420.890.71.41.479.01.924. Electrical equipment
2.268.575.15.97.0709.319.025. Electronic equipment

154.81.03.000564.2026. Ships and aircraft
0.24.1225.00.20.648.73.627. Other transport equipment
000000.9028. Diamonds

0.30.74.655.42.7118.00.929. Precision £ optical instruments
2.31.748.93.420.428.63.530. Miscellaneous manufacturing
000000031. Residential building

1.732.0330.860.595.7428.9117.132. Other building
2.524.692.126.428.474.449.033. Electricity
0.52.427.35.17.912.62.834. Water
94.027.664.417.591.0303.116.435. Land transport
373.512.00.601.89.22.836. Shipping and air transport
777.1267.7244.324.837.5197.6196.737. Other transport
101.2248.73022.5197.9366.5905.71150.738. Personal S business services
1.20.27.4507.32.32650.139. Health services
0043.60.315.433.53.640. Education services

6.411.85.637.43.948.43.541. Other services
2.528.4146.439.217.3112.5256.042. Commerce
85.765.4243.4235165.9348.6457.343. General expenses and repairs

1940.4880.25756.81344.21039.75138.22446.8Intermediate products  total
2.514.5207.0184.31653748.97.5Imports, incl. net taxes  total
1.29.792.1139.68.83109.56.1.Thereof:Imports c.i.f2
0000000Subsidies on imports

1.34.8114.944.87.763951.4Taxes on imports
21.165.6639.9143.2174.8873.1208.6Taxes on domestic production
3.73.337.71.346.555.16.0Subsidies on domestic production
531.21224.77982.02634.94221.86700.24162.9Wages3
381.8864.76326.9705.9756.1630.91639.8Value added (excl. wages(

2873.23046.320874.95011.36162.317036.28459.6GRAND TOTAL
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(המשך) 1988 עסקאות לוח
שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

שימוש ביניים'ענף .vm"a
Intermediate uses'סופיים שימושים

השינויavpvmצריכהצריכהitnn'tu.י;
במלאיבנכסיםציבוריתפרטיתביניים
הכל קוצריםקבועיםסך

43IntermediatePrivateGeneralFixed domeChanges
usesconsumpgovernmentstic capitalin products

^^ מקור totaltionconsumptionformationstocksענף

שדה גידולי .10604.346.30014.4
חיים בעלי .201572.8357.8004.9
הדר פרי .30125.5104.1000

אחרת riiNVpn .40302.91102.70103.817.3
והציבה כרייה .50315.40007.2

והלב שמן מוצרי דגים, נשר, .60591.42658. 10028.3
אחר מזון .739.11529.12717.50013.9
טקסטיל .801476.8202.000.655.0
הלבשה .93.2255.31216.500.1265

ומוצריו עור .100143.8319.4002.2
ומוצריו עץ .110558.5541.30164.57.0

ומוצריהם נייהקרטון .1213.11132.465.2005.9
לאור והוצאה דפוס .1393.11196.6271.8001.6

גומי מוצרי .140255.57.200.30.7
פלסטיק מוצרי .15339.31454.289.3051.14.0

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .1601160.519.7006.2

תרופות .170266.987.2001.8
אחרים כימיקלים .189.6852.4359.201.316.6

נפט זיקוק .1901930.2226.2005.6
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .2001403.9108.500.210.0

בסיסית מתכת .210923.11.401.90.4
מתכת מוצרי .2202543.5246.10328.771.4

מכונות .230963.7292.40578.610.0
חשמלי ציוד .240.1841.9152.30280.88.4

אלקטרוני ציוד .2501864.3110.80638.252.1
ומטוסים ספינות .260823.500126.7147.1

אחרים הובלה כלי של "צור .270407.232.9082.55.2
יהלומים .28043.2000195.2

ואופטיים מרו"קים מכשירים .290297.557.20153.35.4
אחרות תעשיות .300215.9312.7024.61.4
למגורים בנ"ה .3100003124.00
אחרת בנ"ה .3201358.1642.802863.90

חשמל .3301040.1494.2000
מים .340547.1155.0000

יבשתית תחבורה .35336.72184.91806.00119.51.2
ותעופה ספנות .36142.1546.8481.6000
אחרת תחבורה .37265.92535.1599.4027.40

ואישיים עסקיים שירותים .385340.714896.86442.7000
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .390598.21930.62389.300
ועסקי) ציבורי (מלכר. חינוך שירותי .400.4147.71357.54613.300

ועסקי) ציבורי, (מלכר אחרים שיר1תים .410143.4770.216094.700
מסחר .42177.41866.65534.50340.90

ותיקונים כלליות הוצאות .43301.32669.40.1000

ר,3ל 0ך  ביניים 7061.754586.731920.823097.29012.9417.7מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 241.514270.83334.602840.49.0יבוא,
סייפי יבוא  2.112751.81023.901887.99.0מזה:

ליבוא תמיכות 00.90000
יבוא על מסים 239.31519.92310.70952.60

מקומית תפוקה על 490.73591.04656.40734.70מסים
מקומית לתפוקה 713.31571.7592.200.80תמיכות

עבודה3 044754.30000שכר
לשכר) (פרט מוסף 4659.314465.35498.0000ערך

כולל סך  2421.3130096.444817.523097.212587.2408.7תשומות

בהתאסת. השורות במגדיר' המופיעים ענפים מספרי הם הטורים שבמגדיר' הספרות ז

.6.18 בלוח 3,2 הערות ראה 3,2
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USE MATRIX 1988

NIS Million, at current prices

Final uses^>> Branch of use

כוללmnD:שימושיםצריכהיצוא סך
זריםכוללבמלאי יבואסופייםשל
הכלבארץתמיכותחומרים מתחרהסך

ChangesExportsConsump.Finalless:Grand
in mateiralincl.by nonusesCompetitivetotal
stockssubsidiesresidentstotalimportsBranch of oirgin <.

2.1168.02.5204.6279.6529.31. Field crops
1.371.118.9451.46.22018.02. Livestock

0305.74.5414.33.8536.13. Citrus
0460.839.21689.3128.41863.84. Other agriculture

2.4343.70334.028.8620.65. Mining and quarrying
0.6111.0117.52914.3298.33207.46. Meat, fish, oil and dairy
5.2861.3138.93698.5464.64762.97. Other food products
27.9478.30598.0661.61413.28. Textiles
3 7790.369.42046.187.52213.99. Clothing
2.325.69.3354.3143.2354.910. Leather and its products
3.1127.67.8845.1114.51289.111 . Wood and its products
23.644.3091.8288.7935.51 2. Paper and its products
0.941.28.2320.50.51516.613. Printing and publishing
0.9113.20120.4120.5255.514. Rubber products
12.3325.46.0463.3264.91652.615. Plastic products
15,21213.201224.0262.32122.116. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
1393.50177.768.5376.017. Pharmaceuticals
9.6103.50471.0351.4972.018. Other chemicals
6.1313.45.1544.2591.01883.419. Petroleum refining
08100.30218.3325.41296.920. Nonmetallic minerals

71.1182.90114.8234.3803521. Basic metal
14.71078.801710.4531.03722.922. Metal products
10.6307.301157.7720.01401.423. Machinery
5.3371.60807.7431.81217.924. Electrical equipment
1061951.902742.4625.93980.825. Electronic equipment
2.6982.301253.4322.41754.526. Ships and aircraft
0.257.50167.6222.0352.927. Other transport equipment
0.24600.623.14818.704861.928. Diamonds
2.9314.20527.3265.5559.429. Precision 8. optical instruments
0.4468.752.9859.8246.0829.730. Miscellaneous manufacturing
0003124.003124.031. Residential building
0003506.704864.832. Other building
041.20.5535.901576.033. Electricity
000155.00702.134. Water

20.1345.8265.12515.1106.84593.235. Land transport
02506.916.63005.0678.62873.236. Shipping and air transport

17525.4191.61342.1821.63055.737. Other transport
0737.9962.68143.22132.420907.638. Personal S business services
06.586.74413.005011.339. Health services
0043.86014.606162.340. Education services
021.09.316895.2017038.641. Other services

113703.6223.66791.3198.08459.842. Commerce
0.2127.80.8128.5375.92422.043. General expenses and repairs

265. J21423.22303.787910.412401.7130095.5Intermediate products  total
179.54.405991.012401.732663.5Imports, incl. net taxes  total
172.11.102731.811772.727256.3.Thereof:Imports c.i.f2

0.000000.9Subsidies on imports
7 43.303259.1629.05408.1Taxes on imports
4639.043.65469.009060.1Taxes on domestic production
0.21040.8120.91754.503326.2Subsidies 00 domestic porduction
0000044754.3Wages3
00227.05725.0020190.3Value added (excl. wages(

449.020425.82453.5103340.90233437.4INPUTS  GRAND TOTAL

2.3 Seenotes 2, 3 toTable 6.18.
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1988 ישירים מקדמים

\om"o ענף בינ"ם'*^. שימושי ^^1234567

^^ סקור ענף

שדה גידולי .1.08060.04752000.00386.08235 חיים בעלי .20.04879.00667.008370.43265.00432
הדר פרי .300.00161000.02640 אחרת חקלאות .4.0006700.028900.01224.03904 1חציכה כרייה 01ו0ם.5.002840.00091.00137.02263.00404.

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .600000.07837.06541 אחר מזון .70.4113600.00147.02105.10844 0קס0יל .8.04636.000250.00002.00029.00021.00101 הלבשה .9.0001200.00008.00077.00013.00017
ומוצריו עור .100000.00021.00029.00004
ומוצריו עץ .11.000230.03250.00181.00032.00047.00165 ומוצריהם נ"ר.קרטון .12.00261.00177.08328.02448.00134.01494.02214

לאור והוצאה רפוס .13.00038.00059.00021.00033.00082.00042.00063 גומי מוצרי .14.00128.00001.00021.00043.00400.00024.00040 פלסטיק מוצרי .15.00494.00088.00607.02566.00293.03041.03200
וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית בימיה ,16.12447.00100.04227.06709.01127.00326.00655

תרופות .170.00619000.00194.00688
אחרים כימיקלים .1800.00001.00006.01333.00593.00613 נפט זיקוק .19.00797.00395.02762.03031.05215.00340.00725 ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .20000.00009.02925.00051.01405 בסיסית מתכת .210000.00497.00258.00472 מתכת מוצרי .22.002220.00123.00071.01226.00904.03463 מכונות .23.03347.00006.00703.00809.05671.00570.00920 חשמלי ציוד .240.000060.00004.00468.00162.00268 אלקטרוני ציוד .250000.00106.00027.00048
ומטוסים ספינות .26.0033100.00031.0000300

אחרים הובלה כלי של "צור .27000.00010.00149.00002.00005
יהלומים .280000000

1אופטייס מדו"קים מכשירים .290.0001000.00052.00021.00025
אחרות תעשיות .30.00097.00085.00045.00070.00057.00024.00032 למגורים בנ"ה .310000000 אחרת בנ"ה .32.00117.00132.00065.00104.06696.0038500402 חשמל .33.00347.00889.01034.00663.04461.00755.00998 מים .34.30861.00817.16388.08886.00385.00169.00163 יבשתית תחבורה .35.00811.02837.00674.00858.02093.04415.02242 ותעופה ספנות .360000.0000400
אחרת תחבורה .37.00201.00158.00112.00144.01325.00498.00939

ואישיים עסקיים שירותים .38.07468.03059.02261.03394.06174.02957.04386 ועסקי) ציבורי (מלכו, בריאות שירותי .390.0260100000
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .400000.00031.00003.00012 ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .410.00496000.00160.00024 מסחר .42.01947.00868.02175.01907.01819.02226.01958 ותיקונים כלליות הוצאות .43.02051.01193.00880.01241.00025.00843.01398

הכל 0ך  בינ"ם 75045.65390.44594.37092.45319.75817.60345.מוצרי
הכל סך  נטו מסים כולל 02221.00144.00701.01095.02124.08735.13238.יבוא,

סיפ יבוא  02110.00140.00616.01048.01939.07170.12742.מזה:
ליבוא תמיכות 000000.000180
יבוא על מסים .00111.00003.00085.00047.00185.01583.00496
מקומית תפוקה על 01513.01569.01344.01615.01908.00507.01233.מסים
מקומית לתפוקה 0.158970.004550.079800.048680.004750.069230.00912תמיכות

עבודה 31200.22330.29843.45909.27043.14266.17707.שכר
לשכר) (פרט מוסף 05918.11023.31498.19157.24081.07598.08390.ערך

כולל סך  1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות
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DIRECT COEFFICIENTS 1988

Intermediate uses'^. Branch of use

891011121314

Branch of origin ^s.
.03748.0016700.0001 . Field crops
.00404.00063000002. Livestock

00000003. Citrus
0.000010.00404.00001.00002.000614. Other agriculture

.000250.00008.00004.00157.00001.000765. Mining and quarrying

.00005.00003.05356.000510006. Meat, fish, oil and dairy

.0026400.00003.00029.00015.000017. Other food products
.29887.37887.06947.01216.00927.00103.087088. Textiles
.01603.06038.00541.00006.00008.00129.000649. Clothing
.00021.01395.25225.00198.000020.0000110. Leather and its products
.00330.00069.00317.16246.00406.00002.0007811 . Wood and its products
.01051.0081 1.01402.02583.34118.07344.015061 2. Paper and its products
.00286.00199.00125.00079.00629.23794.0009013. Printing and publishing
.00152.00593.01028.00051.00205.00013.1006914. Rubber products
.01009.00681.04378.00821.01621.00473.0084815. Plastic products
.01556.00129.01232.01039.02309.00034.0432616. Basic chemicals, insecticides,

fungicides. and disinfectants
0.0001800.000010017. Pharmaceuticals

.01690.00385.02335.01768.01505.01109.0166318. Other chemicals

.00969.00174.00169.00464.00785.00273.0139419. Petroleum refining

.00027.00013.00071.00645.00030.0001 1.0006320. Nonmetallic minerals

.0001 1.00042.00018.00579.00499.00073.0015421 . Basic metal

.00530.00456.01090.04259.00968.00261.0117622. Metal products

.00573.00958.00857.00864.00589.00828.0051523. Machinery

.00183.00103.00044.00182.00212.00055.0039224. Electrical equipment

.00032.00059.00018.00045.00103.00093.0002925. Electronic equipment
000000026. Ships and aircraft

.00003.00001.00016.00029.000010.0018027. Other transpotr equipment
000000028. Diamonds

.00029.00003.00014.00009.00018.00014.0005329. Precision <$ optical instruments

.00132.00754.00541.00103.00112.00066.0008030. Miscellaneous manufacturing
000000031. Residential building

.00289.00416.00385.00152.00399.00751.0023532. Other building

.02123.0061 1.00473.00707.01384.00395.0200733. Electricity

.00301.00090.00092.00080.0021 1.00049.0015734. Water

.00868.00476.00870.01949.01769.00566.0114135. Land transport
000000036. Shipping and air transport

.01009.00880.00736.00748.00817.00878.0077337. Other transpotr

.04244.06279.05510.07362.03848.11246.0698138. Personal S business services
.0000100.0000100039. Health services
.00032.00018.00011.00003.00010.00004040. Education services

000000041. Other services
.01279.01542.01764.02428.03087.00791.0179642. Commerce
.00352.02912.00415.02726.00743.01028.0125943. General expenses and repairs

550/7.64225.61990.47804.57504.50401.45878Intermediate products  total
.14320.04618.04799.15843.12975.07095.20953impotrs, incl. net taxes  total
.12901.01931.02766.13770.12425.06673.20190Thereof: Impotrs c.i.f.

0000.00003000.00001Subsidies on impotrs
.01419.02688.02033.02077.00550.00422.00765Taxes on impotrs
.01409.01123.00924.02070.01105.00894.01755Taxes on domestic production

0.002620.000830.004140.001220.001530.000610.00223Subsidies on domestic production
.24520.29891.26518.29632.21841.32871.34968Wages
.04997.00226.06184.04773.06727.088000.03332Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUTS  GRAND TOTAL
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(המשך) 1988 ישירים מקדמים

um'u ענף בינ"^^ mm'vi ^^15161718192021

^^^ מקור ענף

שדה גידולי .10.00029.00038.00434000
חיים בעלי .200.007900000
הדר פרי .30000000

אחרת חקלאות .40.00025.00008.0022500.00015
וחציבה כרייה .5.00030.04131.00071.01005.00081.06252.00719

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .6.00024.00001.00067.00374000
אחר מזון .7.00018.00577.00683.01525000
טקסטיל .8.00977.00155.00193.003080.00164.00052
הלבשה .9.00065.00046.00049.00092.00001.00018.00190

ומוצריו עור .10.00080.00001.00005.000060.00001.00004
ומוצריו עץ .11.00130.00123.00062.00032.00002.00219.00124

ומוצריהם נ"ר,קרטון .12.01603.00324.01347.01815.00007.00745.00116
לאור והוצאה דפוס ■ .13.00080.00099.00538.00199.00010.00093.00073

גומי מוצרי .14.00466.00052.00125.00375.00006.00220.00126
פלסטיק מוצרי .15.15470.01167.01066.03918.00011.00585.00188

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.11105.16243.09306.09400.00560.01001.00458

תרופות .170.00148.11444.00035000
אחרים כימיקלים .18.01268.00712.01116.08585.01568.00486.00495

נפט זיקוק .19.00779.03363.00312.01112.14690.03508.00897
ומוצריהם מלנ1 קרמיקה, זכוכית, .20.00350.00258.00966.01204.00025.14519.01212

בסיסית מתכת .21.00462.00098.00191.00133.00179.01120.14731
מתכת מוצרי .22.01301.01668.00662.03401.00492.02766.06159

מכונות .23.01026.01071.00681.00844.00359.02459.00890
חשמלי ציוד .24.00305.00342.00100.00179.00184.00767.00169

אלקטרוני ציוד .25.00115.00064.00097.00044.00033.00072.00036
ומטוסים ספינות .26000000.00005

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00003.00001.00008.000010.00002.00041
יהלומים .280000000

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.00039.00074.00462.00081.00087.00032.00020
אחרות תעשיות .30.00037.00360.00046.00122.00001.00372.00047
למגורים בנייה .310000000
אחרת בנייה .32.00494.01005.00150.00644.00767.00607.00089

חשמל .33.01382.05417.00446.00596.00488.02164.02713
מים .34.00046.00233.00138.00102.00024.00116.00100

יבשתית תחבורה .35.01340.01825.01130.01350.00290.09050.04405
ותעופה ספנות .360000000
אחרת תחבורה .37.00947.00786.00809.00709.06053.00444.01593

ואישיים עסקיים שירותים .38.04909.03832.09044.05949.01385.07185.03769
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .3900000.000100
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00180.00098.00258.00046.00005.00002.00004

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .410000000
מסחר .42.03094.01952.01476.02231.01013.01684.01614

ותיקונים כלליות הוצאות .43.02185.01629.00014.04165.00554.01060.00382

הכל 0ך  בינ"ם 50309.47909.43898.51241.28875.57723.41435.מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 18482.19120.18019.13738.58150.04381.35894.יבוא,
סיפ יבוא  17440.18578.17547.12619.56955.03910.34965.מזה:

ליבוא תמיכות 0000.00015000
יבוא על מסים .01043.00541.00472.01134.01195.00470.00929

מקומית תפוקה על 00826.00927.01143.01217.00152.01712.01840.מסים
מקומית לתפוקה 0.002200.008510.018360.004690.000650.002720.00399תמיכות

עבודה 16253.17781.27342.26078.05916.26364.22758.שכר
לשכר) (פרט מוסף 14349.15114.11435.08195.06971.100910.01529.ערך

כולל סך ■ 1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות
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DIRECT COEFFICIENTS 1988 (cont.(

Intermediate uses1^v^^ Branch of use

22232425262728

Branch of oirgin ^\^
00000001 . Field crops
00000002. Livestock
00000003. Citrus

.00001.00001000004. Other agriculture
.00046.00020.00009.00006.00002005. Mining and quarrying

00000006. Meat, fish. oil and dairy
.000010.00002.000010007. Other food products
.00080.00008.00101.00041.00033.0010308. Textiles
.00064.00051.00007.00012.00042.0001809. Clothing
.000050.00004.00006.00031.00008010. Leather and its products
.00424.00060.00289.00235.00325.00529011 . Wood and its products
.00445.00159.00531.00372.00326.00853012. Paper and its products
.00083.00073.00071.00142.00331.00192013. Pirnting and publishing
.00201.00364.00394.00051.00077.00557014. Rubber products
.00618.00852.01587.00500.00362.02169.0000115. Plastic products
.00330.00335.02498.00151.00260.00800.0000116. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
.0000100.00001.000070017. Pharmaceuticals
.03002.00292.01311.00512.00348.00496.0000418. Other chemicals
.00766.00245.00360.00352.00292.00291.0000319. Petroleum refining
.00537.00136.00793.00200.00341.00358.0000220. Nonmetallic minerals
.07383.06863.06296.01231.01185.05336021 . Basic metal
.13307.05720.08861.02052.03242.04453.0018422. Metal products
.01146.12931.02006.00852.00754.03254.0006123. Machinery
.00913.04362.11553.02327.00932.00354.0000124. Electrical equipment
.00409.02044.00567.16840.07913.00805.0000125. Electronic equipment
.00126.00001.00114.00662.036470026. Ships and aircraft
.00230.00342.00079.00091.00154.15933.0002327. Other transport equipment
.00176.0000600.000060028. Diamonds
.00064.00359.00736.00401.01700.00083.0000129. Precision tS optical instruments
.00118.00078.00126.00103.00040.00042030. Miscellaneous manufacturing

000000031. Residential building
.00700.00303.00323.00226.00503.00139.0008232. Other building
.00988.00436.00807.00608.00943.00644.0003133. Electricity
.00118.00064.00064.00054.00011.00160.0001134. Water
.02038.02295.02214.00881.00575.01462.0000635. Land transport

000000036. Shipping and air transport
.00979.00648.00684.00985.01278.01025.0001337. Other transport
.04954.04836.05097.07676.05036.06010.0119938. Personal <S business services

00.000020.000080039. Health services
.00026.00027.00143.00818.000590040. Education sen/ices

0000.003430041. Other services
.01397.01805.01614.00827.00564.01998.0003842. Commerce
.03369.02524.01243.02454.03038.01117.0022943. General expenses and repairs

.45042.48240.50484.41669.34708.49190.01891Intermediate products  total

.11781.07801.15928.09345.04954.21311.76256Imports, incl. net taxes  total

.11035.07142.14471.08341.04311.19043.76255Thereof: Imports c.i.f.
0000.0000200.000010Subsidies on imports

.00746.00659.01457.01006.00644.02269.00002Taxes on imports

.01575.01883.01645.00842.00822.01717.00004Taxes on domestic production
0.002260.002200.005820.020240.001250.019080.00006Subsidies on domestic production

.36683.32424.25581.38335.54804.28470.05149Wages

.05145.09872.06944.11833.04838.01221.16706Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUTS  GRANDTOTAL
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(המשך) 1988 ישירים מקדמים

שימוש ענף בינ"^^^ "om"aנוי

29303132333435

^*^ מקור ענף

שדה גידולי .10000000
חיים בעלי .20.0007800000
הדר פרי .30000000

אחרת חקלאות .4000.00109.0002900
1חצינה כרייה .5.00016.00350.01392.008180.00048.00002

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .60.0003000000
אחר מזון .70.0005600000
טקסטיל .8.00466.01052.00004.00031.00021.00005.00001
הלבשה .9.00012.000410.00009.00033.00005.00001

ומוצריו עור .10.00031.000310.00005.000550.00004
ומוצריו עץ .11.00129.00515.04765.01518.00078.00026.00011

ומוצריהם נ"ר,קרסון .12.00648.01425.00044.00062.00059.00028.00017
לאור והוצאה דפוס .13.00081.00196.00129.00141.00095.00106.00062

גומי מוצרי .14.00380.00227.00009.00100.00107.00065.01211
פלסטיק מוצרי .15.00805.01101.00545.02280.00111.00044.00068

וחי0וי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.02169.004580.00150.00667.01209.00002

תרופות .170.000080.00002.0000200
אחרים כימיקלים .18.00808.00908.00380.01820.00096.00334.00017

נפס זיקוק .19.00095.00154.00379.00600.17480.01634.07202
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .20.00337.00045.15529.09745.00014.00755.00022

בסיסית מתכת .21.03035.01755.00845.01815.00034.00187.00009
מתכת מוצרי .22.02151.00925.09014.08652.00235.02926.00127

מכונות .23.01326.00366.01043.02405.00246.01606.00059
חשמלי ציוד .24.00631.00123.00888.03955.00423.01328.00040

אלק0רוני ציוד .25.09688.00071.00061.00434.00113.00173.00031
ומסוסים ספינות .26.0000100000.00013

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00001.00001.00154.00083.00098.00007.00650
יהלומים .280.0420200000

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.05838.001780.00182.00062.00141.00005
אחרות תעשיות .30.00097.05227.00034.00043.00074.00022.00025
למגורים בנ"ה .310000000
אחרת בנ"ה .32.00956.00180.00108.00626.00137.01312.00144

חשמל .33.00716.00347.00195.001070.28926.00071
מים .34.00055.00049.00067.00055.00030.00344.00026

יבשתית תחבורה .35.00790.01478.04669.03829.00320.00824.00699
ותעופה ספנות .36000.00003.0029300
אחרת תחבורה .37.01110.01526.00314.00510.00436.00561.00319

ואישיים עסקיים שירותים .38.07076.07858.05403.05081.01319.08140.15544
ועסקי) ציבורי (מלכ"ר, בריאות שירותי .39000.00001.00005.00001.00007
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00088.000050.00021.0020000

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41000.00017.00143.001240
מסחר .42.01283.02889.01563.02440.01875.01063.03128

ותיקונים כלליות הוצאות .43.03759.01422.00543.01113.00299.09650.00872

הכל סל  בינ"0 44578.35277.48078.48758.25190.61595.30389.מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 10095.30870.01465.02423.14021.00570.00437.בוא,
סיפ יבוא  08988.30249.00817.02029.13692.00531.00132.מזה:

ליבוא תמיכות 0.00009000000
יבוא על מסים .01115.00622.00648.00395.00330.00039.00306

מקומית תפוקה על 01094.00776.03854.01320.02113.03147.04518.מסים
מקומית לתפוקה 0.017360.000940.000190.000180.000310.031320.00153תמיכות

עבודה 33107.24814.35942.36390.26667.25047.31013.שכר
לשכר) (פר0 מוסף 12862.08357.10679.11127.32039.12773.33797.ערך

כולל סך ■ 1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות
בהתאמה. השורות במגדיר' המופיעים ענפים מספרי הם הטורים שבמגריר1 הספרות 1
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DIRECT COEFFICIENTS 1988 (cont.;

Intermediate uses1\. Branch of use

3637383940414243^\
Branch of origin ^\^

0000.000160 001. Field crops
0000.000140 002. Livestock

.0000300000 003. Citrus

.00005.00009.000390.00023.00008 .0000104. Other agriculture
0.00003.00004.00001.000010 .0001705. Mining and quarrying

.00008.0000300.00001.00002 006. Meat, fish, oil and dairy

.0139700.00003.00062.00002 .00002.016137. Other food products

.00020.00026.00057.00381.00007.00005 .0021408. Textiles

.00002.00002.00069.00353.00049.00040 .00252.001329. Clothing
0.00006.00004.00023.00001.00001 .00065010. Leather and its products

.00055.00072.00052.00088.00073.00030 .00071011 . Wood and its products

.00060.00137.00506.00151.00442.00375 .00266.0053912. Paper and its products

.00197.00369.02210.00332.01227.00464 .00384.0384413. Printing and publishing

.00006.00027.00310.00223.00007.00007 .00104014. Rubber products

.00006.00177.00230.00395.00179.00364 .00275.1401315. Plastic products

.00004.00011.00089.00345.00069.00005 .00067016. Basic chemicals, insecticides,
fungicides, and disinfectants

0.000010.03056.000260 .00060017. Pharmaceuticals
.00049.00062.00635.00870.00137.00018 .00366.0039518. Other chemicals
.09557.00356.00282.00160.00202.00198 .01154019. Petroleum refining
.00001.00014.00142.00169.00022.00006 .00173020. Nonmetallic minerals
.00001.00052.00013.00067.00008.00004 .00239021. Basic metal
.00036.00250.00256.00050.00104.00232 .02230022. Metal products
.00213.00478.00281.00082.00151.00154 .00452023. Machinery
.00014.00683.00435.00027.00022.00023 .00464.0000224. Electrical equipment
.00077.02249.00360.00118.00113.00224 .04164025. Electronic equipment
.05387.00032.000140.000010 .03312026. Ships and aircraft
.00008.00136.01078.00004.00010.00042 .00286027. Other transport equipment

000000 .00005028. Diamonds
.00012.00021.00022.01106.00044.0001 1 .00693029. Precision S optical instruments
.00082.00056.00234.00068.00332.00041 .00168030. Miscellaneous manufacturing

000000 0031. Residential building
.00059.01051.01585.01206.01553.01385 .02517032. Other building
.00087.00809.00441.00527.00460.00579 .00437033. Electricity
.00016.00080.00131.00101.00128.00033 .00074034. Water
.03273.00905.00309.00349.01476.00194 .01779.1390435. Land transport
.13000.00394.000030.00030.00033 .00054.0586936. Shipping and air transport
.27045.08788.01170.00495.00609.02325 .01160.1098137. Other transport
.03522.08164.14479.03950.05948.13602 .053162.2057138. Personal S business services
.00040.00006.00036.10123.00038.00001 .00156039. Health services

00.00209.00006.00249.00042 .00197.0001540. Education services
.00224.00388.00027.00746.00063.00042 .00284041 . Other services
.00085.00932.00701.00781.00281.03026 .00660.0732742. Commerce
.02983.02147.01166.00468.02692.05406 .02046.1244243. General expenses and repairs

.67534.28895.27578.26824.16871.28924 .301602.91648Intermediate products  total

.00087.00475.00992.03679.00268.00088 .22005.09972Imports, incl. net taxes  total

.00042.00319.00441.02785.00142.00072 .18252.00087Thereof: Imports c.i.f.
000000 00Subsidies on imports

.00045.00156.00550.00893.00126.00016 .03754.09885Taxeson■impotrs

.00733.02152.03065.02858.02836.02465 .05125.20267Taxes on domestic production
0.001300.29458 0.00071 0.00324 0.00755 0.00027 0.00180 0.0O110Subsidies on domestic production

.18489.40202.38237.52580.6851 1.49210 .393290Wages

.13287.28385.30309.14087.12269.19384 .037041.92429Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.00000 1.000001.00000INPUTS  GRAND TOTAL

1 Figures in column headings are code numbers of branches which are presented in title column.
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1988 כוללים מקדמים

uid'u ענף בינ"^^ 'v>ny\o'c ^^1234567

.^^ סקור ענף

שדה גידולי .11.08106.06951.00064.00074.00054.03584.03727
חיים בעלי .2.000421.06749.00723.00919.00047.46919.03938
הדר פרי .3.00012.012391.00167.00016.00033.00645.02864

אחרת חקלאות .4.00040.01816.000381.02024.00067.02215.04184
והציבה כריית .5.00854.00188.00293.00423.87097.00528.00292

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .6.00036.03223.00037.00045.000871.03017.07447
אחר מזון .7.00472.46855.00492.00621.01241.243841.08314
טקסטיל .8.05486.00524.00383.00170.00119.00393.00468
הלבשה .9.00574.00097.00043.00032.00061.00089.00095

ומוצריו עור .10.00015.00012.00007.00006.00028.00137.00020
ומוצריו עץ .11.00272.00318.02298.00456.00271.00419.00597

ומוצריהם נ"הקרטון .12.01051.01817.09214.03280.00516.02568.03293
לאור והוצאה דפוס .13.01523.00922.00799.00713.00653.00938.00870

נומי מוצרי .14.00150.00102.00065.00066.00338.00135.00123
פלסנויק מוצרי .15.02057.02350.01393.02951.00923.04411.04311

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.15103.02122.05312.07936.07094.02228.02446

תרופות .17.00026.01042.00016.00022.00018.00670.00763
אחרים כימיקלים .18.00869.00632.00512.00439.01737.02589.01094

נפט זיקוק .19.03422.01874.04156.04226.07506.01969.01953
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .2C.00592.00486.00293.00233.09936.00467.00909

בסיסית מתכת .21.00607.00500.00284.00228.01178.00624.00982
מתכת מוצרי .22.02052.02182.01025.00768.02641.02337.04452

מכונות .22.04373.00928.01152.01100.04721.01124.01452
חשמלי ציוד .24.00909.00374.00408.00306.00881.00439.00581

אלקטרוני ציוד .25.00345.00188.00155.00130.00281.00209.00220
ומטוסים ספינות .26.00180.00036.00007.00033.00012.00027.00016

אוזרים הובלה כלי של "צור .27.00207.00110.00087.00091.00180.00127.00117
יהלומים .28.00013.00011.00009.00007.00011.00011.00013

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.00065.00043.00033.00023.00039.00047.00036
אחרות תעשיות .30.00218.00177.00177.00138.00138.00151.00129
למגורים בנייה .31.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000
ארורת בנייה .32.01523.00920.00779.00712.06435.01170.01026

חשמל .33.11449.02924.06483.04050.07222.02572.02422
מים .34.33606.03528.16569.09188.00438.02071.02278

יבשתית תוזבורה .35.03013.05236.01879.01867.03732.07484.04009
ותעופה ספנות .36.00265.00122.00133.00112.00074.00117.00113
אוזרת תחבורה .37.02306.01679.01437.01270.02364.01928.02168

ואישיים עסקיים שירותים .36.32675.18000.14775.14075.13672.18258.16946
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00016.03098.00028.00033.00009.01367.00122
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00122.00065.00058.00056.00089.00070.00074

ועסקי) ציבורי (מלכר, אתרים שירותים .41.00081.00593.00046.00033.00029.00437.00081
מסחר .42.03910.02975.03409.02893.02879.04395.03510

ותיקונים כלליות הוצאות .42.06830.03260.03319.02912.01196.03104.02970

הכל סך  ביניים 2.454692.262701.785561.646761.660452.463751.91427מוצרי
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INVERSEMATRIX 1988

Intermediate uses1~\^ Branch of use

891011121314^^
Branch of oirgin ^■^

.02156.00654.00317.00039.00095.00017.001311 . Field crops

.00476.00215.02486.00045.00028.00008.000342. Livestock

.O0016.00007.00038.00004.00005.00002.000053. Citrus

.00035.00025.00137.00439.00026.00022.000244. Other agriculture

.00138.00071.00186.00119.00156.00054.002435. Mining and quarrying

.00049.00067.05402.00078.00020.00011.000186. Meat, fish, oil and dairy

.00595.00272.01423.00153.00177.00090.001857. Other ofod products
1 .07334.27089.05763.01194.04109.00428.059568. Textiles
.103511.06026.01210.00152.00192.00227.006039. Clothing
.00075.009471.12477.00012.00006.00004.0000910. Leather and its products
.00523.00320.007821.14256.01874.00198.0026411 . Wood and its products
.01557.01643.02213.011811.16969.06342.0203612. Paper and its products
.00921.01242.00836.01050.016671.31254.0080713. Printing and publishing
.00211.00588.00177.00134.00064.000641.0818014. Rubber products
.02387.01893.11142.04105.01117.00885.0209615. Plastic products
.02366.01057.03072.01344.03207.00501.0481616. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
.00013.00025.00041.00004.00008.00002.0000917. Pharmaceuticals
.01162.00786.02401.02011.01680.01271.0126418. Other chemicals
.01674.00913.00929.01196.01614.00742.0229519. Petroleum refining
.00145.00153.00280.00665.00182.00204.0015220. Nonmetallic minerals
.00230.00284.00345.01266.00590.00237.0040021 . Basic metal
.01504.01105.01732.03617.01320.00787.0149222. Metal products
.00826.01278.01331.01090.00528.01217.0072423. Machinery
.00321.00334.00275.00421.00283.00242.0057124. Electrical equipment
.00129.00202.00135.00200.00189.00225.0015525. Electronic equipment
.00008.00009.00007.00008.00006.00008.0000626. Ships and aircraft
.00067.00102.00106.00158.00072.00106.0021727. Other transpotr equipment
.00026.00030.00028.00021.00052.00030.0000928. Diamonds
.00013.00014.00021.00014.00015.00012.0001229. Precision S optical instruments
.00559.00663.00588.00347.01172.00685.0015330. Miscellaneous manufacturing
.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000031. Residential building
.00721.0(000.00956.00731.00892.01491.0073832. Other building
.03000.01661.01374.01312.02196.00876.0288933. Electricity
.01048.00432.00320.00201.00332.00129.0028234. Water
.01571.01654.02154.03323.02735.01440.0199835. Land transport
.00064.00142.00065.00145.00075.00077.0008636. Shipping and air transport
.01839.02205.01735.01985.02766.01979.0175337. Other transport
.11908.20546.14606.22202.12633.23683.1628338. Personal S business services
.00020.00015.00078.00012.00007.00010.0000839. Health services
.00078.00084.00077.00069.00055.00064.0005640. Education services
.00021.00021.00037.00019.00021.00017.0001941. Other services
.02195.02637.03239.03619.04358.01729.0273642. Commerce
.01448.03943.01638.04096.01725.02037.0215443. General expenses and repairs

1.597811.823541.821 591.730401.652171.794071.61868Intermediate products  total
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(המשך) 1988 כוללים מקדמים

שימוש ענף בינ"םי~^^^ שימושי ^^15161718192021

~^^ מקור ענף

שדה גידולי .1.00125 .00036.00139.00458.00010.00016.00008
וו"ם בעלי .2.00085 .00032.00824.00234.00005.00010.00004
הדר פרי .3.00060 .00009.00040.00046.00002.00004.00001

אחרת חקלאות .4.00103 .00045.00066.00320.00011.00021.00027
והציבה כרייה .5.03790 .00510.00343.01300.00256.05554.00698

וחלב שמן מוצרי דגים, בשר, .6.00156 .00058.00148.00488.00010.00015.00007
אחר מזון .7.02260 .00346.01508.01738.00084.00162.00055
טקסטיל .8.00227 .00807.00112.00281.00027.00311.00150
הלבשה .9.00045 .00184.00052.00148.00012.00078.00203

ומוצריו עור .10.00009 .00078.00008.00008.00002.00007.00009
ומוצריו עץ .11.00288 .05463.00159.00382.00062.00432.00262

1מוצריהם נ"ר,קרטון .12.01877 .02939.01785.02882.00147.01236.00357
לאור והוצאה דפוס .13.00754 .01571.01225.01355.00301.00898.00542

גומי מוצרי .14.00188 .00441.00042.00600.00026.00349.00082
פלסטיק מוצרי .15.01920 1.04655.00358.05039.00336.01791.00473

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .161.05822 .12361.09227.09306.05480.02241.00661

תרופות .17.00165 .000201.01717.00040.00008.00005.00002
אחרים כימיקלים .18.02779 .00816.003571.03329.01193.00898.00635

נפט זיקוק .19.04926 .01920.00995.024031.02762.05388.01853
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .20.00699 .00527.00139.01338.001711.12180.01551

בסיסית מתכת .21.00355 .01336.00228.00628.00247.020341.03047
מתכת מוצרי .22.02024 .02955.00817.04200.00748.04772.13765

מכונות .23.01038 .01572.00559.01365.00304.02927.00462
חשמלי ציור .24.00536 .00462.00198.00507.00292.01175.00314

אלקטרוני ציוד .25.00185 .00169.00178.00233.00185.00277.00161
ומטוסים ספינות .26.00007 .00007.00005.00010.00006.00010.00006

אחרים הובלה כלי של "צ!ר .27.00088 .00182.00074.00127.00039.00175.00094
יהלומים .28.00007 .00011.00005.00016.00002.00045.00028

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.00018 .00035.00009.00075.00064.00034.00012
אחרות תעשיות .30.00069 .00129.00094.00207.00022.00858.00095
למגורים בנייה .31.00000 .00000.00000.00000.00000.00000.00000
אחרת בנייה .32.01741 .01152.00601.01441.01078.01600.00530

חשמל .33.06395 .02543.01237.01743.00966.03355.03222
מים .34.00365 .00149.00259.00373.00062.00217.00155

יבשתית תחבורה .35.02878 .02689.01703.03024.00770.11219.05351
ותעופה ספנות .36.00111 .00129.00032.00193.00065.00091.00064
אחרת תחבורה .37.01937 .02178.01391.02236.06699.01754.02370

ואישיים עסקיים שירותים .38.13614 .17766.14200.23677.05899.19266.10733
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00009 .00009.00030.00017.00003.00022.00005
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00158 .00251.00309.00127.00029.00066.00042

ועסקי) ציבורי (מלכ"ר, אחרים שירותים .41.00025 י00021.00018.00024. .00031.00021.00019
מסחר .42.02976 .04344.02137.03475.01448.03135.02413

ותיקונים כלליות הוצאות .43.02565 .03461.00685.05495.01091.02235.01364

הכל סך  ביניים 1.63378מוצרי 1.743721.440161.808891.309551.868831.51833
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INVERSE MATRIX 1988 (cont.(

Intermediate uses1\^ Branch of use

22232425262728^^
Branch of origin ^*^

.00021.00008.00014.00006.00006.0001 1.000001 . Field crops

.00012.00005.00008.00005.00005.00006.000002. Livestock

.00004.00002.00003.00002.00002.00002.000003. Citrus

.00028.00017.00019.00015.00015.00019.000014. Other agriculture

.00224.00120.00222.00051.00057.00123.000025. Mining and quarrying

.00023.00009.00015.00008.00010.0001 1.000006. Meat, fish, oil and dairy

.00153.00089.00131.00080.00088.00087.000057. Other food products

.00171.00103.001 11.00070.00088.00185.000038. Textiles

.00077.00076.00049.00037.00047.00061.000029. Clothing

.00006.00004.00009.00003.00036.00006.0000010. Leather and its products
.00751.00291.00509.00364.00442.00741.0000811 . Wood and its products
.01075.00498.00848.00697.00645.01035.0002112. Paper and its products
.00994.00873.00734.01006.01204.01009.0007713. Printing and publishing
.00202.00537.00458.00079.00084.00315.0000414. Rubber products
.02424.01235.01770.00952.00873.02715.0005215. Plastic products
.01462.00721.03077.00478.00567.01441.0001516. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
.00005.00002.00006.00002.00010.00003.0000017. Pharmaceuticals
.03126.00637.01523.00507.00376.00947.0001918. Other chemicals
.01539.00914.01088.00773.00530.00814.0002419. Petroleum refining
.00787.00358.00902.00183.00297.00329.0001520. Nonmetallic minerals
.06800.07679.06810.01473.01478.06346.0002021 . Basic metal

1.06714.09511.10623.03350.03476.12278.0015722. Metal products
.033691.01587.03481.01133.00593.04255.0007123. Machinery
.01643.050451 .00470.02506.00785.0061 1.0001924. Electrical equipment
.00803.02100.015241.06388.07341.01016.0001 125. Electronic equipment
.00020.00066.00034.007041 .00928.00013.0000126. Ships and aircraft
.00291.01669.00169.00187.00237.98298.0003127. Other transport equipment
.00195.00028.00024.00010.00015.000261 .0000028. Diamonds
.00045.00097.00256.02021.01570.01017.0000129. Precision £ optical instruments
.00172.00115.00112.00096.00068.00102.0000430. Miscellaneous manufacturing
.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000031. Residential building
.01255.00807.00824.00712.00946.00698.0012232. Other building
.01660.01070.01539.00990.01297.01327.0005233. Electricity
.00193.00131.00134.00106.00060.00229.0001534. Water
.03602.03747.03521.01847.01579.02705.0006735. Land transport
.00160.00128.00090.00121.00139.00090.0000936. Shipping and air transport
.02263.01795.01666.01962.02269.02040.0008037. Other transport
.19765.17798.14922.19644.17548.18956.0212538. Personal <S business services
.00009.00008.00010.00009.00017.00008.0000139. Health services
.00092.00100.00204.00927.00167.00066.0000540. Education services
.00021.00022.00213.00021.00365.00018.0000141 . Other services
.02394.02738.02560.01453.01140.02934.0007242. Commerce
.04507.03615.02394.03388.03902.02376.0027543. General expenses and repairs

1.690571.663541.630781.543641.513021.652701.03388Intermediate products  total
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(המשך) 1988 כוללים מקדמים

שימ/ש ענף בינ"^^. mm"a1ם ^^29303132333435

^^^ סקור ענף

שדה גידולי .1.00028.00030.00010.00015.00004.00014.00004
חיים בעלי .2.00012.00092.00007.00011.00004.00012.00002
הדר פרי .3.00004.00005.00002.00003.00001.00006.00001

אחרת חקלאות .4.00021.00019.00034.00137.00034.00040.00013
וחציבה כרייה .5.00166.00292.01918.01157.00052.00166.00036

jJ77/שמן מוצרי דגים, בשר, .6.00015.00018.00013.00018.00006.00021.00004
אחר |1to .7.00157.00174.00085.00113.00036.00244.00037
0קס0יל .8.00870.00864.00144.00134.00047.00106.00065
הלבשה .9.00075.00129.00041.00048.00045.00076.00029

ומוצריו עור .10.00004.00004.00004.00010.00063.00022.00006
ומוצריו עץ .11.00196.00721.05523.01989.00115.00259.00069

ומוצריהם נ"ר,קרטון .12.00994.01803.00509.00561.00136.00571.00242
לאור 1הוצאה דפוס .13.01086.00907.00809.00895.00302.01911.00856

גומי מוצרי .14.00309.00261.00135.00149.00015.00161.00572
פלסםיק מוצרי .15.01296.03888.01378.03003.00161.01919.00393

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.02499.01119.00798.01178.01161.01922.00530

תרופות .17.00071.00012.00002.00005.00004.00006.00001
אחרים כימיקלים .18.01058.00676.00945.02199.00212.00846.00251

נפט זיקוק .19.00708.00628.01899.01815.07847.04536.07596
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .20.00787.00183.16060.09585.00060.01149.00100

בסיסית מתכת .21.03207.02786.01741.02546.00113.00675.00111 מתכת מוצרי .22.02707.02037.09963.09834.00266.03610.00381
מכונות .23.01104.00541.01671.02868.00268.01742.00159

חשמלי ציוד .24.00494.00274.00987.03947.00271.01639.00160
אלקטרוני ציוד .25.08970.00204.00256.00715.00107.00457.00124

ומטוסים ספינות .26.00066.00006.00008.00013.00010.00021.00019
אחרים הובלה כלי של "צור .27.00117.00080.00261.00213.00119.00210.00536

יהלומים .28.00011.04071.00026.00024.00001.00011.00003
ואופטיים מדו"קים מכשירים .291.00381.00173.00018.00191.00022.00155.00015

אחרות תעשיות .30.00138.96777.00210.00161.00014. .00112.00064
למגורים בנייה .31.00000.000001.00000.00000.00000.00000.00000
אחרת בנייה .32.01515.00621.007901.01278.00339.02208.00662

חשמל .33.01309.00792.01123.009311.00183.29570.00337
מים .34.00129.00107.00152.00146.000491.00440.00069

יבשתית תחבורה .35.02126.02202.07075.05849.00544.030681.00908 ותעופה ספנות .36.00168.00082.00069.00094.00321.00451.00057
אחרת תחבורה .37.02348.02283.01282.01587.01159.02949.01383 <א'ש''0 ע0ק"ם D'Tin'ty .38.22583.16290.15745.16512.03969.38603.22760

ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00010.00010.00009.00010.00008.00020.00017
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00222.00055.00049.00083.00214.00158.00054

ועסקי) .ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41.00020.00017.00015.00039.00152.00195.00014
מסחר .42.02066.03502.02825.03670.02151.02530.03617

ותיקונים כלליות הוצאות .45.04782.02158.01839.02480.00621.10889.01510

הכל סן . ביניים 1.648301.468951.764291.762181.212052.137061.43769מוצרי

בהתאמה. האורות במגדיר1 המופיעים ענפים מספרי הם הטורים שבמנחר1 הספרות ו
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INVERSE MATRIX 1988 (cont.(

Intermediate uses1" Branch of use

3637383940414243

Branch of oirgin ^
.00023.00004.00007.00019.00026.00012.00007.000861 . Field crops

■ .00027.00005.00005.00026.00022.00008.00007.000812. Livestock
.00020.00002.00001.00002.00004.00002.00003.000513. Citrus
.00033.00022.00055.00012.00039,00016.00031.001964. Other agriculture
.00012.00032.00052.00058.00036.00081.00041.002015. Mining and quarrying
.00052.00009.00006.00012.00012.0001 1■ .00012.001476. Meat, fish, oil and dairy
.00632.00059.00050.00078.00140.00072.00125.019427. Other food products
.00029.00067.00147.00505.00076.00318.00091.005178. Textiles
.00010.00029.00108.00463.00077.00309.00087.004099. Clothing
.00002.00009.00006.00034 ■.00004.00074.00004.0002810! Leather and its products
.00094.00173.00160.00191.00181.00242.00184.0115711 . Wood and its products
.00165.00380.00871.00366.00740.00572.00773.032311 2. Paper and its products
.00475.01168.03636.00836.02246.01147.01927.1306313. Printing and publishing
.00014.00047.00186.00278.00047.00154.00071.0053614. Rubber products
.00182.00647.00638.00639.00730,00911.01441.162461 5. Plastic products
.00154.0021 1.00345.00601.00257.00425.00311.0265816. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
.00006.00002.00002.02443.00013.00063.00002.0002117. Pharmaceuticals
.00099.00191.00663.01062.00255.00563.00290.0202618. Other chemicals . .
.01745.00695.00563.00438.00536.01441.00569.0266919. Petroleum refining
.00039.00180.00309.00324.00209.00473.00238.0077520. Nonmetallic minerals
.00056.00229.00191.00180.00115.00651.00152.0065421. Basic metal
.00187.00619.00677.00400.00422.03055.00654.0206422. Metal products
.00113.0051 1.00438.00225.00287.00608.00362.0128623. Machinery
.00086.00719.00573■ .00144.00173.00712.00275.0137524. Electrical equipment .
.00254.01826.0041 1.00222.00133.04548.00410.0111325. Electronic equipment
.00983.00064.00023.00030.00009.03184.00013.0009026. Ships and aircraft
.00034.00202.00394.00041.00078.00317.00165.0094127. Other transport equipment
.00002.00005.00011.00004.00009.00018.00006.0002628. Diamonds
.00032.00048.00019.00577.00026.00746.00026.0005429. Precision £ optical instruments
.00038.00091.00224.00074.00205.00170.00113.0053630. Miscellaneous manufacturing
.00000.00000.00000■.00000.00000.00000.00000.0000031. Residential building
.00241.01445.02048.01595.01893.02934.02056.0473432. Other building
.00223.01038.00720.00808.00672.00780.00897.0210433. Electricity
.00045.00118.00181 .00147.00171.00120.00095.0046434. Water
.00500.01555.00879.00791.02155.02672.01399.1614835. Land transpotr

1.00698.00500.00070.00037.00138.00158.00253.0344736. Shipping and air transport
.057881 .03076.01837.00946.01307.02051.03699.1593237. Other transport
.04672.174241.21525.08703.15677.14627.325672.5984838. Personal S business services
.00048.00015.000491.11269.00050.00181.00015.001 1139. Health services .
.00015'.00059.00264.000411.00289.00277.00122.0061440. Education services
.00255.00411.00044.00841.000761.00313.00070.0015141. Other services
.00283.01357.01168.01234.00678.012711.03359.0402642. Commerce
.00790.02696.01749.00932.03117.02872.062411 .0479443. General expenses and repairs

1.191561.379381.413051.376291.333301.491561.591644.66551Intermediate products  total

1 Figures in column headings are codenumbers of brancheswhich are presented in title column.
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Israels balance of payments1 ישראלי של התשלומים מאזן

$ million דולרים מיליוני

§1986§1987§1988§1989§1990§19911992

dthvvu ,nmno .11,724665391,231574339861.GOODS, SERVICES
in jimyniAND TRANSFER
(נטו) PAYMENTSצדדיות (net)

(נטו) ושירותים סחורות 1. .3,6455,5624,8943,8695,3577,0566,8541ו 1 Goods and services (net)

11,84113,96815,49016,74918,33218,56320,814Exportsיצוא

15,48519,53026,38420,61823,68925,61927,668Importsיבוא

(נ0ו) סחורות 1.111,7593,6262,8291 ,8543,0154,9775,0351.11 Goods (net)

(פרב) 7,8399,24910,28511יצוא ,06112,13312,02113,282Exports (f.o.b.)

(פוב) 9,59812,87513,11412,91515,14916,99818,316Importsיבוא (f.o.b.)

ביטחוני 1,1452,4152,0471,1701,4681,9401יבוא ,448Defence imports

אחר 8,45310,46011,06711,74513,68115,05816,868Otherיבוא

(נסו) שירותים חשבון 1.121,8861,9362,0642,0152,3422,0791,8201.12 Services account
(net)

4,0024,7195,2065,6886,1986,5427,532Expotrsיצוא

5,8876,6567,2707,7038,5408,6219,352Impotrsיבוא

הרצדריות העברות 1.25,3694,8984,8555,1005,9316,7176,9401.2 Transferpayments
הכל סל  (net)(נטו)  total

אישיים פיצויים 1.214295375585446206357011 .21 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

פרסיות העברות 1.225428618391,0921,1421,2761,6501 .22 Other personal
(נטו) remittancesאחרות (net)

למוסדות העברות 1.236256306477629811,0061,0631 .23 Institutional
remittances

בין העברות 1.243,7732,8702,8112,7023,1883,8003,5261 .24 Intergovernmental
(נסו) remittancesממשלתיות (net)

BALANCEOF PAYMENTS 246



ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1
(cont.(

ישראלי של התשלומים \1xn
(המשך)

$ million on>rr מיליוני

§1986§1987§1988§1989§1990§19911992

ונ0ו<2 הון niimn .21,1306624022,5291,2155441,4322. CAPITAL FLOWS (net)2
(למעט \m nnmn2. 1371,3237681,1317005832,7672.1Netו capital

o'noimn movementsהמוסדות (excluding by
(o"TD1oncentralmonetary

institutions)
ארוך למועד הון 2.1160054254212324256502.11 Longterm capital
התחייבויות 2.1113766212865626466942.111 Government
liabilitiesהממשלה

ישירה השקעה 2.1122.112 Direct investment
פו0י) private)(סקסור sector)
בישראל 156189354010681268220 in Israel
בחול 57806238165415575 abroad
התחייבויות 2.113593407371091301452.1 13 Private sector

הפרסי liabilitiesהסקטור
של נכסים 2.114673253143458442.114 Private sector

הפרסי assetsהסקטור

(ניע) ..(securities)
קצר למועד הון 2.127387812261,2546766082,1182.12 Shortterm capital
התחייבויות 2.12118612470264142.121 Government
liabilitiesהממשלה
של נכסים 2.122657735397222190180782.122 Government
assetsהממשלה

התחייבויות 2.12314029062103149931652.123 Private sector
הפרסי liabilitiesהסקטור

של נכסים 2.124123293292397383404332.124 Private sector
הפרטי assetsהסקטור

התחייבויות 2.125141159313761513512.125 Monetary sector
המונטר' liabilitiesהסקטור

של נכ0:ם 2.126 _804664576376035211,9332.126 Monetary sector
המונטר' assetsהסקטור

של ב00נעחוץ 0311.29936611,1701,398575381,3352.2ים Assets in foreign
D'noim nnoiocurrencyand liabilities

m'1j"nnn1 o"moof the central
nuwmonetary institutions

נכסים 2.219936611,1701,398515381,0902.21 Assets
התחייבויות 2.220000002452.22 Liabilities

זכויות של הקצאה .33. ALLOCATION OF S.D.R.
מיוחדות משיכה

הפרשים .459433631,2986418831,3464. STATISTICAL
00DISCREPANCIES4טי00"ם*

1 The symbol () denotes debit.
2 An increase in liabilities and decrease in assets is not marked;

an increase in assets and decrease in liabilities is marked ().
3 In the last quarter of 1988. $ 800 million of bank shares were

purchased from foreign citizens.
4 The amount is affected by the fact that part of the expenditure

is financed by sources outside the banking system of Israel; cf.
H 1.22inTable 7.2.

חובה. מצ"ן () |1<0
בהתחייבויות ירידה סימן. ללא מוצגות בנכסים וירידה בהתחייבויות עי"ה

.() מסומנות בנכסים ועליית
מיליון 800 בסך חוץ מתושבי ההסדר מניות נרכשו 1988 של האחרון בונע

דולר.
שמחוץ ממקורות מומן ההוצאה מן שחלק מכך, מושפע הסעיף גוול

.7.2 בלוח 1.22 סעיף נם ראה בישראל; הבנקאות למערכת
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של בחובות שינויים
סקטור לפי ישראל

ד1לרים מיליוני

§1983§1984§1985§1 986§1987

שנה לתחילת החוב 27,43529,04029,58829,50930,805■תרת
הכל התשלומי00ך למאזן מותאם שינוי ./1,9691,036731516185

(נ0ו) ארוך למועד הלוואות 1.12,0331,34636435401

(נסו) ממשלתי סקטור 1.111,2271,1032737662
תקבולים  בחול חוב 459471525618620איגרות
תשלומים 332313312375475
תקבולים  ארהב 1,0928980405270מממשלת
תשלומים 155124109134164
תקבולים  ארורות 126165138150137מממשלות
תשלומים 60718297143
תקבולים  ליבוא מסחרי אשראי

תשלומים _

תקבולים  העולמי הבנק

תשלומים 67854
תקבולים  162205456463אחר
תשלומים 60120225249243

(נסו) פרסי סקנ1ור 1.12835243959340
תקבולים  העולמי הבנק

תשלומים 55664
תקבולים  ליבוא מסחרי 11622698110196אשראי
תשלומים 7350100,111,136
תקבולים  1,077358395568752אחר
תשלומים 281287396503467

(נסו) הבינלאומית המטבע מקרן 1.1329000

תקבולים 0000

תשלומים 29000_

(נטו) קצר למועד הלוואות 1.26431069581217
(נסו) ממשלתי סקטור 1.2122057131226

תקבולים  יבוא על מסחרי אשראי 0000מזה:

תשלומים 0000

(נטו) פרטי סקטור 1.2247124481220
תקבולים  יבוא. על מסחרי 2,6573,0462,6802,8973,746אשראי
תשלומים .2,7452,9652,6722,7263,608
תקבולים  1,1309581,1431,9111,907אחר
תשלומים 9951,0281,1072,0021,825

חוץ תושבי של בפיקדונות השינוי 1.233312656081411

(נטו) ערך התאמות .2127487652781981
ממשלתיות הלוואות :nor139186191301331

זרים 64203320326444פיקדונות

אחרות התאמות .32371001

שנה לסוף החוב 29,04029,58829,50930,80531,971יתרת

לממשלת מהחובות דולר מיליון 4,800 הומרו 1988 של במחציתהשנייה 1
יותר. נמוכה ריבית הנושאים לבנקים, בחובות ארהב
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CHANGES IN ISRAEL'S
LIABILITIES, BY SECTOR

$ million

§1988§1989§1990§19911992

31,97131,52231,47632,78133,206LOANS OUTSTANDING AT BEGINNING OF YEAR
no585104988661. Change adjusted to Balance of Payments  total
5558475167941.1 Longterm loans (net(
12865626466941.11 Government loans (net(

5,4931,5427341,3561,178Bonds issued abroad  Receipts
572404573571618 Payments
1560000U.S. government loans  Receipts

'4,867987230233236 Payments
12414062238359Other government loans  Receipts
167133137112140 Payments
Trade credit on imports  Receipts
 Payments
I.B.R.D.  Receipts
827 Payments

1113021389230Other  Receipts
1439613212279 Payments
73109130145112 Private sector (net)  Receipts
The World Bank  Receipts
42 Payments

16077627262Trade credit on imports  Receipts
21118414099104 Payments
628564869965570Other  Receipts
6464626821,068674 Payments
2451.13I.M.F. (net(
245 Receipts
 Payments
5511646418721.2 Shotrterm loans (net(
10110001.21 Government (net(
Thereof: Trade credit on imports  Receipts
 Payments
1315881702791.22 Private sector (net(

3,9043,5663,8343,5103,384Trade credit on imports  Receipts
3,8603,5893,8863,6233,469 Payments
1,7141,2851,079954920Other  Receipts
1,7441,2479391,0101,114 Payments
59313761513511.23 Change in deposits of foreigners

55912795734222. Value adjustments (net(
2112719241129Thereof: on government loans
2321349326245Deposits of foreigners

183.Otheradjustments

31,52231,47632,78133,20633,632LOANS OUTSTANDING AT END OF YEAR

1 In the second half of 1988, $4,800 million of the debts to
the US. Government were redeemed for debts to banks at
tower interest rate.
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לארץ לחוץ ישראל חובות

שנה סוף דולרים: מיליוני

חובות הכל סך
חוץ נכסי בניכוי

 ninin חוץ הבנקיםנכסי הממשלהטל
כולל IDהכל סך nninבנקה0סחר"םי

LiabilitiesForeign
assets 

Totalנ0ו liabilitiesישראל
 grandLiabilities less foreignBank ofארוך למועד
totaltotalnetassets ofIsraelהכל סך

commercialTotalהגל סך
banks'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
19736,7923,8902,902.5,12124,147 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 ,25412,47817,4631712,161 12,161
198227,43512,58714,84820,2431513,287 13,287
§198329,04011,70617,34422,1951414,346 14,566
§198429,58811,15218,43622,9581715,268 15,426
§198529,50811,38618,12223,2531715,432 15,460

§198630,80512,89617,90924,2291716,110 16,135
§198731,97114,13117,83925,5242916,502 16,502
§198831,52213,41818,10324,7463416,419 16,519
§198931,47615,68715,78924,0483316,511 16,511
§199032,78117,58215,19824,4642916,641 16,641

§199132,20618,09815,10824,3092917,247 17,247
199233,63118,89114,74122,9673818,058 18,058

מן (7.5 בלוח 5 (סור המסחריים הבנקים נכסי הפחתת ע1 מתקבל הנתון המו!1ק. של ההתחייבויות סך כאל זה לנתון מתייחס חוץ) מטבע על (המפקח ישראל בנק
זה). בלוח 1 (טור החובות של הכולל הסך

קצר. למועד הרוב
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ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES

$ million; end of year

d'it nnnp'D
מונטר' לא  o"1nonפרטי בבנקים

GovermentPrivate  non monetaryForeign deposits in com
mercial banks in Israel

Long termשל : am
קצר luiry?הכל ארוךסך קצרלמועד הכל2לכזועד 1ריםסך בנקים

חוב איגרות Shortנזזה: termTotalLong termShort termTotal2Therof: by
Therof: bondsforeign banks

891011121314

388974 1083454251960

42010115 151367951961
45116118 1584017181962
4744138 18346202191963
4984173 22653190161964
53325185 27994213201965

54443208 29991222331966
71912217 28063225221967
79617247 32174260601968
86027281 32646323871969
99575334 40167436971970

1,17563509 604969964581971
1,36126672 7731011,3586701972
1,72449848 936881,6589091973
1,896100850 938892,0251,1551974
2,03382967 1,1792122,7381,6511975

2,2241211,110 1,2751652,8031,6581976
2,3801351,136 1,2621263,5432,1611977
2,54401,031 1,5214895,0293,0501978
2,62801,393 2,4071,0146,5253,6791979
2,77301,321 2,5931,2717,7164,1551980

2,85801 ,286 2,7361,4508,8174,8361981
3,0080§1 ,339 3,029§1,69011,1045,7121982
3,1362202,142 3,08394111,3765,367§1983
3,2931582,319 3,24092110,9045,070§1984
3,506272,409 3,4151,00610,6174,393§1985

3,749262,575 3,7081,13310,9444,228§1986
3,90003,050 4,4741,42510,9653,699§1987
8,8191012,898 4,2991,40110,6702,912§1988
9,95702,886 4,3041,41810,6282,199§1989
10,12503,057 4,6111,55411,5002,066§1990

10,91302,912 4,3051,39311,6251,664§1991
11,46502,740 3,8141,07411,7221,2771992

1 The Bank of Israel (Controller of Foreign Exchange) refers to this figure as to the total liabilities of the economy. The figure is calculaetd by
deducting the assets of the commercial banks (column 5 inTable 75) from the total liabilities (column 1 of this table).

2 Most of them  short term.
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חוץ1 במטבע נכסים

שנה סוף דולרים; מיליוני

ישראל במוסדותבבנק
With Bank of Israelכספיים

כולל onrmסך

Grand:מזהWith
totalהכי otherזהבסך

TotalThereof:monetary
goldinstitutions

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

198111,25449 3,542272

198212,58742 3,836476

198311,70337 3,694107

198411,15235 3,098178

198511 ,38639 3,71997

198612,89643 4,703188

198714,13150 5,92471

198813,41848 4,091698
198915,68647 5,330838

199017,58242 6,316600
1991§18,09821 6,298557
199218,8910 5,131534

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערך בניירות השקעות לא ואף בישראל המונטרית למערכת מחוז ופירמות בית משקי ע' המוחזק n00 כולל לא
.1982 בנתוני החל נעשה התיקון חדשה. אמידה שיסת לפי מוצגים הנתונים
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ISRAEL'S FOREIGN ASSETS1

$ million; end of year

D'nnon ATNXY'בבנקים

With commercial banksליצוא
ואחרי

בבנקים ערךהלוואותפיקדונות Exportנ"וות
הכל on?creditלזריםבחולסר
TotalDeposits withLoans toForeignand

banks abroadforeignerssecuritiesother2

5=6+7+86789

56561960

858501961

987325001962
10169320841963
11576390841964
13183480811965

14999510811966
183116670911967
2201586201091968

2962514501501969

47235911401451970

80666214401751971

1,2701,11915102051972
1,6711,295359182411973
1,5941,160418152771974

1,8801,211647223281975

1.9781,351602254011976

2,4701,988453295441977

3,4572,876509717221978

4,2983,3977431589371979

5,5224,4468042721,0711980

6,2695,0787184741,1701981
7,1925,7376827721,0831982
6,8455,2587198691,0561983
6,6295,2396327581,2461984
6,2564,5359577651,3141985

6,5754,7161,0827771,4301986
6,4474,4881,1288311,6901987
6,7755,3015878871,8541988
7,4275,6907341,0032,0911989
8,3176.0219191,3772,3501990

§8.8976,704825§1,3672,3461991

10.6657.7701,1341,7612,5611992

1 Excl. foreign currency held byhouseholds and firms outside themonetary system in Israel and also investments in foreign securities advances
on account of impotrs.

2 The data are presented according to a newestimating system. The revision has been made as from the 1982 data.
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y//7 סחר

הפירוט במידת הן 1988 עד נהוג שהיה מהסיווג m₪
אפשרות אין ולכן לסחורות, ההתייחסות בשיטת. והן
שעד לנתונים ואילך מ1988 הנתונים את להשוות
פורסמו הסיווג בנושא נוספים הסבר דברי .1987
.1988 ,4 מס' חוץ, סחר של לסטטיסטיקה ברבעון

הכל הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
הייעוד לפי היבוא פרי0י את מחלק זה סיווג כל"ם.
סחורות של הסופי השימוש הסחורות. של הראשוני
בלתי סחורות הראשוני. מייעודן לעתים שונה מיובאות
המשמשות מוגמרות או למחצה מעובדות מעובדות,

לייצור". ב"תשומות נכללו לייצור, כתשומות
המרכזית שהלשכה סקרים על מבוסס הסיווג
בסקרים מספר. לשנים אחת עורכת לסטטיסטיקה
בסחורות היבואנים שעושים השימוש את חוקרים אלה

היבוא.

הסחורות של והערך הכמויות
העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
(בהתאם מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה
הפנימיים. הקיבול כלי משקל נכלל המכס) לתעריף
cost,) c.i.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .5
והוצאות רציף דמי וכולל (insurance, freight,
אלו, מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
ב207 1991 בשנת הסתכמו היבוא, בערך ונכללו
היצוא דולר. מיליון ב229 1992 ובשנת דולר מיליון
ניכוי לפני (free on board) f.o.b. בערך נרשם

חוץ. לגורמי העמלה ודמי הנחות
ופירות ירקות הדר, פרי יצוא זה מכלל יוצא
הדר פרי לשיווק המועצה שמשווקים ופרחים, סו"ם
הלשכה פרסומי וביתר  כאן נרשם זה יצוא ואגרקסקו.
ניכוי לאחר כלומר נטר, "פו"ב  סחורות יצוא על
בערכים נמוכים הנתונים לארץ. בחוץ ההוצאות כל

הבאים:
דולרים מיליון 75.71985
דולרים מיליון 67.81986
דולרים מיליון 74.71987
דולרים מיליון 83.51988
דולרים מיליון 61.51989
דולרים מיליון 75.31990
דולרים מיליון 72.81991
דולרים מיליון 53.61992

דולרים מיליון 35.01976
דולרים מיליון 66.91977
דולרים מיליון 44.11978
דולרים מיליון 42.61979
דולרים מיליון 41.31980
דולרים מיליון 61.91981
דולרים מיליון 61.81982
דולרים מיליון 71.21983
דולרים מיליון 70.31984

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה

זה בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני .1

העולם. ארצות שאר עם בסחורות למסחר מת"חסים
המסחר את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
שהם אלה, נתונים עזה. וחבל ושומרון יהודה עם
מתאים, פירוט לגביהן ושאין בלבד גולמיות הערכות
מאזן ,8.1 בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים
27 ופרק להלן ר15 8 סעיפים גם (ראה החוץ סחר

זה). בשנתון
בגלל מופיעים, אינם אלה נתונים ,1988 מאז
אינם הנתונים 1988 מאז נתונים. לאסוף הקושי
המיועדות אחרות מארצות יבוא סחורות כוללים
יצוא סחורות לא ואף עזה וחבל ושומרון ליהודה
לשאר עזה וחבל ושומרון מיהודה ישירות שנשלחו

העולם. ארצות

הסחורות סיווג

מתפרסמים ישראל של והיצוא היבוא נתוני .2
ה"סיווג  סיט"ק לפי סחורות: של סיווגים שני לפי
הלשכה ידי על שהוכן  הסחר"' של האחיד הבינלאומי
של החדש המינוח לפי וכן האו"ם של הסטטיסטית
וקידודם לתיאורם המתואמת השיטה הנקרא סחורות,

המכס"2. שיתוף "מועצת ידי על שהוכן טובין, של
הסחורות ערוכות (SITC) סיט"ק בסיווג א.
של העיקרון לפי כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
(של הכלכלי המקור ענף ולפי המוצר עיבוד דרגות
הסחר נתוני מתפרסמים ,40 בשנתון החל היצרן).
ע"1 שעודכן ,(3 תיקון (סיט"ק החדש הסיווג לפי
"מועצת ידי על שהוכן החדש הסיווג בעקבות האו"ם
את מהדק זה סיווג של 3 תיקון המכס". שיתוף
 ומאפשר מחד המכס את המשמש לסיווג הקשר

מאידך. הרבלאומית ההשוואה את  בעבר כמו
המשמש המכס", שיתוף ''מועצת של בסיווג ב.
ערוכים וביצוא", ביבוא3 הישראלי המכס את גם
הסחורה יוצרה שממנו החומר לסיווג בהתאם המוצרים

העיבוד. לרמת לב בשים
והוכנס ב1983 המועצה ידי על חודש זה סיווג
לסט המרכזית ובלשכה הישראלי במכס לשימוש
הנקרא זה, חדש סיווג .1988 בשנת טיסטיקה
,(Harmonized System) המתואמת" "השיטה

Standard International Trade Classification, Revised III, United Nations Statistical Office. Statistical Papers Series 1

14,no.34,New York, 1986.
The Harmonized CommodityDescription and Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1 983. 2

התשמיז988וי. ל/!1נת קנייה ומס המכס תעריף קדים, ראה 3

.1988 ,511 u!i7> ,(Harmonized System) המתואמת השיטה לפ! ערוך היצוא סחורות סיווג 4
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היבואן ע"1 לדולר בשקלים ממוצע תשלום .11
בשקלים היבואן הוצאות הכל סך פירושו (8.10 (לורו
מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור חדשים
חדשים בשקלים סי''פ, היבוא ערך (דהיינו המכס
מחולק זה) יבוא על המוסלים המסים בתוספת
כוללים היבוא על המסים בדולרים. סי"פ היבוא בערך
שחרור בעת היבואן חויב שבהם מסים, אותם רק

המכס. מרשות הסחורות
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
יבוא על היבואן ע''1 התשלום כל בסך שנכלל המסים
מתייחס חדשים בשקלים היבוא בערך מחולק זה
על מבוסס והוא הסחורה שחרור בעת המסים לחיוב
מסים נרשמים לכך, בניגוד המכס. שברשימונ1 נתונים
לפי (6.11 (לוח הלאומיים החשבונות בסרק אלה
החיובים. לסכום מקבילה תמיד שלא בפועל, הגבייה
על התשלום אומדן מט"רו: רכישת על היטל

סחורות. יבוא למימון המט"ח רכישת
כולל אינו היבואן ע"1 לדולר הממוצע התשלום
את לא ואף מיובאים מוצרים על מוסף ערך מס
גלם חומרי של הממשלתי ביבוא הקשורות ה"קרנות"

שונים. מזון ומוצרי (מספוא) לחקלאות
ב1976 החל היבוא על המו0ל מוסף ערך מס
שעיקר מאחר ליבואן, התשלום מרכיבי בין נכלל לא
מוחזרים הסחורה שחרור עם הנגבים המע"מ סכומי
המס של הסופי המשלם ולכן האוצר ע"1 ליבואנים
על שהוטל המוסף ערך מס אומדן הצרכן. הוא הזה
חדשים שקלים מיליון ב3,598 הסתכם סחורות יבוא

ב1992. חדשים שקלים מיליון וב4,639 ב1991
הסויה, פולי ושל המספוא של בדולרים היבוא ערך
את כולל אינו המכס, ברשימונ1 מופיע שהוא כפי
לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות מלוא
ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סי"פ היבוא ערך
7.1 ובלוח 8.10 בלוח נכלל זה תיקון זרות. באוניות

בלבד.
הלאומיים, החשבונות שבפרק לחישובים בניגוד
(או הממשלתית התמיכה את כוללים המסים אין
מאחר אחרים, וגרעינים מספוא יבוא על המסים)
מהסדרי נובע אלה מתמיכות או ממסים שחלק
ואחסונה ישראל בכבישי הובלתה הסחורה, שחרור

בישראל. הסחורה מפיצי אצל
היתר: בין כולל, היבוא" הכל "סך .12

עולים; של אישיים חפצים
הוצאו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים

הארץ; מן שוב
דואר; בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן

ומטוסים; אוניות
מונטר"ם; לא וכסף זהב

הוחזרו ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
בשנייה. לארץ מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ

כולל: אינו היבוא" הכל "סך .13
מארצות מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
קבלניות; עבודות לביצוע בו השימוש אחרי אחרות,

ערובה; למחסני יבוא
זברית מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
לאוניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ ישראליים ולמט1סים

יבוא גם מוצג (7 פרק (ראה התשלומים במאזן
של ויצוא יבוא ערך .f.o.b. בסיס על המוצרים
מותאם התשלומים, במאזן מופיע שהוא כפי סחורות
של החוץ סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן להגדרות
ותיירים, דיפלומטים של אישיים חפצים כגון: עסקאות
ניכוי ידי על וכן וכד' קולנוע סרטי מסחריות, דוגמאות
הוספת ידי ועל היבוא מערך המקומיות ההוצאות
שלטונות דרך משתחרר שאיננו הביטחוני היבוא ערך
מוצרים יבוא מסתכם אלו התאמות לאחר המכס.
ב1991 דולר מיליון ב16,998 (f.o.b. בסיס (על
אחרי מוצרים יצוא ב1992. דולר מיליון וב18,316
ב1991 דולר מיליון ב12,021 הסתכם ההתאמות

דולרב1992. מיליון וב13,282

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה: ארץ .6
לישראל. שיובאו הסובין

הטובין על החשבון נשלח שאליה הארץ יעד: ארץ
מישראל. שיוצאו

■בוא

המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .7
העובר היבוא הכל סך nidu (special system)
ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס דרך ישיר באופן
סחורות אחרות, במילים ערובה. ממחסני ששוחרר או
שלטונות ידי על שחרורן עם כמיובאות נחשבות

היבוא. תאריך גם נקבע שלפיו המכס,
לפני (פיקדון) עירבון נגד שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת
אם ערבון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
(חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך מתברר
או והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על הערבון)
התאימו לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר
ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים את מתקנים
זה בשנתון תוקנו 43 בשנתון שפורסמו ,1991 לשנת
עירבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי
מספרי .1992 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
מתוקנים זה בשנתון המובאים 1992 לשנת היבוא
שחוסל עירבון נגד ששוחררו המשלוחים אותם לגבי
שנת במשך שניתנו העירבונות, .31 0\\ 1992 עד
נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך עד ואשר 1992
שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות הערך, הערכת לפי

השחרור. בעת במכס
המיובאות הסחורות לזרם מתייחס ברוטו" "יבוא .8
נכלל, לא הזה הכל בסך המכס. ידי על וישוחררו
עזה. ומחבל ושומרון מיהודה הסחורות יבוא כאמור,
המיובאות הסחורות לזרם מתייחס נטו" "יבוא .9
אחרת, צוין לא אם מוחזר. יבוא בניכוי ארצה
ברוטו", ל"יבוא "יבוא" על הנתונים כל מתייחסים

מוחזר". "יבוא ניכוי ללא יבוא דהיינו
לחוץ סח1רות להחזרת מתייחס מוחזר" "יבוא .10

לכן. קודם יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ
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יהלומים של מכירות נרשמות ,1990 בשנת החל
הוגדרו אז שעד בעוד כ"יצוא", לארץ לחוץ גולמיים
נתוני היבוא. מנתוני ונוכו מווחר" כ"יבוא אלה מכירות
משפיע אינו זה שינוי בהתאם. הם גם תוקנו 1989

המסחרי. הגירעון נתוני על כלל
כולל: אינו היצוא" הכל "סך .19

חברות ידי על הנשלחים מסוסים של וחלקים מנועים
לארץ; בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תשפה
אך לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
משלוחים וכדי. תיקונים החלפה, למ0רות הוחזרו

מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים אלה
ערובה; ממחסני יצוא

סחורות בסיווג (הפר0 חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(71.18.900 היצוא

וערך נפח מחיר, מדדי
השינוי את למדוד נועדו המחירים מדדי .20
היצוא 0ך היבוא, סך של הממוצע במחיר שחל
המחיר תקופות. שתי בין סחורות קבוצת של או
ליחידת הממוצע הערך פי על נקבע בודדת לסחורה
גם (ראה (unit value) יובאה או שיוצאה כמות
הסיווג על מבוססת הסחורות הגדרת לעיל). 5 סעיף
היצוא סחורות וב"סיווג (יבוא) המכס בתעריפי הקיים
אלה, בסיווגים לעיל). 2 סעיף (ראה ישראל" מתוצרת
בעלי בודדים פריםים מגדיר תמיד לא הסחורות פירו0
וייתכן, דומים, מוצרים של קבוצות גם אלא זהה, איכות
במחיר המתקבלים השינויים מסוימים, במקרים כי
את גם משקפים בסיווג מוגדרת שהיא כפי "הסחורה"
("סחורה"). הקבוצה במרכיבי האיכותיים השינויים
מוצרים של מחירים מדדי משמשים אלו, במקרים
הממוצע לערך כתחליף בחדל המתפרסמים דומים

כמות. ליחידת
החוץ, סחר של המחירים מדרי אמידת לצורך .21
חמישיות כארבע המקיפה באינפורמציה משתמשים

היצוא. או היבוא מערך
במבחר כלשהי סחורה להכללת הקריטריונים
(או היבוא ערך (א) הם: המדד לחישוב הסריסים
(מידת "הסחורה" של ההגדרה (ב) השנתי, היצוא)
זה. בפרי0 המסחר יציבות (ג) שלה), ההומוגניות
המדדים לחישוב המשמשים הפריטים מבחר בדיקת
על מחושבים המדדים לשנה. אחת נעשה ועדכונו
ומוצגים משורשרים והם הקודמת השנה בסיס

.1980 שנת של הממוצע בסיס על בפרסומים
פי על חושבו חוץ סחר של המחירים מדרי .22
המדד של גיאומ0רי ממוצע  דהיינו פישר, נוסחת
המדדים פרסום פאשה. לפי והמדד לספירס לפי
הקיימים ההבדלים בגלל נעשה פישר נוסחת לפי
ולפי לספירס לפי המחירים מדרי חישוב בתוצאות
משתי אחת של העדפה אפשרות ללא פאשה
המחירים שקלול בשיטת מקורם ההבדלים התוצאות.
לספירס לפי מחירים במדד הממוצע: הערך בחישוב
תקופת במשקל' נעשה המחירים של השקלול
נעשה השקלול פאשה לפי במדד ואילו הבסיס,

השוטפת. התקופה במשקל'
את למדוד נועדו חוץ סחר של הנפח מדרי .23
בסך תקופות שתי בין שהתרחש הכמותי השינוי

המכס תעריף (פרס חוקי הילך בעלי מנ1בעות יבוא
;(71.18.9000

בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד
התשלומים). במאזן הסחורות

.צוא

הססטיסם1 הרישום תאריך ,1982 במרס החל .14
מנובמבר הסחורה. טעינת של התאריך הוא היצוא של
היצוא של הרישום תאריך ,1982 פברואר עד 1962

המכס. ע"1 ליצוא הרשימון התרת תאריך היה
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" ה"יצוא .15
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
ושוב לארץ יובאו אם ובין בארץ בחלקן או בשלמותן
השני מהסוג מוצרים נוסף. עיבוד ללא גם יוצאו,
השלמת לשם שיובאו מלוסשים יהלומים כוללים
בארץ שיוצרו ואוניות מסוסים למכירה, האבנים מבחר
לא זה בערך שימוש. לאחר שוב ונמכרו יובאו אחרת,
ולחבל ושומרון ליהודה מישראל סחורות יצוא נכלל

עזה.
ברוטו" "ליצוא מתייחס נסו" 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
ללא יצוא דהיינו ברוטו", ל"יצוא "יצוא" על הנתונים

מוחזר". "יצוא ניכוי
הטריים החקלאות מוצרי של ניכר חלק .17
הערכים אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מייצאים
המשלוח בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים
סחורות של הסופי המכירה ערך את תמיד מייצגים
פרי של היצוא ערך על הסופיים5 הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים הדר
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
זה, בשנתון המובאים ,1990 לשנת עד הדר פרי יצוא על
עשויים 1991 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו

קלים. תיקונים לחול
אחרי ,1991/92 החקלאי היצוא בעונת החל
היצוא והעברת הדר פרי לשיווק המועצה ביטול
ונקנה לבלגיה מגיע המשלוחים רוב אחרות לחברות
ארץ על מידע אין לכן, שונים; סוכנים ידי על שם
בורסת באמצעות הפרחים מכירת גם הסופית. היעד
מיון אפשרות ללא להולנד, כיצוא נרשמת הפרחים

הסופית. היעד ארץ לפי
היתר: בין כולל היצוא" הכל "סך .18

את שעזבו מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים
הארץ;

בנמלי זרים ולמטוסים לאוניות המסופקים ומזון דלק
שנת מנתוני החל ביצוא (נכללים ישראליים ואויר ים

;(1969
אוניות דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן

ומטוסים.

לעיל. 5 סעיף נם ואה 5
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פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ובפרו מחירים מדדי
חוץ. סחר של לסטטיסטיקה ברבעון מתפרסמים

מקורות

המוג הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .26
היצואנים או היבואנים ידי על המכס לשלטונות שים

ויצוא). יבוא (רשימונ1 סוכניהם או
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
סחר את המרכזים מוסדות, ידי על הנערכים מינהל"ם

מוצרים. קבוצות של החוץ

הנפח מדרי גם סחורות. קבוצת לגבי או והיצוא היבוא
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 מדר כי

הערך.
של ההשתנות את מודדים חליפין תנאי .25
היבוא מחירי של לממוצע ב"חס היצוא מחירי ממוצע

זמן. תקופות שתי בין

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1974 כלליים 'שראלסיכומים של החוץ סחר 498

1982/83 יבוא "עודי סקר 787
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y/nn סחר מאזן

ברוסו מוחזריבוא נטויבוא ברוסויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123 = 12, 45

דולרים oi'V'D
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
19858,319.6298.78,020.96,260.4176.6

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
198913,198.5171.113,027.411,071.9402.6
199015,325.5218.415,107.112,079.8476.7

§199116,915.0217.916,697.111,891.3672.0
199218,813.6249.818,563.813,082.3653.2

עם הסחר את ושומרוןבולל עזה■הודה ויוגל
19701,482.928.51,454.4861.945.1

19711,863.721.71,842.01,059.642.5
19722,027.825.62,002.21,285.347.1
19733,078.943.73,035.21,653.467.2
19744,313.738.84,274.92,113.088.3
19754,295.963.94.232.02,311.9106.2

19764,283.663.84,219.82,806.4108.6
19774,961.084.54,876.53,545.1119.0
19786,001.2212.45,788.84,325.1205.2
19797,680.2114.77,565.55,039.2232.9
19808,219.1149.08,070.16,119.9245.6

19818,249.0145.68,103.46,334.5341.8
19828,329.4155.78,173.75,903.7264.7
19838,884.1217.48,666.75,820.5217.9
19848,529.3271.98,257.46,427.2184.9
19858,500.9298.78,202.26,858.4176.0

19869,919.4359.89,559.67,952.1221.4
198712,224.3465.411,758.99,415.6253.0
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BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחוזעודף לנפשהיצוא Tradeהסחר per capita
נטו מהיבואהיצואיצוא

Excess ofהמסחר*יצואיבוא הגירעון
Net exportsimportsExports as 0/0

over exportsof importsImportsExportsTrade deficit

6 = 457 = 368 = 6:391011

$ millionD'lVlTDollars
733.6699.951.24812462351970

915.1896.550.55892972921971
1 ,099.9861.556.16163462701972
1 ,391 .81,576.746.99044244801973
1, 737.42,439.141.61,2365147221974
1 ,834.52,274.244.71,1885306581975

2,305.91,770.756.61,1486494991976
2,962.71,759.762.71,2988144841977
3,716.11,914.966.01,5139995141978
4,313.43,083.158.31,9381,1308081979
5,291.92,553.867.42,0141,3586561980

5,328.92,485.868.21,9791,3496301981
4,990.62,924.663.11,9711,2437281982
4,890.03,491.658.32,0411,1918501983
5,622.42,449.769.71,9211,3385831984
6,084.41,936.575.91,8631,4134501985

6,932.92,352.174.72,1291,5905391986
8,201.43,253.871.62,5811,8487331987
9,445.42,841.876.92,7242,0946301988
10,669.32,358.181.92,8402,3265141989
11,603.13,504.076.83,1882,4497391990

11,219.35,477.867.23,3402,2441,0961991§
12,429.16,134.767.03,5572,3821,1751992

and Gaza AreaJudea and Samariancl. trade with
816.8637.656.24882742141970

1,017.1824.955.25993302691971
1 ,238.2764.061.86293892401972
1 ,586.21 ,449.052.39244834411973
2,024.72,250.247.41,2655996661974
2,205.72,026.352.11,2246385861975

2,697.81 ,522.063.91,1887604281976
3,426.11,450.470.31,3409423981977
4,119.91,668.971.21,5561,1074491978
4,806.32,759.263.51,9831,2607231979
5,874.32,195.872.82,0711,5085631980

5,992.72,110.774.02,0521,5175351981
5,639.02,534.769.02,0351,4046311982
5,602.63,064.164.62,1101,3647461983
6,242.32,015.175.61,9661,4864801984
6,682.41,519.881.51,9051,5523531985

7,730.71,828.980.92,1921,7724201986
9,162.62,596.377.92,6502,0655851987
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IMPORTS AND EXPORTS 
INDICES OF VOLUME, PRICE
AND VALUE

נפח, מדדי  ויצוא nq<
וערן מחיר

Base: 1980=100 הבסיס:

ExportsיצואImportsיבוא
חליפין1 תנאי
Terms of

trade1עירnn'1נפחעירמחירנפח
VolumePriceValueVolumePriceValue

19821138910110495 91103

19831248510810592 88104

198412185104121105 87102

198512683104132113 86103

198614782121146129 89107

198716591149162153 94104

198816598162164177 108110

1989157105165176200 114109
1990170113192176218 124110
1991194108210172215 125116
1992218108235 187236 126117

vt\ n'nn 77n 1.100 כפול היבוא, מחירי במדד מחולק nultipliedוא by 100.dex divided by import price index,1 Export price ir

INDICES OF EXPORTS, BY
ECONOMIC BRANCH AND
INDICES OF IMPORTS, BY
ECONOMIC USE

כלכלי ענף לפי יצוא, מדדי
כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי

O'OJH: 1980=100:Base

19891990§19911992

נפח

Vol
ume

1'fOT
Price

עיר
Value

נפח

Vol
ume

מחיר
Price

TV
Value

נפח
Vol
ume

!1no

Price
עיר

Value
נפח

V0I
ume

מחיי
Price

ערך
Value

Main branch
TOTAL

Agriculture
Thereof: citrus

Industry
Industry (excl.
diamonds)

Diamonds,
worked

Exports

236
100
50
242
264

126
98
135
127
119

187
102
37

191
222

199 149 134

215
116
65
220
234

125
111
150
126
117

172
105
43
174
200

190 147 129

ע"קי' ענף
הכל 176114200176124218סן

989896109109119חקלאות
הדר פר1 44129575813478מזה:

176116204178125223תעש"ה
(פר0 186112208198118234תעש"ה
ליהלומים)

מעובדים 142200§141§125190§152§הלומים

importsיבוא
Economic use כלכל* ייעוד

הכל סך
תצרוכת מוצרי

157105165170113192194108210218108235TOTAL

255101258288109314347105365418108452Consumer goods
for direct

ישירה consumptionלצריכה
ק"רזא רו* :253118299323124400417118492530122647Thereofחזה durable
1\u i* jj .1 itu

לייצור riiniiyn156100156163107174180101182201100201Production inputs
Thereof:

מ1ה:

174144251157164257139164228147176258unworkedיהלומים
diamonds נול0"ם

השקעה 125138173152149226208149310224152341Investmentנכסי
goods
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION
$ million

וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא
סיט"ק, של משנה

ווו תיקון
an>/7 מיליוני

ExportsיצואImportsיבוא
משנהסמל וסוג S6ctionסוג and divisionCode

1991199219911992

הסחורות 16,915.018,813.6(כל I3,082.3 §11,891.3ALL COMMODITIES
00"n ;מג>י 853.2798.5Foodand§994.71,044.9מזון live animals0

חיים00 4.45.44.34.4Liveבעלי animals00
בשר01 ועיבודי 121.886.042.941.8Meatבשר and meat preparations01
עופות02 וביצי חלב 11.714.021.413.7Dairyמוצרי products and bird eggs02
ושבלולים03 סרנ1נים ,83.287.27.17.1Fishדגים, crustaceans, molluscs03

דגים ועיבודי andודומיהם the like and preparations
ועיבודי04 319.8370.812.518.4Cerealsדגנים and cereal04

preparationsדגנים
ופירות05 166.6167.7662.8573.6Vegetablesירקות and fruit05
סוכר06 עיבודי ,134.2138.29.516.2Sugarסוכר, sugar preparations06

andודבש honey
תבלין07 קקאו, תת, ,79.085.816.037.1Coffeeקפה, tea, cocoa, spices07

andומוצריהם manufactures thereof
(פר080 חיים לבעלי 32.334.95.21.6Feedingמזון stuff for animals08

טחונים) בלתי .excl)לדגנים unmilled cereals)
אכילים09 מזון 41.754.971.584.6Miscellaneousעיבודי edible products09

andשונים preparations
וטבק1 68.088.77.915.2Beveragesמשקאות and tobacco1

9.013.27.712.2Beverages11משקאות11
ועיבודי12 59.07550.23.0Tobaccoטבק and tobacco12

manufacturesטבק
מעובדיםשאינם2 בזיתי 571.4569.4451.5427.8Crudeחומרים mateirals, inedible2

לרלק) (פרט except)ניתניםלמאכל fuel)
ועורות21 פרוות ,1.41.60.40.6Hidesשלחים, skins and furskins,21

מעובדים rawבלתי
ופירות22 שמן 143.3146.627.745.6Oilזרעי seeds and oleaginous22

fruitsשמניים
גומי23 (כולל מעובד בלתי 29.233.00.40.4Crudeגומי rubber (incl. synthetic23

שנית) מופק וגומי andסינתטי reclaimed)
ועצים24 146.1133.90.10.1Corkשעם and wood24
נייר25 ופסולת עץ 62.258.90.22.6Pulpציפת and waste paper25
לטופסי26 (פרט טקסטיל 74.487.489.365.2Textileסיבי fibres (excl. wool26

ופסולת סרוק) וצמר (topsצמר and combed wool and
לחוטים עובדי theirשלא wastes not manufactured

לבדים intoאו yarn or fabric
ומינרלים27 גולמיים 81.574.5105.898.6Crudeדשנים fertilizers and minerals27

לפחם, (פרט .excl)גולמיים coal, petroleum
ואבנים andדלק precious

(stonesיקרות)
מתכתיים28 וגרוטאות 4.04.010.68.5Metalliferousמחצבים ores and metal28

scrap
החי29 סן מעוברים בלתי 29.3295217.0206.2Crudeחומחם animal and vegetable29

לנמא הצומח, ,materialsומן n.e.c.
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION (cont.)
$ million

וםוג סוג לפי ויצוא, יבוא
ו תיקון סי0"ק, של משנה

(המשך)
/ant7 מיליונ1

ImportsיצואExports
משנתסמל וסונ moSection and divisionCode

19911992.19911992

סיכה3 1,311.31,452.768.578.2Mineralרלקמינרלי,שמני fuel, lubircants3
רומים endוחומרים related mateirals

וחומרים33 נפס מוצרי ,1,310.91,452.267.874.8Petroleumנפ0, petroleum products33
andדומים related materials

ומעובדים34 טבעיים ,0.40.50.73.4Gasגזים, natural and manufactured34

ושעוות4 שומנים 41.659.81.01.0Animalandשמנים, vegetable oils,4
הצומח ומן החי fatsמן and waxes

41■nn \n 0'mtvii D'ltxj1.31.70.20Animal oils and fats41
הצומח,42 מן ושומנים rjnoyj19.631.60.50.8Fixed vegetable fats and oils,42

מזוקקים גולמיים, .crudeיציבים, refined or fractionated
מופרדים או

מן43 או החי מן ואומנים 20.726.50.30.2Animalשמנים or vegetable fats and43
שעוות מעובדים; ,oilsהצומח, processed; waxes of

הצומח מן או החי animalמן or vegetable origin

לנמיא5 ומוצריהם, 1,547.01,807.81,747.81,870.8Chemicalsכימיקלים and related5
products, n.e.c.

אורגניים51 351.8393.5471.2488.6Organicכימיקלים chemicals51
אנאורגניים52 101.7115.8289.7269.3Inorganicכימיקלים chemicals52
נותני53 וחומרים צביעה ,112.0136.78.87.5Dyeingחומרי tanning and colouring53

לבורסקאות צביעה חומרי ,materialsגוון, fractionated
רפואה54 201.6273.595.7119.0Medicalמוצרי and pharmaceutical54

productsורוקחות
55oca 'n ,jv*on Essentialשמני oils and perfume55

0ואל0, ;materialsותכשיר1 toilet, polishing
וצחצוח 106.1123.128.344.1andניקוי cleansing preparations

מעובדים56 כימיים ,11.511.9253.5296.3Fertilizersדשנים manufactured56
ראשונית57 נצורה 325.0347.2136.8115.5Plasticפלסטיק in primary form57
לאראשונית58 בצורה 117.5147.4191.6225.5Plasticפלססיק in nonprimary form58
ומוצריהם,59 כימיים 219.8258.7272.2305.0Chemicalחומרים materials and59

,productsלנמא n.e.c.

מסווגות6 מעוברות 5,331.45,958.74.267.44,657.3Manufactured§םתורות goods6
חומרים classifiedלפי chiefly by

mateiral
עור61 עיב1די ,22.427.51.11.1Leatherעור, leather manufac61

ופרוות ,turesלנמא, n.e.c, and dressed
furskinsמעובדות

לנמא62 גומי, 100.9120.484.096.2Rubberמוצרי manufactures, n.e.c.62
ושעם63 עץ 58.772.516.917.0Woodעיבודי and cork manufactures63

רהיטים) .excl)(למעס furniture)
ומוצריהם64 קרטון ,285.7341.033.340.2Paperנייר, paperboard and64

manufactures
טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 531.8629.6310.9329.8Textileמטוים yarn, fabrics, madeup65

ומוצרים לנמא, atriclesגמורים, n.e.c, and related
productsחמים

אלמתכתיים,66 מינרלים 53,060.53,499.23,422.93,756.4Nonmetallicמוצרי mineral66

,manufacturesלנמא n.e.c.
ופלדה67 587.9545.211.014.4Ironברזל and steel67
אלברזליות68 297.3303.069.670.6Nonferrousמתכות metals68
לנמא69 מתכת, 386.2420.3317.7331.6Manufacturesמוצרי of metal, n.e.c.69
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION (cont.)
$ million

וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא
ווו תיקון סיט"ק, של משנה

(המשך)
דולרים מיליוני

ExpotrsיצואImportsיבוא
ill WO iini i\OSection and divisionCode

19911992§19911992

וציור7 05,290.05,987.42,859.13,591.7Machineryכונות and transport7

equipmentהובלה
יוצרי71 וציוד 278.5291.3110.0102.6Powerמכונות generating machinery71

andכורו equipment
תעשיות72 עבור מיוחדות 611.4667.6256.2769.3Machineryמכונות specialized for72

particularשונות industries
מתכות73 לעיבוד 125.4106.232.133.1Metalworkingמכונות machinery73

ציוד74 לתעשייה, 688.87675454.5462.0Generalמכונות industrialmachinery anc74

לנמא equipmentוחלקיהם and parts, n.e.c.
ומכונות75 משרדיות 531.4556.2368.3436.0Officeמכונות machines and automatic75

לעיבוד dataאו0ומ0יות processing machines
נתונים

לתקשורת,76 וציוד ,368.4421.8625.2694.2Telecommunicationsמכשירים sound76

recordingל7,לי0ה and reproducing
apparatusולשידור and equipment

חשמליים77 1,015.11,180.2609.4744.0Electricalמכשירים machinery and77

partsוחלקיהם thereof
יבשתיים78 רכב 1,291.51,673.149.342.3Roadכלי vehicles78

אחרים79 רכב 379.5323.5354.1308.2Otherכלי transpotr equipment79

כועובדים8 .1,387.01,409מוצרים 11,616.71,621.9Miscellaneous manufactured8
articlesויוונים

מוצרים81 סרומ"ם, 239.064.83.53.9Prefabricatedבתים structures,81

סניטריים, ,sanitaryואביזרים plumbing, heating
לתאורה ואביזרים andמוצרים lighting fixtures and

לנמא ,fittingsולחימום, n.e.c.
וחלקיהם82 92.998.135.639.1Furnitureרהיטים and patrs thereof82

תיקים83 נסיעה, 8.48.83.82.4Travelחפצי goods, handbags and83
theוכוי like

למוצרי84 65.8106.6506.0593.6Articlesאביזרים of apparel and84

clothingהלבשה
46.665.917.1225Footwear85הנעלה85

מקצועיים,87 ,333.8364.7479.4276.0Professionalמכשירים scientific87

ומכשירי andמדעיים controlling instruments
andבקרה apparatus, n.e.c.

אופטיקה,88 ומכשירי לצילום 163.7174.968.674.5Photographicציוד and optical goods,88
ושעונים n.e.cלנמא watches and clocks

שונים,89 מעובדים 436.8525.3502.7609.9Miscellaneousמוצרים manufactured89
,atriclesלנמא n.e.c.

ועסקות,9 nmno372.6435.118.120.0Commodities and9
,transactionsל01א n.e.c.
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפ* יבוא,

דולרים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

1950196019701980199019911992

כולל 16,915.018,813.6§302.0502.71,462.07,994.715,325.5סן

הכל סן ■ 10,215.411,521.8§110.7276.0874.13,679.39,504.3אירופה

האירופיות .70.0215.4696הקהיליות r2,745.77,556.68,068.59,450.5
15.913.776.2314.6934.81,093.11,308.7איטליה
0.60.21.210.840.944.155.7אירלנד

ולוכסמבורג 7.411.562.8404.22,029.01,878.42,391בלגיה 6
ריפ. 3.971.9174.9788.61גרמניה, ,794.02,012.72,246.9

4.03.29.027.168.783.4139.7דנמרק
5.823.571.8184.7529.4568.0615.7הולנד

המאוחדת 25.659.3227.7669.41,317.31,401.01,509.4הממלכה
0.11.14.421.148.046.673.4יוון

0.20.13.339.6154.1172.4203.8ספרד
0.15.53.415.446.552.460.8פורטוגל
6.425.461.4270.2593.9716.4844.8צרפת

החופשי לסחר האירופי 18.943.4121.3845.71,756.01,839.21J89.8האיגוד
(א.פ.ט.א<
4.73.914.033.562.268.385.0אוס0ריה
0.700.30.30.41.21.1איסלנד
2.02.214.419.638.152.454.0נורווגיה
2.18.815.152.797.077.890.3פינלנד
4.77.428.574.2149.2203.0206.4שוודיה
4.721.149.0665.41,409.11,436.51,353.0שוויץ

אירופה ארצות 307.7281.5§21.817.256.787.9191.7יתר
1.0__אוקראינה
1.31.42.83.45.58.612.1בולגריה

לשעברי המועצות 0.20.10.1018.554.44.2ברית
2.40.84.211.025.234.535.3הונגריה
7.73.77.936.282.079.6טורקיה

לשעבר' 2.55.115.818.612.015.86.4יוגוסלביה
2.51.0043.145.318.4פולין

2.50.111.915.536.6צינוסלובקיה
2.90.40.61.313.117.022.8קפריסין
2.60.626.545.622.528.036.6רומניה
רוסיה

16.7
אחרות 4.903.00.13.76.611.8ארצות

הכל 0ך  ,8.810.672.1199.01,047.81,359.91אסיה 765.4

13.469.662.274.7_0.80.1הודו
קונג 01.723.7119.7142.5183.5הונג

0.18.961.9120.45465733.4998.2יפן
0.40.13.311.357.584.192.0סינגפור
0__קזחסטן

אהרות 7.51.55.230.2254.5337.7417.0ארצות
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IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION

$ million

Exportsיצוא
Country

1950196019701980199019911992

35.1216.6778.75,537.512,079.8§11,891.313,082.3GRAND TOTAL

25.5151.5422.72,891.84,999.1§4,986.25,296.8EUROPETOTAL

17.1108.0322.62,282. 14,258.0§4,252.84,574.7European Communities
0.210.614.8284.8502.9460.6459.6Italy

0.50.40.819.426.725.327.0Ireland

1.013.638.4238.2■ 691.8680.6650.5Belgium and Luxembourg
021.166.8548.7711.9797.8762.5Germany, F.R.

2.82.44.424.336.134.540.9Denmark
1.314.745.4247.7546.3529.6553.8Netherlands
11.136.1.81.4465.5848.1795.11,005.2United Kingdom

03.219.655.7104.9125.2109.1Greece
00.510.136.7170.2197.2242.8Spain
00.81.261.439.240.242.8Portugal

0.24.639.7299.7579.9566.76205France

5.223.760.1455.4501.7§456.0405.5European Free Trade Association
)E..FTA.(

0.51.55.354.962.160.568.9Austria
0.20.10.60.31.84.3Iceland

0.91.63.324.036.931.525.1Norway

1.13.16.723.932.129.319.0Finland
1.64.711.646.769.162.857.1Sweden
1.112.033.1305.3301.2270.1231.1Switzerland

3.220.440.0154.3239.4§277.4376.6Other countires of Europe
__5.4Ukraina

0.10.52.16.28.65.18.7Bulgaria

00.300.4.917.123.0.FormerU.SS.R1
0.50.86.32.721.024.830.1Hungary

8.92.637.888.7111.4114.5Turkey

0.25.09.434.236.131.422.3Former Yugoslavia2
0.50.60_11.430.624.2Poland
0.60.108.65.118.2Czechoslovakia
0.11.85.428.433.420.628.3Cyprus
0.31.611.034.918.729.149.0Romania

___44.3Russian Federation
0.90.83.210.18.02.28.6Other countires

0.413.3108.8611.21,949.2§1,752.72,048.6ASIATOTAL

00.16.396.480.1127.5India
7.537.2251.1536.1548.6666.4Hong Kong

1.932.3229.9874.3722.2689.1Japan
0.10.84.072.6106.580.6121.0Singapore

____2.8Kazakhstan
0.33.035.351.3335.9321.2441.8Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי .בוא,

דולרים מיליוני

13ו0קוח1יבוא
ארץ

1950196019701980199019911992

הכל סן  18.917.830.1137.8274.7300.4332.2אסריקה

0.31.82.01.40.40.10.3אתיופיה
גבון

1.65.132.930.936.6
גאנה

1.40.6000
אפריקה 6.310.2118.7221.7234.5267.4דרום
השנהב 0.94.81.91.83.3חוף

__0.11.4טנזניה
ליבריה

01.22.42.40.9
ניגריה

0.100.10.10.30.4
1.81.24.78.612.614.8קניה

אחרות 18.66.412.31.66.717.88.5ארצות

הכל 0ך  139.3156.5372.31,756.03,031.63,626.83,566.7אמריקה

הצפונית 119.1154.0339.01,637.92,862.13,397.63,353.8אמריקה
הברית 106.6146.4324.31,546.42,722.83,261.13,234.4ארצ1ת

0.20.90.311.35.57.35.9מקסיקו
12.36.714.480.2133.8129.2113.5קנדה

המרכזית 1.30.30.735.411.927.910.7אמריקה
0.10.10.20.90.4גואטמלה

0.130.79.321.46.8פנמה
אחרות 1.30.30.54.62.45.63.5ארצות

הדרומית 18.92.232.682.7157.6201.3202.2אמריקה
1.50.14.94.133.350.454.0

3.11.117.142.766.766.641.5ארגנטינה
3.10.44.625.918.646.859.7בתיל

001.50.32.23.99.2ונצואלה
0.53.71.20.90.30.8פרו

00.56.728.728.731.4קולומביה
אחרות 11.20.10.31.87.24.65.4ארצות

הכל סך  2.60.54.340.437.349.156.2אוקיאניה
אוסטרליה 2.40.43.539.936.447.455.0מזה:
0.20.10.80.50.91.71.2ניתילנד

בלתי 1,363.41,571.3§21.741.3109.12,182.21,429.8ארצות
מסווגות

ויצוא. יבוא היו ואליהן שמהן לשעבר המועצות ברית ממדינות אחת כל Yin wo של בסטטיסטיקה מופיעה ,1992 במאי החל 1

בעבר. שהרנינוה העצמאיות הרפובליקות יוגוסלביה של במקומה מופיעות ,1992 באוגוסט החל 2
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IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION (cont.)

$ million

Exports
Countryיצוא

1950196019701980199019911992

0.110.541.5190.9166.5§185.8228.8AFRICATOTAL

01.04.411.21.90.91.4Ethiopia

00.60.20.90Gabon

2.02.12.00.92.52.4Ghana

1.910.779.296.895.7122.6South Africa

1.27.02.13.23.9Ivory Coast

1.98.60.40.20.9Tanzania

0.60.10.30.49.10Liberia

1.93.644.322.825.426.5Nigeria

0.73.615.214.418.316.7Kenya

0.12.413.922.526.629.654.4Other countries

8.935.6175.31,175.73,905.2§3,988.24,395.9AMERICATOTAL

8.732.2166.21,014.43,606.9§3,724.94,114.7North Ameirca

8.329.4149.1953.93,488.1§3,602.43,995.7U.S.A.

0.12.014.817.227.833.7Mexico

0.42.715.145.7101.694.785.3Canada

0.50.914.717.530.439.8CentralAmeirca

0.13.81.95.25.0Guatemala

0.25.52.412.55.7Panama

0.50.65.413.212.729.1Other countries

0.22.98.2146.6280.8232.9241.4SouthAmeirca

0.40.22.24.94.87.8Uruguay

0.31.335.412.330.041.7Argentina

0.11.22.733.278.678.0665Brazil

0.21.521.390.729.927.3Venezuela

0.12.215.337.618.823.9Peru

0.50.21.512.914.922.8Colombia

0.10.20.137.743.856551.4Other countries

0.11.35.549.8113.8§120.9143.4OCEANIATOTAL

0.11.25.346.696.4103.5115.6Thereof: Australia

0.10.23.216.914.8195New Zealand

0.14.424.9618.1946.0§857.5968.8UNCLASSIFIED
COUNTRIES

export data.
2 As of August 1992, Yugoslavia has been replaced by the states that had been part of it.
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עיקרית יעד וארץ כלכלי ענף לפי יצוא

דולרים מיליוני

Agricultural

וירקותמזה פירות
יעד כוללארץ הכלסך 0ר"םסך

Thereof
Grand totalTotalFresh fruit

and vegetables

199119921991199219911992

כולל 11,891.313,082.3642.8550.9183.0161.8סך
הכל סך  4,252.84,514.7495.1446.1153.4130.2הקהילותהאירו0יות

460.6459.643.833.34.03.7אי0ליה
0_25.327.00.80.9אירלנד

ולוכסמבורג 680.6650.530.842.46.34.8בלגיה
797.8762.5101.972.933.127.0גרמניה
34.540.97.23.53.83.3דנמרק
529.6553.8117.0101.220.117.1הולנד

המאוחדת 795.11,005.282.270.133.930.7הממלכה
125.2109.17.86.30.40.4יוון

■197.2ספרד 242.825.644.73.14.8
40.242.83.53.80.50.0פורסוגל
566.7620574.567.048.238.4צרפת

חופשי לסחר האירופי 456.0405.571.640.919.616.9האיגוד
הכל סך  (אפ0א)

60.568.99.37.52.93.1אוססריה
1.84.30000איסלנד
31.525.19.05.12.12.1נורו1גיה
29.319.013.03.63.32.3פינלד
62.857.116.810.53.83.7שוודיה
270.1231.123.514.27.55.7שוויץ

הכל סך  אחרות עיקריות 6,792.97,564.757.347.29.413.9ארצות
103.5115.60.30.30.20.2אוססרליה
30.041.70.30.200ארגנסינה

הברית 3,602.43,995.716.916.27.08.7ארצות
0.1_5.18.700.1בולגריה
78.066.51.00.30.10.1ברזיל

אפריקה 95.7122.60.91.30.10.1דרום
קונג 548.6666.41.30.30.10.1הונג
24.830.12.21.000הונגריה
29.927.30.30.500ונצואלה
111.4114.59.716.21.43.9טורקיה
0_049.062.00.30.2יואן
722.2689.14.74.100יפן

25.426.50.10.100ניגריה
80.6121.02.72.20.30.2סינגפור
30.624.24.30.600פולין

51.9109.90000פיליפינים
40.231.00.10.20.10.2ציילה

הדרומית 0_71.889.40.10.1קוריאה
94.785.30.30.400.2קנדה

20.628.31.11.10.10.1קפריסין
0_29.149.09.50.7רומניה
89.991.10.40.20תאילנד

מסווגות בלתי 857.5968.80.80.90ארצות
הארצות 389.6597.418.816.70.60.8תר
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND
MAIN COUNTRY OF DESTINATION

$ million

■n"wnIndustiral

הכי וסך מזוןכו"ה
הגל נועובויםסך יהלומים Countryללא of destination

Total
Totalexcl. workedMiningFood

diamondsand quarrying

19911992199119921991199219911992

10,920.012,033.87,845.88,823.5299.7303.6558.4 538.3GRAND TOTAL

3,604.33,746.92,999.93, 169.0148.7138.5333.1 360.0European Communities  total
415.8426.0368.3373.026.122.321.3 24.3Italy
24.526.124.526.10.60.36.5 7.7Ireland

550.6522.6118.4139.63.73.415.3 18.2Belgium 6 Luxembourg
693.9685.2643.1630.58.17.135.4 38.9Germany
27.337.427.036.90.10.33.8 5.5Denmark

412.3451.8399.6438.052.851.629.7 40.3Netherlands
669.7705.5636.9668.03.84.7114.2 121.5United Kingdom
112.7102.8112.7102.32.93.12.9 3.1Greece
171.1197.7169.4196.53.75.89.4 9.3Spain
36.739.036.238.51.60.60.5 0.2Potrugal

489.7552.8463.8519.645.339.394.1 91.0France

381.8359.7240.5252.47.16.930.2 33.3Free Trade Association 
)E..F.TA.) total

51.061.246.956.30.40.56.0 4.3Austria
1.84.31.43.8000 0.1Iceland

22.119.622.019.45.23.81.9 2.1Norway
16.315.216.015.000.21.6 2.0Finland
46.046.644.544.9006.3 9.9Sweden
244.6212.8109.7113.01.52.414.4 14.9Switzerland

6,653.67,422.54,327.24,897.9123.292.4143.9 132.6Other main countries  total
103.2115.282.590.31.51.77.6 6.7Australia
29.741.529.741.50.20.61.6 0.4Argentina

3,548.83,935.32,336.62,613.627.425.882.4 79.7U.S.A.
5.18.65.18.60.300.8 0.7Bulgaria

77.066.277.066.219.223.10.2 0.1Brazil
86.7113.386.3112.813.614.22.7 1.8South Africa

545.8661.663.761.315.60.40.9 2.0Hong Kong
22.529.122.529.10.10.21.7 1.4Hungary
29.626.729.626.70.10.10Venezuela
99.498.299.398.04.47.80.7 0.5Turkey
46.761.846.755.44.31.42.2 1.0Taiwan

713.7680.4207.3199.75.56.621.4 21.9Japan
25.326.425.326.41.82.60 0Nigeria
77.6118.851.686.51.00.71.3 1.1Singapore
26.323526.323.43.40.13.6 3.4Poland
.51.9108.751.9108.72.50.41.2 0.7Philippines
40.130.840.130.814.800.1 0Chile
71.689.371.683.82.60.60.1 0.1South Korea
94.084.860.859.63.02.27.9 7.7Canada
19.527.218.625.90.50.90.7 0.7Cyprus
19.648.319.648.301.06.8 2.6Romania
70.861.928.437.81.42.00 0.1Thailand
848.7964.9846.7963.5000 0Unclassified countries

280.3504.7278.2504.220.765.851.2 12.4Other countires
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(המשך) עיקרית יעד וארץ כלכלי ענף לפי יצוא

דולרים מיליוני

(המשך) תעשייתי

הלבשה ניירטקסטיל,

יעד ופלסטיקהודפוסועוראוץ כימיקליםגו0י

Textiles, clothingpaperWood,Rubber and plasticsChemicals
and leatherand printing

19911992199119921991199219911992

כולל 964.4סך 850.5118.5130.3379.7451.41,454.51,542.2
הבל 0ך  האירופיות 582.2הקהילות 531.566.169.8214.9237.4651.9687.1

43.7איטליה ו.43.20.72.322.924.3162.6156
5.4אירלנד 6.00.81.61.92.01.12.1

ולוכסמבורנ 17.6בלגיה 11.21.41.48.211.58.015.9
127.4גרמניה 133.29.88.658.959.836.742.8
1.4דנמרק 1.00.81.25.35.72.28.0
34.5הולנד 31.515.717.020.323.3144.3175.1

המאוחדת 230.5הממלכה 212.625.725.840.444.086.193.3
8.1יוון 6.46.34.58.48.166.245.2

14.8ספרד 11.41.22.714.619.460.356.8
0.5פורטוגל 0.40.10.42.32.68.57.8
98.3צרפת 74.63.64.331.736.775.984.0

חופשי לסתר האירופי 20.4האיגוד 20.21.83.210.811.324.823.3
הכל 0ך  (אפ0א)

4.8אוסטריה 5.60.30.51.62.43.52.9
0איסלנד 0000000
0.9נורווגיה 0.80.10.31.31.33.92.5
0.2פינלד 0.20.10.10.91.13.62.5
4.3שוודיה 3.10.20.44.54.52.12.6
Y'iiiu10.2 10.51.11.92.52.011.712.8

הכל 0ך  עיקריותאחרות 337.6ארצות 271.448.051.3135.7173.6692.8699.3
2.3אוסטרליה 9.9ו2.02.42.213.916.123.7
2.4ארגנטינה 0.44.49.92.04.610.610.7

הברית 282.6ארצות 222.628.324.385.0106.3247.1259.4
1.8בולגריה 0.300.100.12.03.8
0.5ברזיל 0.90.10.20.50.522.220.6

אפריקה 3.5דרום 2.62.02.15.47.522.127.0
קונג 7.1הוננ 8.00.20.24.67.87.95.8
1.5הונגריה 1.30.20.4171.34.44.8
7.1ונצואלה 9.50.10.21.21.61.62.8
7.0טורקיה 2.73.31.35.15.868.460.3
0.1טיואן 0.700.51.72.015.819.9

2.4יפן 2.10.20.21.21.061.055.6
1.5ניגריה 0.600.30.40.32.82.2

0.6סינגפור 0.800.12.22.86.610.3
0.3פולין 0.21.92.81.52.33.22.4

000.21.12.17.010.1פיליפינים
5.5ציילה 7.2000.71.53.74.1

הדרומית 0.3קוריאה 0.10.10.40.51.036.534.7
6.6קנדה 7.60.90.73.63.67.17.1

1.3קפריסין 0.71.41.32.22.66.811.5
1.9רומניה 0.80.52.20.71.87.07.3
0.1תאילנד 0000.40.910.311.3

מסווגות בלתי 1.2ארצות 0.32.01.70.10.1115.0107.7
הארצות 24.2תר 27.42.66.018.329.185.0132.5
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND
MAIN COUNTRY OF DESTINATION (cont.)

$ million

Industiral (cont'd.)Thereof: מזה:
אחר

יהלומיםיהלומיםמכונות0תנת.
"םגולממעובדים(mmואלקגורוניקה

Metal, machineryMiscellaneousWorkedOtherUnworked
and electronicsdiamondsdiamonds

1991199219911992199119921991199219911992

3,503.94,023.6700.73,074.2 849.63,210.3328.5497.6259.1445.0GRAND TOTAL

856.1946.2170.7604.4 174.7577.9153.4321.7136.0312.2European Communities  total
69.687.618.947.5 15.453.01.0.O30Italy
5.67.30.80.90000Ireland
52.358.115.4432.2 16.4383.099.285.598.985.3Belgium S Luxembourg
303.8291.853.750.8 57.654.72.04.40.50.1Germany
11.314.90.80.3 1.60.5000Denmark
80.792.614.012.7 14.213.80.30.80.20.6Netherlands
112.3126.134.532.8 29.437.543.2229.636.4226.2United Kingdom
15.627.33.83.10.54.700Greece
61.573.67.41.7 14.01.20.50.40Spain
21.422.31.70.5 3.80.5000Portugal
122.0144.619.725.9 18.333.22.50.7France

94.2111.248.3141.3 45.9107.32.64.91.23.0Free Trade Association 
)E..F.TA.) total

20.128.811.14.1 10.44.90.20.20.1Austria
0.43.80.90.4 00.50000Iceland
7.68.01.00.1 0.70.20.40.4Norway
5.06.74.20.3 2.60.200.2Finland
21.422.43.31.5 4.41.7000Sweden
39.741.527.8134.9 27.899.82.04.11.22.9Switzerland

2,458.02,8/6.6465.52,326.4 583.22,524.682.095.051.567.0Other main countries  total
28.737.33.620.7 3.224.900.10Australia
11.410.70.30 1.00000Argentina

1,287.41,399.1359.11,212.2 433.7,321.736.744.212.017.4U.S.A.
1.51.60.30.4000Bulgaria

26.713.27.37.9Brazil
27.334.911.50.4 20.90.58.18.08.18.0South Africa
18.823.16.6482.1 16.0600.31.54.51.54.5Hong Kong
8.314.65.10 4.600.100Hungary
15.913.31.20 1.6000.10Venezuela
11.310.03.60.1 5.10.22.30.12.30.1Turkey
17.318.55.910.86.42.000Taiwan
85.877.029.6506.4 355480.73.84.63.34.2Japan
19.617.90.11.6000Nigeria
34.866.55.126.0 4.232.30.3000Singapore
10.410.52.30 1.40.100.100.1Poland
39.693.81.00.901.21.2Philippines
12.818.40.90 1.2000Chile
27.038.74.78.05.50.100South Korea
25.326.05.633.2 5.525.20.40.10Canada
5.97.20.40.9 0.41.3000Cyprus
6.612.01.40 15.300000Romania
12.920.93.342.4 2.624.118.729.018.729.0Thailand

722.7851.46.62.0 1.41.48.03.05.62.5Unclassified countires

95.6149.616.22. 1 45.80.590.576.070.462.8Other countires
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EXPORTS, BY ECONOMIC
BRANCH

$ million

כלכלי ענף לפי יצוא,

Dn>n מיליוני

ססל
Codeכלכלי 19701980199019911992Economicענף branch

כולל 778.75,537.512,079.813,082.3סן §11,891.3GRAND TOTAL

הכל0 0ך  חקלאי 642.8550.9Agricultural§129.6555.7656.2יצוא exports  total

הדר03 86.1231.1180.5149.8116.6Citrusפרי fruit

43.5324.6475.7493.0434.3Otherאחר0102

04;07

הכל12 0ך  .iv'uwti 10,920.0Industiral§638.74,955.511,085.412,033.7יצוא exports  total

וחציבה10 41.8158.4269.8272.0277.1Miningכרייה and quarrying

וטבק1112 משקאות ,63.0298.1657.1538.3558.4Foodמזון, beverages and tobacco

44.4152.9232.2261.5279.0Textilesטקסטיל13

53.6313.3545.1573.8667.1Clothingהלבשה14 and madeup articles

ומוצריו15 3.57.210.215.218.3Leatherעור and leather products

ומוצריו16 9.043.259.751.755.4Woodעץ and its products

ומוצריו17 2.614.826.034.043.6Paperנייר and its products

לאור18 והוצאה 5.321.328.232.831.3Printingרפו0 and publishing

ופלסטיק19 גומי 235128.2368.6379.7451.4Rubberמוצרי and plastic products

נפ200 ומוצרי כימ"ם 60.9722.61,449.71,454.51מוצרים ,542.2Chemical and oil products

אלמתכת"ם21 מינרליים 3.016.124.727.726.5Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית22 7.997.4114.797.392.1Basicמתכת metal

מתכת23 22.1377.3691.0664.76095Metalמוצרי products

18.191.4317.4285.5325.1Machineryמכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 12.8287.11,637.01,856.12,296.0Electricalציוד and electronic

equipment

הובלה26 9.1398.0596.5600.3700.9Transportכלי equipment

ברוטו27  מעוברים ,244.61,615.13,236.13,074.23,210.3Diamondsיהלומים worked  gross
נטו :202.01,409.12,783.42,469.32,641.3Thereofמזה: net

13.5213.1821.4700.7849.5Miscellaneousשונות2829

הכלי 0ך אחר 328.5497.6Otherexports§10.426.3338.2יצוא  total1
גולמיים יהלומים :271.1259.1445.0Thereofמזה; unworked diamonds

0וחזר 672.0653.2Returned§476.7■45.7245.6יצוא exports

הכל סר  נטו 733.65,291.911,603.112,429.1יצוא §11,219.3NET EXPORTS  TOTAL

1 Incl. also industrial goods which were not produced in Israel
and were sold abroad.

ונמכרו בישראל יוצרו שלא תעשייה מוצרי גם כולל 1

לארץ. לחוץ
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IMPORTS, BY ECONOMIC USE

$ million

כלכלי ייעוד לפי יבוא,

דולרים מיליוני

כלכל1' 19701980199019911992Economic"עוד use1

כולל 1,462.07,994.715,325.516,915.018,813.6GRANDסך TOTAL

תצרוכת 142.6544.31,601.81,875.32,308.0Consumergoodsמוצרי for direct

רוכל 0ך ■ ישירה consumptionלצרכה  total
שו0פת לצריכה תצרוכת 92.6355.8854.9960.81,104.0Nondurableנכסי

50.6251.7421.7510.6522.1Foodמזון

אחרים 42.0104.1433.2450.2581.9Otherמצרכים

בניק"מא תצרוכת 50.0188.5746.9914.51,204.0Durableנכסי

הכל 0ך  לייצור .972.46,471תשומות /11,482.013,251.5 §11,975.0Production inputs  total
74.2228.9252.9228.7254.8Agricultureחקלאות

ברו0ו  174.81,192.53,058.72,708.63,078.1Diamondsיהלומים  gross

נטו :156.41,119.72,895.22,557.82,910.4Thereofמזה: net

סיכה וחומרי 69.82,116.41,535.51,474.41,713.4Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף 91.8614.11,711.41,991.42,302.4Spareחלקי patrs, accessories, tools

שוסף לשימוש forומכשירים current use

אחרות 561.82,319.24,923.55,571.95,902.8Productionתשומות inputs, other

הכל 0ך  nvfftim 347.0969.42,228.43,045.93,239.0Investmentנכסי goods  total
מכשירים ציוד, ,230.7774.61,636.22,125.92,253.2Machinesמכונות. equipment,

implementsואביזריהם and their

accessories

תחבורה 116.3194.8592.2920.0985.8Transpotrכלי equipment

ומטוסים אוניות :58.412.2171.7230.5130.5Thereofמזה: ships and aircraft

פורטו ,9.913.318.815.1Goodsסחורותשלא n.e.c.

מוחזר 28.5149.0218.4217.9249.8RETURNEDיבוא IMPORTS

הכל סך . נסו 1,433.57,845.715,107.118,563.8יבוא §16,697.1NET IMPORTSTOTAL

במבוא. 3 םט'ח ראה 11 See para. 3 in the introduction to this chapter.
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עיקרית קנייה y^■ כלכלי ייעוד לפי יבוא,

0'1<rr מיליוני

צריכה Consumerמוצרי goods

מזה:מזה:
כולל הכלסך תחבורה"מאבני7מזוןJ130HUלצריכה0ך כלי

קנייה :Thereofארץ
Grand totalTotalNondurableThereof:Durabletransport

foodvehicles

199119921991199219911992199119921991199219911992

גולל 16,915.018,813.61,875.3960.8§סך §2,308.0§1,104.0510.6522.1914.5423.41,204.0643.1

האירופיות 8,068.59,450.5863.51,074.7470.7585.4185.3207.4392.8489.3155.3205.9הקהיליות
הכל 0ך 
1,093.11,308.7195.8258572.598.18.811.7123.3160.433.749.0איטליה
0_44.155.722.110.021.68.718.74.60.51.3אירלנד

ולוכסמבורג 1,878.42,391.625.535.411.917.83.35.513.617.67.27.0בלגיה

ריפ 2,012.72,246.9204.3241.186.2112.422.825.8118.1128.755.757.5גרמניה.
83.4139.712.019.28.113.53.27.63.95.700דנמרק
568.0615.771.385.960.369.142.149.811.016.81.44.7ה1לנד

המאוחדת 1,401.01,509.4145.2170.9123.8146.958.766.321.424.00.80.3הממלכה
46.673.410.514.49.513.34.86.01.01.100יוון

172.4203.839.145.824.027.213.915.515.118.611.914.3ספח
52.460.87.413.64.510.32.21.92.93.300פורטוגל
716.4844.8130.3179.948.368.16.86.782.0111.844.673.1צרפת

לסהר האירופי 7,839.21,789.895.8702.458.862.533.632.237.039.95.89.2האיגוד
הכל 0ך  חופשי

\T\nr
68.385.06.06.42.63.31.11אוסטריה 23.43.10
52.454.06.87.46.67.15.96.70.20.300נורווגיה
77.890.30.84.00.73.90.23.50.10.10פינלנד
203.0206.49.313.83.34.70.41.26.09.12.96.2שוודיה
1שוויץ ,436.51,353.072.870.745.543.425.919.527.327.32.93.0

אחרות עיקריות 397.5424.2265.2§82551,048.3§6,740.07,305.0§ארצות §267.2§428.0624.7259.6412.0
הכל 0ך 

47.455.01.32.00.91.20.60.60.40.800אוסטרליה
50.454.046.049.746.049.745.949.7000אורוגואי

66.641.546.816.346.716.246.415.40.10.100ארגנטינה
הברית 3,261.13,234.4233.3310.2145.9174.584.1100.887.4135.732.259.9ארצות

46.859.731.736.731.636.430.935.60.10.300ברזיל
30.936.600000גאבון

אפריקה 234.5267.411.710.08.38.16.86.53.41.900דרום
62.274.74.35.53.94.83.13.50.40.700.2הודו

34.535.31.01.30.70.90.50.60.30.400הונגריה
קונג 142.5183.552.972.330.441.51.34.622.530.800.4הוננ
82.079.623.818.723.318.022.016.10.50.700טורקיה
185.3212.336.948.014.616.01.50.922.332.08.911.9טיואן
733.4998.2286.3411.711.112.90.30.5275.2398.8218.3339.1יפן

45.318.40.91.00.50.50.40.40.40.500פולין
21.46.81.90.71.90.71.90.60000פנמה

28.731.40.40.40.40.40.40.30000קולומביה

הדרומית 79.2102.618.724.37.17.90.10.111.616.40.10.1קוריאה
129.2113.54.04.73.03.32.31.91.01.40.10.1קנדה
12.614.810.914.210.914.010.913.900.200קניה

28.036.61.92.20.91.30.50.51.00.900רומניה
54.677.410.216.98.815.27.212.71.41.700תאילנד

מסווגות בלתי 1,363.41,571.30.61.50.60.70.1000.80.3ארצות
גולמי דלק 1מזה: ,042.91,317.7

הארצות 24.523.356.750.72.776.0§33.837.9§90.582.6§267.3268.3§.תר
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IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

$ million

לייצור Productionתשומות inputsהשקעה Investmentנכסי goods

הכל, גולמייםסך מכונותיהלומים מזה:
יהלומים הכלומעובדיםללא לנמאוציודסך טובין
Total,UnworkedThereof:Goods N.E.C.Country of purchase
diamonds6X01.and workedTotalmachines and

diamondsequipment

1991199219911992199119921991§199219911992

§9,266.410,173.42,708.63,078.13,045.93,239.02,125.92,253.2§18.815.1GRAND TOTAL

3,909.34,514.21,805.62,230.11,487.01,626.81,013.21, 122.63.14.7European Communities
 total

655.3801.80.30.2240.7246.5211.9204.61.01.7Italy
18.738.903.36.83.36.800Ireland
282.6327.71,523.41 ,968.946.558.838.237.50.40.8Belgium and

Luxembourg
1,137.81,299.10.72.6669.4703.4333.7410.30.50.7Germany, F.R.
53.664.3017.756.217.527.20.10Denmark
366.0396.35.51.2125.1131.992.5104.90.10.4Netherlands
810.2884.9274.4256.3170.71965157.2189.30.50.8United Kingdom
35.054.701.14.31.11.400Greece
93.2117.2040.140.825.123500Spain
40.038.804.98.44.98.40.10Portugal
416.9490.51.30.9167.5173.2127.8108.70.40.3France

834.6893.6637.4541.9271.1257.5188.4187.20.30.4European Free Trade
Association  total

Thereof:
52.363.50010.015.110.015.000Austria
42.742.202.94.42.94.400Norway
73.481.903.64.33.64.300.1Finland
85.0109.40.20.2108.482.929.124.10.10.1Sweden
580.1595.6637.2541.7146.2144.8142.8139.40.20.2Switzerland

§4,378.94,619.1262.2299.31,264.61,328.6§904.7923.7§9.19.7Othermain countries
 total

44.151.00.40.31.61.61.61.600.1Australia
4.44.30000000Uruguay
19.624.800.20.40.20.400Argentine

2,058.02,029.9100.084.3866.3804.3681.3674.03.55.7U.S.A.
13.721.20.61.30.80.40.80.400.1Brazil
30.936.600_00Gabon
217.1251.405.65.75.65.70.10.3South Africa
6.69.851.159.00.20.40.20.400India
32.833.600.70.40.60.400Hungary
60.281.914.515.614.913.714.913.700HongKong
53.358.62.902.02.32.02.200Turkey
98.7108.0049.756.349.054.900Taiwan
160.9193.33.41.8282.8391.3117.8120.300.1Japan
43.716.800.70.60.70.600Poland
12.06.11.106.400000Panama
28.330.9000.100.100Colombia
50.360.4010.217.99.216.700South Korea
113.996.00.81.110.311.49.311.00.20.3Canada
1.50.600.200.2000Kenya
23.331.30.11.02.72.12.32.000Romania
21.023.420.735.62.71.52.71500Thailand

1,284.61,449.266.699.36.318.26.317.85.33.1Unclassified countries
1,042.91,317.7Thereof: crude oil

§143.6146.53.46.823.532.1§ /9.619.76.30.3Other countires
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חדשים בשקלים לדולר ממוצע ותשלום מסים היבוא, ערן
כלכלי ייעוד לפי היבואן, ע"י

היבוא Valueערך of importsWo (מיליוני ססים

n"wדולריםמיליוני הכלמיליוני מכססך
היבוא של כלכלי $"עוד millionNIS millionTotalCustoms duty

19911992199119921991199219911992

גולל 16,915.018,813.638,915.246,423.64,282.15,652.41,085.91,400.2סך

מ0וסים, אוניות, ללא 12,501.513,891.628,775.634,257.24,192.35,547.11.006.61מזה: ,307.2
ודלק יהלומים

הכל סך  תצרוכת 1,875.32,308.04,320.85,686.01,901.22,639.5252.8377.4מוצרי
שוטפת ,960.81לצריכה 104.02,206.22,716.3494.6643.1134.9778.5

ו0בק משקאות ,liar510.6522.11,168.41,282.7332.2452.070.787.0
והנעלה 92.6147.1214.5362.853.455.115.627.8הלבשה

בית למשק וציוד 100.9127.4232.2313.021.525.712.116.8ריהוט
62.386.4143.3213.64.26.14.26.1תרופות

ותרוביבים בידור 91.597.0210.6238.926.231.316.620.3מוצרי
102.9124.0237.2305.357.172.915.720.5שונות
914.51,204.02,114.62,969.71,406.61,996.4117.9198.9כניק"מא

בסיסי 107.0110.9246.1274.520.122.68.010.8ריהו0
בית למשק 170.1205.5392.4507.8173.4208.717.223.0ציוד

רפואי 12.515.128.937.41.82.41.82.4ציוד
תחבורה 423.4643.1983.21,583.9950.51,394.176.0144.2כלי

ותחביבים בידור 165.4185.9379.8458.7246.6350.411.914.2מוצרי
יקר1ת ואבנים שעונים 36.143.584.2107.414.218.23.04.3תכשיטים,

הכל 0ך ■ לייצור 11,975.013,251.527,546.732,698.41,154.51,308.6606.8722.8תשומות
ודלק יהלומים ללא 7,793.98,460.017,924.020,847.81,075.01,209.7537.8636.2מזה:

176.4197.7403.3487.79.711.78.310.0מספוא
לחקלאות אוזרים גלם 52.357.1120.4140.72.83.42.83.4חומרי

112.8133.0258.9327.911.16.65.26.6חי0ים
סויה 107.3123.1247.2304.34.96.14.96.1פולי

אחרים גולמיים מזון 310.9339.2712.5836.138.344.431.932.7מוצרי
וחוטים 535.5640.01,237.51,576.2115.4119.443.064.6בדים

ומעובדים גולמיים 2,708.63,078.16,251.57,613.2יהלומים

ומוצריהם פלדה 710.6679.81,637.11,651.569.070.342.142.9ברזל,
ומוצריו 201.4202.3466.9499.731.225.121.421.7עץ

סיכה וחומרי 1,474.41,713.43,371.24,237.479.598.969.086.6דלק
ומרחסים משאבות 82.3106.4189.4262.614.119.55.17.4מנועים,

ואביזריהם רכיבים חילוף, 1,588.51חלקי ,856.03,648.24,588.9341.5427.9120.8156.5
שוטף לשימוש ומכשירים 402.9446.4920.91,102.355.658.633.541.2כלים

אחרים גלם 3,511.13,679.08,081.79,069.9381.4416.7218.8243.1תומרי

הכל סר  השקעה 3,045.93,239.07,008.97,999.51,224.01,701.7223.9297.4נכסי
ומסוסים אוניות ללא 2,815.43,108.56,492.07,683.71,213.71מזה: ,695.3213.6291.0

ואביזריהם מכשירים 2,125.92,253.24,893.15,573.4358.0423.3144.0166.9מכונות.
יבשתיים תחבורה 689.5855.31,598.92,110.3855.71,272.069.6124.1כלי

ומטוסים 230.51305516.9315.810.36.410.36.4אוניות

פורטו שלא 18.815.138.839.72.42.62.42.6סחורות
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VALUE OF IMPORTS, TAXES AND AVERAGE PAYMENT IN
NIS PER U.S. DOLLAR BY IMPORTER, BY ECONOMIC USE

Taxes (NIS million)בשח ממוצע תשלום
יבואלזולו

חובה קניהתשלומי Averageסס payment in NISEconomic use of imports
SurchargesPurchase taxper import dollar

199119921991199219911992

53.6 48.03,148.24,198.62.552.77GRAND TOTAL

Thereof: excl. ships, aircraft
53.6 48.03,137.74,186.32.642.87diamonds and fuel

39.6 33.11,615.32,222.53.323.61CONSUMER GOODS  TOTAL
39.633. J326.6425.02.813.04Nondurable
36.4 ■ 29.9231.6328.62.943.32Food, beverages and tobacco

37.827.32.892.84Clothing and footwear
9.48.92.512.67Furniture and household equipment
2.372.55Medicines
9.611.02.592.79Articles for recreation and hobbies

3.2 3.238.249.22.863.03Miscellaneous
1,288.71,797.53.854.12Durable
12.111.82.492.67Basic furnishing
156.2185.73.333.49Household equipment
2.462.65Medical equipment
87451,249.94.574.63Transport vehicles
234.7336.23.794.33Articles for recreation and hobbies
11.213.92.732.92Jewellery, watches, precious stones

14.0 14.9532.8571.82.402.57PRODUCTION INPUTS  TOTAL
14.0 14.9522.3559.52.442.61Thereof: excl. diamonds and fuel
1.7 1.42.342.52Fodder

2.362.53Other agricultural raw materials
5.92.39252Wheat

2.352.52Soya beans
10.0 6.30.11.72.412.60Other rawfood products
1.2 0.472.053.62.532.65Fabrics and yarn

2.312.47Diamonds, unworked and worked
26.927.42.402.53Iron, steel and articles thereof
9.83.42.472.60Wood and articles thereof
10.512.32.342.53Fuel and lubricants
9.012.12.472.66Engines, pumps, compressors
220.7271.42.512.70Spare parts and accessories
22.117.42.422.60Tools and implements for direct use

1.1 0.9161.7172.52.412.58Other raw materials
1,000.11,404.32.702.99INVESTMENT GOODS  TOTAL
1,000.11 ,404.32.733.02Thereof: excl. ships and aircraft
214.0256.42.472.66Machines, equipment and implements
786.11,147.93.563.95Land vehicles
2.292.46Ships and aircraft

2.442.64GOODS N.E.C.
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כספים

כוללים 9.2 בלוח "אחר" אחרים. פיקדוטת
קצוב, לזמן הבנקאיים במוסדות הציבור פיקדונות
0חיר1ת פיקדון תעודות ארוך, לטווח צמודים פיקדונות

אחרים. וזכאים ופיקדונות
של פיקדונות הם ח/ץ במסבע הציבור פיקדונות
דרישה לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי
בישראל. הבנקאיים במוסדות המופקדים קצוב, ולזמן

(עו''ש) ושב עובר חשבונות מוחור
במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסד
כולל נזילים, נכסים בדבר ישראל בנק הוראות
וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים, בנקים
חלות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים מוסדות
בנקים למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן עליהם

כספיים). ומוסדות להשקעות
במוסדות עו"ש פיקדונות הם עו''ש חשבונות
אף לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
למשכנתאות בנקים של עו"ש פיקדונות כלולים לא

להשקעות. ובנקים
ממוצע הוא עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבונות של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמטי
הממוצע הוא עו"ש חשבונות של חודשי ממוצע עו"ש.
החודש בסוף עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של

שאחריו. החודש ובסוף השו0ף
החיובים כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
המחזור שיעור ערש. לחשבונות השנה במשך שנעשו

הנוסחה: פי על מחושב השנתי

עו"ש לחשבונות חיובים

עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע

מכוון אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי

החופשיים מהאמצעים אשראי חופשי: אשראי
מאמצעיו הבנק השתתפות לרבות הבנק, של
למתן מאושרים מפיקדונות באשראי החופשיים
ולמעט דרישה, לפי בפיקדונות חובה ויתרות הלוואות
באשראי החופשיים מאמצעיו הבנק השתתפות

מוכוון.
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
השתת למעט הלוואות, למתן מאושרים מפיקדונות

החופשיים. מאמצעיו הבנק פות
 הבנקאיים המוסרות של סטטיסטיקה מקור:

ישראל. בנק

ערן ניירות
מכפלת הוא כלשהו ביום ערך נייר של שוק ערך

יום. באותו בבורסה בשערו הנקוב הערך

כלל
מובאים 7ה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
9.9 עד ו9.4 9.2 ,9.1 בלוחות שוטפים. במחירים
 ר9.10 9.3 ובלוחות שנה, לסוף יתרות 

חודשיים. סכומים של סיכומים
המחירים במדד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש
אחוז צוין שנח לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן,
לעומת דצמבר של לצרכן המחירים במדד השינוי
ובלוחות לוח, בכל המצוינת הקודמת בתקופה דצמבר
של השנתיים הממוצעים בין השינוי אחוז  האחרים

המחירים. מדר
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודים יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן, וכד') שונה מחירים למדד צמודים יש למט"ח,
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
ופיקדו הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

(ערש). דרישה לפי הציבור נות
דרישה לפי הציבור פיקדונות הם ערש פיקדונות
ופקודות המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על

ישראלי. במטבע לתשלום
צמודים לא פיקדונות קצוב: לזמן פיקדונות

ויותר. לשבוע
הנובעים תושב, פיקדונות פיצו"ם. 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
יפסיק לא שהחוסך בהנחה החוסך, כלפי הבנק
שיקבל כך החיסכון, תקופת תום לפני חשבונו
היתרה 1981 ב החל הקרן. על מלאה הצמדה
המענק. על הצמדה הפרשי גם כוללת המשוערכת
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את משקפים לתקופה מתקופה במדד השינויים
התשואה בשיעור זמן נקודות שתי בין שחלו השינויים

מתייחס. הוא שאליהם הניירות של הכולל
התשואה שיעור מדד מוצג ר2ו.9 9.1 ו בלוחות

השנה. לסוף הכולל
נפרדת, קבוצה שהיו חוץ, במטבע נסרורות מניות
הכלכלי הענף לפי ,1984 בינואר החל מסווגות,
מימון. מוסדות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשת"כו
מניות רק נותרו במט"ח הנסחרות המניות בקבוצת

חוץ. במטבע הנקובות
לניירות בבורסה מחושבים המחים ב1982, החל

אביב. בתל ערך
אביב. בתל בע"מ, ערך לניירות הבורסה מקור:

חליפין שערי
רשמי חליפין שער נהוג היה 1977 שנת עד
הדולר ובין לירה) (אז: הישראלי המטבע בין קבוע
בשער. פיחותים נערכו פעם מדי כאשר ארה"ב, של
מדיניות הונהגה 1977 לאוקטובר עד 1975 מאמצע
אך תכופים היו הפיחותים כאשר הזוחל" "הפיחות

פעם. כל נמוך בשיעור
המטבע, שער על הפיקוח הוסר ב28.10.1977
נייד החליפין שער כאשר חופשי, מ0חר בו נערך ומאז
מועדי 1974 עד מוצגים 9.13 בלוח יום. מדי ומשתנה
שערי מוצגים 1977 ספטמבר עד מ1975 הפיחותים.
1977 מדצמבר שנה. רבע כל לסוף הרשמיים החליפי!
שנה, רבע כל לסוף היציגים החליפין שערי מוצגים
ושער קנייה שער בין ממוצע הוא היציג השער כאשר

מכירה.

ישראל. בנק מקור:

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
שוטפים, במחירים הם העסקות ונפח השוק ערך
משינוי ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי חלק

המסחר. בהיקף

ערך ניירות מדדי

שיעור של מדד הלשכה עורכת 1977 בינואר החל
החוב ואיגרות המניות לכל המתייחס כולל תשואה
את מודד זה מדד בבורסה. הרשומות הנסחרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים
נמדדו השערים, שינו" למדידת בנוסף כלומר: החוב,
הצמדה (כולל וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם
ותקבולים הטבה ממניות תקבולים הריבית), על

מזכויות.
ענפי (כמו לקבוצות הכולל התשואה שיעור מדר
של משוקלל כמרד מתקבל חוב) אגרות סוגי מניות,
נייר כל של המשקל כאשר הבודדים, לניירות מדדים

שלו. השוק ערך הוא

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים

(1963) ערך ניירות מדרי 13
(1968) חוב איגרות של התשואה 27

281 כספים



FINANCIAL ASSETS HELD BY THE
PUBLIC

NIS million, at current prices;
end of year balances

שבידי הכספיים הנכסים
הציבור

שוטפים; במחירים ש''ח, מיליוגי
שנה בסוף ■תרות

י1991י§19801985198819891990 1992

במחירים השינוי 20,970.061.720.717.618.09.4Percentאחוז change in
consumerלצרכן2 prices2

מוחלטינ 1Absoluteמספרים numbers
הכל 22565,115121,445162,814192,313243,887329,520TOTALסך
תשלום 79893,6555,3046,3457,4559,753Moneyאמצעי supply

קצוב לזמן 33,4257,94011,53814,75919,23522,765Timeפיקדונות deposits
חוץ במטבע 22,6,4348,1938,64710,18612,46316,933Depositsפיקדונות in foreign currency
הציבור בידי חוב 232,7186,4408,93110,12816,52022,749Bondsאגרות held by the public

367,5828,79015,42320,06029,45674,054Sharesמניות
בנקים מניות :234,6002,5382,8743,1371,1103,059Thereofמזה; bank shares

פיצויים 204,1946,8737,1528,57210,05212,075Restitutionפיקדונות accounts
ופיקדונות חיסכון 4013,80525,75430,82530,71533,82034,199Savingתוכניות schemes and linked

ארוך לזמן longtermצמודים deposits
גמל 7425,96853,80074,99491,548114,886136,992Socialקופות insurance funds

חיים andוב'סוח life insurance

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן
תשלום 3.11.53.03.23.33.02.9Moneyאמצעי supply

קצוב לזמן 1.15.36.57.17.77.9.6.9Timeפיקדונות deposits
חוץ במנובע 9.99.96.85.35.35.15.1Depositsפיקדונות in foreign currency
הציבור בידי חוב 10.44.25.35.55.36.86.9Bondsאגרות held by the public

16.111.67.29.510.412.1225Sharesמניות
בנקים מניות :10.37.12.11.81.60.50.9Thereofמזה: bank shares

פיצויים 8.76.45.74.44.44.13.7Restitutionפיקדונות accounts
ופיקדונות חיסכון 17.921.221.218.916.013.910.4Savingתוכניות schemes and linked

ארוך לזמן longtermצמודים deposits
גמל 32.839.944.346.147.647.141.6Socialקופות insurance funds

חיים andוביסוח life insurance

1 As from 1991 Public' does not include Social
Insurance Funds.

2 December as against December of previous year specified
in the table.
Source: Bank of Israel Annual Report.

גמל. קופות כולל אינו הציבור ב1991 Vnn
בלוח נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר

ישראל. בנק דוח המקור:
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MONEY SUPPLY AND DEPOSITS
OFTHE PUBLIC

NIS million, at current prices; end of year

ופיקדונות תשלום אמצעי
הציבור

שנה סוף שוטפים; במחירים ש'ח, מיליוני
הציבור פיקדונות

ישראלי במטבע הציבור חוץפיקדונות במטבע
Money supply תשלום .wr>xDeposits of the public inDeposits of the

שינוי St.Israeli currencypublic in foreign
במחירים
לצרכן1

Q/o change

currency

□'!mmחסכון בתוכניות
inהציבור Inפיקדונותבידי saving schemesבידי :nor

non^umprהכל "10Currency
held by

הכלאחריעו"ש חוץסך תושבי

prices1TotalCurrentniTpsnהצמדה ■ynoni nonOther2TotalThereof:
the publicdepositsDepositsInterest and linkageheld by

differentialsforeigners

198072525 12625 74
198520.970.09894815088.010 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 27,632
198920.75,3042,2243,0808,055 16,94315,32415,588 31,388
199017.66,9512,8174,1348,901 19,53419,79818,737 36,672
199118.07,9083,2284,68011,767 22,33422,56122,198 42,836
19929.40,4914,0976,39436,87632,47628,295 53,420

ha tahlarpvim yd war cno^ifiotr in1 December as aaainst Difnifmhpr nf i

ANNUAL TURNOVER OF
CURRENT ACCOUNTS OF THE
PUBLIC IN BANKING
INSTITUTIONS
At current prices

של שנתי מחזור
של עו"ש חשבונות

בנקאיים במוסדות הציבור

שוטפים במחירים

לצרכן' במחירים <n'v! Voעוש nnawnעוש לחשבונות DOi'n*שנתי מחזור שיעור
"/>, change in comsumer pirces1Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover2

n1"10ילי1נNIS million

1980342105.8

198522,400.03129,113416.5

198648.1865249,010287.9

198719.91,394316,860227.3

198816.31,802300,862167.0

198920.22,368354,454149.7

199017.23,122557,099178.4

199119.03,927787,301200.5

199212.04,712866,031183.8

Annual average as against average of previous year specified in the
table.

2 See explanation in introduction.

בלוח. נקובה קודמת שנה iui usinn nniitr ■arw m\rm
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

v!n במ0בע
In foreign
currency

in Israeli currency, at current prices שוטפים במחירים ישראלי, במטבע

מוכוון אשראי
Directed credit

פיקדונות מתוך
למתן מאושרים

הלוואות
From earmarked

deposits

אשראי
חופשי

Nondirected
credit

הכל2 סך
Total2

'/re/ Vc

'nOJ
לצרכן1

'h change in
consumer
prices1

n~e/ מיליוני
NIS million

42

9,157
9,640
10,279
9,806
11,026
12,110
13,449
15,572

Percents
9.4 67.3

68.5
58.0
46.4
39.3

34.9

31.2

29.6

16.4

23.3

31.5
42.0
53.6
60.7

65.1

68.8
70.4

83.6

DTinK

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

n"tu ■iiytn

NIS million
40

10,946
17,060

26,160
35,333

44,136
55,100
69,933
87,282

20,970.0
19.7

16.1

16.4

20.7

17.6

18.0

9.4

1980
1985
1986
1987

1988

1989
1990
1991

1992

1 December as against December 01 previous year specilied in the table
2 Incl. credit to mortgage and investment banks as of 1980.

בלוה. נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר
ולהשקעות. למשכנתאות לבנקים אשראי כולל 1980 מאז

CREDIT TO THE PUBLIC BY AND
THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND
FINANCIAL INSTITUTIONS
NIS million, at current prices; end ofyear

באמצעות לציבור אשראי
למשכנתאות בנקים
ומוסדות ולהשקעות

כספיים
שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח, מיליוני

לצרכן1 o'7'noj <\y<o <yQלמשכנתאות בתעשייהבנקים להשקעות כספ"םבנקים מוסדות

"/>, change in consumer prices'Motrgage banks
industrial investment

banks
Financial institutions

19801051

19847,288.41,565604143
1985185.25,1271,775444
198619.76,5502,083442
198716.17,9902,466524
198816.410,4683,092593
198920.713,7223,391328
199017.618,1022,451319
199118.025,429
19929.430,491

 לטיל. 1 הערה ראה 1

1 See note 1 above
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CREDIT TO THE PUBLIC BY
BANKING INSTITUTIONS, BY
ECONOMIC DESTINATION1
At current prices; end of year

באמצעות לציבור אשראי
בנקאיים, מוסדות
כלכליי ייעוד לפי

שנה סוף שו00ים: במחירים

1980198519881989199019911992

במחירים שינוי 20.97061.720.717.618.09.4Percentאחוז change in

consumerלצונן' pirces2

שיח מיליוני  הכל 8320,05545,15155,16667,21071,39387,464TOTALסן  NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ציבוריים 9.810.87.58.19.08.98.3Publicשירותים services

:Thereofמזה:

מקומיות 6.95.74.45.15.65.755Toלרשויות local authorities

היהודית 0.20.20.20.10.30.10.1Toלסוכנות the Jewish Agency

הלאומיות andולקרנות National Funds

ומים 4.42.61.31.51.61.31.3Electricityחשמל and water

כספיים 11.616.813.215.213.311711.4Financialמוסוות institutions

8.511.114.312.312.410.79.1Agricultureחקלאות

27.922.821.118.219.121.420.7Industryתעשייה

2.43.14.85.96.59.510.1Buildingבנייה

14.18.28.410.911.311.812.3Commerceמסחר

5.86.24.54.13.54.54.2Transportתונלה

אחרים 2.04.34.02.73.11.51.7Otherשירותים services

פרסיים 4.75.716.616.315.617.919.8Privateאנשים persons

חוץ 7.37.12.42.72.80.81.1Foreignחוטני residents

ידוע ובלתי אחר 1.51.31.92.11.8Other"עוד destination and

not known

Up to 1 990 includes credit form deposits of the government and
the public for granting of loans (including loans for payments
of taxes) and credit in foreign currency. As from 1991 does not
include credit fromdeposits for granting loans.
December as against December of previous year specified in
the table.

(לרכות הלוואות למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1990 עד 1
אשראי כולל אינו 1991 החל חוץ. במטבע ואשראי מסים) לתשלום הלוואות

הלוואות. למתן מפיקדונות
בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2
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REVALUATED BALANCE1 IN

SAVING SCHEMES

NIS million, at current prices; end of year

המשוערכת1 היתרה
החיסכון בתוכניות

שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח, מיליוני

1984198519881989199019911992

כמהירים השינוי 185.261.720.717.618.09.4Percentאחוז change in

consumerלצרכן' prices2
הכל 4,12311,09820,72625,44828,97734,77837,651TOTALסן

ואחרות מדדיות 2,6046,07413,24615,87819,44924,72027,264CPIתכניות indexedschemes
הכל 0ך and other total

רבתכלית1 :7791,8161,7441,650Thereofמזה: Multipurpose
'Lamatmid■582701,9693,164למתמיר

Ratsif■1941,2221,6641,902רציף
"Tesua"1606,3478,434תשואה

למטבע צמודות 7152,7303,5033,0393,1623,4964,024Exchangeתכניות rate indexed
הכל סל  schemesחוץ  total
לדולר צמוד .nm6091,9681,9721,876Thereof: Dollar linked

 לדולר 1067621,3951,017Dollarצמוד linked 
חודשית monthlyהכנסה income

לדולר צמודות 8042,2943,9776,5316,3666,5626,363Optionalתכניות Dollar/CPI
למרר schemesאו

1 See introduction.
2 December as against December of previous year specified in

the table.

SECURITIES
BONDS REGISTERED ON THE
STOCK EXCHANGE, BY TYPE

Market value at current prices; end of year

מבוא. ראה 1

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2

רשומות חוב איגרות
סוג לפי בבורסה,

האיגרת
שנה סוף שוטפים; במחירים שוק, ערן

ערן ניירות

1980198519881989199019911992

במחירים ■iD'yjn TinN20,970.061.720.717.618.09.43ercent change in
consumerלצרכן' prices'

שח מילי1ני  הכל 356,28825,99941,11748,70067,23984,655TOTALסן  NIS million
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

המחירים למדד 93.178.392.293.293.792.789.8Linkedצמודות to the Consumer
Priceלצרכן Index

מלאה 41.429.982.891.693.792.789.8Linkedהצמדה 100o/
חלקית' 51.748.49.41.6Partiallyהצמדה linked2
חוץ למ0בע 0.414.74.74.54.56.09.0Linkedצמודות to foreign currency
חוץ במטבע 6.57.01.40.90.60.50.3Tradedנסחרות in foreign currency

למ0בע או למדד 1.71.41.10.80.5Linkedצמודות to the Consumer
Priceחוץ Index or to foreign

currency
צמודות 0.4Unlinkedלא

1 December as against December of previous year specified in
the table.

2 Incl. Optionally Linked Bonds and DoubleOption Linked Bonds.

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

צמודה. כפולה וברירה ברירה מסוג איגרות גם כולל 2
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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 סוף שוטפים; במחירים שוק, ערן

1980198519881989199019911992

במחירים השינוי 20,970.061.720.717.618.09.4Percentאחו! change in
לצרפו'

שיר/ מיליוני  הכל 03611,4369,38616,10421,62732,52876,976ך
consumer prices'

TOTAL NISmilion
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
מסחריים 64.471.333.418.615.23.44.0Commercialבנקים banks and

לאחזקות bankוחברות holding
בנקאיות

למשכנתאות 4.41.03.04.13.13.12.8בנקים
companies

Motrgage banks
מימון מוסדות

ענפיים
1.41.42.42.01.81.70.8Specialized financial

institutions
בי0וח 2.21.13.24.93.83.62.8Insuranceחביות companies

להשקעה 9.34.511.813.815.418.217.3Investmentחברות companies
12.114.929.331.330.239.346.7Industryתעשייה

ושירותים 1.92.26.57.915.716.314.0Commerceמסחר and services
בינוי, ,4.03.49.916.312.813.510.7Landמקרקעין, construction,
והדרים developmentפיתוח and

citrus groves
וגז נפ0 חיפושי 0.30.20.51.10.80.90.9Oilחברות and gas prospecting

קורמת. שנה של דצמבר לעומת דצמבר 11 December as against December of previous year.

TURNOVER, MARKET VALUE
AND ANNUAL RATE OF TURNOVER
AT THE STOCK EXCHANGE,
BY TYPEOF SECURITY
NIS million, at current prices

ערן עסקאות, נפח
המחזור ושיעור שוק

בבורסה, השנתי
הנייר סוג לפי

שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

Percent
change in

consumer pirces1

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי1

Annual rate of turnover2
)percentages)

שוק ערן
ממוצע

Average market
value

עסקאות נפח
Turnover

אחוז
במחירים שינוי

לצרכן'

All securities3
1980

22,400.01985
148.11989
17.21990
19.01991
12.01992

Shares4
1980

22,400.01985
148.11989
17.21990
19.01991
12.01992

Linked bonds

43.3
14.2
22.7
22.9
27.9
31.1

73.7
10.6
40.8
42.6
50.0
51.0

38.1
12,394.8
47,931 .8
64,660.6
90,505.6
129,926.9

17.3
8,302.9
13,167.8
19,057.3
31,960.9
54,724.0

16.5
1,765.1
10,900.2
14,832.3
25,210.8
40,370.2

12.8
881.7

5,370.1
8,124.3
15,963.5
27,897.1

הניירות3 כוי

22,400.0
148.1
17.2
19.0
12.0

מניות4

22,400.0
148.1
17.2
19.0
12.0

צמודות חוב איגרות

1980
1985
1989
1990
1991
1992

1980
1985
1989
1990
1991
1992

19803.720.817.71980
198522,400.0883.44,091.921.622,400.01985
1989148.15,530.134,764.015.9148.11989
199017.26,708.045,603.314.717.21990
199119.09,247.358,544.715.819.01991
199212.012,473.175,202.916.612.01992

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 convertible into shares.

בלוח. נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע !

מעוגלים). (בלתי שלמים מספרים פי על חושב השיעור 2
באיגרות נכללו לא אשר לאצמודות חוב ואיגרות מלוות גם נכללו 1980 ער 3

צמודות. רווב
במניות. להמרה הניתנים ערן ניירזת נם נכללים ב1981 החל 4
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INDICES OF RATES OF RETURN
FOR BONDS AT THE STOCK
EXCHANGE
End of year

תשואה שיעורי של D'Tor
חוב לאיגרות כוללים
בבורסה הנסחרות

שנה סוף

ניתנות חוב איגרות

במניות להמרה
Bonds convertible

into shares

Thereof:

10o",4nnr11D*
חוץ למטבע

Linked 100"/ to
foreign currency

nnnoj
7//ץ במטבע
Traded in

foreign currency

לצרכן המחירים למדד צמודות
Linked to the consumer price index

n'jtrn
Partly Fully

הכל סך
Total

חוב איגרות
הכל סך 
Bonds
 Total

Index of Rate of Return
Base: 31 XII 1988 = 100.0

63.1

72.1

88.7

100.0

153.2

180.3

246.3

378.0

72.9

68.3

81.8

100.0

131.7

135.8

158.9

208.5

71.9

71.6

82.0

100.0

142.3

167.8

187.7

291.5

Index of Rate of Return
deflated by the Consumer Price Index
Base: 31 XII 1979 = 100.0

ויו מדד
בסיס:

כולל תשואה ■עור
31.12.1988=100.0

198556.553.651.357.8

198665.064.562.968.8

198781.280.880.383.5

1988100.0100.0100.0100.0

1989138.9139.2140.5120.4

1990153.8154.7156.2147.9

1991180.8181.8183.5165.8

1992212.2211.1213.2

ש מדד
מנוכה
ב0י0:

בולל תשואה עור
לצרכן המחירים במדד
31.12.1979=100.0

1979100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1980107.7109.7108.4110.488.693.3173.3

1981100.4101.4102.3100.598.987.8228.9

1982100.6100.5102.099.1101.097.7297.0

198399.696.397.395.3114.786.7169.6

1984104.9100.798.6102.4118.7116.2223.0

198592.191.089.991.998.484.9229.8

198688.591.492.091.381.866.4219.2

198795.298.8101.195.580.768.5232.3

1988100.8105.0108.298.384.672.0225.1

1989116.0121.1125.998.099.778.5285.7

1990109.2114.4119.1102.3100.068.8285.9

1991108.8113.9118.697.294.868.2331.0

1992116.7120.9125.9134.681.8.464.4
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INDICES OF RATES OF RETURN
FOR SHARES TRADED AT THE
STOCK EXCHANGE
End of year

שיעורי של מדדים
בוללים תשואה

בבורסה הנסחרות למניות
שנה סוף

הכל W\r\\m.חברותמוסדותסך
בנקים ופיתוחinooוסוכנויותמימוןבנקיםבנקיםללא חיפושיjiarnבינוי

הכל חקלאות)ושירותיםביטוחענפייםלמשכנתאותמסחרייםמסחרייםסך נפטn"iwn(ללא

TotalTotal excl.ComMortgageSpecializedInsuranceTradeLand constructionIndustryInvestmentOil
commercialmercialbanksfinancialcomandand developmentcompaniespros

banksbanksinstitutespaniesservices(excl. agirculture)pecting

Index of Rate of Return
Base: 31 XII 1988 = 100.0

בולל תשואה שו1ור נזוד
31.12.1988=100.0 בסיס:

198563.260.464.034.059.371.552.454.369.051.347.4

80.2100.071.267.571.0133.8106.6117.6100.090.2118.6

98.0123.586.798.792.3129.4137.7138.5119.0127.9101.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

175.8196.0130.6236.3154.1250.1192.9271.8171.1193.8152.8

202.3228.5142.1326.8159.2255.1198.7299.3208.2250.2130.3

315.0371.4197.5352.3231.2360.2286.7438.6378.4438.2221.1

609.7716.5413.3730.1329.3773.6492.2714.4781.5917.8280.5

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Index of Rate of Return
deflated by the Consumer Price Index
Base: 31 XII 1979 = 100.0

כולל תשואה שיעור מדד
לצרכן המחירים במדד מנוכה

ב100.0:00=31.12.1979

1979100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1980163.3196.2140.6192.5127.7194.6246.3279.2324.8168.6229.1

1981206.2210.0187.3194.6132.8175.4348.7358.6365.1166.0134.7

1982352.5503.3242.2452.7283.5490.1959.21,194.5698.5427.1178.2

1983114.299.4120.6141.157.976.5129.7178.7168.971.432.2

1984144.492.8174.456.766.668.2122.9175.9172.668.320.5

1985149.297.4178.848.463.662.5131.7153.5197.965.430.7

1986158.1134.8166.180.363.597.6223.9277.9239.596.164.1

1987166.4143.2174.2101.271.181.3249.1282.0245.7117.447.0

1988145.899.7172.688.066.254.0155.4174.9177.378.940.0

1989212.4161.8186.7172.384.6111.9248.3393.8251.4126.750.7

1990207.9160.5172.7202.774.397.1217.5368.7260.1139.036.7

1991274.3221.1203.4185.291.4116.2266.0457.9400.6206.352.8

1992485.3389.9389.1350.8119.0228.1417.5681.8756.3395.061.2
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9.13
של החליפין1 שער

ב"ווס הישראלי השקל
ארה"ב של לדולר

EXCHANGE RATE1 OF THE
ISRAEL SHEQEL AGAINST THE
U.S. DOLLAR

במועד
הפיוהות

At devalua
tion date

At end of quarter year שנה רבע בסוף

IIIIIIIV

הבריח ארצות של לדולר ישן Oldשקל IS per U.S. $
Up to 18 1X1949 0.02519750.6000.6120.7000.710עד

19 IX 194931 XII 19530.03619760.7520.7970.8420.881
1 11954911 19620.18019770.9320.9441.0331.539

1011 196218X1 19670.30019781.6421.7841.8351.902
19X1 196721 VIII 19710.35019792.1422.5252.8953.535
22 VIII 19719X1 19740.42019804.1484.9685.9057.548
10X1 197417 VI 19750.60019818.87011.67613.44015.604

198219.15924.08029.06033.650
198339.58147.52063.687107.770

של לדולר הדש הבד*שקל .U.Sארצות $ NISת per
19840.15330.23640.40130.6387
19850.85851.26241.48521.4995
19861.49891.49911.49101 .4864
19871.60651.60881 .60931 .5386
ו19881.5596 .62281 .64321.6850
19891.81952.01111 .98301 .9630
19901.99402.07802.05702.0480
19912.26102.39502.39302.2830
19922.40402.44402.73902.7640

1 . See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה

REPRESENTATIVE RATES OF
EXCHANGE FOR SELECTED
CURRENCIES
NIS

יציגים מטבע npe/
נבחרות ארצות של

rrtu

שנתי רבעוניממוצע ממוצע
rmn'Annual averageQuarterly average 1992Unit
ofמטבע currency

19911992IIIIIIIV

הברית ארצות דולר 12.27912.45902.34362.43122.44502.61631 U.S. dollar
שסרלינג לירה 14.01944.33284.15194.39054.66694.12171 Pound sterling

גרמני מרק 11.37451.57801 .44871.50601.67101 .68621 German mark
צרפתי פרנק 10.40420.46550.42570.44690.49290.49671 French franc
הולנדי גולדן 11.21981.40151 .28701.33751 .48241 .49911 Dutch guilder
שוודי כתר 10.37690.42380.39880.41710.45740.42181 Swedish krona
נורבגי כתר 10.35150.39650.36910.38520.42250.40921 Norwegian krone"
קנדי דולר 11.99012.03471.99182.03562.03812.07341 Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 10.82470.86210.82940.85460.88280.88161 S. African rand
בלגי פרנק 10§0.66760.76660.70380.73190.81110.819510 Belgian francs

איסלקיות ליר0ות 1000§1.83962.00271.92621.99752.16351.92351000 Italian lire

יפני "ן 1001.69541.94331.82451.86641.95662.1256100 Japanese yen
שוויצ1 פרנק 11.59021.75431.61271.64621.87611.88241 Swiss franc

המסבע קרן זסמ 13.11533.46343.25473.3785355033.67011 SDR. I.M.F.

הבינלאומית
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מחירים

הגדרות (ר' חקלאית תפוקה של מחירים למדד פרט
מחירים}. של לסטטיסטיקה בירחון והסברים

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד 0ל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת ב"חס המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למסרות
ולהביאן שונות, בסיס לתקופות ב"חס המוצגות מדר,
קישור של הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על
ידי על היא בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד
המדד הוא הקשר" "מקדם קשר". ב''מקדם הכפלתו
הבסיס פי על שחושב החדשה, הבסיס תקופת של

מאה. חלקי הישן,

לצרכן1 המחירים מדד
המדד שימושי

ניירות להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
לתעריפי היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך

במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר

המדד אוכלוסיית
ולשירותים לסחורות מתייחס לצרכן המחירים מדד
ביישובים שהתגוררו המשפחות כל ידי על שנצרכו
מחירי את מדדו 1969 דצמבר עד המדדים עירוניים.
בלבד. עירוניות שכירים משפחות של התצרוכת סל
והשירותים המצרכים כל את כולל המדד סל

למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו
המרכיבים המצרכים של הסיווג 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
הוצאות סקרי פי על כלל בדרך מתקבל הבסיס

המשפחה.
1988 בינואר החל המחושב המדד, משקלי
הוצאות סקר פי על נקבעו ,1987 ממוצע בסיס על
הוערכו המשקלים, לצורךחישוב .31986/87 המשפחה

.1987 במחירי הסקר נתוני

המחירים איסוף ושי0ת המצרכים מדגם
התצרוכת סעיפי של המחירים ברמת השינו"ם את
של לצרכן המחירים במדד השינויים פי על אומדים

כללי
המחירים מדדי מכ1רת

השינוי אחוז את למדוד היא המחירים מדרי מסרת
קבוע "סל" לקניית הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל
סל עבור המתקבל בפדיון או ושירותים, מצרכים של
והשירותים המוצרים סל ושירותים. מוצרים של קבוע
שהשתקפו כפי "צור, או תצרוכת דפוסי מייצג
מדד כל של בסיס תקופת המהוה מסוימת, בתקופה
באיכות ושירותים מצרכים כולל מדד כל סל ומדר.
שהשינויים כך ערך, שוות או משתנות בלתי ובכמות

בלבד. מחירים שינו" משקפים במדד

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מדר כל משקלי
ההוצאות לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
כלל מתוך הבסיס) (בתקופת ממנו הפדיון או עליו

המדד. במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה

והשירותים המצרכים מדגם
סעיף כל של המחירים ברמת השינו"ם את
מדגם במחירי השינוי פי 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 שי0ת
פי על נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
מערכת פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה
מחירים שינו" ישקף שהמדד להבטיח, שנועדה כללים
במדדי ובאיכותם. המצרכים בכמות שינויים ולא בלבד
לצרכן המחירים במדד היינו תפוקות, של מחירים
התעשייה, תפוקת של הסיטוניים המחירים ובמדד
וההטלים המסים כל את כוללים הנמדדים המחירים
במדדי זאת לעומת מוסף. ערך מס לרבות המוצר, על
את כוללים הנמדדים המחירים תשומות, של מחירים

מוסף. ערך למס פרט וההסלים, המסים כל

המדד חישוב
מצרך כל בעבור מחושב בנקודות השינוי מדר
שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה במחירו
בעס שנרשמו המחירים פי על הבסיס, לתקופת ביחס
משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד השונים. קים
שמחיריהם המצרכים כל של המחירים מדדי של
כממוצע מתקבל שנתי ממוצע מדר במדד. נמדדים
התלתחודש"ם, או החודשיים המדדים של אריתמטי

.60 '00 טכניים, פר10מים סידרת לצרכן, המחירים במדד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט ו

.1965.7 מסי מחירים, ש> 1964.'י0//>000י0ט'7'ו' משק ענפי לפי לצדכן המחירים מדד סיווג לקרונות ראה: 2

.837 מסי מיוחד פר10ם אי, חלק 1986/87 המשפחה הוצאות סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצא* פירו0 בדבר 3
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בבנייה תשומה מחיר* מדד
למגורים8

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינו" לניכוי
הבנייה. בענף מחירים שינו" של כללי וכמודד בבנייה
מתפרסמת ,1992 מפברואר המעודכן במדד החל
של הכולל לסל המתייחסת המדדים למערכת נוסף
מיוחדים תתמדרים של מערכת למגורים הבנייה
אינסטלציה בנייה, ב0ון, עפר, הבאים: הבנייה לפרקי
 1992 ומנובמבר חשמלית, ואינסטלציה סניגורית
טיח, מעליות, אלומיניום, נגרות, הבאים: הפרקים

פיתוח. ועבודות תקשורת אבן, וחיפוי, ריצוף

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות את כוללת המדד מסגרת
ומוצרים שירותים חומרים, עבור משנה וקבלני

מגורים. בתי לבניית המיועדים
שלוש ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריות: אוכלוסיות
בניינים הכוללות למגורים, הבנייה עבודות .1

בשי0ה שנבנו שלמים פרוייקטים או בודדים
יותר) או מש0חם אחוז 75) עיקרם ואשר רגילה
פרו"ק0ים או בניינים נכללים לא למגורים. מיועד
אזבסטונים עץ, מבני טרומית, בשיםה שנבנו
אינו 1992 מפברואר המעודכן המדד וקרוונים.

חדקומת"ם. בניינים גם כולל
הבנייה מבצעי כל את הכוללים המבצעים, .2

משנה. קבלני והן קבלנים הן  בארץ
ההוצאות כל את עקרונית הכוללות ההוצאות, .3
לעיל, שהוגדרו כפי הבנייה, בענף המבצעים של
המיועדים והשירותים המוצרים החומרים, עבור
לענף שמחוץ מגופים שנקנו למגורים לבנייה

למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר
נכללו: לא

למזמיני האופייניות קבלנים הוצאות (א)
הק ותשלומים מסים כגון העבודות,
שיווק הבנייה, רישיון בקבלת שורים

וכוי. דירות למכירת ופרסומת
דרך נמצאה שלא סעיפים על הוצאות (ב)
שוטף, באופן מחיריהם למדידת סבירה

מצרכים של המחירים ושירותים. מצרכים כ1,300
כ1,700 של במדגם חודש כל נרשמים אלה ושירותים
נרשמים המחירים רוב "שובים. ב42 ועסקים חנויות
מספר ומחירי המכירה, במקום המבקר פוקד ידי על
נרשמים תחבורה, שירותי כגון ושירותים, מצרכים

למדווחים. הדואר באמצעות הנשלחים בשאלונים

מיוחדות מדידה בעיות
שיטת שונתה ,1988 בינואר החל ופירות. ירקות
החדשה, השיטה פי על וחפירות. הירקות מדד חישוב
השנה, חודשי לכל קבוע משקל ופרי ירק לכל נקבע
הבסיס, בשנת עליו הממוצעת החודשית ההוצאה לפי
שהיתרו הקודמת, בשיטה ואילו המדד; סעיפי כבשאר
משקל ופרי ירק לכל היה ,1987 דצמבר עד נהוגה
הצריכה להרכב בהתאם לחודש, מחודש משתנה
סך זאת, עם הבסיס. בתקופת חודש לכל האופייני
כל במשך קבוע נשאר כולו הסעיף של המשקלים כל

השנה. חודשי
גם שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחיריהם דיור.
של הפחת ידי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו

בו. המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס
מתקופה בדירות השימוש במחיר השינויים את
דירות במדגם השינויים ידי על אומדים לתקופה

חדשים. דיירים ידי על שאוכלסו
של השינויים במדידת נכללו ,1987 דצמבר עד
של ומחירן הדיירים בבעלות דירות מחירי הסעיף
מדידה אין ,1988 בינואר החל מפתח. בדמי דירות
נכללה לא גם ולכן מפתח בדמי דירות של נפרדת
לדמי זכאות עם דירה שכר מדידת המדד במסגרת

תקופה". מאותה מפתח

לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הבסיסותקופהו הקשרתקופת מקדם
הקודם6 למדד

ו1951 195910** 1951
19591964IIX1 19592.753
19651969IIX1964 .1.347ממוצע
19701976IIX1969 1.237ממוצע
19771980IIX1976 4.112ממוצע
19811985IIX1980 8.349ממוצע
19861987IIX1985 72.25ממוצע
1987ואילך1988 1.775ממוצע

ירחון ראה הדירות, מחירי במדידת שהוכנסו לשינויים אשר להלן). nrmn (ראה 60 מסי טכני נפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט 4

.1988,1 מסי ;1983,4 מסי ;1973 ,4 מסי ;1970,11 מסי מחירים של לסטטיסטיקה
,1965 בינואר ,1962 בינואר העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 60 מסי טכני בפרסום ראה ב1959 החל המדד עקחנות 5

מסי ;1970,1 מסי ;1965,1 מסי ;1963,1 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון ראה ,1988 ובינואר 1986 בינואר ,1981 בינואר ,1977 בינואר ,1970 בינואר

.1988 ,1 מ0י ;1986 ,1 מסי ,1981 ,1 מסי ;1977 ,1

לעיל. המדדים, וקישור המדדים עדכון  בכלל1" הסברים ראה 6
הקשר במקדמי להכפילם יש .1985 שלפני למדדים ואילך 1986 נוודי את לקשר כדי במאה; להכפילם יש ,1985 שלפני למדדים 1985 מדדי את לקשר כדי 7

.100 כפול המתאימים
להלן). רשימה (ראה 17 מסי סכני פרסום ראה 8
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אינסטלציה, לעובדי גם למעשה השכר מדידת
ציוד. ולמפעיל' לחשמלאים

ברק"מא בציוד השימוש הוצאות ברק"מא. ציוד
אומדן ידי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות
הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

תשומות של מחירים מדדי סדרות
למנודים בבנייה

הבסיסהתקופה" הקשרתקופת מקדם
הקודם למדד

19501 1964IIVIIV 1950
1964IIX 196811119646.680
1969VI 197511968 1.259ממוצע
1975X 1983VVI 19753.434
19831 1992 IXX 1983176.512
ואילך1992 1199249.091וו

בסלילה13 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד
מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
ושכבה מצע (עפר, לרבדים תתמדדים שלושה של
כבישים לסוגי תתמדדים שני של ומערכת נושאת)
התת של משוקלל ממוצע ועירוניים). (לאעירונ"ם
מדד קבלת מאפשר בנפרד מערכת מכל מדדים

הסלילה. כל בעבור
לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים, במדדים
נושאת); ושכבה מצע תשתית, (עפר, השונים הרבדים
 תשתית ללא  תתמדדים לשלושה דלעיל השינוי
לפי הסלילה הוצאות של החדש הסיווג מן מתחייב

רבדים.
ומתפרסמת מחושבת כבעבר, שלא כן, כמו
רבדים לשלושה מדרימשנה של נוספת מערכת
מבצעי לכלל המתייחסת נושאת), ושכבה מצע (עפר,

למע''ץ. פרנו הסלילה,
בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמזד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
של ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
הכללי, המדד הבסיס. בתקופת המתאים הסלילה סוג
אחת מכל התתמדרים של משוקלל ממוצע שהינו
התשומות סל במחירי השינוי את משקף מהמערכות,

כולו. הסלילה ענף של

הוצאות לבנקים, ועמלות ריבית כגון:
וכר. מתנות כיבודים, על

כגון ציבוריות עבודות על הוצאות (ג)
לאתר ומדרכות גישה כביש סלילת
עירונית ביוב מערכת הכנת הבנייה,
עבודות על ההוצאות זאת, לעומת וכוי.
"שור כגון הבנייה, לאתר מסביב פיתוח
פנימיים, שבילים הכנת או גידור השנ1ח,

המדד. במסגרת נכללים

המדד משקלי של המקורות
מפברואר נמדדים שמחיריו המעודכן המדד סל
בבניית הוצאות סקר מימצא1 על מבוסס 1992
הרכב בו ושנחקר ,1990 בשנת שנערך מגורים בתי
בשנת החלה שבנייתם פרו"ק0ים כ80 של התשומות

.91989 יוני סוף עד ונסתיימה 1986
המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני
100.0 = 1992 (ינואר הבסיס תקופת במחירי

נקודות).

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
של מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
כ250 של מדגם אצל ושירותים, חומרים כ280
ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיסונאים
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, 0כניות במערכות הקשורים

וכוי. וקול0ים, שמש דודי אינטרקום,

מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
מכלל למעשה, הקבלנים ששילמו שכר על ההוצאות

המדד. סל על הוצאותיהם
נאמדו העבודה שירותי של במחירים השינויים
השינויים פי על 1970 דצמבר עד שוטף באופן
העובדים הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר בתעריפי
השינויים בתוספת וכוי, המתכת העץ, הבנייה, בענפי
פועלי ביטוח (קרן שונות לקרנות הנלוים בתשלומים
לא הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה
שמשלמים בשכר החלים לשינויים זהים תמיר היו
במדידת ,1970 מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים

למעשה10. משלמים שהקבלנים השכר
עם ,1992 בפברואר המדד של האחרון בעדכון החל
הורחבה פרקים, לפי לתתמדדים המדד התרחבות

מימצא' על ;1992 .2 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה בירחון למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד עדכון ראה עריכתו. ושיטות הסקר מימצא' פירוט כדבר 9

.1983,11 מסי שם, ראה ,1982 משנת הקודם הסקר
.1983.3 מסי שם. ראה העבודה שכר מרירת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 10

הבנייה. הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאז בלבד. הבניין בשלד התשומות הרכב של הנדסי ניתוח  1964 לינואר 1950 יולי בין הם: המקורות 11

לעיל. ,omon וקישור המרדים ערכון  נכלל' הסברים ראה 12

להלן). רשימה (ראה 688 מסי מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים, מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסבר 13

293 מחירים



תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים16 ליעדים התעשייה

המדד שימושי
סדרות של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
במחירים המחושבות התעשייתית, התפוקה ערך

קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן שוטפים,

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעש"ה"
ענפי של האחיד ב"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעש"ה",

."1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
התעשייה, מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים
ובין אחרים תעשייה למפעלי נמכרים הם אם בין

ביניים מוצרי בארץ. אחרים לענפים נמכרים הם אם
כלולים אינם מפעל באותו הייצור להמשך המשמשים
כמו נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד,
הענף של והשירותים המוצרים את כולל המדד אין כן,
1978 לינואר עד ליצוא. מיועדת שתפוקתו 'יהלומים"
"דפוס ענף של ושירותים מוצרים גם במדד נכללו ל0

לאור". והוצאה

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל
התפוקה הרכב את מייצג ,1989 בינואר החל
ערך על נתונים ב1987/88. התעשייה של המשווקת
נתקבלו משנה, וענפי ענפים לפי המשווקת, התפוקה
בתוספת אלה, נתונים ל1987/88. התעשייה ממדדי
כבסיס שימשו העצמאיים, של התפוקה אומדן
לצורך הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים. לחישוב
הבסיס). (תקופת 1988 במחירי המשקלים חישוב

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
מוצרים סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
נאספים השונים והשירותים המוצרים מחירי ושירותים.
רוב נכללו במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם
של התפוקה בערך חשיבות בעלי הגדולים, המפעלים
סוג המייצגים וקטנים בינוניים מפעלים וכן הענף,

זה. מפעלים
על המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
בית בשער כלל, בדרך הראשונה, בעיסקה היצרן ידי
מסי הכוללים שוק, מחירי הם אלה מחירים החרושת.

סובסידיות. כוללים ואינם קנייה,

בחוזים להצמדות כבסיס בעיקר משמש המדד
השינויים מן מחירים שינו" ולניכוי סלילה עבודות על

בסלילה. ההשקעות בערך

המדד אוכלוסיית
סולל' של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
משנה וקבלני קבלנים הם אם בין בארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובין בסלילה העוסקים
לא הוצאה סעיפי אלה אי ציבור. ומוסדות משרדים
דרך נמצאה שלא מכיוון המדד, במסגרת נכללים
לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות
בסלילת קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
ועל לבניינים) עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים
על בתנועה הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות

רמזורים). התקנת (כגון הכביש

המדד משקלי של המקורות
יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר מימצא1 על מבוסס ,1981
40 של התשומות הרכב בו ונחקר 1980/81 ב שנערך
."*1978 ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרוייקטים

ומדגם והשירותים החומרים מדגם
העסקים

השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ80 של המחירים שינו" ידי על מיוצגים
בערך, אספקה, מקומות ב100 הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
על נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
הסלילה קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי
את החליפה זו מדידה שיטת למעשה. לעובדיהם
נהוגה הייתה אשר השכר, תעריפי מדידת של השיטה
דצמבר ועד 1966 בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב

.1972

תשומות של מחירים מדדי סדרות
בסלילה

הקשר מקדם
הקודם15 למדד

1.542
80.016

הבסיס תקופת

1 1966
1972 ממוצע

* 1981

התקופה

IIX 19721 1966
V 19811 1973
ואילך IV 1981

שם. ראה 14
לעיל. ה0דדים. וקישור המדדים עדכון  בכלל1 הסברים ראה 15

הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים בעקבות למדדים שהוכנסו הטינו"ם להלן). רשימה (ראה 22 מ0י סכני נפירסום ניתן המרד עקרונות של שיטתי פיחס 16

.1969 1 מסי מחירים, שזי לסטטיסטיקה ירחון מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המהירים מדד .עדכון
.1972 1 מ0י ש0, מקומיים", ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון

.1978,1 מסי שם, מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד ■עדכון

.1989,1 מסי שם, מקומיים", ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון
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התפוקה כל את כולל המדד בתשל'ז, החל
אחרים, לענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
מועבר שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם
תפוקה וכן שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות בענף
מחירי במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה שנועדה
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,
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
ה''משק שמשווק לתפוקות שהתייחס חלקי מדד (ב)
"שי בענף הנכללים המפעלים (ללא החקלאי"
ולתשומות אחרים לענפים לחקלאות") רותים
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
מדר הוא התשומה מחירי מדד ואילו בשנה פעם

חודשי.
לשנים התייחסו תשמ"ו עד השנתיים המדדים

לוח. לשנות  1986 ומאז חקלאיות

המדדים משקלי
בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדדי משקלי
היחסית החשיבות את לב0א עקרונית צריכים
בסך לסוגיהן והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות)
המדד. של הבסיס בתקופת והתשומה התפוקה ערך
המוצרים של והמשווקת המיוצרת התפוקה ערך
התפוקה מחירי מדד של המעודכן בסל הכלולים
הייצור/השיווק כמויות הכפלת ידי על נאמד בחקלאות
הייצור ערך בסידרות שנתקבלו כפי מוצרים, אותם של
בלשכה לחקלאות המחלקה ידי על הנערכות החקלאי,
הנאספים המוצרים במחירי ל000יססיקה, המרכזית

החקלאית. התפוקה מחירי מדד במסגרת
המוצרים בייצור גדולות תנודות שיש מכיוון
גם לכך ובהתאם לשנה, משנה ובשיווקם החקלאיים
המוצרים של השיווק ערך של היחסית החשיבות
מדד משקלי לשנה, משנה משתנה התפוקה מכלל
על מתבססים 1986 בשנת החקלאית התפוקה מחירי

של סיטוניים מחירים מדדי סדרות
התעשייה תפוקת

הקשר מקדם
הקודם" למדד

"1.138
'6.105

929.101י
18,

הבסיס תקופת

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע
1988 ממוצע

התקופה

IIX 19681 1964
IIX 19771 1969
IIX 19881 1978

ואילך ו 1989

תפוקה של מחירים מדדי
החקלאות20 בענף ותשומה

ושימושם המדדים מסרת
על המחירים שינוי1 השפעת את מודדים המדדים
שהוא תפוקה ממוצרי החקלאות ענף של ההכנסה
מוצרים, על החקלאות ענף של ההוצאה ועל מייצר,

לתשומה. המשמשים ושירותים חומרים
ניכוי כמדד1 הם המדדים של העיקריים שימושיו
והן תשומות של הן ערך, סידרות של (דפלסור)
של להפיכתן כלומר, החקלאות, בענף תפוקות, של
לסידרות שו0פים במחירים המבוסאות ערך סידרות
מחירים שינו" השפעת לבדיקת קבועים; במחירים ערך
תחשיבים לעדכון החקלאות; ענף של הסחר תנאי על
חקלאית תוצרת מחירי על הדיונים במסגרת וחישובים
ועוד. החקלאי הייצור ערך לחישוב סובסידיות; ומתן

המדד אוכלוסיית
בהתאם היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז, החל
ב"סיווג ודיג" "עור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת
זו, להגדרה בהתאם ."1970 הכלכלה ענפי של האחיד
חקלאי בייצור העוסקים מפעלים החקלאות ענף כולל
מסעים, חיים, בעלי גידול וירקות, שדה גידולי כגון:
שירותים המספקים מפעלים וכן בבריכות ודיג ימי דיג
שירותי פירות, אריזת כגון: בלבד, החקלאות לענף

וכיו"ב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס
גינות נ0יעת וטרינאר"ם, שירותים כולל אינו הענף
הכשרת לחקלאות, מים אספקת בהם, וסיפול נוי

חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע
החקלאי" ה''משק מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
במסגרת כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
"שירותים בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו
בתי לריסוס, מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות",
תשל"ו שנת עד המדד במסגרת נכלל לא כן וכוי. מיון

הימי. הדיג

לעיל. המדדים. וקישור המדדים עדכון  בכללי ה0ברים ראה 17

לאור. והוצאה ורפוס יהלומים הענפים ללא 18

'יהלומים', ענף ללא 19

(ראה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של 58 מסי טכניים פרסומים סדרת החקלאות. בענף ותשומה תפוקה של מחירים במרדי בפירוט הובאו המדד עקרונות 20

ירחון ראה  תשכו בחקלאות ותשומה תפוקה של מתירים מדדי עדכון הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים בעקבות למדדים שהוכנסו השינויים להלן). רשימה
;1977.4 מסי שם, ראה  בחקלאות תש!מה מחירי מדד  תשלו בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי עדכון .1976 ו, מם סחירים לס00י00יקהשל
.1988.4 ומסי 1988,1 מסי שם, ואה  ב1986 בחקלאות ותפוקה תשומה של מחירים מדדי עדכון ;1978.1 מסי ראהשם,  בחקלאות תפוקה מחירי מדד על
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תפוקה של מחירים מדדי סדרות
החקלאות בענף ותשומה

הקשר מקדם
הקודםי2 למדד הבסיס תקופת התקופה

2,896

2,909

חקלאית תפוקה מחירי מדד .1

תשל"ו ממוצע
1986 ממוצע

תשל"זתשמ"ז
ואילך 1987

בחקלאות תשומה מחירי מדד .2
תשל'יו ממוצע
1986 ממוצע

תשל"זתשמ"ז
ואילך 1987

תשומה מחירי מדד
באוטובוסים22

המדד שימושי
תעריפים קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
וכאינדיקטור האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן

בענף. המחירים להתפתחויות שוסף

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
אלה שירותים אם בין לציבור, באו0ובוסים והובלה
ולאעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת הם
אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלת
הוגדרו זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם
של המחלקות כל את ככוללות האוסובוסים חברות
מסחריות. עסקאות עצמן לבין בינן שאין החברות
כלולים האוסובוסים חברות של המוסכים למשל, כך,
אוכלוסיית המדד. לצורך האוסובוסים חברות במסגרת
בינם בעלות קשרי שיש מפעלים, גם כוללת המדד
המדד אוכלוסיית למשל, כך האוסובוסים. חברות לבין
האוסובוסים. חברות של התחנות" "מפעלי את כוללת
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אין
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוסובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
והשי המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
האוסובוסים שירותי הפעלת לצורך ששימשו רותים
סל אין למדידה. ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת
מוגדרת רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל המדד
הוצאות מבנים, הקמת על הוצאות (כגון: כהשקעה
קשיים שיש וסעיפים, וכוי) אוטובוסים רכישת על
ריבית, על הוצאות (כגון מחירים במדידת מיוחדים
ראשית עד הקודם, במדד כי יצוין, ומתנות). תרומות
שיש מפעלים המדד באוכלוסיית נכללו לא ,1978
לא אף האוטובוסים; חברות לבין בינם בעלות קשרי
העבודה שירותי על ההוצאות אומדן המדד בסל נכלל

קואופרטיבים. חברי של

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

וכוי. זרעים דשנים, חיים,
שה מקורות של רב ממגוון נתקבלו הנתונים
החקלאות, ענף חשבונאות אומדני בהם: עיקריים
עיבוד תשמ"א, והכפר החקלאות מפקד מימצא1
נתונים החקלאי, המשק רווחיות לחקר המכון נתוני
ממ שהוזמנו נתונים שונים, וממשווקים מייצרנים
החשמל, חברת כגון: ומינהליים ממשלתיים קורות

ועוד. לאגפיו החקלאות משרד המים, נציבות
מבוססים החלקאות בענף תשומה מחירי משקלי

ב1986. התשומות ערך נתוני על

הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפדיון חלוקת ידי
את הן כולל הפדיון 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 בתשמי'ה, החל
שנת לערכי המותאם השנתי "הפדיון חלוקת ידי על
חודש כל של הפדיון כאשר שנתית, בכמות תשמ"ה"
הכפלתו ידי על תשמ"ה שנת של לערכים הובא נתון

במקדם:

בתשמ"ה לצרכן המחירים מדד
הנתון בחודש לצרכן המחירים מדד

מחירי זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי במדד
והם התשומות למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק
לשלב עד המוצר על וההיטלים המסים כל את כוללים
שאינו מוסף ערך למס פרט 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

לעיל. המרדים וקישור המדדים ערכו/  בכל'ל1 הסברים ראה 21

והשינויים המדד עדכון על .1971,2 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון ,"1969 באוסונוםים, תשומה מחירי מדד ראה: המדד nnnj7v >m שיטו/1 פירוס 22

.1978 ,11 מסי שם, ראה בעקבותיו שהוכנסו
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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 מרירה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות הוצאות
עובדים מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ''ל) השכר
את מייצג זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים

הבסיס. בתקופת העובדים כלל הרכב
והציוד הנכסים משקל ברק"מא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע האוסובוסים חברות שבבעלות
האו0ובוסים חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת
שו0ף, ובאופן הבסיס; בתקופת כולו המדד סל על
נכסים במחירי השינויים פי על מחיריהם שינו" נאמדים

חדשים. וציוד
אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
האוסובוסים חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי
שוסף באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל על

הנכס. שכירות דמי את

תשומות של מתירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הבסיסהתקופה25 הקשרתקופת מקדם
הקודם26 למדד

1111 1970
IIXX 1977
IVVI 1978

ואילך

1969 ממוצע

1111 1978"10.347

המדד משקלי של המקורות
התשומות הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
.1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות של
האוטובוסים חברות של ההוצאות הרכב לגבי נתונים
נתקבלו השונים והשירותים המוצרים החומרים, על
נחקר זה, בסקר האוטובוסים". חברות הוצאות ב''סקר
אוטובוסים חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה

.231976/77 בשנת

המחירים איסוף ושיסת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
האו חברות נוהגות שבו במקום האוטובוסים, שירותי
והשירותים המוצרים החומרים, את לקנות טובוסים
(כלומר, קונות הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל

אחרים). והיטלים קנייה מסי מכס, כולל

מיוחדות מדידה בעיות
של העבודה שירותי משקל עבודה24. שירותי
קבוצות של העבודה שירותי של המשקל וכן שכירים
מכונאים מינהל, עובדי נהגים, השונים: העובדים
של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו שירותים, ועובדי
השכירה, העבודה שירותי על האוטובוסים חברות
שירותי על כהוצאות המדד. סל על הוצאותיהן מכלל
מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך הוגדרו עבודה
חברות ותשלומי לעובדים ישירות משלם שהמעביד
(ביטוח שונות לקרנות עובדיהן, עבור האוטובוסים,
של העבודה שירותי משקל וכוי). מבטחים לאומי,
מתקבולי אחוזים 60 לפי נאמד הקואופרטיבים חברי

החברים.
העבודה" שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
במחירים שהשינויים כך בלבד, לשכירים מתייחסת
פי על נאמדים חברים) או (שכירים עבודה שירותי של
צריכה המדידה בלבד. שכירים של עבודה בשכר השינוי

נבחרים פרסומים

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22

(1966) מקומיים ליעדים
(1969) המשפחה תקציב סיווג 31

בענף ותשומת תפוקה של מחירים מדדי 58
(1991) החקלאות

(1992) לצרכן המחירים מדר 60

מיוחדים פרסומים
ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

1980/81
 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 837

כלליים סיכומים א: חלק

טכניים פרסומים
(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17
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.1978 ,11 מסי שם, ראה 23
שם. ראה העבודה, שכר מדירת שי0ת פירו0 24

האוסובוסים. חברות הוצאות סקרי המק1ר: 26

לעיל. המדדים', וקישור המדדים עדכון  בכלל' הסברים ראה 26

הקואופרטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 27



CHANGE IN LEVEL OF PRICE
INDICES
Percents

מדדי ברמת השינוי
המחירים

אחוזים

Price index of של Dn'no tot

תשומה
באו0ובו0ים

חברי שכר (כולל
קואופרטיבים)

Input
in buses

)incl.coopera
tive members1

wages)

החקלאות' ענף
The agirculture

branch2

nniiun

Input
תפוקה
Output

on'nn
םיטונ"ם
תפוקת של
התעשייה1

Wholesale
pirces

of industiral
output1

nmvun

בסלילה
Input
in road

construction
building

rmmn
בבנייה
למגורים
Input in
residential

DH'nDn
לצרכן

Consumer
prices

A.

11.3
18.9
21.8
25.6
48.2
47.9
27.1
39.1
56.8
75.9
144.3
127.9
118.8
133.9
408.0
2575
55.1
225
15.4
18.2
22.4
15.8
11.2

B. De
17.7
225
16.1
32.5
60.1
37.8
28.1
49.3
50.8
92.6
155.7
110.1
128.8
160.4
480.6
153.2
36.4
18.9
12.5
19.7
31.0
7.0
10.6

Annual averages (calendar years), change on
previous year

שנה בל לוח), (שנות שנתיים ממוצעים m

30.4
48.1
63.1
135.1
134.7
116.5
125.7
317.8
372.0
70.5

213.9
18.1
21.9
10.3
13.8
10.9

31.0
38.6
66.4
123.4
135.0
99.1
153.2
290.7
424.9
70.0
211.7
15.1
17.0
6.6
§9.9
5.3

43.6
46.6
116.6
149.8
96.3
141.2
206.0
423.5
167.3
5.9
20.8
17.9
18.2
12.3
11.4
11.5

7.66.8
12.69.2
14.111.6
20.119.1
49.751.5
49.140.8
26.030.9
36.338.6
75.153.1
91.979.1
1445135.8
146.5121.9
126.6124.7
144.0142.2
350.5396.1
254.7265.7
46.344.3
23.818.0
16.317.4
16.821.0
12.311.3
17.515.8
11.610.1

ear*
10.1

srevious y
11.3

16.010.3
12.59.6
36.7295
68.272.8
24.619.0
24.939.2
61.450.0
65.547.0
123.8113.9
151.7138.1
122.0103.5
133.2136.9
187.9199.7
417.7446.9
1.50.5152.8
18.214.3
24.320.7
13.315.7
16.019.3
17.812.5
13.214.2
9.19.1

קודמתה לעומת
19706.110.9
197112.010.5
197212.916.0
197320.028.5
197439.747.2
197539.330.6
197631.326.4
197734.630.9
197850.657.3
197978.387.4
1980131.0127.6
1981116.8131.7
1982120.3117.0
1983145.7134.7
1984373.8388.4
1985304.6246.0
198648.146.7
198719.925.6
198816.320.0
198920.218.6
199017.216.4
199119.016.5
199212.010.9
קודמת3ב. שנה דצמבי לעומת iidyt

197010.112.1
197113.413.3
197212.417.1
197326.439.8
197456.252.8
197523.518.6
197638.029.9
197742.539.7
197848.158.3
1979111.4116.5
1980132.9134.0
1981101.5109.4
1982131.5130.4
1983190.7178.5
1984444.9476.0
1985185.2135.9
198619.724.0
198716.123.7
198816.416.8
198920.718.9
199017.617.0
199118.014.9
19929.48.7

1 Excl. "Printing and publishing.
2 Till 1985/86 (1986 in the table)  according to agricultural

years. From 1985/86 to 1986/87. the output price index rose
by 105percent and the input price index  by 125 percent.

3 For price indices of input in buses  OctoberDecember of
each year.

לאוו/ והוצאה oidt ענף ללא 1

עלה לתשמז מתשמו חקלאיות. עונים לסי בלוח) 1986) תשמו עד 2

מחירי ומדד אחוזים כ10.6 החקלאות נענך התשומה מחירי מדד
אחוזים. ב12.5 החקלאות כענף התפוקה

שנה. כל אוק0וברדצמבר  באוטובוסים תשומה מחירי במדד 3
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CONSUMER PRICES
CONSUMER PRICE INDEX לצרכן on'nan Tin

לצרכן מחירים

מ10צע
i'nmMonthשנתי

Annual
average1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Chaining coefficient: 2.753 :■voiia D7pn
101.6
105.1
114.6
126.3
132.6
138.5

102.1
105.8
113.1
124.9
131.9
137.1

101.9
106.2
112.2
124.0
129.4
135.9

100.1
104.1
110.7
122.7
128.4
134.4

97.9
101.5
107.1
119.9
125.9
133.4

Base: 11959 = 100.0 הבסיס:
98.0 99.3
101.3 100.8
108.0 110.4
118.5 117.5
128.0 127.9
134.7 132.9

104.3
103.2
114.3
119.1
129.0
136.7

100.4
101.2
106.7
120.3
124.9
132.2

100.9
102.4
106.8
118.2
126.3
133.4

100.8 100.0
101.4 101.2
106.6 107.5
115.6 115.0
126.3 126.3
133.6 133.6

100.6
102.9
109.8
120.2
128.1
134.7

1959
1960
1961
1962
1963
1964

Chaining coefficient: 1.347 :vopn mjm
110.1 110.0
118.7 117.9
118.9 118.1
121.2 120.7
125.9 125.4

Base: average 1964 = 100.0 = 1964 ממוצע הבסיס:
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

Chaining coefficient: 1.237 הקשר: מקדם
112.1
127.1
142.8
180.5
281.9
348.2
480.6

111.3
125.6
140.8
175.8
260.8
345.5
468.0

111.3
123.6
138.4
168.4

109.1
121.0
135.2
165.4

233.6 227.9
334.9 315.0
448.0 433.5

104.9
117.2
133.3
162.7
2235
308.6
423.8

108.1
117.1
117.9
120.8
124.6

104.4
116.6
132.7
161.7
222.4
308.5
418.7

108.9
116.8
118.8
120.4
124.5

109.4
117.2
120.1
121.7
123.3

107.2
116.7
119.8
121.9
124.0

106.3
114.6
118.0
120.8
123.2

104.2
112.7
117.5
119.9
121.5

103.7
111.5
118.6
120.0
121.8

Base: average 1969 = 100.0 =1969 ממוצע הבסיס:
104.8
117.2
131.8
159.0
219.4
307.1
398.4

105.0
117.0
133.7
158.5
218.7

103.7
116.4
132.3
156.3
213.0

308.2 303.9
397.6 389.3

102.9
115.5
130.8
150.5
207.4
298.8

101.9
114.0
128.2
146.9
202.0
291.7

368.2 355.4

101.5
114.1
128.9
145.5
186.9
287.4
352.9

107.7
116.3
118.2
120.7
123.7

106.1
118.8
134.1
160.9
224.8
313.1
411.2

1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Chaining coefficient: 4.112 :leipn mjm
166.6 163.4 146.1 141.0 135.8 130.7
246.8 238.6 224.6 212.4 206.2 201.4
521.7 482.6 439.8 407.9 377.7 348.5

1,215.3 1,146.7 1,048.4 944.5 880.5 813.4

Chaining coefficient: 8.349 :voim ot,7o
293.3 278.9 263.6 241.8 223.6 215.2
679.0 643.3 604.1 557.3 518.0 480.2

1,973.8 1,768.5 1,535.5 1,268.3 1,163.7 1,085.9
10,754.810,367.4 8,672.6 6,975.0 5,746.9 4,934.1

Base: average 1976 = 100.0 = 1976 iixinn :coin
128.8 125.8 122.9 120.0 117.7 116.6
196.7 192.9 189.4 179.5 173.1 170.4
330.3 319.0 304.5 280.2 265.3 259.0
779.3 744.9 680.5 617.5 587.5 559.9

Base: average 1980 = 100.0 = 1980 ממוצע הבסיס:
202.9 197.5 191.1 172.7 164.8 156.2
439.7 414.7 390.4 352.8 335.8 317.7

1,022.0 986.5 934.9 825.4 781.3 736.6
4,391.7 3,874.3 3,389.7 2,810.7 2,539.8 2,268.3

Multiplication coefficient: 100 הכפלה: מקדם
306.7 302.8 301.4 288.0 279.5 269.0 211.0 183.6 171.9 144.0 1285 113.2

Chaining coefficient: 2.25 הקשר: מקדם Base: average 1985 = 100.0 = 1985 ממוצע הבסיס:
163.1 160.7 156.2 152.6 149.7 148.1 148.1 145.7 143.4 138.8 136.7 134.5
189 4 187 0 184.1 181.3 179.6 177.4 177.0 175.3 174.2 170.4 168.2 166.6

134.6
202.7
361.4
834.9

216.8
477.7

1,173.5
5,560.4

225.0

148.1
177.5

1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984

.0 11985

1986
1987

:o"o3nBase: average 1987 = 100.0 = 1987 ysinnChaining coefficient: 1.775 :.voxia inpn
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
1990163.8151.5152.3154.2158.1160.6161.8164.4167.01705173.4175.6176.3
1991194.9178.6179.7181.9185.9189.4193.1198.9203.0206.2207.1207.4208.1
1992218.2208.1210.2213.3217.1216.3216.6218.1219.8222.7223.8225.2227.6
1993230.5233.3236.3239.6240.3240.9
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY MAIN GROUP AND GROUP

לפי לצרכן, המחירים מדד
וקבוצה ראשית קבוצה

Annual averages Base: 1987=100.0 הבסיס: שנת"ם D'vxmn

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1987

19881989199019911992Main group and group

.fnn 1,000.0116.3139.8163.8194.9218.2GENERALהמדד INDEX

ופירות ירקות בלי 935.8116.2140.9166.5198.7222.0Theהסוד index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי lim
ופירות)

165.1118.5149.8166.3190.0212.5Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי דגנים לחם,
בצק

§25.2126.7158.3181.2201.1225.2Bread, cereals and dough
products

ודגים עופות ,52.9111.9134.5145.0160.0180.8Meatנשר, poultry and fish
ומרגרינה 4.9138.6172.4189.9208.1228.9Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 26.5116.5170.6190.0230.6247.3Milkחלב and dairy products

4.3116.4158.0176.6252.6309.2Eggsניצים

וממתקים ריבה ,7.5124.6164.7188.0208.2232.6Sugarסונר, marmalade <S sweets

10.8115.2134.7156.3183.5218.7Beveragesמשקאות

שונים מזון 10.4111.6132.4147.8167.5183.0Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 22.6125.9155.9171.3192.1213.8Mealsארוחות away from home

ופירות 64.2117.7123.9125.0140.3164.0Vegetablesירקות and fruit

164.6117.0154.8207.8273.3303.8Housingחור

דירה 16.7133.6183.2220.4300.6356.4Rentשכר

דירות 138.1114.7151.0205.6269.4296.4Pricesמחירי of dwellings

אחרות דיור 9.8121.2160.2216.2281.5318.2Otherהוצאות housing expenses

93.3120.4149.5177.1207.7229.2Householdאחזקתהדירה maintenance

ומים דלק ,28.0112.9153.3188.3226.8247.3Electricityחשמל, fuel and water

הבית ושיפור 25.8122.4145.3165.4189.5204.5Maintenanceאחזקה and repairs

והחצר

wm) בית משק 9.025.214615167.5195.4211.7Miscellaneousצורכי household

utensils

כללית 15.8113.7138.6174.3214.02565Municipalארנונה taxes
בבית 14.7135.5163.5185.1204.0219.4Domesticעזרה help
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CONSUMER PRICE INDEX,
BYMAIN GROUP AND GROUP
(cont.(

לפי לצרכן, המחירים nn
וקבוצה ראשית קבוצה

(המשך)
Annual averages Base: 1987=100.0 :0>oan שנתיים ממוצע>ם

וקבוצה ראשית קבוצה
סוגוקל
Weight19881989199019911992Main group and group
1987

לבית וציוד 38.7159.6173.5Furniture)71.8111.6124.7ריהוט and household
equipment

24.0106.2119.3133.7151.0164.0Furnitureריהוט

חשמלי 27.7117.0133.0148.8175.1191.9Electricalציוד equipment

ולמטבח לנית 7.6111.2124.6135.7154.6167.4Homeציוד and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 12.5110.3116.9127.9144.6155.0Beddingכלי and home
decorations

והנעלה 72.0111.0115.5119.1128.8140.7Clothingהלבשה and footwear
57.2110.6114.7117.2125.4136.1Clothingהלבשה

14.8112.4118.5126.4141.8158.5Footwearהנעלה

55.0121.4150.8178.1211.5253.0Healthבריאות

רפואיים 31.5122.6156.6192.2234.8294.4Medicalשירותים services

חולים קופת 24.1120.6155.4194.1241.33095Sickשירותי Fund services
פרטי רפואי 7.4129.0160.3185.9213.5245.3Pirvateשירות. medical services

שיניים '15.1121.8148.9165.9186.6205.6Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 8.4115.9132.4147.2169.0182.9Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרבות ,120.1118.7140.5159.2184.4207.6Educationחינוך, culture and
entertainmentובידור

38.1125.3154.6184.1218.0249.7Educationחינוך

ובידור 82.0115.7134.0147.7168.8188.0Cultureתרבות and entertainment

ותקשורת 152.5110.8129.2155.5184.8207.2Transportתחבורה and communication

137.5110.9130.1157.0184.0208.8Transportתחבורה

תקשורת 15.0109.8121.1141.8192.0192.1Postalשירותי services

41.4116.1133.6155.0180.7198.2Miscellaneousשונות

וטבק 7.497.5111.6150.8205.8236.7Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 24.9124.2146.8168.3188.9205.7Personalשירותים services

ושעונים 7.0109.4115.5121.9138.5146.4Jewelleryתבשיסים and watches

וכדי ילקוטים ,2.1107.3114.9122.7134.9147.3Handbagsתיקים, etc.
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY ECONOMIC BRANCH

לצרכן, המחירים מדד
כלכלי ענף לפי

Annual averages Base: 1987=100.0 הבסיס: שנת"ם o'uxinn

וקבוצה ראשית nsinp
משקל

Weight
1987

19881989199019911992Main group and group

הכללי 1,000.0116.3139.8163.8194.9218.2GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא רוכלל1 ttwi933.5116.2140.9166.5198.5221.5General index excluding

agriculturalחקלאית produce

חקלאית 66.5117.0124.1125.6145.0172.7Agirculturalהוצרת produce

וכוי ופיוות 58.5117.0120.4119.7134.8159.2Vegetablesיוקות and fruit etc.

חיים נעלי ותוצרת 8.0117.3151.7168.5219.5270.5Fishדיג and livestock
products

n"wm 0430.0113.3131.4146.0165.8181.7Industrialוצר> products

וטבק משקאות ,149.9116.4146.8164.6188.6210.0Foodמזון beverages and tobacco

ומוצריו 49.7111.5133.6143.8162.0187.8Meatבשר and its products

ומוצריו 265116.5170.6190.0230.6247.3Milkחלב and its products

וטבק אחר 73.7119.7147.0169.51905215.0Otherמזון food and tobacco

0ק00יל ומוצרי 66.5110.3114.1117.1126.2136.2Clothingהלבונה and textile
products

ורהיטים ומוצריו fv26.1108.3123.3139.2156.5169.3Wood and its products
and furniture

נומי עור, ומוצרי 20.4112.3120.0128.0143.1158.4Footwearהנעלה <S leather, rubber

andופלסטיק plastics products

הובלה כלי מכונות. 86.3111.4119.0130.4149.7162.2Metalמתכת, products, machines,

חשמל vehiclesומוצרי and electrical
goods

כימיים מוצרים 41.8113.7142.0174.4201.9217.5Manufactureתע^"ת of chemical

נפט andומוצרי petroleum products

לנמיא שונות, 39.0613.9118.8141.5161.0175.9Miscellaneousתעניות industries,
n.e.c.

ודיור בנייר! 168.1117.5154.0204.3266.9296.4Buildingשיחתי and housing services

ובוים 24.0111.6142.4176.3216.5240.6Electricityחשמל and water

ותקשורת 63.4108.7131.3155.2189.5208.7Transportתחבורה andcommunication

248.0122.8150.9178.6209.3241.1Servicesשירותים

וביטוח 54.9119.2147.8188.3222.3260.2Taxesמסים and insurance

חינוך 125.2155.8186.9186.9224.0257.4Educationalטירות' services

בריאות 46.6122.4154.1183.7219.2265.6Healthשירותי services

בידוי 16.623.0146.5168.5193.5222.8Entetrainmentשירותי services

הארחה 43.3122.4150.9166.2191.3213.6Hotelsשירותי

עסקיים 4.8120.8153.8200.0255.2294.6Businessשירותים services

אחרים 45.9126.2148.8168.2189.8207.8Otherשירותים services
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PRICES OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING
PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING

למגורים בבנ"ה nniwn n'nr<
בבנ"ה תשומה מחירי מדד

למגורים

ממוצע
Month^נתי

Annual
average1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Base: VII 1950=100:
1951125.1 116.0118.0_127.0__139.5_

1952211.3 160.4214.0__232.0231.7235.9235.9236.5239.9
1953275.8250.9 239.9 239.9258.4258.4280.1281.9294.2300:6300.6300.6303.7
1954353.6352.4 343.9 306.4352.4356.53565353.5358.1363.1363.1365.6371.6
1955393.4377.2 377.2 377.4377.7377.1379.1381.7383.7419.2421.6422.2427.2
1956451.7444.9 427.4 427.2444.9450.1459.4460.4461.1461.1461.1461.1461.1
1957474.2468.9 468.9 468.9468.9468.9468.7477.2477.4477.9481.7481.5481.1
1958479.4479.5 479.5 480.6481.1478.5475.6482.9481.5480.1478.8478.4476.3
1959484.8481.0 479.3 475.4484.1483.4482.9484.6487.9488.0489.3490.0491.4
1960510.9502.0 491.1 491.1503.8503.1513.5521.0520.9521.4520.8521.3521.3
1961557.0540.7 538.8 521.5550.4550.8554.3565.3568.1571.4572.2574.7575.3
1962627.2618.0 599.7 576.2618.6617.9618.3627.9650.4650.3650.3649.6649.0
1963660.8659.7 662.7 655.3660.1660.1660.6662.1662.1661.2661.2662.5661.9

Base: 11964 = 100.0 Chainingהבסיס: coefficient: 6.680 הקשר: מקדם
1964103.9100.4 100.3 100.0100.7100.7102.8108.1108.2105.5105.9107.2107.5
1965111.5109.1 108.4 107.9110.0110.3112.4114.6115.4115.1111.2111.6111.6
1966120.5119.1 117.6 113.3119.5119.6122.4125.0125.2123.0120.6120.6120.5
1967120.5120.4 120.4 120.5120.3120.3120.3120.5120.5120.4120.5120.7121.6
1968125.9123.0 122.9 122.6123.3124.2128.0131.6131.7128.2124.7125.2125.4

average 1968 = 100.0 = 1968 ממוצע Base:259הבסיס: הקשר: Chainingמקדם coefficient: 1
1969102.399.9 99.8 99.8100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3
1970113.4107.3 105.7 104.3111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8
1971125.3120.0 119.7 118.6119.7120.7124.5128.7131.8131.0128.1130.1131.2
1972145.4138.4 135.7 135.4139.0140.6144.7150.4156.1150.1149.3151.2153.6
1973186.9165.5 162.4 160.4174.3177.4184.8197.4201.0201.8196.7207.0214.7
1974275.2238.2 235.7 225.6248.2262.6272.0298.0300.8297.1289.7306.6328.1
1975331.9343.4 339.8 335.4

:IV 1975 = 100.0 BaseChainingהנסס: coefficient: 3.434 הקשר: מקדם
1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2109.9112.4113.3
1976132.4116.6 115.5 114.6126.3128.4133.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2
1977173.3151.1 150.3 149.2158.4162.1169.1178.0183.5182.1185.7203.9205.7
1978272.6227.7 222.3 215.4253.2258.9270.9282.3290.9298.6305.0320.4325.6
1979510.9370.5 352.4 346.8413.9439.4484.9532.2572.8596.5635.7680.7705.0
19801,162.7827.1 805.9 790.8942.21,002.61 ,085.81,229.31,304.21,305.31 ,452.01,557.31 ,650.0
19812,694.02,053.1 2,003.1 1,889.82,334.32,412.02,550.02,906.03,006.33,135.43,231.83,351.43,454.8
19825,845.64,263.9 4,154.7 3,916.24,715.15,025.15,364.36,279.46,635.36,758.47,342.37,731.37,961.2
1983'13,720.09,572.4 9,334.4 8,911.317,651 .215,031 .414,767.513,660.212,094.7 11,178.710,640.4

Base: X 1983 = 100.0 .oo3nChaining coefficient: 176.512 הקשר: מקדם
1983100.0111.2125.6
1984379.6183.7 170.7 145.8230.7259.3304.0363.7424.8490.0573.6685.7723.5
19851,313.4939.8 839.6 755.81,058.61,125.31,257.61,569.71,641.51,600.41,605.71,659.91,706.4
19861,926.11,788.4 1,772.4 1,725.31,819.91,851.61,931.11,958.41,978.62,030.12,039.12,102.32,115.9
19872,419.22,279.1 2,222.4 2,173.02,300.02,319.82,392.62,512.92,546.42,531.32,535.42,601.42,616.4
19882,902.92,780.3 2,721.2 2,683.62,799.42,827.82,914.73,010.73,036.82,978.42,992.83,032.33,056.4
19893,441.63,239.7 3,220.7 3,141.73,279.93,321.73,421.93,545.43,606.93,697.23,580 ?3,610.13,633.8
19904,004.73,755.5 3,713.7 3,677.23,829.03,867.13,996.94,122.54,165.04,261.94,197.54,218.54,251.5
19914,665.34,408.5 4,295.9 4,296.44,463.04,507.84,717.84,877.04,985.24,856.34,831.54,860.84,883.2
19924,909.1

Base: I 1992 = 100.0 :O'cnnChaining coefficient: 49.091 :wiiin aipn
1992105.4101.3 100.6 100.0102.0102.3105.1109.1110.7110.7107.3107.6108.1
1993110.9 110.4 108.8111.4111.6114.6

1 As of November, the index is based on October 1983. The average for נע^ה ל983! הממוצע .1983 אוקטובר בסיס על מוצג המדד בנובמבר החל
1983 was compiled after linking the November and December indices מבוא. ראה הקורם; לבסיס ודצמבר נובמבר מדדי קישור אוהרי
to the previous base. See introduction.
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PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING, BY
GROUP AND SUBGROUP
Annual averages

בבנייה nniem n"nn Tin
קבוצה לפי למגורים,

ותתקבוצה
שנתיים ממוצעים

Base: X 1983=100.0 :Baseהבסיס: : o'ojh
I 1992=100.0

ותתקבוצה Weight1988198919901991Weight1992Groupקבוצה and subgroup
X198311992

הכללי 1,000.04,665.3המדד 4,004.7 3,441.6 2,902.91,000.0105.4GENERAL INDEX

שיש מחצבה, 50.34,461.1חומרי 3,960.5 3,572.2 2,995.135.9104.6Quarry, marbleand porcelain
חרסינה productsומוצרי
מחצבה 39.44,264.3תומרי 3,734.9 3,358.2 2,825.125.7105.2Quarry products

חרסינה ומוצרי W10.95,172.4 4,775.8 4,345.5 3,609.810.2103.1Marble and porcelain
products

סיליקט איטונג, 203.74,607.8צ010, 3,870.0 §3,342.1 2,826.6153.9103.7Cement, ytong, silicate and
theirומוצריהם products

מתכח ומוצרי 86.83,022.1ברזל 2890.6 2,850.6 2,346.938.4105.8Iron andmetalproducts
לבנייה 64.12,594.8ברזל 2,558.0 2,569.8 2,133.933.1106.7Building iron

ומוצרי פחים 22.74,229.0פרופילים, 3,829.9 3,643,7 2,948.5Profiles, tin and metal
productsמתכת

ומסמרים1 חוטים ושתות,   3.0101.6Net, wire and nails1
מסגרות1 לעבודות 2.397.6Materialsמוצרים for metal work

אחרים וחומרים 51.34,425.8עץ 4,079.3 3,561.4 2,925.613.3102.8Wood andothermateirals
20.14,031.0עץ 3,778.3 3,173.1 2,573.93.7103.2Wood

אחרים ומוצרים 31.24,680.1חומרים 4,273.3 3,811.6 3,152.29.6102.7Other products and material
53.04,686.0אינ00לציה 4,129.7 3,662.2 3,112.957.2102.6Plumbing mateirals

אינסטלציה .inin47.24,558.5 4,037.1 3,587.4 3,018.739.8102.9Sanitary and central heating
מרכזית והסקה andסניסרית plumbing materials

אינסטלציה 5.85,723.7חומרי 4,883.6 4,271.2 3,878.9174102.0Materials for electrical
installationחשמלית

מוגמריםך מוצרים   130.3102.4Finishedproducts '
עבודה 427.84,599.1שכר 3,870.8 3,238.7 2,753.8441.3107.4Wages
357.54,611.9פועלים 3,892.7 3,268,0 2,776.0306.2108.5Workers

ציור1 מפעילי   21.5104.7Equipment operators1
ניהול פיק1ח, 70.34,534.2צוות 3,759.0 3,089.8 2,640.8113.6105.2Supervision, management

andושירותים services
35.94,040.4הובלה 3,684.9 3,354.3 2,994.334.9105.7Transportation

שכורה 22.74,238.9חובלה 3,977.4 3,761.2 3,369.14.4103.3Hired transportation
עצמית 13.23,698.9הובלה 3,182.0 2,654.4 2,349.630.5106.0Own transportation
עבורה וכלי 32.44,070.8ציור 3,501.6 3,237.0 2,713.119.8103.8Equipment and tools
ציוד 8.13,312.8שכירת 2,751.9 2,513.9 2,139.211.7103.1Hiring of equipment
עצמי 21.23,981.3ציוד 3,391.9 3,159.4 2,644.96.4105.1Own equipment
עבודה 3.16,663.9כלי 6,210.6 5,657.3 4,679.11.7103.7Tools

58.88,845.3שו1ות 7,422.7 5,885.4 4,833.175.0105.2Miscellaneous
njOQI O'DO28.5U,223.3 9,439.2 7,534.7 6,136.712 9106.6Taxes and insurance

והוצאות dthuo nj7rnn30.36,608.7 5,526.1 4,334.0 3,606.962.1104.9Office maintenance
andאחרות other expenses

1 Cf. "Updating the Index of input in Residential Buildings' in
Price Statistics Monthly, No. 2, 1992 (Hebrewonly).

לסטטיסטיקה כירחון למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד עדכון ראה
.1992,2 מסי מחירים, של
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PRICES OF DWELLINGS
PRICE CHANGES OF
DWELLINGS ON A YEAR
EARLIER

דירות, במחירי השינוי
קודמתה לעומת שנה כל

urn מחיר"

.irvi ■*(<

קודכות שנה jmnfi
"/< change

on previous year

.lyiu "h
קודמת mv) Tinnfr

"/<> change
on previous year

196115.219779.8

196221.7197879.0

196323.91979144.4

196415.7198093.9

196510.91981154.5
19662.11982121.8
19670.41983160.8
19686.21984381.2
196913.91985284.6
197017.5198627.8

197125.8198716.2

197229.3198818.5
197326.8198934.7

197438.5199034.5

197527.9199130.1

197611.3199210.1

PRICES OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION
PRICE INDEX OF INPUT IN
ROAD CONSTRUCTION,
BY TYPE AND LAYER
OF ROAD

בסלילה תשומה n'nn
תשומה מחירי מדד

ורובד סוג לפי בסלילה,
הכביש

V1981= 100.0Base:  הבסים:

משקל
Weight198719881989199019911992
V1981

הכללי 100.01,817.92,115.02,469.82,773.53,258.33,637.7THEהמדד GENERAL INDEX

ר,3ניש no9f roadType
לאעירונ1 אספל0 2,445.72,699.63,163.83,545.4Nonurban§23.31,793.22,089.7כביש asphalt road

עירוני אספלס 76.71,825.22,122.42,476.82,795.13,286.13,665.0Urbanכביש asphalt road

הכביש ofרובד roadLayer
עפר 33.41,741.22,027.82,384.22,712.33,222.83,544.6Constructionעבודות works

34.41,864.82,217.92,590.82,909.93,449.53,925.2Subbaseמצע
נושאת 32.21,845.32,092.82,426.52,687.23,087.13,421.8Bearingשכבה course
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prices of industrial ■ת1קת01
WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET

התעשייה תפוקת H'tor
סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

מקומיים ליעדים

Month

XII XI IX VII! VII VI IV

ממוצע
.TOO

Annual
average

Base: average 1977 = 100.0 = ממוצע1977 הבסיס:
185.8 178.0 168.6 163.0 157.8 153.2 149.2 145.8 141.8 135.6 131.4 127.7
396.1 369.7 334.3 311.5 293.6 2635 252.5 241.3 228.0 209.4 198.1 192.9
943.3 873.1 812.2 736.8 687.2 637.3 598.8 566.5 527.1 480.4 445.9 427.7

1,931.8 1,821.0 1,724.1 1 ,623.0 1,520.6 1,453.5 1 ,363.9 1,290.6 1,228.5 1,153.7 1,102.6 1,019.3
4,599.7 4,367.9 4,147.9 3,882.5 3,616.4 3,311.0 2,990.4 2,753.1 2,541.2 2,382.0 2,219.6 2,087.4
13,894.812,386.310,391.4 8,634.3 7,874.2 7,242.5 6,769.5 6,326.3 5,925.7 5,553.9 5,178.2 4,913.3
76,038.775,1 77.561 ,394.349,724.0 41 ,548.0 34,674.7 29,982.326,338.8 23,092.920,181 .9 18,066.5 1 5,933.9

Multiplication coefficient: 100 הכפלה: מקדם
1 ,922.5 1,886.5 1 ,847.5 1,789.8 1,744.8 1,728.1
2,213.3 2,194.8 2,174.0 2,150.7 2,126.2 2,120.2
2,676.4 2,641.3 2,598.9 2,555.2 2,523.9 2,489.7
3,099.1 3,064.1 3,026.2 2,990.4 2,963.9 2,933.1

1 ,356.3 1,162.8 1,147.9 1,004.2 907.6 786.1
2,094.8 2,070.4 2,027.2 1 ,993.2 1 ,972.2 1 ,943.5
2,451.8 2,409.7 2,399.6 2,373.7 2,325.1 2,265.2
2,900.9 2,865.8 2,814.7 2,782.2 2,754.9 2,726.2

153.2
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

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987
1988

averageהבסיס 1988 = 100.0 = 1988 Base:Chainingממוצע coefficient: 29.101 הקשר: מקרם
1989121.0112.5115.3116.6117.8119.1120.7122.5123.8124.7125.8126.5127.3
1990135.0127.8128.7131.2132.6133.1134.2134.7135.6137.3139.9142.0143.4
1991156.7147.0147.4149.1153.0155.8157.8158.6159.8160.5163.3163.9164.3
1992172.6165.3166.1168.1170.8172.1172.9174.0174.4175.2176.2177.4179.3
1993180.7182.5183.7185.6185.9

WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET,
BY MAJOR BRANCH
Annual averages

סיטונ"ם מתירים מדד
התעשייה תפוקת של
לפי מקומיים, ליעדים

ראשי ענף
שנתיים ממוצעים

connBase:
100.01977 =Base: o>oyn

1001988 = 100.0
ראשי Majorענף branch

משקל
Weight1988Weight1989199019911992
19771988

הכללי 1,0002,910.11,000135.0המדד 121.0156.7172.6THE GENERAL INDEX
והציבה 143,624.310147.7כרייה 125.0173.1198.3Mining and quarrying

וטבק משקאות 2532,852.7249143.1מזון, 126.4165.2185.3Food, beverages and tobacco
652,251.637125.3טקסטיל 116.5143.3151.1Textiles
492,683.154119.0הלבשה 113.0134.4150.9Clothing

ומוצרי! 122,407.813118.7עוו 111.0133.3145.9Leather and its products
ומוצריו 492,658.738129.8עץ 114.8148.8163.3Wood and its products
ומוצריו 322,652.637136.8נייר 117.9157.4165.7Paper and its products

לאור והוצאה 335,210.947141.3דפוס 121.2171.6194.6Printing and publishing
וסלססיק גומי 402,825.650124.1מוצרי 117.7144.0148.3Rubber and plastic products

נפט ומוצרי כ'0"ם 702,992.389137.7מוצרים 123.4163.1178.1Chemical and oil products
אלמתכת"ם מינרלים 563,927.944138.8מוצה 119.41635181.2Nonmetallic mineral products

בסיסית 293,287.125134.3מתנת 124.0154.1170.3Basic metal
מתכת 1092,669.1100137.6מוצרי 124.5158.3171.1Metal products

342,303.135132.9מכונות 119.0155.0172.1Machinery
ואל7;0רוני *man 702,870.1113128.3ציוו 116.7148.4164.5Electrical and electronic

equipment
הובלה 662,688.739139.7כלי 122.9163.8182.0Vehicles

193,076.020120.5ש1נ1ת 110.5141.6154.3Miscellaneous
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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

בענף ותשומה npion Tnr<
החקלאות

תפוקה מחירי מדדי
ענף של ותשומה

קבוצה לפי החקלאות,
וקבוצה ראשית

Base: 1986 = 100.0 הבסיס:
משקל

ראשית Weight198819891990§19911992Mainקב1צה group and
1986groupוקבוצה

התפוקה מחיר 176.1185.5PRICE§1,000.0128.6150.4160.3מדד INDEX OF OUTPUT

545.4134.3155.1166.8187.2185.9Cropsגידוליםצמחיים
ll7eJ 116.2128.8169.5165.4193.8181.2Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,113.1149.4152.1163.1199.4212.2Vegtablesירקות, potatoes, melons
and pumpkins

הדר 123.9136.6164.5175.2171.9172.4Citrusפרי fruit
הדרים ללא ,129.8120.5137.2152.4173.9165.8Fruitפירות excl. citrus
נוי וצמה1 52.8141.5147.7183.2207.2201.4Flowersפרחים and garden plants

9.6143.0175.8224.8231.5296.0Miscellaneousשונות

ותוצרתם חיים 454.6121.7144.7152.6162.7185.0Livestockandבעלי itsproduce
234.7123.7148.8155.2162.0183.0Poultryעופות
163.3116.2138.9147.5158.6178.1Cattleבקר
56.6129.5144.6156.2177.6213.0Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0134.5163.9180.8205.8228.2PRICEמדד INDEX OF INPUT

שנד ללא 860.2130.0157.5171.6194.1216.5Theהמדד indexexcl. wages of
בחקלאות עובדים agirculturalעול workers

242.9124.3164.0162.1164.9176.1Feedingstuffsמספוא
20.4145.0175.6189.0204.2216.3Chicksאפרוחים

ושתילים פקעות ,25.1122.9163.2189.5215.1243.6Seedsזרעים, bulbs and seedlings
וזבלים 29.3131.1170.31935226.0254.2Fertilizersדשנים
הדברה 57.3124.61385148.2171.5195.5Pesticidesחומרי

56.7133.9152.9181.7245.93225Waterמים
וחשמל שמנים ,52.4100.7130.5160.6178.3186.0Fuelדלק, lubricants and electricity
ואריזות אריזה 51.2128.2148.3159.4183.0195.2Packingחומרי materials

חקלאיים למבנים בנייה 20.7157.6182.2200.2229.3227.3Buildingחומרי material for agricultural
פלס0"ם structuresוכיסויים and plastic covers

חלפים ציוד רכב, ,162.7132.3151.6170.8201.7230.6Machineryמכונות, vehicles, equipment,
עבודה spareוכלי parts and tools
עבודה 150.5162.5202.4237.2275.6300.1Wagesשכר

שכורה .45.0144.3162.9168.5191הובלה 1206.8Hired transport
ותרופות וסרינר"ם 15.2138.4155.6176.3206.9233.6Veterinaryשירותים services and medicines

12.9139.4167.3203.2236.6263.4Insuranceביטוח
ואגרות 8.4153.4185.1218.1253.6290.2Taxesמסים and fees
חכירה 3.2146.5174.3202.2243.4275.4Rentדמי

שירותי חשבונות, (הנהלת 46.1140.3162.0191.3224.7243.7Miscellaneousשונות (accountancy,
משרד) צורכי computerמחשב, services, stationery)
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PRICES OF INPUT IN BUSES
PRICE INDEX OF INPUT
IN BUSES
Annual averages Base: ■

Mil 1978= 100.0
100

באוטובוסים תשומה מחירי
תשומה מחיר* מדד

באוטובוסים
 הבסיס: שנתיים ממוצעים

Main group and group 1992 1991 1990

WeightHII 1978 Vj7wn

שכר כולל
n

Incl. mem
bers1 wages

onin
Excl. mem
bers' wages

וקבוצה ראשית קבוצה

שכר קואופרטיביםללא 'unmemberswages of cooperativeExcl.
הכללי 1,000.03,414.43,932.34,589.5GENERALהמדד INDEX

ענודה 296.04,141.64,900.75,524.6Wagesשכר
140.63,427.53,922.14,419,8Driversנהגים

נזינהל 73.34,569.55,480.66,146.2Administrationעומ1 workers
andוכיטיסנים ticketsellers
52.25,856.67,137.78,247.7Mechanicsמנונאים

שירותים 29.93,456.04,175.24,441.5Serviceעובר workers

קואופרטיביםבולל חברי ofשבר cooperative membersIncl. wages
הגלל' 1,000.03,565.74,128.64,589.5GENERALהמדד INDEX

עכורה 566.03,916.14,591.35,164.7Wagesשכר
353.23,293.93,753.54,181.7Driversנה1ים

מינהל 111.74,591.85,527.66,277.9Administrationעוניי workers
andונו0י0נים ticketsellers

69.66,039.57,350.98,512.4Mechanicsמכונאים
שירותים 31.53,805.44,567.84,842.5Serviceעובד workers

ושמנים .226.7139.82,964רלק 13,238.03,267.6Fuel and lubircants
212.1130.82,867,33,091.13,105.9Fuelילק

14.69.04,372.15,373.15,618.5ubricanlsשנזנים

142.287.72,367.72,722.12,865.9Vehiclesיננ

ושיפוצ' חי7וף 'pin138.285.22,890.63, 185.63,643.7Spare parts and overhaul
ofאוטובוסים buses

צמיגים (ללא 11<"n 'ifn86.053.12,796.33,099.33,654.7Spare parts (excl. tubes
1andאבובים) tyres)

1אב1ב1ם 37.523.13,386.93,679.53,949.1Tubesצגזינים and tyres
אוטובוסים 14.79.02,173.02,427.62,795.0Overhaulשפו);1 of buses

וכוי) זכוכית (עץ, 4.12.63,052.53,366.43,622.2Mateiralsחומרים (wood, glass, etc.)

2.51.61,635.31,930.22,164.8Equipmentציוד

ושכירות) (פרות דיור ,26.216.13שירותי 128.93,658.94,112.8Housing services
(depreciation and rent)

משרדים 15.89.72,315.02,954.23,024.0Maintenanceאחזקת of offices
והלקסות משרד 3.22.02,946.93,343.13,590.8Stationeryצווני and printing

וד1אר 12.67.72,150.82,853.22,876.8Telephoneטלפון and mail

מכנים 8.95.53,267.33,889.84,308.9Maintenanceאחוק71 of buildings
2.01.33,563.24,045.74,427.7Repairs and renovation

ומים ^nm6.94,23,184.83,846.34,275.7Electricity and water

וביטוח רישיונות .□'0078.248.14,750.15,756.36,782.2Taxes, licences and
insurance

D'on14.79.11,944.82,331.72,673.2Taxes
nnmn3.82.33,357.73,952.24.662.8Licences
nxn59.736.75,533.06,718.67,933.9Insurance

T74,005.84,493.85,020.9Miscellaneous.61.23שונות
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חיים רמת

חשבון על מקדמות או החקירה, תקופת לפני שניקנו
מוחזרות הוצאות נכללות לא כן כמו בעתיד. קניות

וכוי). בקבוקים, על פיקדון אש"ל, (כגון:
הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
והעברות חסכונות חובה, לתשלומי פר0 הבית, משק

אחרים. בית למשקי
סקרי על בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות.
להלן הגדרה ראה סטנדרטית: לנפש נסו הכנסה

הכנסות. סקרי על בהסברים

מקורות
של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
במשך אחד, כל שנחקרו, עירוניים בית משקי 5,000
(ראה 1987 ומאי 1986 יוני שבין בתקופה שבועיים

החקירה"). "שיטת להלן
קבוצת כלומר: בית", "משק היא החקירה יחידת
ואוכלים דירה באותה השבוע רוב הגרים אנשים

ביום. אחת משותפת ארוחה לפחות
מגורים. דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.
של הארנונה רשימות שימשו המדגם לבחירת כמסגרת
הלאיהודים מהיישובים בחלק המקומיות. הרשויות
והדיור האוכלוסין מפקד נתוני למדגם כמסגרת שימשו
חדשה. בנייה ממסגרת השלמות נעשו כן כמו .1983

החקירה שי0ת
הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
יומי" לרישום ב"פנקס שבועיים במשך ביומו יום מדי
המרכזית הלשכה פוקדי של ובעזרתם בהדרכתם
ל4 אחת בית משק כל ביקרו אשר לסטטיסטיקה,
על  הפוקד קיבל כך על נוסף בערך. ימים
הוצאותיה על פרסים  המשפחה תשובות פי
הנקנים מצרכים על האחרונים החדשים בשלושת
לקבלם אפשר תמיד לא לכן (ואשר רחוקות לעיתים
רכישת כגון: יומי), לרישום בפנקס טובה בצורה
אלה פרטים וכדי. לחינוך, הוצאות לבית, וציוד ריהו0
ביומן. הרישום גמר עם שמולא מיוחד בשאלון נרשמו
הבית משק הכנסות על נתונים גם נתקבלו בשאלון
ותק הבית, משק (גודל תכונותיו ועל וחסכונותיו

וכדי). השכלה, בארץ,

הכנסות סקרי
בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות,
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי
ושכר). עבודה  12 בפרק מפורטת הגדרה (ראה
חשובים שינויים מספר הוכנסו 1985 בסקר החל
בהגדרת הבדלים  הקודמים הסקרים לעומת
ובעיקר והדיפלוט, "הניפוח" בשיטות בעבודה, מעמד
הסקר"). "תקופת להלן, (ראה החקירה בתקופת שינוי
הסקרים מימצא1 את להשוות ניתן לא מכך כתוצאה

לקודמיהם. 1985 מאז

המשפחה הוצאות סקר
1986/87

העירוניים הבית משקי תקציב על הנתונים
שנערך 1986/87 המשפחה הוצאות בסקר נתקבלו
שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"1

.1987 ומאי 1986 יוני
את לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
שישמשו נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב
ביקוש, תחזיות על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס
והחיסכון ההכנסה רמת על והרכבה, התזונה רמת על

לצרכן. המחירים מדד של הסל ולעידכון והרכבם,
של הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית

בארץ. העירונית האוכלוסייה
מתייחסת בסקר העירוניים היישובים הגדרת
זו, מסיבה .1983 למפקד ולא עריכתו, לתקופת
"תכנו הבית, משק ראש בהגדרת הבדלים בגלל וכן
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
אחד 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.
הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
בצירוף להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה הכוללת
בדיור משימוש זקופות הכנסות כלומר, בעין; הכנסות
מן עצמאי ע"1 שנמשכו המוצרים ערך וכן וברכב
ממעבידו שכיר ע"' שנתקבלו או פרטי לשימוש העסק

תשלום. ללא
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
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות

לארץ. בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית
בשאלון, שדווחה כפי מוצר לקניית הוצאה
קנייתו עבור ששולמו התשלומים כסכום הוגדרה
לא קודמים. כבמקרים מחירו, עליד1 ולא (נטו)
מצרכים בעבור לשיעורין תשלומים כהוצאה נכללים
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הכנסה, התפלגות של אישיוויון מדד ג'יני: מקדם
ועד  מלא שוויון לציו!  אפס בין ערכים המקבל

מלא. אישיוויון לציון  ארוד

מקורות
בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
משקי כל את מקיפה אליה מתייחסים 11.611.2
2,000 בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית
בלבד, שבערים לאיהוד"ם שכירים ושל ויותר תושבים
בית כמשק מוגדר שכירים של בית משק כאשר
קואופרטיב. רובר או שכיר הוא המשפרוה ראש שבו
מתייחסת 11.2 מלוח ובחלק 11.7 בלוח האוכלוסייה
עבדו לא משפחותיהם שראשי עירוניים בית למשקי

הנסקרת. בשנה
פעמים ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
ב1985, החל נחקר רבעשנת1, סקר בכל בשנה.
במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה 15 מגיל פרס כל
שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים 3
לתקופת קרובים שהנתונים מכאן הפוקד. של ביקורו
על הבית משקי נחקרו ,1984 עד הקלנדרית. השנה
של לביקורו שקדמו החודשים 12 במשך הכנסותיהם

הפוקד.
ההכנסה נתוני הובאו ,1985 בסקר החל כן, כמו
לפי אחידה, שנתית מחירים לרמת שנתי סקר כל של

הנסקרת. לשנה הממוצע לצרכן המחירים מדד
וכוללת, הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
ומעלה. 15 בני הבית משק בני כל את ב1985, החל
דה"נו: צרכנים" כ''משפחת מוגדר בית משק
ויש אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב להם
ביותר. המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק ראש
כגון: בליווחים המופיעות המשפחה מתכונות חלק
נקבעות השכלה ורמת גיל עלייה, תקופת לידה, יבשת

הבית. משק ראש תכונות עפ"1
העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
פר0, והיא שונה עיבוד ליחידת מתייחסים ,12
החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר שהועסק

.(12 לפרק במבוא ראה נוספים (הסברים
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

.(12

הנתונים עיבוד שיסות
באוכלוסייה הבית משקי כלל על אומדנים
במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על התקבלו
נלקח בית, למשק ניפוח כמקדם (משקל). ניפוח
בקבוצות הבית משקי מספר בין היחס ב1985 החל
ומין גיל "שוב, צורת דת, לפי  באוכלוסייה שונות
הבית משקי מספר ובין  וכוי המשפחה ראשי של
משקי למספר האומדן ההכנסות. סקר של במדגם
אדם, כוח מסקר במקורו התקבל באוכלוסייה הבית

שנדרשו. ושינויים התאמות כמה בוצעו אך
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תיאור וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
ושל הסקרים נערכו שלפיהן השיטות של מסורס
884 מסי בפרסומים הופיעו בהם, הנהוגות ההגדרות

להלן). רשימה (ראה ו933

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
של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דיבידנדות

הבית. משק בני כל
ירושה, כגון: חדפעמ"ם תקבולים נכללים לא
נעשו לא כמרכ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצו"
עצמי בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות

בעין. הכנסות של אחרים סוגים או
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
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 הסטנדרטיות", "הנפשות במספר
נפש לכל מייחסת זו גישה שלהלן. הלוח לפי נקבע
מבחינת יותר קטנה שולית השפעה במשפחה נוספת

המשפחה. תקציב על המוטל העומס

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

המש ההכנסה סטנדרטית: לנפש נטו הכנסה
הסטנדרטיות הנפשות במספר מחולקת נטו פחתית

בית. במשק



וחדרים בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים
כחדר; חדר חצי נמנה ,1979 עד לדיירים. המושכרים
וחצאי חדרים של מלא רישום נעשה 1980 מינואר

פעמיים. 1980 נתוני עובדו ולכן חדרים,
על חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
בסך הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי
(משק המשפחה בני ידי על התפוסים החדרים הכל

הבית).
מבני אחד הוא שבעליה דירה היא בבעלות דירה

דירה. באותה כלל בדרך הגר הבית משק
השכורות מהדירות בחלק מפתח. בדמי דירה
לשוכר יש הדייר) הגנת חוק לפי מוגנות בדירות (לחב
אם מפתח, דמי הנקרא כספי, פיצוי לקבל זכות

הדירה. את יעזוב וכאשר
כוללת זו הגדרה בניק"מא. מוצרים על בעלות
בבעלותם נמצא ברק"מא שמוצר הבית משקי את
באופן לשימושם עומד שהמוצר הבית משקי את וכן
משק לאותו חוקית שייך אינו הוא אם אף קבוע,
גם כוללת פרטית מכונית על בעלות למשל, כך בית.
משק מבני לאחד חוקי באופן השייכת פרסית מכונית
בבעלות נמצאת שאינה פרטית מכונית וגם הבית
עומדת אלא הבית משק מבני אחד של חוקית
המקבל שכיר כגון: פרסיים, לצרכים הקבוע לשימושו

העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את
מכל אחוזים הם 11.2225 בלוחות האחוזים

המתאימה. שבקבוצה המשפחות

מקורות
בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
המת שנתיים ממוצעים הינם 11.1111.17 בלוחות
והם האדם כוח בסקרי שוטפת מחקירה קבלים
לקיבוצים, (פרס במדינה הבית משקי לכלל מתייחסים
ובדוים ססודנטים מעונות קליסה, מרכזי מוסחת,

קבע). ליישובי מחוץ הגרים בדרום
פי על עודכנו האוכלוסייה אומדני ב1985,
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד תוצאות
מחדש. 1985 מנתוני חלק עובדו הנתונים, והשוואת
אומדני לפי מסווגים היישובים ,1990 החלבינוארמרס

.1988 בסוף אוכלוסייתם
הסקר שיטות וביצועו, ארגונו הסקר, מבנה על
1983 והדיור האוכלוסין למפקד האומדנים והתאמת

ושכר. עבודה ,12 פרק ראה 

על מבוססים 11.2511.18 בלוחות האומדנים
דיור תנאי על מיוחדת מחקירה שהתקבלו תוצאות
כוח בסקר מיוחד כנושא שנים לכמה אחת הנערכת
1991 באוקטוברדצמבר נחקרו זו האדם.במסגרת
אוכלוסיית כלל את המייצגים בית משקי כ6,000
תנאי בסקר ובדוים. מוסדות לקיבוצים, פרט המדינה,

ירושלים. מזרח נכללה לא הדיור
בית. משק ה"תה החקירה יחידת

בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם

המזונות מאזן
הגדרות

לפי וסיכומו המזון רישום הוא המזונות מאזן
התזונתיים הערכים וחישוב המקורות תיאור המקורות,
בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון, שומן, (קלוריות,
למעשה שנמצאה לאוכלוסייה וזאת ליום, לנפש
נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת בשנה במדינה

.(2 לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקסו)" (דה
הארגון ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
ובהתאמה (פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי

שבישראל. לתנאים מסוימת
על התפרסמו הנתונים (1986/87) תשמ"ז עד
ב1988, החל (אוקטוברספסמבר) חקלאית שנה פי

קלנדרית. שנה פי על מתפרסמים הנתונים
בדרך הם כאן הרשומים המזון מצרכי מצרך
מחשבים פיהם ועל "ראשוניים", מזון מצרכי כלל
מהם, הנגזרים מצרכים בעבור גם התזונה ערכי את
ששימשה החיטה כלולים "חיטה" במצרך לדוגמא:
מלבד וכוי. האטריות הבינזקויטים, הלחם, לייצור
במאזן. המופיע אחר במצרך מרכיב שהן הכמויות
של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים כמויות
כלולים הירקות שימורי לדוגמא: ה"ראשונ1/ המצרך
גרגירי תה, עלי טריים. ירקות של כמויות בתור במאזן

במאזן. מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות קפה
הנסקרת בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
לפרק במבוא הגדרה (ראה חקלאי "צור שנת שהיא
(בננה, החורף פירות של הייצור נתוני חקלאות).  13
בשנת השיווק פי על הם המזונות במאזן אבוקדו)

המאזן.
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. שונים שימושים
תעשייתי. ולעיבוד ולזרעים למספוא שהופנו הכמויות
הפחת נאמד וירקות, פירות כגון מתכלים, למוצרים
השיווק בשלב הושמדו או שהתקלקלו הכמויות פי על
נעשה הפחת אומדן הקמעוני, השיווק לשלב הסיטוני;

מקדמים. פי על
בין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נסו). מזון
שונים "שימושים הטור ובין מצויה" "אספקה הטור
הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות ופחת".

בפועל. הנצרכות אלה ולא

דיור
והסברים הגדרות

המ החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
החדרים: במניין נכללו לא המשפחה. למגורי שמשים
חדרים מרפסות, שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח,
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השאלונים. סוגי שני לפי 1978 נתוני
כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מטפלת. או בית עוזרת
'דיור" ראה  הנתונים ומקורות נוספים הסברים

לעיל.

על רק לא המשפחות נשאלות ב1978 החל
או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר
אך ''מעסיקות כלל: בדרך אם גם אלא מ0פלת
ידוע לא אך ו'ימעסיקות עבדה'' לא שעבר בשבוע
ידוע ב"לא נכללו אלה קבוצות בעבר, השעות. מספר
מוצגים לכן מטפלת''. או בשכר עוזרת מעסיקות אם

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
המדגמית מהפקידה נתונים  שכירים הכנסות 21

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה 21

(1964)
המשפחה תקציב סיווג 31

מיוחדים פרסומים
עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225

1963/64
1964/65 חיסכון סקר 239

 תש''טתשכ''ט 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
.1985 ,1987 ,1988 (פרטים) שכירים הכנסות 884

1989 ,1990 ,1991 בית משקי הכנסות 933
1991 בישראל דיור צפיפות 934

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31,23,16 מס'
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1986/87 המשפחה הוצאות סקר
הכנסה עשירוני לפי עירוניים, בית משקי תקציב

של בעבודה מעמד ולפי סטנדרטית לנפש נטו כוללת
הבית משק ראש

1986/87

עשירון
הכל סך
Total

תחתון
Lower23456

(שח) העשירון של עליון 251320458גבול 387539628
(אלפים) הבית משקי 1כל ,092.0

בית למשק נפשות 3.54.94.33.6ממוצע 3.83.53.3
בית למשק ס0נדו0יות נפש1ת 2.83.63.22.9ממוצע 2.92.92.7

בית למשק מפרנסים 1.10.60.80.81.11.21.3ממוצע

הםקר תקו0ת של ממוצעים במחירים לחודש בית למשק שיח
2,0787361,0131,1551,4111,6781,893
1,6677049351,0401,2331,4311,594
1,8336599019981,2311,4761,649
1,4226278248831,0531,2281,349

316 258 184 118 80 35 433

1,8681,0851,2721,4161,5351,7311,825
1,5429891,1281,2131,2981,4611,500

הכל סן . ברוסו כוללת הכנסה
נסו כוללת הכנסה

ברוסו כספית הכנסה
נטו כספית הכנסה

לתצרוכת שלא הוצאה

הכל סך ■ לתצרוכת הוצאה
כספית הוצאה מזה:

הכל סך  ברוטו כוללת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הכנסה
70.142.155.558.765.669.471.8מעבודה

14.510.511.214.313.512.813.5מהון
4.62.42.43.73.64.55.0מפנסיות

ומתמיכות 10.945.031.023.317.413.49.7מקצבאות

הכל סך ■ לתצרוכת שלא 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
חובה 94.991.497.597.596.796.194.9תשלומי

אחרים בית למשקי 5.18.63.82.53.33.95.1העברות

הכל סן  לתצרוכת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
16.828.324.320.820.317.715.9מזון

ופירות 6.510.59.78.17.87.56.3ירקות
16.311.112.715.215.315.417.1דיור

הבית ומשק דירה 8.98.89.48.88.79.09.2אחזקת
לבית וציוד 6.75.26.67.16.87.16.3ריהוט
והנעלה 7.311.19.47.98.56.97.9הלבשה

5.23.74.34.85.15.35.0בריאות
ובידור תרבות 12.69.49.212.011.112.312.7חינוך,
ותקשורת 14.07.08.410.011.113.113.9תחב1רה

שונים ושירותים 5.75.06.15.35.35.65.6מוצרים
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SURVEY OF FAMILY EXPENDtTURE 1986/87
BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY DECILES OF NET
OVERALL INCOME PER STANDARD PERSON AND STATUS AT
WORK OF HOUSEHOLD HEAD

1986/87

של בעבודה idwd
הבית סשק ראש

Decile
Status at workof
head of household

M'Vvעבדעצמאישכיד לא
789UpperEmployeeSelfemployedNot working

7378771,123Upper limit of deciles (NIS(
622.6351.5 117.8Households in population (thousands(

3.23.02.92.53.92.6 4.1Average persons per household
2.72.62.52.33.12.3 3.2Average standard persons per household
1.41.41.51.41.51.50.3Average earners per household

GROSS OVERALL INCOME  TOTAL
Net overall income
Gross money income
Net money income

NONCONSUMPTION EXPENDITURE

CONSUMPTIONEXPENDITURE TOTAL
Thereof: Money expenditure

NIS per household per month at average prices of survey period
1,131
1,080
944
894

69

1,306
1,056

2,946
2,006
2,667
1,727

972

2,176
1,784

2,448
1,934
2,177
1,663

536

2,128
1,771

4,818
3,373
4,314
2,872

3,246
2,456
2,876
2,085

1,527 834

2,596
2,060
2,270
1,738

564

2,230
1,842
1,953

1,561

410

3,036 2,540 2,194 2,049
2,374 2,026 1,758 1,672

Percents
100.0100.01O0.0100.0100.0100.0100.0OVERALL GROSS INCOME  TOTAL
73.674.977.771.780582.019.7From 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

NONCONSUMPTION

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0EXPENDITURETOTAL

95.494.594.794.695.996.872.5Compulsory payments
4.65.55.25.43.93.327.5Transfer to other households

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0CONSUMPTIONEXPENDITURE TOTAL

15.114.013.211.816.016.719.1Food

6.05.55.14.46.16.38.0Vegetables and fruit

16.617.617.618.615.116.819.4Housing

8.98.78.48.98.58.810.0Dwelling and household maintenance

6.46.67.46.97.26.65.5Furniture and household equipment

7.86.66.65.17.67.16.7Clothing and footwear

5.45.05.85.85.15.35.3Health

13.113.613.114.613.513.99.0Education, 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 pirces of each
surveyed year

חודשית כספית הכנסה
משקי של ברוטו ממוצעת

הכנסה מקור לפי עירוניים, בית
כל של DTnK במחירים  הכספיים הנתונים

נסקרת two

הכנסות סקר

1992 1991 1990 1985

שכיר הבית משק Householdראש head  employee
(אלפים) בית 599.1632.8671.0701.9Householdsמשקי (thousands)

בית למשק נפש1ת 3.83.83.93.9Averageממוצע persons per household
הבית משק ואש של ממוצע 41.141.241.341.3Averageגיל age of household head
בית למשק מפרנסים 1.61.61.61.6Averageממוצע earners per household

לחודש) (שח ממוצעת כספית Averageהכנסה monthly money income (NIS)
בווטו  בית 1,2504,0274,7775,580perלמשק household  gross

נסו 9273,2313,8954,495per household  net
ברוטו  סטנדרטית 4111,3371,5511,820perלנפש standard person  gross
נסו 3051,0731,2641,470per standard person  net

נטו ממוצעת כספית Averageהכנסת net money income per
סטנדרטית standardלנפש person

ריאלי1 שינוי 1.11.03.7Percentאחוז real1 change
גיינ' 0.2180.2200.2320.240Giniמקדם coefficient

הכל סר  הכנסה 100.0100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOME  TOTAL
(percents)(אחוזים)

הכל סך  שכירה 89.687.787.286.9Employedעבודה work  total
הבית משק ואש 69.166.465.565.3Incomeהכנסת of household head

הבית משק ואש של הזוג בן 15.416.016.215.9Incomeהכנסת of household head's spouse
אחרים מפרנסים 5.15.25.65.8Incomeהכנסת of other earners

עצמאית 1.62.72.22.4Selfemployedעבודה work
ותמיכות 8.89.610.510.6Propertyרכוש and assistance

וקצבאות תמיכות :5.76.16.96.3Thereofמזה: assistance and
allrMAyan^aeממוסדות frnm inetiti itinnc

Household head not working
Households (thousands)
Average persons per household
Average age of household head
Average earners per household
Average monthly money income (NIS)
per household  gross

net
per standard person  gross

net
Net money income per standard person
Percent real1 change
Gini coefficient

SOURCES OF INCOME  TOTAL
)percents)
Work
Property and assistance in Israel  total
Capital and property
Pensions
Allowances and assistance from
institutions

Assistance from private persons
Property and assistance from abroad

361.8
2.4
59.4
0.1

1,760
1,725
810
790

0.1
0.279

100.0

9.5
84.3
2.7
25.9
54.0

1.8
6.2

350.5
2.4
59.5
0.1

1,573
1,536
723
706

1.9
0.278

100.0

10.4
84.0
2.9
24.2
54.5

2.3
5.6

338.4
2.3
60.2
0.1

1,327
1,287
623
604

5.6
0.275

100.0

10.0
83.3
2.6
24.4
54.4

1.9
6.8

271.1
2.3
61.2
0.2

374
367
180
177

0.266

100.0

9.4
80.9
2.8
23.9
52.6

1.5
9.7

עובד אינו הבית משק ראש
(אלפים) בית משקי

בית למשק נפשות ממוצע
הבית משק ראש של ממוצע גיל
בית למשק מפרנסים ממוצע

לחודש) (שח ממוצעת כס9ית הכנסה
ברוטו  בית למשק
נטוי 

ברוטו  ססנדרסית לנפש
נטו 

סטנדוטית לנפש נטו כספית הכנסה
ויאליי שינוי אחוז

גיינ' מקדם

הכל סך  הכנסה מקורות
(אחוזים)
עבודה

הכל סך  בישואל ותמיכות וכוש
ורכוש הון

פנסיה
ממוסרות ותמיכות קצבאות

מפוטים תמיכות
לארץ מח^ ותמיכות וכוש

1 Nominal change atfer deduction of change in the Consumer
Price Index.

לצוכן. המחיוים במרד השינוי בניכוי נומינלי שינוי
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AVERAGE OF PERSONS AND
EARNERS, AND INDICES OF
AVERAGE GROSS MONTHLY MONEY
INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY SIZE OF HOUSE
HOLD AND CHARACTERISTICS
OF HOUSEHOLD HEAD

ומפרנסים, נפשות ממוצע
כספית הכנסה ומדדי

עירוני בית למשק ברוטו
גודל לפי שכיר, שבראשו
תכונות ולפי בית משק

הבית משק ראש

ממוצעממוצע
בית >\1vmמפרנסיםנפשות

בית iron בית(אחתים)גודל ביתלמשק הכנסה'למשק TarSize of household
HouseholdsAverageAverageותכונות .ncome indices1and characteirstics

הבית משק persons(percent)ראש perearners perof household head
householdhousehold

19921985199019911992

הכל ביתסך 100.03.91.6HOUSEHOLDSTOTALמשקי

בית במשק Personsנפשות in household
18.11.01.051.846.650.65141

216.42.01.473.574.874.07942
318.13.01.691.985.688.085.83
423.84.01.7100.0100.0100.0100.04

518.85.01.8103.3104.5106.7108.75
6+14.86.81.889.192.296.792.36+

Ageגיל
153432.43.41.571.260.964.263.61534
354431.24.51.695.289.291.890.13444
455420.34.31.9100.0100.0100.0100.04554
556413.23.01.885.686.194.596.65564
65+2.82.21467.368.963.687.265+

ל"מוד Yearsעונות of schooling
042.64.11.873.065.863.973.604
5811.24.51.678.580.387580.758
91244.74.01.6100.0100.0100.0100.0912
13+41.53.61.6137.7132.4133.6134.913+

הכל 0ך . 94.33.81.692.292.595.097.5Jewsיהודים  total

עלייה ותקופת לידה Continent■בשת of birth and
period of immigration

הכל סך  21.44.31.780.788.285587.1AsiaAfricaאסיהאפריקה  total
1954 9.14.11.883.692.887.195.7Uptoעד 1954

195519647.84.61.777.187588.085.719551964
1965+4.24.21.578.178.978.472.91965+

הכל 0ך  28.63.61.7100.0100.0100.0100.0EuropaAmericaאיוופהאמריקה  total
1954 7.13.01.7105.4113.5119.0136.1Upעד to 1954

195519643.73.61.797.3103.6121.9116.019551964
1965+17.63.71.695.288.882.882.31965+

44.23.61.695.490.896.9101.0sraelישראל

d't;>tk<5.75.51.462.159.068.465.6NonJews

1 The base in each of the characteristics is marked 100.0 and
printed in bold face.

בהבלטה. ומודפס כמאה מסומן תכונה בכל הבסיס 1

317 חיים רמת



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

1992

הבית משק ראש 77/josiרובית .pvm
Households

הכל סך
Total

בית במשק Personsנפשות in household
Characteristics of

123456+household head

ואלפים) בית 701.957.1115.0126.9167.1131.7104.1HOUSEHOLDSמשקי (thousands)

ותקופת לידה (שיח)QiTinN.בשת ברוטו ממוצעת חודשית Grossהכנסה average monthly income (NISContinent of birth and
Percentsperiodו1ל"ה of immigration
הבית .J1\un 100.05,5763,1644,8875,2816,1546,6915,683ALLכל HOUSEHOLDS

ר,3ל סן  Dim.94.35,6823,2264,9045,3656,3336,7945,929Jews  total
הכל סך  4,1854,6805,1065,6195,825AsiaAfrica(2,454)21.45,077אסיהאפריקה  total

1954 5,0654,8515,5736,2336,519Upto(2,829)9.15,573עד 1954

195519647.84,993(2,047)(3,660)(4,926)5,0195,1285,72419551964

1965+4.24.247(2,771)(4,004)(4.769)(5,338)(4,548)1965+

הכל סך  28.65,8263,1795,4565,7546,4596,7965,758EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
1954 7,0879,0159,5349,375Up(3,764)7.17,930עד to 1954

195519643.76,759(4,262)(4,373)(7,301)7,994(7,937)(6,268)19551964

1965+17.64,7922,5094,4044,5105,1125,4975,4651965+

הכל סך  44.25,8873,4124,4175,3846,6727,5236,174Israelישראל  total

ישראל יליד: Father(7,803)(7,818)19.96,0273,9215,2445,3927,433אב born: Israel

17.24,6892,6854,0033,9965,1605,5255,384AsiaAfricaאסיהאפרקה

7.17,2153,6675,1277,0698,3179,6936,880EuropeAmericaאירופהאמריקה

4,454NonJews(4,911)(2,712)(2,551)5.73,820לאיחוחם



URBAN HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES,
BY DECILES OF GROSS MONTHLY MONEY
INCOME PER URBAN HOUSEHOLD, AND BY
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

לפי שכירים, שבראשם עירוניים בית משקי
ברוטו חודשית כספית הכנסה עשירוני

הבית משק ראש תכונות ולפי בית למשק
1992

הכנסה Decilesעשירוני of Income
הכל סך
Totalתוותון

Lower23456789Upper

>nw) עליון 1,9602,6253,2203,8804,5505,4006,3407,84010,480Upperגבול limit (NIS)

למשק ברו0ו כספית 5,5801,4302,3002,9203,5604,2104,9505,8507,0409,06014,440Grossהכנסה money income per
(שיוו) householdבית (NIS)

למשק נטו כספית 4,4901,3702,1602,6803,2103,7304,3104,8805,7507,0009,830Netהכנסה money income
(שיח) perבית household(NIS)

בית במשק נפשות vnnrn3.92.73.43.63.94.14.04.04.34.34.2Average persons per
household

ס0נדו0יות נפשות 3.12.42.82.93.13.23.23.23.33.33.3Averageממוצע standard
בית personsלמשק per household

ראש של ממוצע 41.337.238.439.539.741.141.541.542.645.146.3Averageגיל age of
הבית householdמשק head

(אחוזים) הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך (percents)
לימוד 110Yearsות of schooling

23.120.222.915.414.811J12.0(8.1)(7.1)(2.8)Upto■13.8עד8 8
91244.740.145.551.852.053.953.546.340.937.725.6912
13+41.536.834.325.332.631.334.841.651.055.271.613+

Ageגיל
34 Up(10.0)32.451.646.740.537.933.630.130.729.313.6עד to 34
355451.634.239.943.847.451.855.554.952.967.268.13554
556413.210.6(9.7)13.812.2(9.9)12.213.416.015.918.65564
65+2.8(3.6)(3.7)(2.4)(4.7)(2.3)(3.3)(3.3)65+

הכל 0ך  94.389.289.492.193.395.395.196.096.198.198.5Jewsיהודים  total
לידה Continentיבשת of birth

21.417.719.823.825.526.019.526.723.319.212.1AsiaAfricaאסיהאפריקה
28.631.427.525.930.424.328.524.229.429.834.5EuropeAmericaאירופהאמריקה

44.239.941.942.537.444.446.744.843.549.151.9Israelישראל
NonJews(3.9)(4.0)(4.9)(4.7)(6.7)(7.9)(10.6)(10.8)5.7לאיהודים

C
ם



URBAN HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES,
BY DECILES OF NET MONTHLY MONEY INCOME
PER STANDARD PERSON AND BY
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

לפי שכירים, שבראשם עירוניים בית משקי
לנפש נטו כספית הכנסה עשירוני

הבית משק ראש תכונות ולפי סטנדרטית
1992

הכנסה Decilesעשירוני of Income
הכל סך
Totalתחתון

Lower23456789
עליון

Upper

(nw) עליון 6408109801,1701,3601,5701,8302,1802,750Upperגבול limit (NIS)
למשק ברוטו כספית ncnDD5,5801,8102,8203,3503,8804,5405,2306,0507,0208,63012,410Gross money income per

{n111) householdבית (NIS)
למשק נסו כספית 4,490.1,7302,6003,0103,4503,9404,4505,0105,6306,5208,600Netהכנסה money income

(n"w) perבית household(NIS)
בית במשק נפשות 3.94.64.84.34.13.93.83.73.43.22.7Averageממוצע persons per

household
ססנדרסיות נפשות 3.13.43.63.33.23.13.03.02.82.72.4Averageממוצע standard

בית personsלמשק per household
ראש של ממוצע 41.336.938.739.139.739541.941.544.043.148.5Averageגיל age of

הבית householdמשק head

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסו (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling

8 Upto(4.7)13.829.421.521.313.613.712.28.710.9עד 8
91244.742.653.554.651.053.843.445.642.233.027.5912
13+41.528.025.024.235.432544.545.746.962.370.313+

Ageגיל
34 32.445.138.437.034.336.828.434.426.425.917.3Upעד to 34
355451.648.852.053.753.952.657.048.949.954.045.13554
556413.25.48.6(7.9)10.2(9.0)12.713.217.917.430.05564
65+2.8(3.5)(5.8)(2.6)(7.7)65+

הבל סך ■ 94.379.387.294.0.הודים 93.096.197.898.6 ■98.999.199.3Jews  total
לידה Continentיבשת of birth

AsiaAfrica(10.1)21.420.524.730.924.025.926.722.118.310.3אסיהאפריקה
28.624.822.822.430.727.829.026.030.231.640.5EuropeAmericaאירופהאמריקה

44.233.739.440.738.242.141.450.550.457.248.3Israelישראל
NonJews(3.9)(7.0)(6.0)20.712.8'5.7לאיהודים

ם
z00



URBAN HOUSEHOLDS HEADED BY PERSONS
WHO DO NOTWORK, BY DECILES OF NET
MONTHLY MONEY INCOME PER STANDARD
PERSON AND BY CHARACTERISTICS OF
HOUSEHOLD HEAD

אנשים שבראשם עירוניים בית <p\un
הכנסה עשירוני לפי עובדים, שאינם
סטנדרטית לנפש נטו חודשית כספית

הבית משק ראש תכונות ולפי

1992

הכל סך
הכנסה Decilesעשירוני of Income

Totalתחתון
Lower23456789עליון

Upper

(nw) עליון 3204405305806608009751,2201,640Upperגבול limit (NIS)
למשק בוונוו כספית 1,7606301,0801,2001,1201,1751,6301,8152,1102,5704,310Grossהכנסה money income per (שיח) householdבית (NIS)
למשק נטו כספית 1,7256251,0701,1901,1101,1701,6101,7902,0752,5354,060הכנסה 'Net money income

(שרו) perבית household(NIS)
נפשות 2.43.83.52.92.22.12.52.22.01.81.7Averageממוצע persons per
JVj \ikJTj2household

00נרר0י1ת נפשות ממ1צע
rm 1 ■* ^ III f^^T

2.23.02.82.42.01.92.22.01.91.81.7Average standard
JVJ \lVjTjI

ראש של ממוצע 59.437.345.155.963.564.361.065.064.468.768.3ניל
persons per household

Average age of הבית householdמשק head
הבית נושק ראש Characteristicsתכונות of

(אחוזים) הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ך
household head

TOTAL (percents)
/ימוד jiijiEf

Years of schooling 8 Upto(16.2)41.727.638.045.451.153.548.051.648.736.9עד 8 91232.228.633.428.828.126.132.724.436.441.841.3912
13+

גיל
26.143.828.625.820.820.319.323.9(14.8)21.342.413+

185433.782.867.944.624.325.830.622.9(19.2)(9.0)(10.0)
Age

1854
55+66.3(17.2)32.155.475.774.269.477.180.891.090.055+

הכל סל  95.989.592.493.697.794.795.698.997.699.599.8Jews'הורים  total
לידה Continent.בשת of birth

AsiaAfrica(10.6)24.823.825.229.025.827.033.625.724.622.4אסיהאפריקה
51.827.034.847.058.154.047.357.655.065.771.1EuropeAmericaאיוומהאמויקה

Israel(18.1)(112)(18.0)(15.6)(14.6)(13.7)(13.5)(17.2)19.338.732.5ישראל
NonJews(5.3)(6.4)(7.6)(10.5)4.1לאיהודים

5

ם



1992 המזונות, מאזן

אחרת צוין כן אם אלא טונות,

המזונות מאזן

שונים1הספקה שימושים

במלאי"צורמצרך ופחתמצויהיבואיצואשינוי

ProductionChangeExpotrsImportsAvailableOther supply
in stockssupplyand waste1

ומוצריהם דגנים
254,30050,000170,100836,700870,900249,700חי0ה2

(נקי) 7,00025,55068,25035,700_אורז

אחרים 1,0505,4007,40013,850דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 224,2502,00027,1509,400204,50042,800תפוחי

למזון 5,6004506005,450קורנפלור


ודבש סוכר
045,000117,100371,800209,700126.600סוכר
2,125003752,5000דבש

וריבות ממתקים 43,4002,5009,35020,75052,3000שוקולד,

ואגוזים שונים גרגרים
למאכל יבשות 6,27013,6504,99016,65031,5801,580קטניות

וחמניות בוטנים3 49,52512,15028,24020,25029,385435שומשמין,
1,1002,90015013,95012,0000אגוזים3

948,6000192,30031,500787,80043,800ירקות4

ומלונים אבטיחים פירות,
הדר 996,5000816,90049,600229,2005,700פרי

הדרים ללא טריים 501,78216,05096,7863,025391,97161,407פירות
ומלונים 199,750037,2000162,5506,350אבטיחים

יבשים 1,4501,00003,3005,7500פירות

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 84,30016,0009,15045,650104,800530,000שמני

35,10005005034,650750מרגרינה
5,1002501009505,7001,800חמאה

בשר
קרקס משקל וקפוא, טרי 38,05010,3501,00047,20094,6000בקר,

פנים חלקי 5,0502,10002,0509,2000בקר,

קרקס משקל 7,050030006,7500צאן,

אחרות 9.4500009,4500בהמות

מנוקה) בלתי (מרוט 266,4503,00013,3000250,1500עוף

י107,62503,0500104,575ביצים 12,425

19,2005,50010030,85055,4500דגים

ומוצריו חלב
בקר 706,500=1,018,70004,90001,013,800חלב
צאן 29,75000029,75058,250חלב

חלב 8,5503,4001,7504,20014,400512,400אבקת
84,3203003,37085082,1000גבינות

ניגרת 115,55006,1500109,4000תוצרת

במאזן. הרשום אחר מזון במיציו מרכיב הם אלה מוצרים 1

קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  שונים שימושים ועד מ"צור בסורים 2

קליפות. ללא המשקל 3
החקלאי. שב"צור מאלה השונות בהגדרות ותירס לשימורים אפונה כולל 4

אחרים. בסעיפים מופיעים ופקנים שקדים לשמן, זיתים 5
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FOOD BALANCE SHEET
FOOD BALANCE SHEET 1992

Tons, unless otherwise stated

tuoiV 1*3DnPer capita supplies

(נג1ו) ליוםקלוריותמזון \rimDl'} |OIUCommodity
Food (net)לשנה ליוםקג (נרם)(נרם)ליוםגרם

Kg.GramsCalories perPortein perFat per day
per yearper dayday (Kcal)day (grams)(grams)

97931.64.1CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
482,67092.5253.488729.63.8Wheat2
35,7006.818.6671.20.1Rice, milled
13,8502.67.1240.60.1Other cereals

711.40.1POTATOES AND STARCHES
161,70031.084.9611.40.1Potatoes and potato flour
5,4501.02.71000Cornflour

37600SUGAR AND HONEY
183,10035.196.237200Sugar
2,500051.4400Honey

52,30010.027.41060.52.4CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1546.99.1MISCELLANEOUS GRAINS AND NUTS
30,0005.715.6553.30.5Pulses, edible, dry
28,9505.515.2722.96.1Sesame, groundnuts3 and sunflower
12,0002.36.3270.72.5Nuts3

744,000142.6390.8964.60.9VEGETABLES4

1531.82.4FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

223,50042.9117.5340.50.1Citrus fruit
330,56467.0183.41001.02.2Fresh fruit, excl. citrus5
156,20029.981.9110.20.1Watermelons and sugar melons

5,7501.13.080.10Dried fruit

493055.7OILS AND FATS
74,80014.339.2347039.2Vegetable oils, refined, edible
33,9006.517.8132015.0Margarine
3,9000.71.91401.5Butter

32326.023.4MEAT
94,60018.149.61087.48.4Beef, fresh and frozen, carcass weight
9,2001.85.070.80.4Beef, Offal and other edible parts
6,7501.33.550.50.3Sheep and goats, carcass weight
9,4501.95.2190.61.8Other meat

250,15047.9131.218416.712.5Poultry (dressed, not drawn(
92,15017.748.5705.35.0EGGS

55,45010.729.3183.40.3FISH

24116.013.9MILK AND DAIRY PRODUCTS
307,30058.9161.4975.34.4Cow's milk
21,5004.111.290.50.5Sheep and goats' milk
2,0000.41.140.40Milk, dried

82,10015.743.0777.95.1Cheese
109,40020.957.2541.93.9Sour milk, etc.

1 These products are components in another food commodity included in the balance sheet.
2 In the columns from Production. thorugh 'other supply and waste  grain: in all other columns  flour.
3 Weight without shells.
4 Incl. peas for canning and maize, that differ by definition from those in the Agricultural production.
5 Olives for oil, almonds and pecan nuts are included in other ietms.
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CALORIES AND NUTRIENTS
PER CAPITA PER DAY

המזון ואבות קלוריות
ליום לנפש

1992 1991 1990 תשם
1979/80

תע1ל
1969/70

תשך
1959/60

תש1
1949/50

(Kcal)קלורי n(Kcal)Calories
הכל 2,6102,7722,9882,9793,074סך §3,098 3,089TOTAL
ומוצריהם 1,2601,1571,0671,048986979979Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 98777989666072Potatoesתפוחי and starches
ודבש 184311376323381381376Sugarסוכר and honey

וריבות ממתקים ,82688490101104106Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שונים 628596114152167154Miscellaneousגרגרים grains and nuts

656777691039594Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים ,176151Fruit§105147164150169פירות, watermelons and sugar

melons
1שומנ'ם 343406452496486497493Oilsשמנים and fats

95143264284317314321Meatבשר
61738977726970Eggsביצים
58181612181817Fishדגים

ומוצריו 197220224227238238241Milkחלב and dairy products
Protein(grams)(נרם)חלבון

הכל 83.985.191.592.297.496.496.6TOTALגזר
חיים מבעלי :32.234.044.345.449.949.249.7Thereofמזה: animal

ומ1צריהם 41.439.734.634.131.731.531.6Cerealsדגנים and cereal products
ועמילנים אדמה 2.21.71.81.91.41.21.5Potatoesתפוחי and starches

וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.50.50.5Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שונים 3.24.04.55.06.87.46.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts

2.93.53.73.55.14.64.6Vegetablesרקות
ומלונים אבטיחים ,1.82.12.31.92.02.01.8Fruitפירות, watermelons and sugar

melons
7.411.820.822.525.625.325.8Meatבשר
4.65.56.85.95.55.35.3Eggsביצים
7.13.02.72.43.43.43.3Fishדגים

ומוצריו 13.113.714.014.615.415.215.3Milkחלב and dairy products
Fat(גרם)שומן (grams)

הכל 73.986.7104.3111.5117.6119.0117.3TOTALסך
חיים מבעלי :23.927.938.338.742.642.342.6Thereofמזה: animal

ומוצריהם 5.44.84.44.34.14.04.1Cerealsדגנים and cereal products
ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches

וריבות ממתקים ,1.30.81.82.02.22.32.4Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שונים 2.95.05.57.09.210.19.1Miscellaneousגרגרים grains and nuts

0.20.40.70.61.00.90.9Vegetablesירקות
!מלונים אבטיחים ,1.11.42.02.53.23.02.4Fruitפירות, watermelons and sugar

melons
ושומנים 39.046.351.556.355.356.355.7Oilsשמנים and fats

6.910.319.320.722.922.823.4Meatבשר
4.45.26.45.65.25.05.0Eggsביצים
3.30.60.40.30.40.30.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212.114.014.213.9Milkחלב and dairy products

LIVING CONDITIONS



VITAMINS AND MINERALS
PER CAPITA PER DAY

Milligrams, unless otherwise stated

לנפש ומינרלים ויטמינים
ליום

אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים,

p
E
B

5

0

0 >

<

1949/50תש'
הכל 03,1951.921.7913.412685015.0TOTALך
ומוצריהם 1.320.816.927285Cerealsרגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.100.041.61090.7Dotatoesתפוחי and starches
ואגוזים שונים 90.090.020.7380.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts

וריבות ממתקים ,20.01160.1Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואומנים 584Oilsשמנים and fats

1,3720.110.100.861601.5Vegetablesירקות
ומלונים אבסיחים ,4160.120.060.552511.2Fruitסירות watermelons and sugar

melons
510.030.071.840.7Meatבשי
3710.040.12190.9Eggsביצים
180.020.050.8130.3Fishדנים

ומוצריו 3720.090.510.323780.2Milkחלב and dairy products
1969/70תשל

הפל 4,2121.681.4216.813072216.3TOTALסן
ומוצריהם 0.920.295.21037.1Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים ארמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שונים 160.120.031.0601.3Miscellaneousגרגרים grains and nuts

ודיבות ממתקים ,20.0170.2Chocolateש1קולד, sweets and jam
ושומנים 483Oilsשמנים and fats

1.5940.160.131.465591.8Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים ,8270.150.111.055551.4Fruitפייות watermelons and sugar

melons
2490.100.156.2132.0Meatבשי
5480.060.170.1271.4Eggsביצים
20.010.010.450.1Fishדנים

ומוצריו 4910.080.490.323860.4Milkחלב and dairy products
1990

הכל 4,4171.681.4519.014574717.1TOTALסך
ומוצריהם 0.850.194.7656.4Cerealsדגנים and cereal porducts

ועמילנים אדמה 0.060.021.0660.5Potatoesתפוחי and starches
ואגוזים שונים 240.180.061.511041.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts

וריבות ממתקים ,30.020.1100.4Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואומנים 162Oilsשמנים and fats

1,8180.230.201.992762.3Vegetablesירקות
ומלונים אבסיוזים ,1,0380.120.120.944511.4Fruitפינות, watermelons and sugar

melons
3990.120.188.1172.6Meatב^ר
4440.040.130221.1Eggsביצים
100.020.550.1Fishדגים

ומוצריו 5280.080.510.323910.4Milkחלב and dairy products
1992

הכל 4,0811.671.4519.214473117.1TOTALסך
ומוצריהם 0.850.194.8656.4Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.070.031.0760.53otatoesתפוחי and starches
ואגוזים שונים 350.180.061.61961.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts

וריבות ממתקים ,40.020.1110.5Chocolateשוקולד. sweets and jam
ושומנים Oils_167שמנים and fats

1,5390.210.181.783702.1Vegetablesיתן1ת
ומלונים אבסיהים ,9540.130.121.051541.4Fruitפינות watermelons and sugar

melons
Meat 4060.110.188.1182.7

4320.040.130.1211.1Eggsביצים
50.1Fish_100.010.4דנים

ומוצריו 5430.080.530.423850.4Milkחלב and dairy products
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HOUSING
JEWISH HOUSEHOLDS1, BY
HOUSING DENSITY

יהודיים1, בית '/70/0
דיור צפיפות לפי

in

הכל לחדר0Totalך Personsנפשות per room

אלפים
Thousands

אחוזים

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 16.912.714.612.52.04.785

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 21.614.714.510.02.13.95.4

1974746.7100.028.3 22.814.513.99.32.23.85.2

1975774.7100.028.0 24.515.013.79.02.13.54.2

21975779.1100.027.7 24.514.913.89.02.33.64.3

1976796.9100.028.1 26.115.513.18.32.13.33.6

1977820.1100.027.9 27.416.113.37.81.92.72.9

1978848.7100.027.8 29.516.013.17.12.02.32.2

1979868.7100.027.2 29.817.013.26.91.92.11.9

1980894.4100.027.3 31.317.112.66.41.71.91.6

31980894.4100.022.9 31.3.2O012.87.12.02.11.8

1981914.7100.022.1 32.520.213.26.61.82.114

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

19901,081.2100.020.7 41.519.511.04.50.91.00.8

19911,132.1100.020.8 39.719.611.64.91.21.21.0

19921,183.1100.020.6 40.619.011.44.81.21.31.1

1 Excl. qibbuzim, institutions, and immigrant absorption cen
ters.

2 Data are based on corrected population estimates accord
ing to the 1972 and 1983 Censuses, respectively.

3 See explanation in introduction.

קליטה. ומרכזי מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

מפקדי תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני 1ל מבוססים הנתונים 2

בהתאמה. ו983ו. 1972
במבוא. הסבר ראה 3
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HOUSEHOLDS1, BY HOUSING
DENSITY, RELIGION,
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, AND TYPE
OF LOCALITY OF RESIDENCE
OF HOUSEHOLD HEAD

לפי ביתי, '/7t£/0
יבשת דת, דיור, צפיפות

עלייה תקופת לידה,
מגורים יישוב וצורת
הבית משק ראש של

1992

צפיפות
ממוצעת
Average
density

Persons per room לחדר jwom

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 סן

0/o ■000

JEWS2 1.04 1.1
Continent of birth and period
Israel
Father born:
Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfirca
Upto 1960
19611964
1965+
Thereof: Asia
Up to 1960
19611964
1965+

EuropeAmerica
Up to 1960
19611964
19651974
19751979
19801989
1990+

1.09

1.03
1.21
0.99
1.11
1.07
1.19
1.21
1.08
1.05
1.32
1.16
0.91
0.72
0.88
0.93
0.98
0.97
1.30

1.6

1.8
2.0
1.0
1.2
(0.6)
(1.4)
2.8
(0.8)
(0.6)
(2.1)
(0.8)
0.6
(0.2)
(0.7)
(0.4)

(0.3)
1.6

1.3 1.2 4.8
of immigration
1.6 1.1 4.7

11.4 19.0 20.6 40.6 100.0

12.1 23.4 23.0 32.5

(1.7)
2.2
0.9
1.5
1.3
(1.1)
(2.4)
1.6
(1.3)
(1.4)
(3.3)
0.8
(0.2)
(0.5)
(0.6)
(0.4)
(0.7)
2.1

(0.9)
1.4
0.9
2.0
1.9
(22)
(2.1)
1.8
1.8
(4.0)
(0.9)
0.7
(0.2)
(0.3)
(0.8)
(1.4)
(0.7)
(1.3)

Type of locality of residence (size of locality)
Urban localities
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
100.000199,999
50.00099,999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999
Thereof3:
Development
localities

North
South

Rural localities
Moshavim
Villages

NONJEWS
Moslems
Christians
Druze 8. others

1.04
1.12
0.91
0.94
1.09
1.00
1.02
1.10
1.07

1.09

1.06
1.14
1.02
0.98
1.07
1.69
1.80
1.37
1.44

1.1
3.1
(0.9)
(0.6)
1.1
(0.6)
(0.8)
(0.7)
(0.9)

1.3
3.1
1.3
(0.8)
1.5
(0.4)
0.8
(1.3)
(1.0)

1.2
2.2
(0.6)
(0.5)
1.4
(0.6)
0.7
2.1
(2.2)

3.9
6.5
2.9
5.9
5.2
7.0
7.4
5.0
4.8
(9.0)
(4.9)
4.3
1.2
(1.3)
2.4
(4.1)
(4.3)
12.4

4.9
4.6
5.3
4.3
5.4
4.6
4.2
4.3
5.8

9.3
16.4
8.0
75.5
13.9
19.7
17.8
14.2
12.5
22.3
18.6
7.8
2.6
(3.5)
7.7
9.2
8.6
18.7

11.4
10.8
7.2
7.7
13.6
10.6
11.0
14.5
13.7

17.1
27.7
20.8
19.0
18.5
21.7
17.7
18.4
17.9
21.0
19.6
14.2
7.3
18.6
18.3
16.3
14.1
23.9

78.9
17.8
10.6
16.1
21.3
20.3
20.1
21.8
195

25.3
21.7
23.6
78.3
18.4
17.4
18.3
79.0
19.1
20.0
18.3
795
15.6
19.9
19.6
23.9
26.8
24.2

20.5
20.3
21.6
22.2
18.7
21.3
21.2
21.6
20.7

40.1
22.1
41.9
36.7
40.2
295
31.6
39.2
42.0
20.2
33.6
52.2
72.7
55.2
50.2
44.7
44.4
15.7

40.7
38.1
525
47.8
37.0
41.5
41.3
33.7
36.3

1.2 (1.0) 1.5 4.1 13.4 22.0 22.1 34.7

(1.0)
(1.5)
(1.6)
(0.6)
(3.1)
12.1
14.7
4.7
6.8

(0.9) (0.8) 3.7
(1.2) (2.4) 4.7
(1.0) (0.9) 4.7
(1.0) (0.9) 4.1
(0.9) (0.8) (4.7)

6.7 7.8 13.5
7.9 9.0 13.9
3.2 4.0 13.6

_._ 4.4 5.6 11.4
Type of locality of residence (size of locality)
Urban localities 1.68 11.7 6.5 7.8 73.7
Jerusalem" 2.19 30.7 8.7 9.3 13.2
10,000+ 1.58 7.7 5.8 5.5 140
2,0009,999 1.61 7.7 6.2 95 13.5

Rural localities 1.82 18.2 11.0 (8.2) (11.2)

11.9
15.3
77.7
8.5
14.6
18.2
18.7
16.5
17.7

78.7
10.1
21.0
18.7
79.6

22.2
21.9
20.8
20.8
21.0
15.9
14.0
20.7
20.3

76.3
7.6
18.2
18.0
(9.2)

22.9
21.0
22.6
22.9
22.6
13.7
12.1
18.7
16.2

36.7
32.0
37.4
41.2
32.4
12.1
9.6
18.6
17.6

73.9 72.0
10.6 9.9
14.4 13.4
14.9 11.5
(9.4) (73.7;

470.3100.0

76.6100.0
214.9100.0
177.0100.0
288.0100.0
185.7100.0
455100.0
54.1100.0
735.7100.0
102.9100.0
7.5100.0

23.8100.0
421.3100.0
188.7100.0
25.6100.0
58.6100.0
25.1100.0
26.6100.0
94.4100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1,183.1 Jomn■■
עלייה ותקופת לידה ב0ות .

ישראל
יליד: האב
ישראל

אס>ר.אפריקה
אירופהאמויקה
א0יה0פריקר,
1960 עד

19611964
+1965

אסיח mm
1960 עד

19611964
+1965
אירו10א0ריקח

1960™
19611964
19651974
19751979
19801989

+1990
"שוב) (גודל מגורים "שוב צורת

o"m'v "שובים
D^yn1

אביביפו תל
חיפה

00,000199,999
50,00099,999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999

0זה3:

"שובי
פיתוח

צפון
דוום

כפריים "שובים
מושבים
נפדים

לאיהודים
מוסלמים

נוצרים
ואחרים דרוזים

"שוב) (גודל מנורים "שוב צורת

1,114.2100.0
108.1100.0
136.0100.0
78.6100.0
326.4 100.0י
105.5100.0
221.1100.0
81.7100.0
56.8100.0

127.9100.0

72.2100.0
55.7100.0
69.0100.0
40.5100.0
27.9100.0
161.7100.0
115.4100.0
26.4100.0
19.9100.0

152.8
26.9
64.0
62.0
8.9

עירת"ם "שובים
ירושלים4

+10,000
2,0009,999

כפריים "שובים

1 Excl. qibbuzim ,institutions, absorption centers and nomadic
Bedouininthe south,

2 Incl. continent of birth or period of immigration not known.
34 See notes 23 toTable 2.33.
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ביישובי שלא בדרום ובדוים קלינ1ה מרכזי מוסדות, קיבוצים. כולל לא ו
קבע.

ידועה. לא עלייה תקופת או לידה יבשת כולל 2

.2.33 ללוח 23 הערות ואה 34



HOUSEHOLDS, BY HOUSING
DENSITY, SIZE OF HOUSEHOLD
AND POPULATION GROUP

צפיפות לפי בית, 1piun
בית משק גודל דיור,
אוכלוסייה וקבוצת

1992

no במשק jseholdPersonsנפשות in ho

ממוצע
הכלנפשות ביתסך Personsלמשק
Total1234567+Averageלוודר

nar
per room

'000"</household

 1,183.1100.016.322.118.9יהודים 14.616.27.04.93.42JEWS הכל TOTALסך
0.49 (0.1)107.9100.089.310.1עד (0.5)___1.11Up to 0.49
0.5094.9100.061.036.2(0.5) 2.3__1.420.50 0.510.99276.5100.06.154.411.0 21.65.90.8(0.2)2.590.510.99
1.00243.7100.08.721.626.3 29.511.32.3(0.3)3.181.00
1.011.49224.8100.03.443.2 6.236.47.53.34.491.011.49
1.501.99134.6100.010.0 14.038.925.311.85.161.501.99
2.0057.3100.0(1.6)8.025.1 6.611.634.212.95.042.00 2.012.4913.9100.0_20.279.87.302.012.49 2.502.9915.0100.016.038.8_45.26.492.502.99 3.00+13.3100.0(0.5)3.2 14.5(7.5)15.658.87.473.00+

 161.7100.04.98.415.7לאיהודים 9.914.814.531.85.47NONJEWS  הכל TOTALסך
0.99 19.5100.028.541.47.0עד 20.1(2.7)(0.4)2.16Up to 0.99
1.0022.1100.010.617.534.1 29.66.1(1.4)(0.7)3.151.00 1.011.4925.7100.0(1.4)40.3 (1.7)37.29.210.24.861.011.49
1.501.9929.4100.0(3.0) 12.230.824.829.25.741.501.99
2.0021.9100.0(5.7)18.4 1.9(5.3)44.424.35.812.00
2.012.4912.6100.0(8.6)91.47.762.012.49 2.502.9910.9100.0(3.5)13.782.88.132.502.99
3.00+19.6100.0(3.8) (5.4)(4.1)14.172.68.493.00+

נפש usinnלחדר ofות persons per roomAverage no
1.040.420.691.13יהודים 0.931.271.481.99Jews

1.690.500.741.25לאיהודים 1.041.461.782.40NonJews

HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP, SIZE OF HOUSEHOLD
AND ROOMS IN DWELLING

קבוצת לפי בית, משקי
משק גודל אוכלוסייה,

בדירה וחדרים בית
1992

בית במשק Personsנפשות in household

בדירה D'TinסךהכלRooms in dwelling
Total1234567+

onm■JEWS
אלפים 1,183.1193.5261.0172.8223.3191.983.057.6TOTAL  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

12.411.41.81.1(0.2)(0.3)_1
1.5+2.78.73.02.21.1(0.3)(0.3)_1.5
213.030.020.210.9653.02.23.92
2.5+7.510.111.68.06.13.53.43.02.5
334.329.641.141.636.027.323.626.83
3.5+5.73.24.97.27.06.06.15.53.5
421.85.913.220.028.733.435.034.34
4.5+12.61.14.29.013.926.229.526.44.5+

לנפש 00וצעחדרים
לא"יהודים

0.962.411.461.080.880.790.680.50Average rooms perperson
NONJEWS
TOTAL thousands אלפים 161.77.913.516.025.323.923.551.5

אחוזים 100.0100.0100.0100.010O.O100.0100.0100.0 percents
14.129.79.16.72.92.11.31.01
215.740.631.225.017.47.510.410.22
340.124.441.343.840.342.746.037.13
3.5+40.15.318.424.539.447.742.351.73.5+

לנפש הררים 000.592.007.340.970.8O0.690.560.42Averageוצ/> 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
1992

הכל בדירהTotalסך DTmRooms in dwelling
בית במשק myjD]Persons in household and

נישואין 2335ןאחוזיםאלפיםושנות +duration of marirage
ThousandsPercents

כוללי 1,344.8100.015.7סך 2.741.640.1GRAND TOTAL1
שנים 4 104.0100.021.7עד 2.851.723.8Up to 4 years
59144.1100.011.6 (0.9)51.236.359

1014142.8100.07.7 (0.6)42.149.61014
1519140.2100.06.1 (0.2)29.464.41519
20+435.1100.09.8 0.638.651.020+
נשואים 362.4100.029.5לא 7.743.119.6Not married

נפש ;201.4100.038.7 72.239.110.01 person

הכל 0ך  נפשות 1274.5100.023.6 2.152.222.12 persons total
שנים 4 30.2100.030.2ער (3.7)50.215.9Up to 4 years
597.5100.029.348.022.259

10145.1100.0(24.0)64.1(112)1014
15193.9100.0(27.6) (2.8)48.4(21.2)1519
20+154.0100.019.9 1.352.826.020+
נשואים 69.4100.028.0לא 3.552.216.2Not married

הכל 0ך ■ נפשות 3188.8100.014.1 1.649.235. r3 persons  total
שנים 4 41.9100.022.1עד 3.453.820.6Up to 4 years
5923.4100.018.7 (1.2)55.125.059

101410.4100.018.2 (1.2)47.033.61014
15197.1100.0(16.7) (0.9)48.234.11519
20+61.1100.05.9 (0.4)42.351.420+
נשואים 42.4100.014.2לא (1.8)52.032.0Not married

הכל סך  נפשות 4248.7100.08.5 (0.5)42.448.64 persons  total
שנים 4 22.6100.015.5עד (0.9)53.530.1Up to 4 years
5963.2100.09.9 (0.5)53.636.059

101439.5100.08.6 (0.3)42.548.61014
151929.1100.07.134.358.51519
20+67.1100.04.231.264.620+
נשואים 23.6100.012.6לא (2.0)43.342.1Not married

הכל 0ך  נפשות 5215.8100.03.8 (0.5)32.163.75 persons total
שנים 4 (11.4)5.0100.0עד (2.4)45.141.1Up to 4 years
5930.9100.06.6 (1.5)49.342.659

101446.2100.04.2 (0.3)38.05751014
151947.9100.0(1.5) (01)25.572.91519
20+70.2100.03.0 (0.1)23.273.720+
נשואים (5.2)12.7100.0לא (1.1)39.254.5Not married

הכל 0ך  mn/D1e+275.6100.05.6 (0.4)32.261.86+ persons  total
שנים 4 3.8100.036.063.0Upעד to 4 years
5918.8100.09.4 (0.6)42.747.359

101441.2100.06.3 (1.1)41.950.71014
151952.1100.06.626.167.31519
20+79.0100.02.8 (0.2)27.669.420+
נשואים 19.2100.010.3לא (0.4)37.352.0Not married

1 Incl. households for which duration of marriage or rooms in
dwelling are not known.

החדרים מספר או הנישואין תקופת אורך שאצלם בית משקי כולל
ידועים. אינם בדירה
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דיור צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי
וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

בית במשק
1992

לידה ויבשת לחדד נפשות אוכלוסייה, קבוצת

הבית משקי כל
All

households

ילדים עם בית משקי סזה:
הכל סך 17 גיל עד

Thereof: households with
children aged up to 17 total

בית במשק ילדים

12

אחוזיםThousandsאלפים

כוללי סן  1,181.8613.4100.031.334.1■הודים

0.99 478.982.8100.056.730.6עד

1.001.99602.6442.4100.029.636.5

2.002.9985.975.5100.016.527.6

5.011.9ו3.00+13.312.3100.0

הכל סך  470.0308.2100.026.536.1>שראל

0.99 152.747.5100.052.132.4עד

1.001.99274.5222.6100.023.938.8

2.002.9934.931.0100.08.328.1

3.00+7.57.0100.0(17.4)(9.4)

הכל 70  288.9152.6100.029.029.8אסיד/א3ו'7'ה

0.99 105.814.6100.060.429.4עד

1.001.99152.4109.9100.029.331.6

2.002.9926.924.6100.013.024.2

3.00+3.43.3100.0(3.6)(14.1)

הכל 0ך  421.4152.0100.043.434.3אירופרראמריקה

0.99 219.720.6100.064.827.3עד

1.001.99174.91095100.041.436.6

2.002.9924.019.8100.033.831.1

3.00+2.42.0100.0(25.7)(17.5)

כולל סן  161.2123.2100.016.522.0לא"הודים

0.99 19.54.1100.066.627.9עד

1.001.9976.959.0100.021.129.5

2.002.9945.341.4100.08.417.6

3.003.9912.612.0100.0(112)(5.7)

4.00+6.96.7100.0(4.5)(9.0)

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1
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HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND
CHILDREN IN HOUSEHOLD

1992

בית למשק gt>' vsmn
Children in householdAverage children per household

Q6+
בית .pvm
ילדים Populationעם group, persons per room

O
הבית 'J7VU0 17כל גיל andעד continent of birth

AllHouseholds
householdswith children

Percentsaged up to 17

10.4 21.62.61.182.27JEWS  GRAND TOTAL1

(1.4) 11.20.271.58Up to 0.99

8.7 24.70.71.592.171.001.99

28.1 16.810.92.803.182.002.99

26.3 (8.6)38.24.314.663.00+

10.3 24.42.71542.35Israel  total

(2.0) 13.50.521.66Up to 0.99

91 27.60.61.842.271 .001 .99

28.9 21.713.03.083.472.002.99

23.1 (7.8)42.44.564.873.00+

15.0 23. /3.11.282.42AsiaAfirca  total

1.4 8.90.211.51Up to 0.99

11.7 26.50.91.642.271.001.99

35.0 17.510.33.053.332.002.99

(36.7) (11.4)(34.2)4.494.653.00+

6. 1 14.41.90.701.93EuropeAmeirca  total
0.2 7.70.00.131.43Up to 0.99

4.7 16.80.51.181.881.001.99

18.2 8.48.62.102.542.002.99

(20.3) (6.6)(30.0)3.293.953.00+

28.6 19.713.22.S83.38NONJEWS  GRAND TOTAL

(55)_0.291.39Up to 0.99

19.2 27.72.52.022.641.001.99

43.6 13.017.43.583.912.002.99

38.2 11.333.64.544.743.003.99

(18.7) (14.8)53.15.185.344.00+

1 Incl. 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 *ttwn
לידה יבשת לפי בית, עוזרות

הבית משק ראש של עלייה ותקופת

לידה Continentיבשת of bitrh
עלייה ותקופת
2197719783197819791980198119821983198419852198619871988199019911992שלראש

and period of
immigration of

הבית householdמשק head

אלפים
4D'linxPercents4Thou

sands
הכל 012.413.613.513.112.012.612.012.511.711.612.613.714.413.613.113.4158.4TOTALך

ל"דה Continent■בשת of birth
19.319.318.318.217.217.416.016.314.714.616.116.616.214.915.415.171.3Israelישראל

יליד: Fatherאב born:
16.419.320.518.718.419.819.317.317.116.215.915.115.915.017.616.112.4Israelישראל

'6.56.76.56.26.57.16.06.96.55.4אסיהאפריקה 6.87.27.26.46.06.514.0AsiaAfrica
27.227.225.326.224.624.723.324.121.623.225.126.925.725.025.325.244.6EuropeAmericaאירופהאמריקו
4.35.04.94.74.44.84.95.45.04.75.56.26.36.25.86.619.1AsiaAfricaאסיהאפריקה

15.417.117.416.714.515.514.615.314.714.615.017.219.118.215.916.167.8EuropeAmericaאיר/פהאמויקו

על"ה Periodתקופת of
immigration

1947 20.921.621.321.819.619.618.919.4,17.5ער

l 7.8

Upto 1947 j
19481954 >
19551960 1

194819548.410.010.59.98.29.09.09.811.411.613.415.414.915.017.364.8
195519606.88.28.48.17.57.87.39.2
196119717.49.17.77.28.68.37.27.819611971
196119747.69.19.79.210.49.79.515.419611974

1972+6.87.27.87.89.27.59.18.91972+
1975+8.39.09.810.37.54.64.06.71975+

12 See notes 1and2to Table 1 1 . 1 1 .
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.

.11.11 ללוח ו2 1 הערות, ראה 21
מבוא. ראה  ארם כורו סקר של חדש שאלון עיבוד ב0י0 על 3

המתאימה. בקבוצה הבית משקי בלל מתוך בית עוזרת המעסיקים הבית משקי אחוז 4
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HOUSEHOLDS AND AVERAGE LENGTH OF RESIDENCE
IN DWELLING, BY ROOMS IN DWELLING
AND TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING

מגורים ומשך בית 1pun
בדירה חדרים לפי בדירה, ממוצע

הדירה על בעלות וצורת

1 צפיפות סקר

1991

הכל בדירהסך D'nnRooms in dwelling
רו1לור1 Typeצורת of ownership

TotalUpto 2 +2.533.544.5עד

(אלפים) הבית משקי 1,266.3226.391.8442.9275.9כל 74.0155.4ALL HOUSEHOLDS (thousands)

D'TinNPercents
הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0כל 100.0100.0All households
דייריהן בבעלות 72.845.975.772.682.4וירות 84.588.0Owned dwellings

נקנה: 0Thereofזה bought:
ציבורית 11.912.015.715.18.4מחברה 10.17.5From a public/governmental company

18.65.717.416.326.4מקבלן 34.123.9From a contractor
שנייה 27.319.739.029.227.2מיד 34.222.7Second hand

עצמית 12.96.310.018.132.2Selfbuildingבנייה
בשכירות 23.647.321.923.814.9דירות 13.89.6Rented dwellings

:Thereofמזה:
מפתרו דמי 21.541.720.422.713.2ללא 12.78.4Without key money

:Thereofמזה:
ציבורית מחברה 6.710.65.09.13.9Fromנשכר a public/governmental company
פר0י בית מבעל 13.929.815.412.48.6נשכר 9.65.9From a private landlord

3.66.83.52.8Otherאחר

מגורי! pjr/ooמשר clength of residenceAverage
(שנים) inבדירה dwelling (years)

הבית משקי 12.713.816.813.111.3כל 13.19.9ALL HOUSEHOLDS
דייריהן בבעלות 14.821.520.015.312.2דירות 14.79.9Owned dwellings

נקנה: Thereofמזה bought:
ציבורית 21.725.429.720.418.8מהברה 17.718.8From a public/governmental company

15.829.426.418.711.7מקבלן 18.57.5From a contractor
שנייה 9.613.612.18.58.4מיד 8.98.9Second hand

עצמית 16.228.719.714.310.2Selfbuildingבנייה
בשכירות 6.56.65.66.46.49.1Rentedדירות dwellings

:Thereofמזה:
מפתח דמי 5.14.44.45.84.86.8Withoutללא key money

:Thereofמזה:
ציבורית מהכרה 11.611.212.611.613.9Fromנשכר a public/governmental company
פרסי בית מבעל 1.91.92.017Fromנשכר a private landlord

12.511.513.511.9Otherאחר
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ממוצע מנורים ומשך בית משק1
מנורים "שוב צורת לפי בדירה,

הדירה על בעלות וצורת
1991

בעלות צורח

הכל סך

הכל סך
Total

"שובים
 עירוניים

Urban
localities 

total

(אלפי "שוב 1nn(Doom

ירושלים
Jerusalem

אביב ר7ל
Tel Aviv

היפה

Haifa100200

(אלפים) הבית משקי 1,266.31,197.4101.1135.289.2316.5כל

D'TinK

הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

דייריהן בבעלות 72.872.667.158.367.476.7דירות
נקנה; מץה

ציבורית 11.912.011.58.86.410.8מחברה

18.619.420.917.721.028.1מקבלן

שנייה 27.328.332.929.634.933.0מיד

עצמית 12.911.32.6בנייה

בשכירות 23.624.428.635.529.220.7דירות

מזה:

מפתח דמי 21.522.222.729.322.220.1ללא

מזה:

ציבורית מחברה 6.77.06.43.55.0נשכר

פר0י בית מבעל 13.914.514.725.118.614.8נשכר

3.63.04.46.12.6אחר

נוגור"נ (שנים)משן בדירה ysinn 1

הבית משקי 12.712.510.914.612.412.5כל

דייריהן בבעלות 14.814.612.019.515.014.6דירות

נקנה: מזה

ציבורית 21.721.417.222.121.524.4מחברה

15.815.813.423.518.116.6מקבלן
שנייה 9.69.49.114.210.19.5מיד

עצמית 16.216.719.1בנייה

בשכירות 6.56.68.86.77.14.9דירות

מזה:

מפתח דמי 5.15.26.03.83.04.3ללא

מזה:

ציבורית מחברה 11.611.913.014.111.9נשכר

פרסי בית מבעל 1.91.93.22.41.01.7נשכר

12.510.514.110.6אחר
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HOUSEHOLDS AND AVERAGE LENGTH OF RESIDENCE
IN DWELLING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE AND TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING

1991

OQuy"

Size of locality (Thousand residents)כפויים

RuralType of ownership

501002050102010 עד
Upto 10

localities

111.9228.6106.5108.468.9ALL HOUSEHOLDS (thousands(

Percents

100.0100.0100.0100.0100.0ALL HOUSEHOLDS

72.372.374.486.975.9Owned dwellings
Thereof bought:

15 314.417.710.310.5From a public/governmental company

18.617.99.17.6From a contractor

26.130.519.99.19.1Second hand

11 28.525.654.441.6Selfbuilding

24.325.423.911.910.0Rented dwellings

Thereof:

23.924.322.811.96.9Without key money
Thereof:

7511.911.75.0From a public/governmental company

15.411.710.36.5From a private landlord

2.314.1Other

(years)in dwellingof residenceAverage length

11.311.412.515.016.7ALL HOUSEHOLDS

13.013.114.016.318.1Owned dwellings
Thereof bought:

20.820.221.120.927.2From a public/governmental company

11.714.511.37.7From a contractor

7.37.58.411.919.2Second hand

17917.313.416.313.8Selfbuilding

6.07.07.85.7Rented dwellings
Thereof:

5.66.47.05.7Without key money
Thereof:

11 611.312.310.7From a public/governmental company

2.41.71.11.4 .
From a private landlord

20.2Other
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מגורים ומשך בית משקי
ויבשת עלייה תקופת לפי בדירה, ממוצע

משק ראש של עלייה ותקופת ל'דה
הדירה על בעלות וצורת הבית

בעלות צורת

 no'j7e"3
כולל סך

Households
 grand
total

 D'lliV
הכלי 0ך

Jews
total1

עלייה ותקופת לידה יבשת

אסיהאפריקה ילידי
Born in AsiaAfrica

הכל 70

Total

Immigrated: עלו:

1960 עד

Upot 1960
1960+

(אלפים) הבית משקי 1.266.31,137.5280.8189.488.4כל

100.0
64.9

18.8

11.2
31.0

32.6

31.0

23.9

6.7

100.0
81.8

23.3

20.6
28.6
7.3
14.1

11.8

8.6

2.9
4.1

100.0
76.4

21.8

17.7
29.4
6.0
20.0

18.0

11.7

4.0
3.6
(שנים)

100.0
71.0

12.9

20.5
29.8

6.1
25.2

23.5

4.2

15.1

3.8

אחוזים
100.0
72.8

11.9

18.6
27.3
12.9
23.6

21.5

6.7

13.9
3.6

נדירה ממוצע מגורים נושר

הבית משקי כל
דייריהן בבעל1ת דירות

נקנה: מזה
ציבורית מחברה

מקבלן
שנייה מיד

עצמית בנייה
בשכירות ךירות

מזה:
מפתח רמי ללא

נחה:
ציבורית מחברה נשכר

פר0י בית מבעל נשכר

הבית משקי 12.712.415.718.110.4כל
דייריהן בבעלות 14.814.516.518.511.0דירות

נקנה: מזה
ציבורית 21.722.123.926.118.0מחברה

15.816.014.916.010.6מקבלן
שנייה 9.69.611.513.86.8מיד

עצמית 16.215.716.918.1בנייה
בטביחת 6.56.212.415.89.3דיחת

מזה:
מפתח דמי 5.15.011.715.08.9ללא

מזה:
ציבורית מחברה 11.611.713.817.111.1נשכר

פר0י בית מבעל 1.91.81.6נשכר
12.513.116.818.8אחר

ידועה. לא ראשיהם של העליה ששנת בית משקי אלף ו4.2 ידועה לא ראשיהם של הלידה שיבשת בית משקי אלף כ1.9 כולל ו

מבוא. ראה ירושלים. מזרת את כלל לא חור תנאי סקר 2
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HOUSEHOLDS AND AVERAGE LENGTH OF RESIDENCE
IN DWELLING, BY PERIOD OF IMMIGRATION OF
HEAD OF HOUSEHOLD AND CONTINENT OF BIRTH AND
TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING

Continent of birth and peirod of immigration

לאיהודים2

NonJews2
Type of ownership

אמריקה אירופה ילידי
Born in EuropeAmeirca

'^1ראל t"7'
Bom in Israel

10
הנל

עלו:
Immigrated:

סר
הכל

יליד אב : mr>
Thereof:

Father bom in

1960 עד
Upto 19601960+

TotalTotalאסיה
אפריקה
Asia
Afirca

איר1פה

אמריקה
Europe
Ameirca

400.8188.8211.0454.3207.2174.6128.8ALL HOUSEHOLDS (thousands(

All households
Owned dwellings
Thereof bought:
From a public/
governmental company

From a contractor
Second hand
Selfbuilding

Rented dwellings
Thereof:
Without key money
Thereof:
From a public/
governmental company

From a private landlord
Other

Percents
100.0
88.6

5.1
72.8
9.6

100.0
77.0

3.8

27.6
32.5
10.5
18.2

17.2

100.0
67.5

12.8

14.1
35.2
4.4
27.9

27.1

8.1

100.0
70.8

8.2

205
33.0
7.5
24.4

23.2

4.9

15.3 16.9 16.9
4.9 4.6 4.8

Average length of residence (years)

100.0
50.0

12.3

10.4
25.1

48.1

47.4

10.0

36.3
1.8

100.0
86.6

11.9

100.0
67.3

12.0

22.436.0
26.327.5
4.67.9
29.79.2

27.75.6

6.0

20.83.6
3.04.4

13.721.56.89.18.69.415.8ALL HOUSEHOLDS
17.321.910.310.910.310.9165Owned dwellings

Thereof bought:
23.831.217.516.818.013.2From a public/

governmental company
20.222.612.612.511.212.4From a contractor
10.915.96.07.66.88.19.6Second hand
19.923.212.912.313.616.5Selfbuilding
5.117.83.04.22.88.912.2Rented dwellings

Thereof:
3.610.62.83.34.02.1Without key money

Thereof:
10.89.69.19.2From a public/

governmental company
1.46.70.91.81.81.5From a private landlord
18.022.18.79.38.9Other

1 Incl. about 1.9 thousands households with continent of birth of head ot household not known and 4.2 thousands households with immigration
period of head 01 household not known.

2 The Housing Condition Survey did not include East Jerusalem. (see introduction).
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HOUSEHOLDS AND AVERAGE
LENGTH OF RESIDENCE IN DWELLING BY SIZE
OF HOUSEHOLD AND ROOMS IN DWELLING

1991

מגורים ומשך בית .puiD
הבית משק גודל לפי בדירה, ממוצע

הדירה על בעלות וצורת

בעלות צורת
סךהכל

Total

בית נ0ש7, muDiPersons in household
Type of ownership

123456+

(אלפים) הבית משקי 1,266.3200.2268.9179.5221.4200.1196.2ALLכל HOUSEHOLDS (thousands)

Percents

הבית משקי כל
דייריהן ננעלות דירות

אחוזים
100.0
72.8

100.0
58.9

100.0
69.4

100.0
70.0

100.0
77.0

100.0
81.1

100.0
80.7

ALL HOUSEHOLDS
Owned dwellings
Thereof bought:

נקנה: מזה
11.9
18.6
27.3

17.015.811.59.17.39.5From a public/governmental company
צינורית מחברה

15.8מקבלן
20.1

19.3
24.2

17.8
29.6

21.3
34.9

22.4
33.3

14.5
21.8

From a contractor
Second hand

שנייה מיד
1 0 03.37.49.79.816.932.6Selfbuilding

עצמית בנייה
בחכירות דירות

ו ק.£

23.632.426.128.220.816.317.5Rented dwellings
Thereof:

מזר.:

מפתח דמי 21.528.224.626.119.315.515.1Withoutללא key money
Thereof:

מזה:
ר/ 79.66.86.25.84.47.7From a public/governmental company צינורית מחברה נשכר

פר0י נית מנעל נשכר
אוור

O. ו
13.9
3.6

17.8
8.6

16.6
4.5

19.113.1
2.2

9.6
2.5

7.0From a private landlord
Other

מגורי ממוצעמשר cength of residenceAverage
(שנים) in(וזירה dwelling (years

הבית משקי כל
דייריהן בבעלות דירות

12.7
14.8

17.9
22.7

16.3
20.3

11.0
13.6

8.5
9.7

9.5
10.4

12.1
13.1

ALL HOUSEHOLDS
Owned dwellings
Thereof bought:

נקנה: מזה
21 727.025.220.014.915.718.0From a public/governmental company

ציבורית מחברה
15.824.821.916.111.610.110.6From a contractor

מקבלן
9.613.813.58.16.68.78.2Second hand

שנייה מיד
16.238.225.116.210.611.815.3Selfbuilding

עצמית בנייה
בשכירות 6.510.26.14.54.14.97.6Rentedדירות dwellings

Thereof:
מזה:

מפתח דמי 5.17.55.03.13.34.46.7Withoutללא key money
Thereof:

מזה.
ציבורית מחברה נשבר
פרטי בית מבעל נשכר

אחר

11.6
1.9

12.5

14.1
4.0

13.7

13.6
1.5

13.1

8.5
1.2

8.5
1.1

8.4

11.6
1.6

11.1From a public/governmental company
From a private landlord

Other
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FACILITIES IN DWELLING AND OWNERSHIP OF
DURABLE GOODS, BY SIZE OF HOUSEHOLD

בניקיימא, מוצרים על ובעלות בדירה שירותים
הבית משק גודל לפי

1991

הכל ביתסך במשק Personsנפשות in household
בניק"מא ומוצרים Facilitiesשרותים and durable goods

Total123456+

(אלפים) הבית משקי 1,266.3200.2268.9179.5221.4200.1196.2ALLכל HOUSEHOLDS (thousands)

o'tinKPercents
הדירה לחימום עיקר" Mainס"דוד heating facilities in dwelling

מוכזית/דיותית 7.76.95.98.97.88.98.3Central/dwellingהסקה heating
חימום מתקן עם 14.411.719.212.615.817.18.2Airמזגן conditioner with heating facility

לחימום סידור 12.717.011.112.210.911.214.6Noאין heating facility

בדירה Convenienceשירותים in dwelling
אחד אמבסיה 86.698.294.188.383.274.779.2Oneחדר bathropm

יותר או אמב0יה חדרי 13.15.711.716.825.220.5Twoשני bathrooms or more

אחד שימוש 71.593.483.973.464.851.858.0Oneבית toilet
יותר או שימוש בתי 28.46.316.026.535.248.241.9Twoשני toilets or more

74.467.174.775.680.781.5675Bathאמבטיה
בלבד 25.632.925.324.419.318532.5Showerמקלחת only

המים לחימום שמש 68.952.565.768.773.474.281.0Waterדוד heating by solar boiler

פרסית 26.114.622.323.924.133.539.8Garden/privateגיגה/חצר courtyard
פרסית 24.710.019.623.028.536.232.6Privateחניה garage

גניק"מא Durableמוצרים goods
086.979.586.289.291.293.581.8TVלויזיה set

43.519.333.751.358.460.240.6Videoוידאו
כביסה 88.264.684.693.796.696.094.9Washingמכונת machine
אבק 48.235.650.049.458.059.935.0Vacuumשואב cleaner
22.07.517.326.329.633.219.4Microwaveמיקרוגל

כלים 19.95.015.918.628.734.717.0Dishמדיח washer
אויר 28.223.334.828.129531.619.4Airמזגן conditioner

אישי 19.35.16.716.128.341.421.5Personalמחשב computer
92.790.992.392.495.194.790.4Telephoneסלפון

מסחרית או פרטית 52.723.842.855.969.071.055.6Privateמכונית or commercial car

5
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FACILITIES IN DWELLING AND OWNERSHIP
OF DURABLE GOODS, BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE

בניק"מא, מוצרים על ובעלות בדירה Dmn'ni
מנורים "שוב צורת לפי

1991

הכל D'On'Vסן O'J/tl"Urban localitiesישובים
בניק"מא ומוצרים Facilitiesכפרייםשירותים and durable goods

Totalo^tun.אביב nD'n100200501002050102010תל Ruralעד
JerusalemTel AvivHaifaUpto 10localities

(אלפים) הבית משקי 1,266.3101.1135.289.2316.5111.9228.6106.5108.468.9ALLכל HOUSEHOLDS (thousands)
Percentsאחוזים

הדירה לחימום עיקרי Mainסידור heating facilities In dwelling
מרכזית/דירתית 7.754.07.26.81.92.93.76.1Central/dwellingהסקה heating
חימום מתקן עם 14.418.912.120.418.616.46.85.314.4Airמזנן conditioner with heating facility

לחימום סידור 12.713.911.915.217.115.114.47.57.3Noאין heating facility

בדירה Convenienceשירותים in dwelling
אחר אמבטיה 86.691.092.192.388.378.785.288.584.273.3Oneחדר bathroom

יותר או אמבטיה חדרי 13.19.07.77.711.720.814.610.814.826.7Twoשני bathrooms or more
אחד שימוש 71.566.682578.674.063.371.666.475.151.4Oneבית toilet

יותר או שימוש בתי 28.433.417.221.426.036.728.433.424.248.6Twoשני toilets or more
74.490.879.279.683.978.769.763.149.060.7Bathא0ב0יה

בלבד 25.69.220.820.416.121.330.336.951.039.3Showerמקלחת only
המים לחימום שמש 68.956.858.554.670.374.168.779.280.781.3Waterדוד heating by solar boiler

פרטית 26.112.713.713.212.524.625.238.158.985.2Garden/privateגינה/חצר courtyard
פרטית 24.76.213.117.622.329.924.128.141.257.5Privateחניה garage

בניק"מא Durableמוצרים goods
86.972.187.387.587.986.989.785.889.490.9TVסלויזיה set

43.537.045.041.246.945.845.038.235.949.1Videoוידאו
כביסה 88.290.779.087.690.986.989.187.487.892.7Washingמכונת machine
אבק 48.251.249.358.055.452.348.630.325.851.5Vacuumשואב cleaner
22.026.917.224.020.426.523.417.514.535.7Microwaveמיקרוגל

כלים 19.913.919.621.123.023.219.912.511.932.5Dishמדיח washer
אויר 28.25.140.125.933.634.131.116.017.933.0Airמזגן conditioner

אישי 19.320.614.917.619.525.220.214.514.829.7Personalמחשב computer
92.795.695.394.895.193.889.587.586.496.1Telephoneטלפון

מסחרית או פרטית 52.746.044.451.150.855.354.550.258.673.6Privateמכונית or commercial car

z
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FACILITIES IN DWELLING AND OWNERSHIP OF
DURABLE GOODS, BY YEARS OF SCHOOLING OF
HEAD OF HOUSEHOLD

בניק"מא מוצרים על ובעלות בזירה D'nri'uj
הבית משק ראש של לימוד שבות לפי

1991

הכלי לעזורסך Yearsשנות of schooling
בניק"מא ומוצרים Facilitiesשדוחים and durable goods

Upי0181ז to 4 +589101112131516עד

ואלפים) הבית משקי 1,266.397.4218.5158.7403.8184.7199.2ALLכל HOUSEHOLDS (thousands)
Percentsאחוזים

הדירה לחימום עיקרי Mainסידור heating facilities in dwelling
מרכזית/רירתית 7.71.95.28.37.716.1Central/dwellingהסקר. heating
חימום מתקן עם 14.49.412.115.419.420.9Airמזגן conditioner with heating facility לחימום סידור 12.728.813.715.510.512.16.8Noאין heating facility

נדירה Convenienceשירותים in dwelling אחד אמנ0יה 86.694.493.290.986.282.976.6Oneחרר bathroom
יותר או אמבטיה חררי 13.16.69.113.717.123.4Twoשני bathrooms or more

אחד שימוש 71.590.683.176.569.866.254.0Oneנית toilet
יותר או שימוש בתי 28.48.316.823.530.233.846.0Twoשני toilets or more

74.442.062.369.578.683.191.5Bathאמנסיה נלבד 25.658.037.730.521.416.98.5Showerמקלחת only חמים לחימום שמש 68.967.575.370.969.167.363.5Waterדוד heating by solar boiler
פר0ית גינה/חצר

3ר0ית חניה
26.1
24.7

25.3
12.3

31.8
22.1

26.4
22.9

24.4
25.6

24.4
25.3

25.4
32.9

Garden/private courtyard
Private garage

בניק"מא מוצרים
86.977.690591.391.981.879.4סלויזיה

Durable goods
TV set

43.515.833.944.451.146.449.0Videoוידאו כניסה מכונת
אנק שואב

88.2
48.2

65.6
14.9

87.3
30.4

89.2
44.7

92.2
54.1

89.3
57.4

90.6
66.8

Washing machine
Vacuum cleaner 22.010.618.325.627.834.3Microwaveמיקרוגל כלים 19.99.216.023.124.432.9Dishמריח washer

אויר 28.26.720.523.729.036.441.7Airמזגן conditioner
אישי 19.37.015.220.127.536.0Personalמחשב computer 92.781.190.391.794.894.396.1Telephoneסלפון

מסחרית או פרסית 52.714.640.047.961.658.566.1Privateמכונית or commercial car
הלימוד ששנות נית משקי אלף כ3.9 כולל ידועות.ו לא ראשיהם של

1 Incl about 3.9 thousands households with years of schooling of head household not known.
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HOUSEHOLDS WHO MADE STRUCTURAL CHANGES
TO THEIR DWELLING (SINCE 1985),
BY TYPE OF CHANGE, ROOMS IN DWELLING
AND SIZE OF HOUSEHOLD
Thousands igg(

בדירה שינויים שביצעו בית משקי
השינוי, סוג לפי ,(1985 (מאז

הבית משק וגודל בדירה חדרים
אלפים

Thereof: households who made structural שביצעו בית משקי מזה:
change in the dwelling  type of change שינוי סוג  בדירה a"/j'u/

הכל 70
cwnn nsomמרפסת בנייהסגירת nsoinnn',7 yionu

Total
AddingClosingAdditionalRenovation of
room/sbalconybuildingouter walls

הבית משקי 1,266.351.6כל 63.947.4110.4ALL HOUSEHOLDS

בדירה Roomsחדרים in dwelling

2 226.35.3עד 4.715.4Upto 2

2.591.85.7 3.310.02.5

3442.917.5 16.010.939.73

3.574.03.3 3.55.33.5

4275.911.7 18.215.424.14

4.5+155.48.2 18.216.116.04.5+

בית במשק Personsנפשות in household

1200.23.9 3.716.71

2268.98.7 7.84.225.72

3179.56.0 5.94.414.53

4221.48.3 11.08.819.24

5200.111.6 16.812.116.45

6+196.212.9 18.816.517.96+

ם
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ושכר עבודה

לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות
עבדו שלא וכר, מרנ0ה מפנסיה, החיים אנשים
נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפיל!

סדיר. בשירות חיילים זו בקבוצה
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
המועסקים בו. עבד שהמועסק המוסד, או

פעילותם. לענף בהתאם סווגו בקיבוצים
מבצע שהמועסק לעבודה מתייחס יד משלח
שאדם במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום

כעת. בו עוסק אינו אם למד
בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד

הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק
אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים:
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת
בשכר אחרים המעסיקים אנשים מעבידים:
בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה או
חקלאי משק בעל כולל אחרים, המעסיק

שכר. תמורת עובדים המעסיק
או בעסקם העובדים אנשים עצמאיים:
בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם במשקם
בקואופר0י חברים קואופרטיבים: חברי
המשתתפים שיתופיות באגודות או בים

שיתופי. במושב חברים כולל ברווחים,
בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר, ללא
בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות,

הכשרה. וקבוצות
שעבדו. אנשים תשלום: ללא משפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
המרכזית הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
1956 עד 1954 בשנים .1954 מאז לס00יס0יקה
שני נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו
סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה. בכל
כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב
במשך העונתיות על מה מושג וקבלת במדינה האדם

השנה.
יותר רב פירוט וכן הסקרים של מפור0ות תוצאות
סקרי בפרסומי למצוא אפשר והסברים הגדרות של

השוטפים. אדם כוח
הק האוכלוסייה את כוללת הסקר אוכלוסיית
של (2 לפרק במבוא הגדרה ראה (דהיורה, בועה
היהודים התושבים את ומעלה, 15 בני ישראל מדינת
בכוח עולים וגם עזה וחבל שומרון ביהודה, הגרים
של תקופה לארץ בחוץ השוהים קבועים ותושבים
ארעיים ותושבים תיירים נכללו לא משנה; פחות
ברציפות. משנה יותר בישראל שהו כן אם אלא

אדם כוח סקרי
הגדרות

כל  ב1985 החל האזרחי: העבודה כוח
"מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 15 מגיל האנשים,
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים" "בלתי או
אנשים כלל העבודה כוח ,1984 עד להלן. המפורטות

ומעלה. 14 בני
אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע
בקיבוצים העובדים כל אחרת; תמורה או רווח
משפחה בני אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין
בשבוע, ויותר שעות 15 תשלום ללא שעבדו
בשבוע; ויותר שעות 15 שעבדו מוסדות אנשי
ולא הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים

אחרת. עבודה חיפשו
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה:
שעברו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות 35
היה שהעובד השעות את כולל השעות
כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר בהן עסוק
ושעות תשלום בלי או עם נוספות שעות
של לעבודה ההמתנה שעות (כגון: המתנה
ההכנה, ושעות וכוי) סבל של מונית, בעל
בעבודה, הקשורות עבודה שעות שהן
(כגון: העבודה במקום מבוצעות אינן אפילו

וכדי). חזרות שיעורים, והכנת בדיקת
שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד מ1
עוב הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו דים
מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
הפסקת מתאים, לא אויר מזג שביתה,
אחרת. סיבה או יום), 30 (עד זמנית עבודה
כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
רישום ע"1 כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
ע"1 או התעסוקה שירות של העבודה כלשכות
שנעדרו עובדים וכוי. בכתב או אישית פנייה
אחרת, עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית

מועסקים. כבלתי נחשבים
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

בארץ. האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה 
האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 

בארץ.
(בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"בלתי או "מועסקים" היו שלא ומעלה), שנה 15
נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים"
תמורה, כל ללא בהתנדבות שעבדו אנשים
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תל (העיר); ירושלים עירוניים: יישובים א.
הצ מחוז (העיר); חיפה (העיר); אביביפו
פתח ונפת שרון נפת חיפה; מחת פון;
תל מחוז רחובות; ונפת רמלה נפת תקוה,
ובמחוז הדרום במחוז פיתוח "ש/בי אביב;
(ללא ירושלים ומחוז הדרום מחוז ירושלים;
יהודיים עירוניים ויישובים פיתוח) "שובי

עזה. וחבל שומרון ביהודה,
ומוש מושבים קיבוצים; כפריים: יישובים ב.

אחרים. "שובים שיתופיים; בים
לאיהודים .2

"שובים ירושלים; מזרח עירוניים: יישובים א.
"שובים תושבים; 9,9992,000 שבהם

ויותר. תושבים 10,000 שבהם
מחוץ הגרים בדרום בדוים כפריים: יישובים ב.
אחרים. "שובים הבדוים; של הקבע ליישובי

;3544 ;2534 ;1824 ;1517 ה|: הגיל קבוצות
.65+ ;5564 ;4554

פוצלה 5564 הקבוצה יהודיים עירוניים ביישובים
.70+ ל6569, 65+ והקבוצה ,6064 ל5559,

כך: מתקבלים הניפוח מקדמי
קבוצת לכל האוכלוסייה אומדן מחשבים (1)

ניפוח.
המק במספר האוכלוסייה אומדן מחלקים (2)

במדגם. רים

האוכלוסייה בגודל החלים השינויים את לשקף כדי
בין גם עודכנה היישוב צורת השונים, היישובים של
סווגו 1990 'נוארמרס בנתוני החל כך, המפקדים.
.1988 בסוף שבהן האוכלוסייה אומדן לפי היישובים
לפי נתונים השוואת בעת זה שינוי בחשבון להביא \<j<

י. 1990 שלפני השנים נתוני עם "שוב צורת

האומדנים מהימנות
האוכלוסייה כל עבור אומדנים הם הנתונים
לטעויות חשופים הם כן ועל מדגמי, מסקר שהתקבלו

סוגים: משני
מדגמיות. סעויות .1

לאמדגמיות. סעויות .2
מתוך לאמוד אפשר הדגימה סעויות את
את להעריך קשה אך עצמו, הסקר נתוני

הלאמדגמיות. הטעויות
הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
המפקד1", מה"ערך מה במידת לסטות לים עלו
במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים אומר, הוה
מסוים בתחום נמצא המפקד1" הי'ערך כלומר,
שהתקבל (y) האומדן סביב סמך) רווח (הנקרא
של במונחים נמדד זה תחום של גודלו נסקר.
הביטחון ברמת ומותנה .(x<5) דגימה סעויות

הנדרשת.
ש"הערך לומר ניתן 670/0 של בביטחון
'(xaX; + ay) בתחום נמצא המפקד1"

והחל ירושלים מזרח אוכלוסיית נכללת ב1968, החל
גולן. בנפת הלאיהודים התושבים  ב1982

בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
מסגרות ו(ב) "שובים מסגרת (א) מסגרות: סוגי
רשימת לפי היא היישובים מסגרת "שובים. בתוך
בסדרת המופיעה וסמליהם אוכלוסייתם היישובים
מן ובחלק העירוניים ביישובים הסכניים. הפרסומים
בקובץ למגורים הדירות רשימת הן המסגרות הכפרים,
לקיבוצים, פרט אחרים, כיישובים היישוב. של הארנונה
הבית. משקי רשימת מתוך רוגמים קלי0ה ובמרכזי
ומעלה 15 בני רשימת היא המסגרת בקיבוצים,

דיור. יחידות  סטודנטים ובמעונות
רוגמים 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 מפורט הסבר

.940 מסי מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,
מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
שנבחרו המשפחות במדינה. מהמשפחות כ12,000
הלשכה מטעם 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
,1987 סוף מאז ירושלים. במזרח פקידה קשי1
ובמזרח עזה בחבל ושומרון, ביהודה האירועים בגלל
לפקוד יכלו לא אדם כוח סקר פוקדי ירושלים,
במזרח במדגם שנכללו המשפחות את כמתוכנן
לפוקדם אפשר שהיה בית משקי רק ונפקדו ירושלים
על בנתונים בשימוש להיזהר יש לכן, בטלפון.

בירושלים. לאיהודים

ואמידה עיבוד שיטות
ביקורת, תהליכי עובר בסקר שנאסף החומר
ובדיקות קלדנות סימול, עריכה, חסר, מידע השלמת
אומדנים מחשבים אלה, תהליכים לאחר לוגיות.
האומדנים בהמשך. כמבואר שנתי, רבע מדגם מכל
של ממוצעים הם זה בפרסום המלווחים השנתיים

שנתיים. הרבע האומדנים ארבעת
הסקר, אוכלוסיית כל על אומדנים לקבל כדי
על במדגם, שנאספו הנתונים את "לנפח" צורך יש
לשם למשיבים. מתאימים ניפוח מקדמי מתן ידי
שהן ניפוח" לייקבוצות האוכלוסייה את מחלקים כך,
וקבוצת "שוב קבוצת כפול מין כפול גיל קבוצות

אוכלוסייה.
יהודים ,1990 של השלישי לרבע באומדן החל
נפרדות ניפוח לקבוצות חולקו ואילך) 1991 (מ עולים

גיל). כפול (מין
כדלהלן: הן "ניפוח" לצורך היישוב קבוצות

עולים) (ללא יהודים .1

.912 מסי מיוחד פרסום 1990 01x no סקר ראה ו
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1978 בשאלון שינויים
1978 שנת כל במשך נחקרו 978ו בינואר החל
שאלון שהוא יש/, אדם: כוח בסקר שאלונים שני
של והעמקה הרחבה שהוא וחדש, 1978 עד שנחקר
1978 בין הנתונים את להשוות כדי הישן. השאלון
השאלון לפי באומדן להשתמש יש קודמות, לשנים

הישן.
נתוני עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את
ראה מפורט (הסבר החרש. השאלון בסיס על 978ו
מסי מיוחדים פרסומים סדרת ,"1978 אדם כוח "סקר

.(653

דיווחים פי ו1ל ושכר תעסוקה
פי ועל לאומי לביטוח למוסד
אחרים מינהליים מקורות

הגדרות
אחד שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
פירמה של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות.
כרטיס עבורה מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר

נפרד. חשבון
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
הנתונים שלמעשה כך מופיעים, שהם הפעמים
שבעבורן לחורש שכיר משרות למספר מתייחסים

שכר. שולם
ברוטו התשלומים כל לחודש: ברו0ו שכר
שכר כולל בחודש, השכיר משרות לכל ששולמו
בעבור הפרשים ותק, תוספות יוקר, תוספות יסוד,
שעות בעבור תשלומים מקדמות, קודמות, תקופות
ותוספות מענקים קצובות, גמולים, פרמיות, נוספות,
כוננויות, כגון: חדפעמ"ם) או (שוטפים למיניהם
הבראה, קצובת נסיעה, קצובת ,"13 "חודש תורנויות,
בעבור תשלומים השתלמות, גמול השכלה, גמול
הוצאות כולל אינו ברוטו השכר וכוי. רכב אחזקת
לקרנות המעביד שמשלם וסכומים נוספות עבודה
למס  השכירים בעבור ביטוח או פנסיה קרנות כגון

וכדי. מעסיקים מס מקביל,
מחושב קבועים במחירים השכר כל סך מדד
שוטפים במחירים השכר כל סך מדד חלוקת ע''1
שנתיים, אומדנים חודש. לאותו לצרכן המחירים במדד
המדדים של אריתמטי ממוצע הם וכיו"ב רבעוניים

קבועים. במחירים החודשיים
ברוטו השכר שכיר: למשרת ממוצע חודשי שכר
חורש. באותו שכיר משרות במספר מחולק לחורש
החודשי השכר כי נובע שכיר משרות (מהגדרת
החודשי השכר מן נמוך שכיר למשרת הממוצע

לשכיר). הממוצע
במחירים שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד
השכר כל סך מדד חלוקת ידי על מתקבל קבועים

השכיר. משרות במדד קבועים במחירים

המפקד1" "הערך לומר ניתן 950/0 של בביטחון
.(££20; + 20)) בתחום נמצא

נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה:
אפשר .740 הינה המקורבת הדגימה סעות
מתקבל שהיה הערך כי 950/0 של בביטחון לומר

ל11,480. 8,520 בין "מצא במפקד
דגימה טעויות של מצומצם לוח להלן
הדגימה טעויות מוחלטים. מספרים של מקורבות
לשנים ואילך. 1988 לשנת מתאימות שבלוח
וככל מדי גבוהות להיות נוטות הן קודמות,

פוחת. דיוקן מ1988 שמתרחקים

*
הדגימההאומדן טעות

1,000240
2,000340
3,000410
5,000530
8,000680
10,000750
20,0001,070
30,0001,300
50,0001,680
80,0002,110
100,002,360
200,003,280
300,003,960

500,0004,950
800,0005,940

1,000,0006,400
1,300,0006,850
1,600,0007,060
1,800,0007,090

גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים
בסוגרים. סומנו מ200/0

ענף כגון  ידוע" "לא בה שיש התפלגות בכל
מקרים על רק חושבו האחוזים  וכדי יד משלח כלכלי,

ידועים.

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
מקום בשבוע, עבודה שעות מספר מבחינת ואבטלה,
ועל וכדי בעבודה המעמד העבודה, סוג העבודה,
האוכלוסייה של וחברתיות דמוגרפיות תכונות מספר

המשך). ראה  הכנסות (לגבי
כוח על הרגילות 7ישאלות נוספו שונים בסקרים
החברתי בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם

והכלכלי.
נפגעי סקר על הסקרים היא לכך דוגמא

וכוי. דיור תנאי סקר עבריינות,

שכיר משרות ריבוי סקר
בשנתון הופיע שכיר משרות ריבוי על לוח

.358 עמי ,1991  42 'on לישראל ה0ט0י0טי
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אחרי מחושבים שנה כל של הסופיים האומדנים
הנ"ל. המדגם עידכון

ממוצע נקבע חדש כבסיס הנוכחי. הבסיס חישוב
1989 לשנת המדגם עובד זה לצורך .100.0 = 1989
נתוני לפי ופעם הישן המדגם נתוני לפי פעם פעמיים,
להשוות נתן ואילך 1990 נתוני את החדש. המתם
משורשרים. מדדים באמצעות רק קודמות שנים עם
כל של המדד הכפלת ידי על "עשה המדדים שרשור
של 1989 לשנת הממוצע במדד ב1990 משתנה

ב100. וחלוקתו משתנה אותו

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על הסטטיסטיקה
המעבידים דיווחי של חודשי עיבוד על בעיקרה
חוץ (עובדי ו612 102 סופס גבי על חוק) (בתוקף
שכר, ועל עובדים על לאומי לבי0וח למוסד לארץ)
מינהל כגון אחרים, מינהל"ם מקורות על ובחלקה
למיכון המרכז התעסוקה, שירות של התשלומים
לשלטון המרכז של לאוטומציה החברה משרדי,

וכוי. הביטחון מערכת מקומי,

עבודה ותשומת הכנסה
מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
על נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
14 מגיל מועסקים של וממשכורת משכר הכנסות

ומעלה. שנה

המוצגים הנתונים
היחס את להשוות מיועדים 12.36 בלוח הנתונים
המשק בענפי שכירים בין לשעה השכר של יות

השונים. היד ובמשלח1
מקיפה ,12.36 לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
להם שהיתה עירוניים, וביישובים בערים מועסקים
האחרונים החודשים ב3 ומשכורת משכר הכנסה

הפוקד. ביקור שלפני בחודש שנסתיימו
המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
"רמת  11 לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
אותם על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח בסקר מועסקים
מזו שונה זה בפרק 12.36 בלוח העיבוד יחידת
11 שבפרק בעוד .11 בפרק בלוחות המופיעה
שכיר, המשפחה ראש שבו הבית משק היא היחידה
שהועסק לפרט הנתונים מתייחסים זה שבפרק הרי

כשכיר.

הגדרות
כהכנסה מוגדרת ומשכורת משכר ברוסו הכנסה
מכל וכדי, מלוות למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית
ב3 כשכיר הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות
את כוללת ההכנסה הפוקד. ביקור שלפני החודשים

המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוכלוסייה
חברי נכללים כן, כמו לפחות; אחד שכיר המעסיקים
הביס מערכת של האזרחיים העובדים קואופרטיבים,
ומדרום עזה מחבל משומרון מיהודה, עובדים חון,
מינהל באמצעות משכורותיהם את המקבלים לבנון,
תושבי כלולים כן התעסוקה. שירות של התשלומים
לפי חלוקה ישראליים. במפעלים העובדים לארץ חוץ
ודרום עזה חבל שומרון יהודה, עובדי של כלכלה ענפי
משפחות וסקרי חודשיים דוחו"ת ע"ס נעשית לבנון
קיבוצים חברי כוללת אינה האוכלוסייה .(27 פרק (די
משקיהם, שבבעלות במפעלים או במשקיהם העובדים
תלמידי במפעליהם, העובדים שכירים שאינם מעבידים

בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי

ואומדן חישוב שיטות
המדגם ;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
פעם, מדי חודש עליו מבוססים השוטפים שהנתונים
ינואר היה והבסיס הוחלף המדגם ב1965, כלהלן:
היה והבסיס הוחלף המדגם ב1968 ;100 = 1965
היה והבסיס הוחלף המדגם ב1978 ;100 = 1968
היה והבסיס חודש המדגם ב1987 .100 = 1978
היה והבסיס הוחלף המדגם ב1990 ;2100 = 1986

.3100= 1989
וחידושים עדכונים במדגם נעשו אלו, בתקופות
מלבד קודמים), שנתונים (ר' הבסיס שיוחלף מבלי
ממוצע היה הבסיס כאשר ב1986, הבסיס החלפת

.3100 = 1986
כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
מער כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
ידי על הושלמה זו כרטסת .1989 אוגוסט עד דכנת
המרכזית בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים מפעלים

אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה
מפעלים כ9,100 כולל החדש המדגם המדגם.
משרות כל מסך אחוזים כ68 הכוללים פעילים,

השכירים.
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
75 המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג

יותר. או שכירים
שהפסיקו מפעלים גריעת ידי על מעודכן המדגם
שנפתחו. חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול
שנה כל נבדקת המפעלים מסגרת ב1990, החל
במשק. להתפתחויות אותה להתאים כדי מחדש,
שבו לגודל השוטפת בשנה המפעל גודל את משווים
ש"גדלו המפעלים הדגימה. הסתברות למפעל ניתנה
בהסתברות מחדש נדגמ'ם יעיל, "צוגם אין ולכן מאד",

יותר. גדולה
מן מפעלים למדגם נוספים מכך, כתוצאה
הסתברותם  במדגם שהיו ומפעלים המסגרת

גדלה. להידגם

.1984 .1 0ו0ף.00י  לישראל 1oovoon הירחון גם ראה :559 מסי בפרסום ראה זו ס00יס0ית סידור. על מפויסים הסברים 2

.1991.2 וכוסי 1987 ,9 מסי שם, ראה החדש המדגם ועל השינוי על מפויס הסבר 3
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מקורות
ב1949, החל רשומה, אב0לה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
נכלל 1954 בינואר הרול המיעוטים. ביישובי העבודה
העבודה בלשכות לאיהודים של שום הרי גם בנתונים
החל העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו
המוגבלים את העבודה לשכות רשמו לא ב1959,
ימים 5 רק למעשה עבדו אשר ביום) שעות (חמש
דורשי במספר נכללו ,1961 בשנת החל בשבוע.
נרשמה ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם העבודה

אבסלה. להם
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
לססודנ המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, 0ים,
בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (בני לנוער העבודה לשכות
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
וכתוצאה אבטלה, ביםוח חוק הופעל 1973 בינואר
הנהלים התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו
ממוצע של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים
לפי העבודה דורשי התפלגות ועל מובטלים של יומי
עבודה, מקום להם שאין העבודה, לדורשי אבטלה. ימי
וכתוצאה יותר, או יאחד אבטלה יום עתה נרשם

מובטלים. של היומי הממוצע עלה זה מרישום
מערכת הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
הרי נוהלי מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות
"הזמנות" נתוני מהשוואות להיזהר יש לכן שום,

הקודמות. השנים נתוני עם נענו" שלא ו"הזמנות
בלשכות עבודה דורשות ,1983 בינואר החל
למבוגרים. עבודה בלשכות נכללו בית במשק לעבודה
ר1987 1986 ,1985 ,1984 של שונים בחודשים
לכן הכנסה, הבטחת תובעי עבודה דורשי נרשמו לא

קודמות. שנים עם בהשוואות להיזהר יש
האבטלה רישום שובש ,1990 ובאוגוסט ביולי
שביתות בגלל התעסוקה שירות של העבודה בלשכות
השנתי הממוצע בחישוב אלו חודשים נכללו לא לכן

.1990 של
לשכות נתוני חסרים שבידינו, דצמבר חודש בנתוני
הממוצע בחישוב נכלל לא זה חודש גם לכן אחדות
לתשעה רק מתייחס 1990 ממוצע כלומר, השנתי,

בלבד. חודשים
ממוצע מתבסס אקדמאים לתעסוקת במרכז

ואוגוסט. יולי ללא חודשים, 10 על 1990
החודשים; 12 של ממוצע הם אבטלה אישורי
הצהרת סמך על אבטלה אישורי ניתנו ובאוגוסט, ביולי

העבודה. דורש
העיבודים כל את הפיק לא התעסוקה שירות
עבודה מלשכות הרשומה" "האבטלה על הרגילים

.1991 מאז ולנוער למבוגרים

והשבתות שביתות
הגדרות

ע"1 זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
הקשור עבודה סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת

ומעבידים. עובדים ליחסי
347 ושכר עבודה

,"13 חודש משכורת כגון: הכספיות התוספות כל
ועוד. פרמיות נוספות, שעות בעבור תשלום

האומדנים חישוב שיטת
התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
(משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע~י
נתונה, בקבוצה האוכלוסייה כל בין כמנה שחושב
הנחקרים מספר לבין נבחרות, דמוגרפיות תכונות לפי
הכנסטות. בסקר תכונות אותן לפי ואחרים) (שכירים
סקר בין הנפל את בחשבון מביא זה ניפוח מקדם

כלהלן: מורכב זה נפל אדם. כוח לסקר הכנסות
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

השאלון; על להשיב
חסרים, היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
או הכנסה על כלשהם פרטים ידועים בלתי או

עבודה. תשומת על
כ100/0 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

רשומה אבטלה
הגדרות

העבודה ללשכת פנה אשר אדם עבודה: דורש
עבודה. קבלת לשם לחודש אחת לפחות ונרשם

שאינו מי הכנסה. הבסרות תובע עבודה דורש
או אכשרה ימי צבירת אי (עקב אבסלה לביטוח זכאי
ללשכת האחרון בחודש ופנה זכויותיו) כל ניצול עקב
חוק פי על אישור לקבלת או עבודה לקבלת העבודה

.1.1.82 ביום לתוקף שנכנס הכנסה הבטחת
יום לפחות לו שנרשם עבודה דורש מובטל:

בחודש. אחד אבטלה
חלוקת ידי 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 ידי על מחושב
באותו הרשומים המובטלים במספר החודש במשך

חודש.
בלשכת נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
עבודה. קבלת לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

לייעוץ. הפניות גם נכללות ב1978, החל מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות נענו: שלא הזמנות
באותו התעסוקה שירות ע"' מולאו לא ואשר החודש

החודש.
לא אשר עבודה דורשי הופנו: שלא עבודה דורשי

החודש. במשך אחת הפנייה אפילו קיבלו
אבטלה" "דמי לצורך מוציאים אבטלה אישורי
בחודש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר על
אנשים כוללים אינם הנתונים הנקוב. לחודש שקדם

מקצועית. להכשרה בקורסים המשתתפים



עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
החסרים הנתונים השביתות. לנתוני הב0י0 היו אלה
כלכלי למחקר המכון נתוני ע"1 הושלמו שביתות על
נעשה הנתונים פרסום ההסתדרות: של וחברתי
והשב שביתות על הנתונים ב1971 החל במשותף.
במשרד עבודה ליחסי המחלקה ע"1 נאספים תות
כלכלי למחקר המכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה
המרכ הלשכה בייעוץ ההסתדרות של וחברתי
הלשכה "ע/ץ הופסק ב1980 לסטסיססיקה. זית

לסטסיססיקה. המרכזית

היוקר תוספת
(12.46 (לוח

שיעורי חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
כשכר שהוגדר היסוד", ל"שכר ביחס היוקר תו0פת

.1956 בסוף העובד שהשתכר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
לבדיקות "הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה
מחושבים היוקר תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר
תקופה אותה של הכולל לשכר ביחס תקופה בכ7

היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא

בש המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
מפעם יותר השובת מושבת או שובת כאשר ביתה,

ששכת. הפעמים כמספר נספר אחת
עבדו לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
של במקרה בשביתה, ישירות המעורבים העובדים
ימי חושבו שלם עבודה מיום פחות של שביתה
שהלכו העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה

ב8. וחולקו לאיבוד
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי מ0ו פחות בהם שאבדו
למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
ליחסי הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים
הנוקטים מספר בעיצומים: משתתפים מספר
מפעם יותר בעיצומים שנקס אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקט הפעמים כמספר נספר אחת
ב1972. החל (סנקציות) עיצומים על מידע איסוף

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

LABOURAND WAGES 348



נבחרים פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
17 ,16 ,14 ,12 ,7 מס'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ומשקי אוכלוסייה סםםיסם"ם, ואזורים "שובים 5

נברורות חברתיותכלכליות תכונות בית,
המדגמית. מהפקידה

ענף ב. עיקריות; תכונות א.  העבודה כוח 13
הפקידה מן נתונים  יד ומשלח כלכלי

המדגמית.
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

19721976 לאומי לביסוח המוסד
ולימודים עבודה  1714 בגיל הנוער 628

והקהילתיים הציבוריים בשירותים ארם כוח 644
1978

1980 בתעסוקה ניידות סקר 749
1991 אדם כוח סקרי 940

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

40 ,37 ,27 ,24 ,21 ,18 ,9 מסי
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית
ומין האזרחי

אדם כוח סקרי

האזרחי( /ijapn ni:

Employed persons
בכוחאוכלוסיית אינם

ומעלה 15 האזרחיבני זמניתעבדועבדוהעבודה נעדרו
Population agedNot in Civilianהכל הכלסך מעבודתםעבודהעבודהסך
15and overlabour forceTotalTotalחלקיתמלאהTemporarily

Worked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים
הכל סך

*\ 19551,178.5547.3631.2585.7457.2103.724.8
19601,391.9656.1735.8701.8537.6124.639.6
219631,592.4752.9839.5809.06285137.043.5
19651,727.4815.0912.4879.2684.6144.150.5
19661,785.1836.7948.4878.26795148.650.1
319661,793.5850.1943.4873.9676.3147.749.9
"19671,838.7911.8926.9830.7588.8180.861.1
519681,928.1958.2969.9910.9692.8168.249.9
19702,032.31 ,030.91,001.4963.2750.1157.355.8
619732,247.31,129.41,117.91,088.4772.0197.2119.2
719732,271.61,147.51,124.11,094.4776.2198.3119.9
19752,356.21,208.51,147.71,112.6806.0212.594.1
19772,482.51,275.91,206.61, 159.2795.6257.8105.8

819782,530.01,272.71,257.31,210.7831.3264.7114.7א
ב 819782,530.91,276.11,254.81,212.4796.2298.1118.1

19792,595.51,318.11,277.41,240.6836.9293.4110.3
19802,660.81,342.71,318.11,254.5820.3316.9117.3
19812,708.71,360.21,348.51,280.1844.7319.6115.8
19822,757.11 ,390.41,366.71,298.3844.1318.1136.1
19832,813.41,410.81,402.61,339.4854.0356.0129.4
19842,875.71,431.61,444.11,359.0872.8356.1130.1
'19852,939.31,472.51,466.81,368.3876.2368.4123.7
719852,852.41,406.41,446.01,349.2863.9364.8120.5
19862,906.31,434.41,471.91,367.9874.2367.1126.6
19872,962.31,468.21 ,494.11,403.7882.3394.3127.1
19883,021.31,468.31,553.01,453.1913.7409.0130.4
19893,082.21,478.91,603.31,460.8937.2402.2121.4
19903,201.61,551.71,649.91,491.9935.5436.4120.0
19913,427.41,657.11,770.31,583.11 ,000.6445.1137.4
19923,574.41,716.61,857.81,650.21,063.5457.8128.9

0\ 1955
גברים
594.4118.1476.3443.0366557.119.4

1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
21963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522571.132.9

31966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6
"1967922.2257.4664.8598.0461.590.346.2
51968963.9271.3692.6655.0540.479.834.8
19701,016.9313.3703.6679.8577.866.835.2
619731,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2
'19731,127.2362.1765.1746.8575.281.390.3
19751,182.3415.3767.0748.2601.584.961.8
19771,226.9431.1795.8769.6592.2111.565.9

א 819781,249.9441.4808.5785.4609.4106.269.8
819781,251.0435.0816.0792.3589.0129.673.7ב

19791,281.7462.7819.0799.4616.8116.666.0
19801,312.6476.0836.6801.9604.1126.571.3
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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 QnwnהאזרחיUnemployedבלתי r/n/fהבלתי unK

חלקיתמאוכלוסיית מכוחבעבודה מועסקים
ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו ומעלהלא 1 s העבודהבני האזרחימכוח העבודה

האחרוניםםךהכל האחרוניםהחודשים Percentהחודשים civilianהאזרחיPercent
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partunemployed

during lastIsrael during lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labour

tore©
labour force

Thousandsaped 1 5+

TOTAL
45.535.69.953.616.57.2XI 1955
34.027.56.552.916.94.61960

30.522.87.752.716.33.619632

33.225.87.452.815.83.61965
70.254.515.753.115.77.41966

69.550.219.352.615.67.419663

96.265.730.550.419.510.419674

59.035.623.450.317.46.119685

38.218.619.649.315.73.81970

29.516.313.249.717.62.619736

29.716.013.749.517.62.619737

35.116.518.648.118.53.11975
47.422.225.248.621.43.91977

46.620.825.849.721.13.719788a

42.421. 520.949.623.83.41978s b
36.818.917.949.223.02.91979
63.630.832.849.524.04.81980
68.434.134.349.823.75.11981
68.434.434.049.623.35.01982
63.230.532.749.925.44.51983
85.143.641.550.224.75.91984

98.550 348.249.925.16.71985'

96.849.647.250.725.26.719857

1O4.052.751.350.624.97.11986
90.445.445.050.426.46.11987
99.953.946.051.426.36.41988
142.576.665.952.025.18.91989
158.076.481.651.52659.61990
187.280.1107.151.725.110.61991

207.691.4116.252.024.611.21992
Males

33.327.85.580.112.07.0XI 1955
24.821.4(3.4)78.111.84.51960

19.615.6(4.0)77.011.43.219632
22.118.6(3.5)76.110.73.41965
49.740.88.975.510.57.31966

48.937.611.374.710.57.319663

66.851.715.172.113.610.019674

37.626.511.171.811.65.419685

23.812.910.969.29.53.41970
18.211.07.268.310.62.419736

18.310.87.567.910.62.419737
18.810.28.664.911.12.51975
26.214.711.564.914.03.31977
23.112.410.764.713.12.919788a

23.713.210.565.215.92.919788b
19.612.47.263.914.22.41979
34.719.315.463.715.14.11980
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלהי, 15 בני אוכלוסיית
ומין האזרחי

האזרחי rnoyn ni:

בכוהאוכלוסיית אינם
Employedמועסקים persons

ומעלה 15 האזרחיבני זמניתעבדועבדוהעבודה נעדרו Population agedNot in Civilianהכל הגל70 מעבודתםעבודהעבודה0ך
15 and overlabour forceTotalTotalחלקיתמלאהTemporarily

Worked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים
(המשך) גברים

19811,336.6483.9852.7815.8624.0124.667.2 19821,359.4498.0861.4823.7614.8123.185.8 19831,386.4506.4880.0844.9625.7141.477.8 19841,417.7521.3896.4849.9637.5135.776.7 119851,449.4541.0908.4850.5641.0139.270.4
\י 9851,403.3510.8892.5836.0629.8137.668.6 19861,429.8526.5903.3844.2634.6140.169.5 19871,457.0548.3908.7861.1639.9151.469.8 19881,485.7547.1938.6885.2655.0156.773.5 19891,516.4560.4956.0880.3664.3152.663.4 19901,573.0593.1979.9897.7663.8170.263.7 19911,678.9636.21,042.7952.8708.7173.570.6 19921,748.3667.41,080.9981.2743.9171.066.3

נשים
Y\ 1955584.1429.2154.9142.790.746.65.4 1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7
21963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8
1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1 1966889.9617.7272.2251.7157.077.517.2
31966894.2622.9271.3250.7156.377.117.3
"1967916.5654.4262.1232.7127.390.514.9 51968964.2686.9277.3255.9152.488.415.1
19701,015.4717.6297.8283.4172.390.5206 619731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0
719731,144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4 19751,204.0823.2380.8364.1204.4127.532.2 19771,256.0844.9411.1389.9203.5146.440.0 א 819781,280.3831.3449.0425.4221.9158.744.8

819781,279.9840.9439.0420.2207.1168.644.5ב 19791,313.9855.3458.6441.4220.2177.044.2
19801,347.9866.7481.2452.2216.0190.246.0 19811,372.0876.4495.6464.1220.6194.948.6
19821,397.4892.5504.9474.5229.4195.150.0 19831,426.7904.4522.3494.4228.2214.651.6
19841,458.0910.3547.7509.1235.3220.453.4

י 19851,490.4931.6558.8517.9235.3229.153.5
719851,448.9895.4553.5513.4234.2227.451.8 19861,476.8907.8569.0523.8239.4227.157.3 19871,504.8919.6585.2542.7242.5242.957.3
19881,535.8921.1614.7568.1258.7252.556.9 19891,566.4918.7647.7580.9273.0249.758.2 19901,628.1958.6669.5593.8271.6266.156.1 19911,748.91,021.0727.9630.4292.0271.866.6
19921,825.71,049.1776.6668.8319.5286.862.5

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 עד
הסקר. מדגם של השקלול שיטת שופרה ב963ו,

הסקר. בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966
.(273 מיוחד פרסום (ראה הסקר שאלון שונה ב1967

.(305 מי1חד פרסום (ראה ירושלים מזרח את כוללים הנתונים ב1968 החל
ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא ,1973 עד

מבוא. ראה בהתאמה: ו1983, 1972 והדיור האוכלוסין מפקדי תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים
במבוא. הסבר ראה חדש, שאלון (ב) ושל יש1 שאל1ן (א) של נפרד עיבוד לפי ניתנים האומדנים הסקר. שאלון ש1נה ב1978
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12.1
POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX (cont.)

הבלתי אחוז
m3r< מועסקים
האזרחי העבודה
Percent

unemployed
of civilian
labour force

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה נזכוח

האזרחי

Percent part
time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח אחוז
האזרחי

מאוכלוסיית
ומעלה 1 5 בני

Percent civilian
labour force

of total
population
aged 15+

Civilian labour force
מועסקים Unemployedבלתי

נ ב2 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו לא
הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים החודשים
TotalWorked in IsraelDid not work ח1

during lastIsrael during last
12 months12 months

Thousands

1981
1982
1983
1984
19851

Males (cont.)
4.3 14.6
44 14.3
4.0 16.1
5.2 15.1
64 15.3

63.8
63.4
63.5
63.2
62.7

15.2
15.2
14.8
18.7
23.9

21.7
225
20.3
27.8
34.0

36.9
37.7
35.1
46.5
57.9

19857
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

XI 1955
1960

6.3
6.5
5.2
5.7
7.9
8.4
8.6
9.2
Females
7.9
4.9

15.4
15.5
16.7
16.7
16.0
17.4
16.6
15.8

30.0
31.7

63.6
63.2
62.4
63.2
63.0
62.3
62.1
61.8

26.5
27.3

23.0
23.6
18.9
19.6
28.2
35.4
42.5
45.1

(4.4)
(3.1)

33.5
35.5
28.7
33.8
47.5
46.8
47.4
54.6

7.8
6.1

56.5
59.1
47.6
53.4
75.7
82.2
89.9
99.7

12.2
9.2

19632
1965
1966

4.9
4.4
7.5

30.1
29.1
28.5

28.1
29.4
30.6

(3.7)
(3.9)
6.8

7.2
7.2
13.7

10.9
11.1
20.5

19663
1967"
19686
1970
19736

7.6
11.2
7.7
4.8
3.2

28.4
34.5
31.9
30.4
32.8

30.3
28.6
28.8
29.3
31.3

8.0
15.4
12.3
8.7
6.0

12.6
14.0
9.1
5.7
5.3

20.6
29.4
21.4
14.4
11.3

19737
1975
1977
19788 a

3.2
4.5
5.2
5.3

32.6
33.5
35.6
35.3

31.4
31.6
32.7
35.1

6.2
10.2
13.8
15.1

5.3
6.5
7.4
8.5

11.5
16.7
21.2
23.6

19788b
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985'

4.3
3.8
6.0
6.4
6.0
5.3
7.0
7.3

38.4
38.6
39.5
39.3
38.6
41.1
40.2
41.0

34.3
34.9
35.7
36.1
36.1
36.6
37.6
37.5

10.5
10.7
17.4
19.1
18.7
17.8
22.7
24.5

8.3
6.5
11.6
12.4
11.7
10.1
15.9
16.4

18.8
17.2
29.0
31.5
30.4
27.9
38.6
40.9

19857
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

7.2
7.9
7.3
7.6
10.3
11.3
13.4
13.9

41.1
39.9
41.5
41.1
38.6
39.7
37.3
36.9

38.2
38.5
38.9
40.0
41.3
41.1
41.6
42.5

24.1
27.9
25.9
26.5
37.8
46.1
64.4
71.0

16.0
17.3
16.6
20.1
29.0
29.6
33.1
36.8

40.1
45.2
42.5
46.6
66.8
75.7
97.5
107.8

1 Till 1985, data refer to persons aged 14 and over. 2 In 1963, the weighting method of the survey sample was improved.
3 In 1966, the method by which army personnel were represented in the survey was improved.
4 The survey questionnaire was altered in 1967 (see details in Special Series no. 273).
5 As of 1968, data include East Jerusalem (see Special Series no. 305).
r Tin 1973 potential immigrants and temporary residents were not included. . ,, . "_," . ,,",
7 Data are based on revised population estimates according to the findings of the Censuses of Population and Housing 1972 and 1983,

respectively; see introduction. .
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

1992
mwnאוכלוסיית no

הכל סך
גיל

ומין מנורים "שוב +15צוות בני
PopulationCivilianTotal15171824
aged 1 5+labour force

האזרחי'0אלפ הו1בו7ה כוח הבלאוווז מסך
Thousandsתא בכל האוכלוסייה

3,574.41,857.811.3גזןכולל 52.041.4
357.7169.48.4ירושלים 47.439.9

אביביפו 283.1152.414.9תל 53.849.0
(10.4)200.5105.1חיפה 52.439.1

"שוב גודל
100,000199,000810.1427.17.8 52.740.5
50,00099,999309.7156.87.6 50.637.0
20,00049,999613.6321.911.0 52.540.7
10,00019,999303.6150.312.3 49.542.8
2,0009,999357.2166.89.8 46.744.6

הכל סך  פיתוח "שובי 340.2179.09.2מזה1: 52.542.4
196.9103.310.5צסוו 52.440.5
3/יו
(7.4)143.775.7דרום 52.744.8

(9.1)118.1679מושבים 57.536.4

קיבוצים
אחרים2 כפריים "שובים

92.3
128.1

77.7
61.9

78.5 84.2
8.1 48.3

58.1
32.5

הכל 0ך  1,748.31,080.913.5גברים 61.842.4
175.299.910.6 57.044.6

אביביפו (20.1)133.183.3תל 62.646.0
(8.3)94.256.6חיפה 60.132.8

"שוב גודל
100,000199,000389.2236.98.5 60.935.4
50,00099,999151.890.0(7.6) 59.334.3
20,00049,999298.8185.312.8 62.039.7
10,00019,999153.295.317.9 62.249.6
2,0009,999179.9115.913.2 64.557.8

הכל 0ך  פיתוח "שובי 167.2101.211.9מזה1; 60.539.3
(14.9)95.958.4צפון 60.838.3
(7.9)71.342.9דרום 60.140.5

(13.4)60.939.5מושבים 64.930.6
46.939.375.0 83.955.4

ארורים2 כפריים (10.3)65.138.7"שובים 59.438.0

הכל 0ך  1,825.7776.69.0נשים 42.540.5
(6.1)182.469.5ירושלים 38.135.1

אכיביפו (9.6)150.069.0תל 46.052.0
(12.4)106.348.6חיפה 45.745.6

"שוב גודל
100,000199,000420.9190.27.2 45.245.4
50,00099,999157.866.8(7.7) 42.340.1

20,00049,999314.8136.69.0 43.441.7
10,00019,999150.455.0(6.0) 36.634.9
2,0009,999

הכל סך  פיתוח "שובי מזה':
177.3
173.4

50.9
77.7

(6.3) 28.7
(6.3) 44.8

30.6
45.5

(6.0)100.944.9צפון 44.542.7

(6.8)72.432.8דרום 45.349.1

(4.0)57.228.4מושבים 49.643.1
45.438.482.5 84.561.4

קיבוצים
אחרים2 כפריים (5.6)63.023.2"שובים 36.826.7

תושבים. 49,999 עד 2,000 שאוכלוסייתם "שובים מתוך
קבע. ליישובי מחוץ הגרים בדרום, ובדוים מוסדות גם כולל
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POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE, SEX AND AGE

1992
Age

Type of locality of residence
25343544455455596064656970+and sex

Percent civilian labour force of total population
in each cell

71.175.658.2 73.338.416.38.2GRAND TOTAL
63.166.653.0 68.335.916.75.8Jerusalem
78.978.762.2 75.443.621.68.2Tel Aviv  Yafo
80.682.062.0 79.839.718.37.2Haifa

Size of locality
74.776.762.2 77.140.015.15.5100,000199,000
69.676.956.5 75.831.811.8)4.4(50,00099,999
73.278.259.1 75.033.510.16.020,00049,999
67.170.848.5 62525.5)6.4()3.1(10,00019,999
61.566.542.1 57.433.6)8.4( )28(2,0009,999
73.676.655.1 69.928.2)4.5()3.9(Thereof1: development localities
73.579.657.8 71.927.7)4.6()4.4(North
73.672.750.9 67.129.1)4.4()3.0(South
81.085.966.7 77.851.741.518.9Moshavim
91.096.398.3 98.497.093.273.9Oibbuzim
62.271.950.6 68.744.5)9.0()6.0(Other rural localities2

81.986.977.3 87.961.128.013.1Males  total
73.479.272.2 79.955.127.7)8.4(Jerusalem
81.690.673.3 90.869.533.414.9Tel Aviv  Yafo
86.389.479.6 92.762.431.511.5Haifa

Size of locality
80.084.982.2 89.865.531.410.3.100,000199,000
81.187.077.1 90.454.324.4)9.9(50,00099,999
83.988.880.7 90.055517.811.120,00049,999
84.486.968.9 77.844.5)9.5()6.7(10,00019,999
85.787.668.7 82.957.4)13.5()3.8(2,0009,999
80.885.277.2 85.852.5)10.0()5.5(Thereof: development localities
81.888.076.3 86.152.9)10.2()5.7(North
79.781.678.4 85.451.7)9.7()5.1(South
87.594.880.4 92.980.860.7)32.7(Moshavim
89.797.098.2 100.096.097.981.6Qibbuzim
78.982.157.8 87.0)68.8()20.6()14.0(Other rural localities2

60.264.740.9 59.319.47.74.3Females  total
52.254.635.4 58.119.8)7.9()3.7(Jerusalem
76.267.454.1 62.624.613.4)3.1(Te! Aviv  Yafo
74.575.246.9 69.723.0)8.3()4.0(Haifa

Size of locality
69.368.743.4 65.519.2)3.4()17(100,000199,000
59.667.737.9 59.5)12.7()2.5(50,00099,999
62.767.838.3 60.714.5)4.3()2.0(20,00049,999
49.755.428.2 45.7)9.3()3.9(10,00019,999
36.644.221. 5 32.6)8.1()4.0()2.0(2,0009,999
66.267.835.5 55.1)7.7()2.6(Thereof: development localities
65.271.242.0 59.1)6.1()3.3(North
67563.4)25.5( 49.7)10.7(South
73.776.851.2 61.8)29.9()23.9(JMoshavim
92.595.698.4 96.898.088.4685Qibbuzim
45.961.0)42.8( 47.8)190(Other rural localities2

1 Of localities numbering 2,000  49,999 residents.
2 Incl. also institutions and Bedouins in the South, who live outside localities.
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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 1992

האזרחי, nrayn no
לידה, יבשת לפי

גיל עלייה, תקופת
(יהודים) ומין

תא בכל האוכלוסייה כל מסך אחוז

גיל Ageקבוצת group
לידה, הכליבשת 0Continentך of birth, period

ומין עלייה Total15171824253435444554556465+ofתקופת immigration and sex

כולל 54.040.1סן 11.775.579.177.651.311.4GRAND TOTAL
57.839.2שרו/ל 11.676.680.384.964.220.3Israel

יו<1ראל יליד 46.434.4האב 12.975.881.785.756.517.8Father born in Israel
57.042.4אסיהאפריקה 10.276.076.274.755.8(12.3)AsiaAfrica

66.637.0אירופחאמריקה 12.278.384.187.770.725.2EuropeAmerica

51.542.6אסיחאפריקה (6.0)66.572.369.344.77.6AsiaAfirca
1960 עד 50.365.675.071.546.67.7Immigratedעלו up to 1960

1961196458.2(26.4)69.572.166.637.5(9.0)19611964
1965197455.7(53.1)72.371.464.538.7(7.1)19651974

1975+42.341.8 (6.8)55.657.851.836.0(5.7)1975+

49.345.6אירופהאמריקה 13.776.082.881.152.412.1EuropeAmerica
1960 עד 85.184.655.915.9Immigrated(85.0)39.6עלו up to 1960

1961196452.7(18.4)73.683.676.959.69.819611964
1965197460.446.680.983.984.859.28.019651974
1975197954.839.8 (15.1)76.484.881.550.5(6.7)19751979
1980198952.835.0 (8.1)69.378.981.455.4(7.0)19801989
1990+53.549.4 16.275.781.675.838.8(1.9)1990+

הכל סך  60.634.1גברים 12.680.386.789.671.918.7MALES TOTAL
59.732.3ישראל 12.581.086.793.977.033.0Israel

'^ראל יליד 46.326.8האב 13.876.188.792.967.7(28.4)Father born in Israel
59.836.0אסיהאפריקה 11.982.884.589.566.3(23.2)AsiaAfrica

68.730.2אירופהאמר'קה 11.780.188.495.385.039.9EuropeAmerica

65.640.2אםיהאפריקה (8.3)76.084.586.567.913.5AsiaAfrica
1960 עד 86.787.169.013.5Immigrated(74.9)65.0עלו up to 1960

1961196473.6(46.6)78.185.386.365.1(14.7)19611964
1965197468.2(48.6)79.581.588.668.1(14.3)19651974
1975+52.436.7 (10.4)68.874.076.952.8(10.7)1975+

58.845.1אירופחאמריקח 14.579.788.689.573.619.6EuropeAmerica
1960 עד 91.190.677.024.8Immigrated(84.9)_51.5עלו up to 1960

1961196464.4(18.4)78.886.491.078.9(16.3)19611964
1965197466.839.980.990.091.278.914.519651974
1975197960.938.8 (19.1)78.787.986.467.0(12.3)19751979
1980198956.2(26.3) (8.7)66.782.890.271.6(14.5)19801989

1990+63.354.2 (17.2)82.888.887.162.2(3.1)1990+

הכל 0ך ■ 47.646.4נשים 10.670.671.766.233.35.7FEMALES TOTAL
55.846.5ישראל 10.672.073.876.050.7(9.6)Israel

ישראל יליד 46.642.5האב 11.975.574.977.646.4(8.0)Father born in Israel
54.149.1אסיהאפריקה 8.469.067.860.142.8(4.9)AsiaAfrica

64.444.5אירופהאמריקה 12.976.779580.355.8(12.6)EuropeAmerica

38.444.6אסיהאפריקה (3.4)57.660.753.023.92.4Asia Afirca
1960 עד Immigrated(2.3)63.955.625.2(52.1)36.1עלו up to 1960

1961196444.5_62.058.049.319.9(4.4)19611964
1965197445.4(58.4)65.462.749.0(18.3)(17)19651974

1975+34.345.7 (3.5)45.344.036.2(22.5)1975+

41.346.2אירופהאמריקה 12.872.577.573.435.66.5EuropeAmeirca
1960 עד 78.678.938.79.0Immigrated(85.1)29.5עלו up to 1960

1961196442.9(66.9)81.365.140.7(5.6)19611964
1965197455.053.880.979.179.243.7(3.9)19651974
1975197949.540.9 (11.5)74.281.877.0(37.7)(3.2)19751979
1980198949.943.0 (7.3)71.375.472.4(42.5)(17)19801989
1990+45.345.1 (15.2)69.375.165.822.0(1.1)1990+
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CIVILIAN LABOUR FORCE, BY
AGE AND SEX

האזרחי, mapn no
ומין גיל לפי

גיל Ageקבוצת group
הכל 0ך
Total1517182425343544455455645559606465+656970+

אלפים  הבל Totalסן  thousands
י 19851,446.027.8196.8449.8344.3228.9150.186.663.548.321.826.5
19861,471.930.2198.7447.8363.8231.4147.085.861.253.024.528.5
19871,494.129.0197.3444.4390.1233.1146.686.060.653.627.226.4
19881,553.032.9210.7450.0417.9237.5148.689.159.555.429.725.7
19891,693.331.4219.0461.8440.4246.0151.491.260.253.329.224.1
19901,649.931.3216.5471.9462.4255.4158.597.561.053.927.426.5
19911,770.331.6238.5499.0497.7284.3167.2104.163.152.027.924.1
19921,857.833.6252.3516.9516.5315.6170.2105.664.652.726.925.8

Percents2אחוזים2
י 198550.712.140.769.473.567.248.556.141.012.919.310.2
198650.612.640.569.173.267.947.655.040.013.920.510.9
198750.411.739.368.874.068.347.454.839.813.821.510.1
198851.412.940.869.675.169.448.156.339.513.921.89.8
198952.012.141.371.075.770.849.257.740.213.220.59.2
199051.511.639.470.575.370550.460.240.012.818.89.6
199151.711.041.170575.271.649.860.338.611.417.88.0
199252.011.341.471.175.673.348.758.238.411.016.38.2

אלפים  Malesגברים  thousands
י 1985892.517.9104.5269.1208.1147.6108.658.650.036.717.119.6
1986903.319.7105.3268.4219.9146.3103.857.446.439.918.921.0
1987908.718.1103.0267.3233.1145.3102.757.445.339.220.019.2
1988938.621.3111.7269.2245.3147.6101.757.644.141.822.918.9
1989956.018.9114.0272.9255.7151.6103.458.944.539.522.017.5
1990979.919.5113.3278.1267.6155.7107.362.944.438.419.918.5
19911,042.720.5124.6293.4286.0168.7111.666.145.537.920.417.5
19921,080.920.6131.5299.4292.8185.1113.466.746.738.119.918.2

Percents2אחוזים2
י 198563.615.241.883.290.089.576.081.770.221.232.616.2
198663.216.041.582.989.588.473.278.867.122.633.817.4
198762.414.239.782.889.387.572.677.667.221.933.616.1
198863.216.442.183.189.088.571.977.265.922.936.015.9
198963.014.241.983.588.889.372.878.666.321.433.314.7
199062.314.140.382.688.087.773.781.165.420.230.014.9
199162.113.942.182.587.486.971.479.862.018.729.613.1
199261.813.542.481.986.987.969.777.361.118.228.013.1

אלפיב  iנשים thousand!Females 
'1985553.59.892.3180.7136.581.141.728.213.511.44.76.7
1986569.010.593.5179.6144.085.143.228.414.813.15.67.5
1987585.211.094.2177.1157.187.843.828.715.114.27.17.1
1988614.711.698.9180.8172.790.047.131.715.413.66.76.9
1989647.712.6104.9189.0184.894.348.232.515.713.97.26.7
1990669.511.8103.2193.6194.899.850.934.516.415.47.57.9
1991727.911.1113.9205.7211.7115.755.538.017.514.37.66.7
1992776.613.0120.8217.52235130.456.638.817.814.87.27.6

Percents2אחוזים2
י 198538.28.839.555.757.546.225.034.016.15.77.74.8
198638.59.039.455.457.348525.934.217.66.48.85.3
198738.99.138.754.858.950.126.134.617.86.810.65.0
198840.09.439.556.161.551.328.137.818.46.39.34.8
198941.310.040.758.462.953.129.039.019.06.39.44.6
199041.19.038.558.262.953.930.241.019.46.69.45.2
199141.67.940.058.563.257.030.942.319.45.68.74.0
199242.59.040.560.264.759.330.340.919.45.57.74.3

1Seenote7toTable 12.1.
2 Of total population in each cell.

.12.1 ללוח 7 העוה ואה
תא. בכל האוכלוסייה הכל 0ך מתוך
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POPULATION AGED 15 AND
OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, BY YEARS OF
SCHOOLING, AGE AND SEX

ומעלה 15 בני אוכלוסיית
לפי האזרחי, העבודה וכוח

ומין גיל לימוד, שנות
1992

העבודהאוכלוסיית כוח
הכל סך
Total

גיל Ageקבוצת group
ומין לי0וד שנות

Years of schooling
15+ בני

Population
האזרחי

Civilian15171824253435444554556465+
and sexaged 15+labour force

O'Ot//העבודה כוח תאאחוז בגל האוכלוסייה הגל מסר ■nm<n

Thousandscellin eachPercent civilian labour force of total population

כוללי 3,574.41,857.852.011.341.475.6סך 71.173.348.711.0

GRAND TOTAL1

0183.121.611.8(8.4)(10.6)17.6 16.423.218.0(1.8)

14102.925524.8(7.2)42.038.0 40.639.933.24.7

58521.7205.739.429.349.257.4 47.560.142.28.7

910506.4227.845.010.154.174.5 68.172.648.911.5

11121,249.4676.854.210.840.979.2 74.780.461.518.2

1315575.0381.566.3(6.6)36.885.4 79.985.061.915.4

16+416.7311.174.738.784.8 73.590.573.224.2

DnxiMales

Total1 הכלי 701,748.31,080.961.813.542.486.9 81.987.969.718.2

050.613.025.6(19.4)40.0 (36.9)51.241.8(4.1)

1447.119.340.968.776.0 68.074.753.3(7.2)

58247.9150.260.647.474.583.8 80582.361.914.7

910267.1156.358.512.169.190.2 87.687.575.217.6

1112626.7382.361.012.039.689.3 88.091.777.928.6

1315257.2177.068.828.391.3 82.391.978.022.6

16+240.9178.273.9
19.584.2 68.593.383.8305

Femalesנשים

Total1 ה3>י 01,825.7776.642.59.040.564.7ל 60.259.330.35.5

0132.68.66.5(6.5)(7.7) (6.1)14.110.2(0.9)

1455.76.311.2(157)(10.3) (17.2)20.115.0(2.1)

58273.755.520.3(13.9)23.232.2 17.237.024.04.1

910239.371.529.97.731.957.0 41.056.327.27.1

1112622.8294.647.39.642.269.6 61.868.443.59.5

1315317.9204.564.343.680.9 77.979.548.69.0

16+175.7132.975.764.685.7 79.886.856.213.0

n/r/s/ \r\r\r\ SS1^ aum ל/> Dfלו\'1וד years of schooling not known.ng number1 Includi
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MARRIED WOMEN IN CIVILIAN
LABOUR FORCE, BY AGE

בכוח נשואות נשים
גיל לפי האזרח1, העבודה

Thereof: age group גיל קבוצת :nar

5564 3554 2534 1824
'15+ בנות הכל סך
Total aged 15+2

Thousandsאלפים
168.923.941.081.420.01970
240.430.274.7111.520.01975'
256.330.882.6115.423.41976
273.930.996.5119.222.51977
301.935.5108.8127.724.81978
313.432.3117.4131.725.81979
330.634.0124.3139.027.31980
342.030.9130.1147.427.81981
347.128.7130.1154.228.31982
364.429.0135.5162.631.51983
377.131.9135.5171533.21984
389.131.0138.4182.431.619852

392.827.1134.5192.231.919861
402.9265131.0206.432.01987
424.628.6133.5221.434.41988
442.527.4139.2232.836.01989
461.527.7143.4244.938.01990
503.0305149.5273.941.41991
528.629.7157.2291.542.11992

1 See note7to Table 12.1.
2 Till 1985, data refer to women aged 14 and over.
3 Of total population in each cell.

Percents3אחוזים3
196725.328.324.528520.01967
196825.729.725.128.621.11968
196927.231.127.130.422.31969
197026.832.726.930.021.41970
197127.431.528.330.422.71971
197228.734.129532.122.31972

י 197329.532.931.833.123.619731
197430.834.034.934.721.41974
197532.535.637.736.921.01975
197633.435.239.237.723.51976
197735.036.842.938.822.01977
197837.540.945.841.623.91978
197938.038.846.842.724.71979
198039.441.948.044.825.31980
198140.039.549.146.224.61981
198240.339.749.446.824.71982
198341.638.451.048.526.91983
198442.642.751.150.227.31984

2198543.142.651.351.625.619852

'198643.239.951.152.325.719861
198744.040.550.854.126.01987
198845.541.952.056.228.01988
198946.942.154.857.629.21989
199047.343.354.858.130.41990
199148.145.054.759.831.11991
199249.043.556.761.130.81992

.12.1 ללוח 7 העוה ואה 1

ומעלה. 14 לבנות מת"חסים הנתונים ,1985 עד 2
תא. בכל האוכלוסייה הכל סן מתוך 3
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EVERMARRIED JEWISH WOMEN1 AGED 15+
AND CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER
OF CHILDREN2 OF WOMEN IN HOUSEHOLD,
AGE OF YOUNGEST CHILD AND VARIOUS
CHARACTERISTICS

15+ בנות רווקות1 לא יהודיות נשים
ילדי2 מספר לפי האזרחי, העבודה וכוח
הצעיר, הילד גיל הבית, במשק הנשים

שונות ותכונות

1992

הכל הילדיםTotalסך .Noמספר of childrenAge of youngest child הצעיר הילד גיל

עםללא
הכל ילדיםילדיםסך
TotalWith outWith1234+0124591014

childrenchildren

Thousandsאלפ>ם
הכל סן

האזרחי העבודה בכוח 1,120.7527.5מזה: 593.2183.4 191.396.356.6133.7134.0149.8110.1
TOTAL
Therof: In the civilan labour

554.0351.7 202.3129.1 135.961.924.772.191.4107.380.9fource

האזרחי העבודה בכוח no*תא eachבבל cellPercent in civilian force in
הכל 049.466.7ן 34.170.4 71.064.343.753.968.371.673.4TOTAL

האשה Ageגיל of birth
153465.764.0 74 969.5 68.060.340.154.970 471.581.41534

354470.569.8 74.372.5 75.469.7(46.6)50.865.372.976.93544
45+31.165.2 27.163.0 68.246.6(49.3)59.064.666545+

הלידה Continentיבשת of birth
66.468.2ישראל 61.672.2 72.566.246.456.270.975.176.2Israel

37.454.9אסיהאפריקה 27.557.5 61.553.433.842.654.656.460.7AsiaAfrica
41.073.0אירופהאמריקה 27.975.2 75.171.350.353.870.677.181.5Europeamerica

לימוד Yearsשנות of schooling
0818.435.6 14.835.1 43.034.420.916.131.940.842.408
91252.662.2 40.465.2 67.959.237.048.964.467.071.2912
13+70.379.2 57.283.3 80.979.759.466.079.185.187.313+

בית מעסיקותעוזרת
ivoea nvm)

59.585.2 37.086.7 85.987.467.480.884.989.085.9Employhousehold help
)Hours per week)

11559.483.2 40.085.6 84.086.158.765.185.088.386.6115
16+78.392.0 38.091.8 92.691.1(93.4)96.485.893.716+

בית עוזרת מע0יקות 47.863.8אינן 33.667.6 68.960.441.749.865.769.171.6Wo household help

1 Excl. women in qibbuzim and institutions
2Aged 014.

ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא
.014 בני



NONJEWS AGED 15 AND OVER,
BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX, AND
VARIOUS CHARACTERISTICS

ומעלה, 15 בני לאיהוד'ם
העבודה כוח תכונות לפי

ותכונות מין האזרחי,
שונות

המי הכלגבריםמזה:סך nar:סך
TotalmalesThereofTotalThereof: males

19911992199119921991199219911992

PercentsאחוזינThousandsאלפים
כולל 525.2552.6263.3276.5100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

האזרחי העבודה נכוה 311.4325.582.587.659.358.931.331.7Notאעם in civilian labour force

העבודה 213.8227.1180.8188.940.741.168.768.3INבנוח CIVILIAN LABOUR
FORCEהאזרחי

העבודה מכורן
Of labour force

D'pOVIO191.5799.0767.6165.689.687.689.487.7Employedpersons
מלא aril140.5142.3123.2123.665.762.768.165.4Worked fulltime

41.544.531.032.719.419.617.117.3parttimeרזלקית
מעבודתם זמנית 9.512.27.49.34.45.44.14.9Temporarilyנעדרו absent

ff(im \A/()rl>

מועסקים 22.528.779.223.310.412.410.672.3בלתי
I \ ^^| 1 t TV ^^1 ft

Unemployed
niQvn nD115מבנ

1 labour forceIraged 15+thoseOf
Religionדת

155.2161.7136.0140.840.639.870.669.0Moslemsמוסלמים
35.441.025.428.346.949.469.271.7Christiansנוצרים

ואחרים 23.524.519.219534.838.957.259.8Druzeדרוזים and other

Ageגיל
15176.16.65.15.69.49.915.316.41517
182458.561.547.348.846.046.172.972.11824
253474.478.061.664.554.353.689.588.42534
354442.145.236.838.151.852.090.488.23544
455423.025.420.922.342.744.876.677.24554
55648.88.98.38.326.725.453.250.35564
65+(0.9)1.5(0.8)(13)(3.2)5.3(6.3)(10.0)65+

לימ1ד Yearsשנות of schooling
04.64.53.93.96.97.022.824.30
149.111.18.510.128.331.453.457.314
5879.068.070.559.849.144.384.278.758
91036.545.932.340.739.243.563566.6910
111254.760.844.950.744.044.367.669.21112
13+30.036.320523.164.165.671.672.913+

מנורים "שוב Typeצורת of locality
of residence

 עירוניים ויישובים 198.1211.0767.0774.941.141.569.768.8Townsער0 andurban
הכל 0localitiesך  total
'33.333.829.029.738.137.368.767.8Jerusalemירושלים1

"שוב Sizeגודל of locality
10,000+86.394.571.175.743.244.470.470.510,000+

2,0009,99978.582.766.969.540.340.568.06752,0009,999
כפריים 76.016.173.673.737.036.263.861.8Rural"שובים localities

מנורים linnDistrict of residence
35.037.130.733.038.538.069.669.3Jerusalemירושלים
104.5113.687.993540.341.668.268.3Northernהצפון
39.142.632.033.943.443.471.369.5Haifaחיפה

20.720.818.017.643.143.370.971.5Centralהמרכז
אביב 6.45.04.13.557.755.674.577.8Telתל Aviv

8.38.37.77.432.430.755.4525Southernהדרום

בנתונים בשימוש להיזהר vi* במבוא.1 הסבר ראה .1 One should be cautious when using the data; see explanation in introduction.

361 ושכר עבודה



ענף לפי חלקית, העובדים ואחת השכירים אחוז מועסקים,
כלכל'

(אלפים) מועסקים
Employedסמל personsמכלל השכירים אחוז
Codeמקובץ ראשי וענף עיקרי בענף(Thousands)ענף המועסקים

19871988198919901991199219871988

כולל 1,403.71,453.11,460.81,491.91,583.11,650.279.179.5סך
וריג0 "עור 72.066.667.662.055.557.826.127.5חקלאות,

מעורבים0002 חקלאיים 42.739.541.838.331.732.215.018.0משקים
חדרים03 3.63.54.03.13.01.866.757.1גידול
להדרים)04 (פרט מטעים (16.0)(13.9)7.28.16.04.35.86.6גידול
לחקלאות05 14.512.812.912.912.114.146.246.9שירותים

ודיג0607 2.82.12.33.12.42.560.771.4"עור
וחרושת)12 (כרייה 328.4327.6313.6322.3339.7348.886.885.4תעשייה
וחציבה10 4.73.64.24.84.54.597.997.2כרייה

ו0בק1112 משקאות מזון, 36.937.935.737.840.543.090.087.1תעשיית
ועור1315 הלבשה טקסטיל, 50.045.544.646.949.250.182.881.3תעשיית
ומוצריו16 21.520518.418.720.822.371.669.8עץ
ומוצריו17 6.66.97.86.17.27.390.992.8נייר
לאור18 והוצאה 15.517.015.215.617.318.787.785.3דפוס
פלסטיק19 ומוצרי 11.412.611.912.513.615.568.470.6גומי
נפט20 ומוצרי כימיים 18.818.218.518.619.319.496.392.9מוצרים
אלמתכת"ם21 9.79.59.09.612.911.785.684.2מינרלים
בסיסית22 מתכת 5.74.54.64.55.14.786.082.2תעשיית
מתכת23 47.046.944.746.048.950.381.182.1מוצרי
9.99.79.09.410.510.489.988.7מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 40.240.243.843.842.842.296.096.3ציוד
הובלה26 כלי 26.423.823.723.924.425.898.597.9תעשיית
12.312.812.813.49.38.291.193.0יהלומים27
שונות28 10.311.19.310.312.714.276.763.1תעשיות
ומים3 13.614.514.416.616.814.598.599.3חשמל
צינוריות)4 ועבודות (בנייה 67.773.771.676.296.2107.674.775.3בינוי

לבניין4041 ומשנה כללית 59.566.263.768.185.594.274.374.5קבלנות
אזרחית42 והנדסה ציבוריות 8.07.57.98.110.713.280.082.7עבודות
והארחה5 אוכל שירותי 193.4206.5211.12165224.0229.166.167.5מסחר,
סיטוני50 51.753.455.058.156.656.383.085.0מסחר

קמעוני5155 97.4101.21O5.0106.2112.2115.955.758.1מסחר
אוכל57 26.030.230.433.635.538.553.556.6שירותי
הארחה58 17.120.420.318.019.417.794.294.6שירותי
ותקשורת6 אחסנה 91.694.892.992.596.6104.169.769.4תחבורה,

יבשתית6062 44.148.843.244.146.350.649.049.8תחבורה
ולנמא6366 אחסנה אוירית, ימית, 29.929.332.133.033.932.383.385.3הובלה
תקשורת67 17.816.717.615.416.421.397.898.8שירותי
עסקיים7 ושירותים 734.3146.5744.5148.4160.8172.379.580.4פיננסים
פיננסיים70 42.643.840.238.338.237.898.498.4מוסדות

דלאנ"ח7172 ונכסי 20.120.822.424.324.525.774.679.3ביטוח
ומשפטיים73 עסקיים 71.681.981.985.897.8108.669.871.1שירותים
וקהילתיים8 צינוריים 404.3421.4429.4439.2468.3483.294.694.9שירותים
ממשלתיים80 מינהל Tinny75.174.676.273.875.075.699.799.9
מקומיות82 רשויות של מינהל 26.227.928528.031.529.898.999.3שירותי
חינוך83 162.3174.4178.1185.3201.0208.092.592.8שירותי
ומרע84 מווקר 14.715.411.910.39.810.098.099.4שירותי
בריאות85 82.983.081.788.293.394.592.592.7שירותי
תברואה86 5.74.95.86.78.48.596.595.9שירותי
וסעד87 רווחה 13.315.119.522.423.726.697.796.0שירותי

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 24.226.127.124.525.430.290.193.1שירותים
ואחרים9 אישיים 109.8114.9122.160.062.2(.89.197.2707שירותים
וספורט90 בירור אמנות, תרבות, tiiot17.719.521.022.024.126.870.167.2

אתרים9192 ותיקונים 27.630.332.132.632.933.762.765.3מוסכים
בבתים93 30.033.339.039.343.345.459.764.6שירותים

אחרים9498 אישיים 14.014.115.015.914.616.042.143.3שירותים
ידוע 9.39.48.28.710.410.7לא
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EMPLOYED PERSONS, PERCENT OF EMPLOYEES AND
PERCENT OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC
BRANCH

Major division and majorgroup
Percent employees
of all employed

בענף המועסקים 0כלד n'jtrn Dinivn rinH

Percent employed parttime of all
in each branchemployed persons in branch

1989199019911992198719881989199019911992

79.980.081.482.128.128.127.529.328.127.7

28.828.937534.125.624.023.123.225.925.3
21.119.323.027.324.125.623.020.623.726.1
57.554.860.0(50.0)(22.2)(25.7)(17.5)(19.4)(40.0)(22.2)

(23.3)(16.3)(19.0)22.730.623.530.0(27.9)25.928.8
39.545.749.645.428.318.823.329.529.823.4
69.664.5(54.2)76.0(21.4)(23.8)(13.0)(25.8)(16.7)(16.0)
85.886.388.288.779.919.217.520.418.417.0
92.997.9100.0100.0(10.6)(13.9)(9.5)(14.6)(15.6)(13.3)
68.890.793.192.117.619.016.818.317.815.1
81.680.483.986.427.028.125.125.822.621.4
65.272.774.074.417.718.018.516.016.816.6
89.790.286.186.322.7(18.8)(17.9)23.022.221.9
82.984.690.288.827.124.127.026.325.424.1
70.663.272.867.719.320.616.823.223.516.1
94.696.897.494.819.720.315.119.914.016.5
83.384.489.187.217.515.8(15.6)17.711.613.7
87.093.398.097.9(15.8)(13.3)(10.9)(17.8)(7.8)(10.6)
82.880.784.987.118.517.114.518.717.614.5
83.383.087.687.516.2(12.4)20.020.216.216.3
97.396.194.296.717.215.713.518.517.315.4
97.598.798.498.417.013.413.116.713.912.0
87.591.091.496.320.321.918.022.421.518.3
68.877.777.277.522.322.522.626.224.426.8
98.698.8100.0700.073.213.113.212.711.311.7

76.176.578.879.677.717.013.416.916.217.4
74.776.179.179.017.617.213.317.016.318.5
87.380.274.884.118.8(14.7)(13.9)(16.0)15.9(98)
67.566.668.170.426.926.425.526.826.625.1
81.680.780.282.622.420.219.519.619.619.2
58.257.460.563.230.430.530.030.729.226.6
58.658.959.465.726.928.525.729.531.031.7
90.689.492.889.320.519.618.722.223.219.2
72.069.070.973.57a 019.221.322.720.721.0
52.149.050.554.514.116.015.515.215.317.6
84.482.185.886.722.724.228.732.128.026.0
98.398.199.498.119.719.822.224.020.721.6
79.679.279.378.527.827.226.928.026.424.6
99.399.298.299.221.821.221.120.922.318.0
79.976.177.679.026.426.924.626.323.724.5
69.871.272.371.431.730.530.331.628.826.9
95.794.795.094.837.738.437.339.237.638.3
99.999.699.799.616.016.215.517.517.516.1
98.999.399.499.029.427.626.728.622.221.5
92.992593.294.250.251.448.050.247.449.4
99.297.199.097.020.422.120.219.419.418.0
93.092.391.790.339.335.937.538.938.438.8
94.895.598.897.615.8)14.3)17.2)17.9)16.714.1)
97.998.298.397.439.142.447.742.045.640.6
94595.595.393.738.846.444.346.542.943.0
64.765.866.068.838.639.641.247.342.643.1
71.471.872.271.336.240.039535.039.438.4
67.068.766.367.118.115.217.418.117.017.2
66.970.772.178.258.762563.165.664.766.1
44.739.037.741.938.637.637.337.739.740.0

GRAND TOTAL
Agriculture, forestryand fishing
Mixed farming
Citirculture
Fruit (excl. citrus)
Agricultural services
Forestry and fishing
Industry (mining and manufactuirng)
Mining and quarrying
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing, leather
Wood and products
Paper and prod.
Printing and publishing
Rubber and plastic
Chemicals, petroleum
Nonmetallic minerals
Basic metal industry
Metal products
Machinery
Electrical <S electronic equipment
Manufacture of transport equipment
Diamonds
Miscellaneous
Electircity and water
Construction (building S public works)
Contracting
Public works <$ civil engineering
Commerce, restaurants and hotels
Wholesale trade
Retail trade
Eating and drinking places
Hotels etc.
Transport, storage and communication
Land transport
Sea 8, air transport, storage and n.e.c.
Communication services
Financing and business services
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 S community services
Personal and other services
Cultural and recreational, sport services
Garages and other repairs
Household services
Other personal services
Not known
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,

(בנייה בינוי
^וירות1ועבודותתעשייהחקלאות, מסיור,
ודיג ומים(גו"ה"עור <ae/n(והארחהציבוריות אוגל

הכלי ,ElectricityConstructionCommerceוחרושת),Agricultureסך
Total'forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

אלפים
Thousands

הכל no
19861,367.9100.05.223.70.94.513.1
19871,403.7100.05.223.61.04.913.9
19881,453.1100.04.622.31.05.114.3
19891,460.8100.04.721.61.04.914.5
19901,491.9100.04.221.71.15.114.6
19911,583.1100.03.521.61.16.114.2
19921,650.2100.03.521.30.96.614.0

גברים
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
1990897.7100.05.426.91.68.015.5
1991952.8100.04.626.91.59.615.2
1992981.2100.04.626.51.310.414.5

נשים

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
1990593.8100.02.313.90.40.813.2
1991630.4100.01.913.60.40.812.8
1992668.8100.01.913.60.20.913.3

:nrnהגל סן  ■הודים
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
19901,311.9100.03.921.71.23.314.5
19911,391.7100.03.321.31.24.214.0
19921,451.0100.03.421.10.94.714.0

גברים
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
1990746.3100.05.128.31.85.215.3
1991791.3100.04.528.11.86.714.7
1992815.5100.04.527.61.57.714.4

1986499.8100.02.5
נשים
14.20.30.712.2

1987519.7100.02.614.40.40.713.4
1988543.0100.02.413.90.30.813.6
1989553.3100.02.413.10.30.713.9
1990565.5100.02.312.90.40.8135
1991600.3100.01.812.50.40.913.1
1992635.4100.01.912.80.20.913.5

ידוע. לא כולל ו
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH,
POPULATION GROUP AND SEX

תחבורה
D'nrvtun'nrviuפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,וארוריםוקהילתייםעסקיים

storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percents

Total
6.49.829.96.51986
6.69.629.06.41987
6.610.229.26.71988
6.410.029.57.41989
6.210.029.67.41990
6.110.229.87.31991
6.310.529.57.41992

Males
8.28.520.15.41986
8.48.419.55.21987
8.68.919.35.81988
8.29.019.66.21989
8.18.919.36.21990
8.09.119.06.11991
8.29.319.06.11992

Females
3.512.145.58.21986
3.811.644.08.31987
3.412.144.58.21988
3.711.444.69.11989
3.411.645.29.21990
3.411.946.19.11991

3.612.344.89.41992
otalThereof: Jews 

6.310.731.26.41986
6.510.530.46.41987
6.611.130.46.71988
6.610.830.87.21989
6.310.831.07.31990
6.211.231.37.31991
6.411.330.77.41992

Males
8.29.621.15.11986
8.59.620.44.91987
8.910.120.05.51988
8.610.120.45.71989
8.410.120.15.71990
8.310.319.85.81991
8.510.419.75.71992

Females
3.612.445.68.51986
3.811.944.28.51987
3.512.544.68.41988
3.911744.79.31989
3.511.945.49.41990
3.512.346.49.21991
3.712.545.09.61992

1 Incl. not known.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,

"עור (בנייהתעשייהחקלאות, בינוי
והרווחת)וד"ג D'ni(כרייה ^ov>n(ציבוריות ועבודות

הכלי 10Total1Agriculture,IndustryElectricity andConstruction
forestry(mining andwater(building and

and fishingmanufacturing)public works

01234סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsהגל סך

19801,972.02.1 100.025.91.36.3
19831,052.31.9 100.025.01.26.4
19841,074.02.0 100.025.21.25.8
219851,081.72.2 100.025.41.15.3
319851,066.11.9 100.025.31.15.3
19861,084.91.9 100.025.91.14.4
19871,110.81.7 100.025.91.24.6
19881,154.91.6 100.024.01.34.8
19891,167.21.7 100.023.21.24.7
19901,193.51.5 100.023.51.44.9
19911,288.61.4 100.023.41.35.9
19921,354.81.5 100.023.01.16.4

גברים
1980596.52.8 100.032.71.89.4
1983631.82.5 100.031.91.89.9
1984638.92.6 100.032.41.69.1
21985639.12.8 100.032.61.68.1
31985629.12.4 100.032.41.68.2
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
1990682.61.9 100.030.62.18.0
1991738.51.7 100.030.62.09.7
1992767.41.9 100.030.01.710.5

נשים
1980376.01.0 100.015.20.51.3
1983420.71.0 100.014.60.41.1
1984434.61.2 100.014.70.50.9
21985442.61.3 100.015.00.41.1
31985437.11.2 100.015.10.41.1
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
1990510.81.0 100.014.10.50.9
1991550.20.9 100.013.80.40.9
1992587.20.9 100.013.90.21.0

ענף בבל השכירים הכל מסך השכירות הנשים אחוז
198017.6 38.722.713.68.1
198321.5 40.023.411.96.6
198423.5 40.523.717.76.5
2198524.6 40.924.216.28.7
3198525.6 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
199027.6 42.825.713.97.5
199128.6 42.725.214.36.5
199225.9 43.326.29.76.8

ידוע. לא כולל 1

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים .1985 עד 2
.12.1 7ללווו הערה ראה 3
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EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אחסנה תחבורה,
1rin'ni .inonותקשורתOTUTIUI O'OJJ'Sציבוריים D<nn'uאישיים D'nn'iu
והארחה ואחריםוקהילתייםעסקיים,Transpotrאוכל

Commerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and
rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesother services

56789Code

Percents
Total

8.26.28.936.44.61980
9.85.610.135.64.51983
9.85.89.935.35.01984
9.85.610.035.84.919852
9.85.610.136.14.819853

10.55.610.235.64.81986
11.65.89.734.74.81987
12.25.710.334.95.31988
12.35.89.935.26.01989
12.25.49.935.16.11990
11.95.410.034.85.91991

12.05.710.134.16.21992
Males

8.18.36.726.24.01980
9.97.17.925.33.71983
9.67.57.924.94.51984

10.17.38.025.44.219852
10.17.48.125.74.019853
10.87.48.225.34.01986
11.77.57.824.74.01987
12.77.68.324.34.71988
12.67.58.324.65.21989
12.67.18.224.35.21990
12.67.08.223.34.91991
12.47.38.223.04.91992

Females
8.43.012.652.45.71980
9.73.313.351.95.61983
10.03.2.12.950.75.81984
9.43.012.950.96.019852
9.33.013.050.95.919853

10.03.113.150.26.01986
11.53.412.448.76.01987
1153.213.049.36.11988
11.93.512.149.37.01989
11.53.112.249.57.31990
11.03.212.450.17.21991
11.53.512.648.58.01992

in each branchof total employeesfemale employeesPercent
39.318.754.455.847.61980
39.523.452.954.350.11983
41.322.752.658.147.01984
39.222.252.658.149.619852
39.222552.857.950.819853
39.723.153.058.351.21986
41.124.853.358.548.61987
39.823.653.259.651.61988
41.426.152.160.050.11989
40.624.652.860.551.11990
39.625.553.261.752.21991
41.426.954.261.855.41992

1 Incl. not known.
2 TIN 1985. data refer to persons aged 14 and over.
3 Seenote7to Table 1 2. 1 .
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מנורים יישוב צורת כלכלי, ענף לפי ,D'poyor
ועבודה

1992 אלפים

(בנייה בינוי
.ntdjinn"o<ועבודות
וחג nwnnid'di)"עור .7Diyn(ציבוריות

"שוב הכליצורת Agriculture,IndustryElectricityConstructionסך
Total1forestry and(mining andand water(building and

fishingmanufactpublic
uring)works)

001234מל

הכל 1,650.257.8348.814.5107.6סן
מגורים ■ישוב

8.9(0.5)19.2(0.4)151.7ירושלים
אביביפו 5.2(0.9)23.4(0.5)134.2תל

יפה 13.62.64.0(0.3)89.8רו

"שוב גודל
100,000199,999377.31.685.82.919.6
50,00099,999138.11.831.02.310.7
20,00049,999284.33.072.52.918.8
10,00019,999129.73.530.9(0.6)14.0
2,0009,999146.57.135.1(1.0)18.2

פיתוח "שוב 9.4(0.9)152.62.847.2מזה2:
2.8(0.2)62.916.97.9מושבים
(08)(0.1)77.719.018.9קיבוצים

אחרים כפריים 4.5(0.5)57.63.710.6"שובים

עבודה "שוב

10.4(0.6)19.4(0.3)161.5ירושלים
אביביפו 43.73.812.4(0.4)285.8תל

25.23.98.7(0.2)131.5חיפה

"שוב גודל
100,000199,999292.6(1.1)71.4(0.8)16.4
50,00099,999116.01.422.91.911.2
20,00049,999251.71.971.32.120.0
10,00019,999100.02.028.7(0.2)9.2

2,0009,99987.54.522.4(0.6)7.4
פיתוח "שוב 6.7(0.5)33.5(0.8)112.2מזה':

44.720.05.01.8מושבים
(0.9)(0.2)86.820.925.4קיבוצים

אחרים כפריים 2.0(0.2)30.72.74.1"שובים
קבוע לא עבודה 5.5(0.2)35.51.45.2"שוב

ידוע ולא 1.6(0.1)4.1(1.2)25.6אחר

ידוע. לא כולל ו

תושבים. 49,999 עד 2,000 המונים "שובים מת1ך 2
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK

Thousands 1992

,miannשירותיםפיננסים

שירותי שירותיםציבורייםושירותיםאחסנהמסחר,

והארחה אישייםוקהילתייםעסקייםותקשורתאוכל
Transport,FinancingPublicDnrmtType,06]8וחרח00 of locality
restaurantsstorage andand businessandPersonal and
and hotelscommunicaservicescommunityother services

tionservices

56789Code

229.1104.1172.3483.2122.1TOTAL

Locality of residence
20.89.716.262.312.7Jerusalem

24.010.525.330.512.8Tel AvivYafo

13.16.610.832.06.1Haifa

Size of locality
58.825.551.9105.124.6100,000199,999
18.68.714.740.09.050,00099,999
42.618.225.179.419.720,00049,999
17.26.78.040.08.210,00019,999
15.58.810.440.79.02,0009,999
19.36.98.648.38.0Therof2: development localities
6.43.33.917.04.2Moshavim
7.53.6(1.1)13.812.9Qibbuzim
4.62.44.822.52.7Other rural localities

Locality of work
22.110.117.467.213.0Jerusalem
53.223.667.759.220.1Tel AvivYafo

17.812.913.538.010.3Haifa

Size of locality
46.914.630.289.121.1100,000199,999
15.37.09.938.37.950,00099,999
34.319.516.968.816.120,00049,999
12.33.05.333.25.810,00019,999
8.23.33.931.65.42,0009,999
16.14.97.036.85.4Therof2: development localities
3.1(1.0)(1.2)9.43.1Moshavim
7.73.7(1.0)13.413.6Qibbuzim
3.1(0.7)03)15.11.6Other rural localities
3.13.22.411.52.7No permanent locality of work
2.21.4(1.3)8.31.4Other and not know

1 Incl. not known.
2 Of localities numbering 2,00049,999 residents.
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מגורים ונפת מגורים מחת כלכלי, ענף לפי מועסקים,

1992

סגורים ונפת rinoהכלי סך
Total1

חקלאות,
ודיג "עור

Agriculture,
forestry and

fishing

>V'1uvn
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

םאחוזאלפים

Thousands

הכל 1,650.2100.03.521.30.96.6סן

ירושלים 6.7(0.4)170.6100.01.012.8מחוז

הצפון' 10.8(0.3)259.5100.08.627.4מחוז

צפת /idj34.2100.017.124.7(0.3)(2.9)

כנרת (5.7)(0.9)22.9100.013.213.7נפת

יזרעאל 12.2(0.2)95.1100.08.328.5נפת

עכו 13.0(0.3)104.3100.04.630.8נפת

חיפה 224.9100.03.219.82.07.3מחו!

חיפה 163.3100.01.020.02.4AAנפת

רוררר. 15.0(1.0)61.6100.09.019.2נפת

המרכז nna378.2100.03.322.80.64.8

השרון 6.7(0.7)81.0100.06.321.1נפת

תקוה פתח 4.2(0.6)139.6100.01.722.6נפת

רמלה 4.7(0.5)43.3100.03.527.9נפת

ררוובות 4.3(0.7)114.3100.03.222.2נפת

אביב תל 20.10.84.7(0.3)408.9100.0מחוז

הררום 173.9100.07.123.01.57.7מרווז

אשקלון 80.6100.08.426.72.37.3נפת

שבע באר 8.0(0.8)93.3100.06.019.8נפת

עזה3 וחבל שומרון (3.9)(1.2)33.2100.02.715.4'הורה,

ידוע. לא כלכלי ענף כולל ו
גולן. נפת כולל 2

יהודיים. ביישובים ישראלים מועסקים 3
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH,
DISTRICT AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE

1992

,minnnפיננסיםDTIITVU
שירותי .inorjmonNציבורייםושירותים

והארחה אישייםוקהילתייםעסקייםmmpmאוכל
Commerce,Transport,FinancingPublicואחריםDistirct and subdistirct of residence
restaurantsstorage andand businessandPersonal and
and hotelscommunicaservicescommunityother services

tionservices

56789Code

Percents

14.06.310.529.57.4TOTAL

13.66.310.340.48.5Jerusalem Distirct

11.34.95.024.37.4Northern District
10.6(2.9)4.730.36.5Zefat SubDistrict
16.77.5(5.7)30.06.6Kinneret SubDistrict
9.55.34.423.48.1Yizreel SubDistrict
11.74.65.622.27.1Akko SubDistrict

14.06.98.531.47.0Haifa District
14.37.89.733.56.8Haifa SubDistrict
13.14.45.125.97.3Hedera SubDistrict

13.86.110.230.57.8Central District
14.94.68.726.610.4Sharon SubDistrict
13.75.812.631.77.1Petah Tiqwa SubDistrict
14.77.87.326.07.6Ramie SubDistrict
12.66.99.533.66.9Rehovot SubDistrict

1 7A7.317.124.67.8TelAvivDistirct

12.06.66.529.85.8Southern SubDistrict
10.36.46.125.57.0Ashqelon SubDistrict
13.56.86.833.64.7Beer Sheva SubDistrict

8.84.210.947.15.8Judea, Samaira and Gaza Area3

1 Incl. economic branch not known.
2 Incl. Golan SubDistirct.
3 Employed Israelis living in Jewish localities.
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WORKHOURS AND AVERAGE
WEEKLY WORKHOURS
PER EMPLOYED PERSON
AND PER EMPLOYEE,
BY ECONOMIC BRANCH

וממוצע map ts\\)m<
לשבוע עבודה שעות
לפי ולשכיר, למועסק

כלכלי ענף

לשבועשעות עבודה שעות ממוצע
Averageעבודה weekly workhours

(מיליונים)
Workזמנית נעדרים נעדריםכולל כולל לא
hours מעבודתםמעבודתם. זמנית

כלכלי .Incl(millions)ענף temporarilyExcl. temporarilyEconomic branch
absent from workabsent from work

199119921991199219911992

iiovin"?Per employed person
 60.62מועסקים 56.9436.036.839.439.8EMPLOYED PERSONS 
הכלי TOTAL1סן

ודיג "עור 2.21חקלאות, 2.1438.438.341.140.9Agriculture, forestry and
fishing

וחרושת) (נחיה 14.11תעשייה 13.3039.140.442.343.2Industry (mining and
manufacturing)

ומים 0.59חשמל 0.6639.040.443.645.1Electricity and water
ועבודות (בנייח 4.42בינוי 3.9240.841.244.044.5Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי 9.27מסחר, 8.7839.240.541.642.5Commerce, restaurants

andוהארחה hotels
ותקש1רת אחסנה 4.14תחב1רה, 3.8339.739.943.143.2Transport, storage and

communication
עסקיים ושירותים 6.57פיננסים 5.9737.138.140.040.7Financing and business

services
ציבוריים 15.04שירותים 14.3930.731.135.235.1Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים א'ש"ם 3.93שירותים 3.5931.232.233.634.0Personal and other

services
Perלשכיר employee

הכלי סך  48.86שכירים 45.5635.436.138.839.3EMPLOYEES  TOTAL1
ודיג "עור 0.73חקלאות, 0.6637.937.040.740.9Agriculture, forestry and

fishing
ותרושת) (כרייה 1253תעשייה 11.7539.240.542.443.4Industry (mining and

manufacturing)
ומים 0.58חשמל 0.6639.140.343.544.9Electricity and water

ועבודות (בנייה 353בינוי 3.1241.041.243.744.1Construction (building and
publicציבוריות) works)

אוכל שירותי 6.30מסחר, 5.7837.939.040.341.1Commerce, restaurants
andוהארחה hotels

ותקשורת אחסנה 2.99תחבורה, 2.7039.439.142.942.9Transport, storage and
communication

עסקיים ושירותים 5.00פיננסים 4.6236.236.938.839.5Financing and business
services

ציבוריים 14.23שירותים 13.7030.831.135.335.2Public and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 2.63שירותים 2.2529.731.231.933.0Personal and other
services

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל ו
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EMPLOYED PERSONS, BY
EMPLOYMENT STATUS AND SEX

מעמד לפי מועסקים,
ומין בעבודה

.on*משמחהחבר בני
הכלשנה תשלוםקיבוציםקואופרטיבעצמאיים0DH'DIUan>1vnך ללא

TotalEmployeesEmployersSelfCooperativeMembers ofUnpaid
Yearemployedmembersqibbuzimfamily

members

tThousands
הגל TOTALסן

19851,349.31,066.154.8127.611.070.119.7
19861,367.61,084.960.1117.714.371.818.8
19871,403.71,110.861.8123.315.571.920.4
19881,452.91,154.969.2128.410.469520.5
19891,461.01,167.268.6128.68.968.219.5
19901,491.91,193.570.3129.610569.118.5
19911,583.11,288.676.3125.49.665.917.4
19921,650.21,354.877.7122.310.368.816.3

Malesנברים
1985835.81,629.149.1108.29.434.85.2
1986844.21,637.754.799.711.135.85.2
1987861.01,649.256.5102.011.936.05.4
1988885.41,669.861.9105.19.034.35.3
1989880.31,668.960.9104.97.533.64.5
1990897.71,682.662.5104.19.134.05.1
1991952.81,738.568.799.48.433.15.1
1992981.2767.469.496.58.434.65.1

Femalesנשים
1985513.51,437.05.719.41.635.314.5
1986523.41,447.25.418.03.236.013.6
1987542.71,461.65.321.33.635.915.0
1988567.51,485.17.323.3(1.4)35.215.2
1989580.71,498.37.723.7(14)34.615.0
1990593.81,510.88.025.3(13)35.113.3
1991630.41 ,550.27.726.0(1.2)32.812.4
1992668.8587.28.425.61.934.011.5

Percentsאחוזים
הכל TOTALסן

1985100.079.04.19.50.85.21.5
1986100.079.34.48.61.05.31.4
1987100.079.14.48.81.15.11.5
1988100.07954.88.80.74.81.4
1989100.079.94.78.80.64.71.3
1990100.080.04.88.70.74.61.2
1991100.081.44.97.90.64.21.1
1992100.082.14.77.40.64.21.0

Malesגברים
1985100.075.35.912.91.14.20.6
1986100.075.56.511.81.34.20.6
1987100.075.46.611.81.44.20.6
1988100.075.67.011.91.03.90.6
1989100.076.06.911.90.93.80.5
1990100.076.17.011.61.03.80.6
1991100.077.57.210.40.93.50.5
1992100.078.27.09.80.93.50.5

Femalesנשים
1985100.085.11.13.80.36.92.8
1986100.085.41.03.40.66.92.6
1987100.085.11.03.90.76.62.8
1988100.085.51.34.1(0.2)6.22.7
1989100.085.81.34.1(0.2)6.02.6
1990100.086.01.4. 4.3(0.2)5.92.2
1991100.087.31.24.1(0.2)5.22.0
1992100.087.81.33.80.35.11.7
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים

בעלי
מקצועות

D"tUD1nבעלי

עובדי1myאחרים,מקצועות
מכירות,nnyDמנהליםטכנייםמדעיים

הכל סוכניםAdministrann'oniודומיהםואקדמייםסך
Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

D'rinHאלפים
Thousands

1986 המועסקים 1,367.9100.08.515.45.917.78.0בל
19871,403.7100.08.614.86.417.88.2
19881,453.1100.08.715.56.217.78.4
19891,460.8100.08.616.05.817.485
19901,491.9100.08.616.55.317.18.8
19911,583.1100.08.916.85.116.58.7
19921,650.2100.09.116.75.116.08.6
1986 844.2100.08.510.78.210.39.0גברים
1987861.1100.08.510.09.010.39.1
1988885.2100.08.510.68.710.19.2
1989880.3100.08.510.48.110.095
1990897.7100.08.710.57.49.610.2
1991952.8100.08.810.77.19.29.8
1992981.2100.09.410.97.18.39.4
1986 523.8100.08.523.02.329.66.3נשים
1987542.7100.08.622.42.329.56.8
1988568.1100.08.823.02.329.47.1
1989580.9100.08.724.42.328.87.0
1990593.8100.08.525.52.128.36.8
1991630.4100.09.026.02.027.46.9
1992668.8100.08.725.22.227.17.5

1986 השכירים 1,084.9100.09.317.25.820.94.9נל
19871,110.8100.09.516.36.221.05.3
19881,154.9100.09.417.15.921.05.5
19891,167.2100.09.317.45.920.55.6
19901,193.5100.09.218.05.320.05.8
19911,288.5100.09518.15.119.15.9
19921,354.8100.09.517.85.118.26.2
1986 637.7100.09.312.28.31255.1גברים
1987649.2100.09.411.29.01255.5
1988669.8100.09.311.88.612.65.7
1989668.9100.09.311.68.612.25.8
1990682.6100.09.511.57.711.76.2
1991738.5100.09.511.67.311.06.3
1992767.4100.09.811.67.49.86.4

1986 447.1100.09.224.22.432.74.4נשים
1987461.7100.09.523.42.432.75.0
1988485.2100.09.524.22.432.45.2
1989498.5100.09.225.22.431.45.3
1990510.8100.08.926.62.130.95.2
1991550.2100.09.426.82.029.85.3
1992587.2100.09.226.02.229.15.8

ידוע. לא כולל 1
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EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY
OCCUPATION AND SEX

מקצועיים dijwאחיים QTnw
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים,

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים בלתי

שירותים Otherאחריםבחקלאותעובי workers
Service workersAgriculturalSkilled workersin industry,

workersin industry,transport,
mining, building,building and

transpotrunskilled
and otherworkers

skilled workers

56789Code

Percents

12.94.723.63.3All employed persons 1986
12.84.623.63.31987
12.94.322.63.71988
13.24.323.03.21989
13.13.823.73.01990
13.23.423.73.81991
13.53.324.23.41992
8.86.533.74.3Males 1986
8.76.333.74.31987
9.05.932.94.91988
9.26.033.94.31989
9.35.434.94.01990
9.44.835.15.01991
9.34.836.44.41992
19.31.87.51.6Females 1986
19.31.97.71.61987
19.01.86.71.71988
19.21.66.41.61989
18.81.56.91.51990
18.91.36.52.01991
19.71.26.52.01992
13.01.723.33.9All employees 1986
13.01.523.43.91987
13.21.622.14.31988
13.61.722.33.71989
13.31.523.33.51990
13.51.423.14.31991
13.91.623.93.81992
9.92.634.75.3Males 1986
9.92.334.85.41987

10.12.433.56.11988
10.32.634.45.21989
10.22.236.04.91990
10.32.136.06.01991
10.12.437.35.21992
17.40.57.21.8Females 1986
17.30.57.61.71987
17.4056.51.81988
18.00.56.21.71989
1750.56.71.61990
17.80.66.12.11991
18.80.56.42.01992

1 Incl. nol known.
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ומין לימוד שנות יד, משלח לפי מועסקים,

1992

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי לוופש"ם

ודומיהםמדעיים פקידותמנהליםטכניים עובדי
לימוד tvvuהכלי ודומיהםOtherAdministratorsואקדמייםסך

Total1Scientificומין andprofessional,and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

0123סמל

אלפים ■ כוללי 1,650.2148.4273.184.0261.6סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

042.5(0.1)(0.4)(0.4)

5811.01.13.13.6

91011.9(0.3)2.65.08.8

111235.91.519,032.157.2

131520.917.347.827.421.0

16+17.881.029.432.19.0

שנים 12.416+14.714.012.3חציון

אלפים  981.290.8105.669.380.9גברים'

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

042.8(0.3)(0.3)(1.0)

5813.71.53.57.1

91014.12.95.612.7

111.235.4(1.1)22.232.446.7

131516.714.043.026.220.7

16+17.484.930.132.011.8

שנים 12.116+14.613.912.3חציון

אלפים  668.857.8167.514.8180.6נשים'

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

042.0(0.7)(0.1)

587.2(0.8)(1.4)2.2

9108.6(0.3)2.3(2.1)6.9

111236.6(1.9)16.930.862.0

131527.222.250.932.921.1

16+18.575.529.032.27.7

שנים 12.816+14.814.412.3חציון

ידוע. לא כולל 1
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EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, YEARS OF
SCHOOLING AND SEX

1992

מקצועיים אחריםעובדים עובדים
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים.

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים בלתי

מכיר1ת, שירותיםעובדי Otherאחריםבחקלאותעובדי workersYears of schooling
וזבנים Serviceסוכנים workersAgriculturalSkilled workersin industry,and sex

Sales workersworkersin industrytransport,
mining, building,building and

transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

140.7220.754.0396.256.2GRAND TOTAL1  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percents

2.36.76.23.09.304

11.819.417.420.823.158

12.717.215.721.120.6910

47.137.045.541.533.21112

17.015.112.510.09.71315

9.14.52.83.54.116+

12.011.411.511.210.8Median years

90.989.746.1353.343.1Males'  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents
2.56.35.53.09.104

13.320.517.520.824.558

13.517.216.421.321.0910

44.637.646.441.932.71112

16.613.211.49.68.21315

9.45.3(2.8)3.44.416+

11.911.311.511.210.6Median years

49.8130.97.943.213.0Females'  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percents

(1.2)7.0(11.5)(2.8)(7.1)04

9.618.817.921.519.058

10.817.3(11.5)19.921.4910

52.036.739.737.635.71112

18.316.417.913.514.31315

8.13.9(1.3)4.7(2.4)16+

12.111.411.511.311.1Median years

ו Incl. not known.
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לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים
עלייה ותקופת

1992

ישראל Israelילידי bornאסיהאפריקה ילידי
ו1לו

יליד Fatherהאב born in
ומין0סל יד rV71ur<כולל סך

Grandהכל עדאירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfricaAmerica

אלפים'  כולל 1,451.0134.8סן 776.0347.8287.6279.5170.0
אחוזים 100.0100.0 10D.O100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.810.7כעלי 9.43.416.13.83.2
סכנ"ם1 איורים, חופשיים מקצועות 17.820.9בעלי 20.215.525.611.911.0

ודומיהם
5.65.4מנהלים2 5.83.88.65.56.1
ודומיהם3 פקידות 17.518.6עובדי 20.222.318.315.916.0
וזבנים4 סובבים מבירות, 8.89.2עובדי 9.410.28.69.39.2
שירותים5 13.613.6עובדי 11.313.47.519.319.9
בחקלאות6 3.06.5עובדים 3.52.33.42.83.2
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 21.013.4עובדים 18.326.310.928.128.6

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 2.91.7עובדים 1.92.71.03.42.8
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים'  815.570.7גברים 417.8191.8152.8173.4109.5
אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 10.511.1בעלי 10.23.518.44.43.5
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 12.014.2בעלי 13.510.217.47.87.1

ודומיהם
8.38.7מנהלים2 8.85.712.97.37.9
ודומיהם3 פקידות 9.28.1עובדי 9.19.39.211.313.0
וזבנים4 סוכנים מבירות, 9.711.4עובדי 11.111.810.19.89.4
שירותים5 8.88.9עובדי 8.09.26.210.610.3
בחקלאות6 4.510.9עובדים 5.73.85.33.74.2
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 33.224.1עובדים 30.943.118.940.841.2

מקצועיים ופ1עלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 3.82.6עובדים 2.73.51.64.23.4
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים'  .635.464נשים 1 358.2156.0134.7106.060.4
אחוזים 100.0100.0 10O.O100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 8.910.3בעלי 8.53.413.62.92.6
0כנ"ם1 אחרים, חופשיים מקצועות 25.228.1בעלי 28.021.934.818.518.0

ודומיהם
(1.7)2.3מנהלים2 2.31.43.72.63.0
ודומיהם3 פקידות 28.030.0עובדי 33.038.228.623.321.3
וזבנים4 סוכנים מכירות, 7.66.8עובדי 7.58.36.98.58.9
שירותים5 19.618.8עובדי 15.018.68.933.537.1
בחקלאות6 (1.8)1.1עוברים 1.0(0.5)1.2(1.2)(1.5)
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים (1.7)5.5עובדים 3.65.81.97.65.8

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים (0.8)1.8עובדים 1.11.8(0.4)1.9(1.8)
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא 0רד 1
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JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1992

Born inאירופהאמחקהעלו לידי

AsiaAfircaBom 'n EuropeAmeircaimmigrated
immigratedOccupation and sexCode

הכל+19611965 0ך
IV

Up to1961196519751990+
1964Total1960196419741989

47.658.2393.6130.724.371.760.1104.3GRAND TOTAL thousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

3 §6214. 712.915.619.422.29.4Scientific and academic workers0

11.515217.116.120.722.222.910.6Other professional, technical1

and related workers
593.45.410.76.65.12.9)0.1(Administrators and managers2

15716.013.419.219.214.912.94.1Clerical and related workers3

731147.210.110.07.06.73.3Sales workers4

20.316.613.99.17.510.712.424.3Service workers5

(2.1)
30.5

(2.0)
24.4

2.3
215

3.8
16.4

(11)
18.4

(0.8)
16.3

(1.3)
16.5

2.1
35.2

Agricultural workers
Skilled workers in industry, mining,

6
78

building and transport and
other skilled workers

3.14.84.51.7(0.9)3.5(22)10.8Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

28.632.7223.477.913.637.030.762.9Males thousands1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
(14)8.515.813.418.721.025.310.7Scientific and academic workers0

8.310.012.311.616.816.516.47.7Other professional, technical1

and related workers
89(39 (7.915.111.37.54.5)0.2(Administrators and managers2
8 48.27.813.811.07.15.3)1.3(Clerical and related workers3
8.013.17.19.9(7.6)7.47.73.0Sales workers4

11.210.98.75.5(4.3)7.29.613.8Service workers5

(2.6)(3.4)3.05.1(1.2)(1.0)(2.3)2.5Agricultural workers6

45 334.931.723.627.927.725.847.8Skilled workers in industry, mining,78
building and transport and
other skilled workers

397.15.72.0(1.1)4.6(3.1)13.0Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

19.025.570.252.8 110.734.729.441.4Females thousands1
100.000.0 100.0 100.0 100.0 100 n00.0 100.0 1 percents
(38 ((3.2)13.312.3(11.8)17.619.17.5Scientific and academic workers0
\\J.\J)

16.321.923.422.625.728.329.615.0Other professional, technical1

and related workers
(1 2)(2.8)2.14.3(0.6)(2.5)(1.1)Administrators and managers2

26.425920.627.129.623.220.88.3Clerical and related workers3
(6 4)9.37.410.312.96.65.63.6Sales workers4

33.823.720.714.411.4)14.415.440.0Service workers5

(1.5)(0.3)1.3(1.8)(1.1)(0.7)(0.4)(1.7)Agricultural workers6

8.510.98.25.9(6.3)4.36.816.2Skilled workers in industry, mining,78
building and transport and
other skilled workers

(2.1)(2.0)3.0(1.3)(0.6)(2.4)(12)7.6Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

1 Incl. not known. 
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NONJEWISH EMPLOYED
PERSONS, BY SEX, ECONOMIC
BRANCH, OCCUPATION, STATUS
AT WORK, PLACE OF WORK
AND AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS

לאיהודים, מועסקים
כלכלי, ענף מין, לפי

בעבודה, מעמד יד, משלח
וממוצע עבודה מקום
בשבוע עבודה שעות

Dnxi : nor
הכל :TotalThereofסך males

Codsסמל
199019911992199019911992

אלפים  הכלי 179.9191.5199.0151.5161.6165.6TOTAL1סן  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percents

כ>נל" Economicענף branch
ודיג0 "עור ,6.34.94.66.65.25.0Agricultureחקלאות, forestry S fishing0
22.123.622.520.021.421.3Industry12תעשייה12
ומים3 Electricity(0.6)(0.4)(0.3)(0.5)(0.4)(0.3)חשמל and water3
18.620520.022.024.223.8Construction4בינוי4
אוכל5 שיחתי ,15.015.813.916.617.314.8Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels אחסנה6 ,5.95.45.96.76.26.8Transportתחבורה, storage and6
communicationותקשורת

ושירותים7 3.93.24.53.32.93.9Financingפיננסים and business7
servicesעסקיים ציבוריים8 19.518.920.415.514.815.7Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 8.47.47.89.07.68.1Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 3.53.64.03.53.43.7Scientificבעלי and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 8.77.78.95.55.05.4Otherבעלי professional, technical1

ודומיהם 0כנ"ם andאחרים, related workers
1.31.71.51.61.91.7Administratorsמנהלים2 S managers2
ודומיהם3 פקידות 6.35.75.24.84.64.1Clericalעובדי and related workers3
מכירות,4 8.69.17.29.59.97.7Salesעובדי workers4

וזבנים סוכנים
שירותים5 12.512.913.111.911.911.9Serviceעובדי workers5
בחקלאות6 7.05.85.57.46.36.0Agriculturalעובדים workers6
מקצועיים78 42.243.047545.345.752.0Skilledעובדים workers in industry,78

במחצבים, ,miningבתעשייה, building and
ובתחבורה transpotrבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
בתעשייה,9 אחרים 9.810.57.210.411.37.5Otherעובדים workers in industry,9

ובבנייה transpotrבתחבורה and building
מקצועיים בלתי andופועלים unskilled workers

בעבודה Statusמעמד at work
83.083.684.480.981.882.6Employeesשכירים

עצמאים ,15.414.914.017.816.815.8Employersמעבירים, selfemployed
קואופרטיבים andוחברי members of

cooperatives
תשלום ללא משפחה 1.61.41.61.31.41.6Unpaidבני family members

עמדה Placeמקום of work
מגוריו 49.849.051.547.645.948.3Locality"שוב of residence

מגוריו ליישוב 50.251.048.552.454.151.7Outsideמחוץ locality of residence
עבודה שעות Averageממוצע weekly work

hoursבשבוע
39.638.938.840.839.939.9Perלמועסק employed person
39.838.938.541.240.039.8Perלשכיר employee

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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PARTTIME EMPLOYED1, BY
EXTENT OF WORK, REASON
AND SEX

1992

i111:1yn D'poyiD
היקף, לפי ,1jvpVn

ומין סיבה

הכל נשיםגבריםסך

TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
כולל 457.8286.8סך 171.0GRAND TOTAL

מלא כלל בדרך 115.942.9ע/ב7'0 72.9Work usually fulltime
הכל חלקית0ך כלל בדרך 339.3242.6עובדים 96.7Work usually parttimetotal

חלקית לעבודה Reasonסיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 56.243.9העבודה 12.3The work is considered fulltime job
מלאה או נוספת may lear'n55.243.5 11.7Sought additional or fulltime work

מצאו andולא did not find
נכות או 14.78.5מחלה 6.2Illness or infirmity

18.36.5גמלאות 11.8Retired
בית 50.650.5Housewivesעקרת

33.218.4לימודים 14.8Studies
מלאה במשרה מעונ"נים 30.327.9לא 2.4Not interested in fulltime job

אחרת 9.15.2סיבה 3.9Other cause
קיבוץ הבר' מעבירים, 54.027.9עצמאיים, 26.1Selfemployed, employers, members of

תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members
ידוע 17.510.2לא 7.3Not known

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0סך 100.0GRAND TOTAL

מלא כלל בדרך 25.515.0עוברים 43.0Work usually fulltime
הכל חלקיתםך כלל בדרך 74.585.0עובדים 57.0Work usuallyparttimetotal

שעבדואחוז הגל ion
חלקית כלל בדרן

workedPercent of all who
usually parttime

חלקית לעבודה Reasonסיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 17.518.9העבודה 13.8The work is considered fulltime job
מלאה או נוספת עבורה 17.218.7חיפשו 13.1Sought additional or fulltime work

מצאו andולא did not find

נכות או 4.63.7מחלה 7.0Illness or infirmity

5.72.8נמלאות 13.2Retired

בית 15.721.7Housewivesעקרת

10.37.9לימודים 16.6Studies
מלאה במשרה מעונ"נים 9.412.0לא 2.7Not interested in fulltime job

אחרת 2.82.3סיבה 4.4Other cause
קיבוץ חברי מעבידים, 16.812.0עצמאיים. 29.2Selfemployed, employers. members of

תשל1ם ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

1 In the determinant week. הקובע. בשבוע

ושכר עבודה



PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים
ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי

1992

Employed persons □'i7ov1r<שכירים :Thereofמזה: employees
ידס0ל /ר/שלך/ כלכלי n]11Economic branch and occupation
Code.0000/oהכל הבל0/"000'נשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

תא בכל הגל מסן תאאחוז גכל הגל מסן אחוז
Percent of total inPercent of total in

each celleach cell

הכלי ID457.8100.027.717.442.9379.5100.016.8 28.042.7TOTAL1

כלכלי Economicענף branch
וחג0 "עור 14.63.225.322.435.44.31.117.5חקלאות, 21.833.8Agriculture, forestry and fishing
וחרושת)12 (ברייה rv'wyn59.413.117.012.729.349.413.212.2 16.026.6Industry (mining and manufacturing)
ומים3 1.70.411.79.729.61.70.59.7חשמל 11.7(29.6)Electricity and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 18.74.117.416.531.315.04.016.4בינוי 17.532.2Construction (building and public

works)
והארחה5 אוכל שירותי 57.412.725.116.039.543.011.516.7מסחר, 26.740.7Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת6 אחסנה 21.94.821.016.436.514.94.015.1תחבורה, 19.531.6Transport, storage and communication
עסקיים7 ושירותים 42.39.324.617.033.033.89.016.9פיננסים 25.031.9Financing and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 184.940.838.322.548.0174.946.621.9ע^ירותים 38.248.2Public and community services
ואחרים9 אישיים 52.61.1.643.124.361.038.410.221.9שירותים 45.764.9Personal and other services

יד Occupationמשלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 46.110.231.120.348.040.110.719.1בעלי 31.348.4Scientific and academic workers
חופשיים1 מקצועות 109.224.140.023.350.597.125.922.8בעלי 40.650.9Other professional, technical and

ודומהים 0כנ"ם relatedאחרים, workers
8.71.910.38.220.46.51.77.5מנהלים2 9.417.8Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 77.117.029.519.034.271.119.018.7עובדי 29.133.7Clerical and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 33.37.423.714.540.421.85.815.2עוברי 26.442.3Sales workers
שירותים5 88.719.640.221.553.076.320.321.3עובדי 41.054.7Service workers
בחקלאות6 14.83.327.425.737.95.41.424.3עובדים 25.6(32.9)Agricultural workers
בתעשייה,78 מקצועיים 63.013.915.914.428.247.012.513.6עובדים 14.723.2Skilled .workers in industry, mining,

ובתחבורה בבניה buildingבמחצבים, and transport and other
אחרים מקצועיים skilledופועלים workers

בתעשייה,9 אחרים 12.32.721.919.031.710.02.717.6עובדים 19.827.3Other workers in industry, transport
בלתי ופועלים ובבנייה andבתחבורה building and unskilled

workersמקצועיים

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל ו



POPULATION AGED 1534, BY WORK1 AND
STUDY, AGE, SEX AND POPULATION GROUP

ולימודים, עבודה1 לפי ,1534 בני
אוכלוסייה וקבוצת מין גיל,

1992

גי7 Ageקבוצת group

151718242529303415171824252930341517182425293034

האוכלוסייה לאיהודים'הודיםבל
Total populationJewsNonJews

אלפים ■ כולל 297.5608.6357.9סן 369.0230.8475.4288.4293.066.7133.380.664.9GRAND TOTAL  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

8.432.065.1עוניים' 61.08.530.364.968.88.138.047.348.5Work2
4.94.22.3לומדים 5.96.25.17.52.8(0.4)(0.9)(05)(0.2)Study

לומדים 3.527.862.8לא 55.02.325.157.466.07.737.146.848.3Do not study
עונדים2 91.668.034.9לא 39.091.569.735.131.291.962.052.751.5Do not work2
81.116.23.2לומדים 6.084.417.47.13.869.812.02.0(0.5)Study

לומדים 10.551.831.7לא 32.97.152.328.027.422.150.050.751.1Do not study

אלפים ■ 152.5310.0180.9גברים 184.9118.3242.3144.9747.934.267.739.933.0Maets thousands
אחתים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

10.533.577.6עונדים' 70.99.726.568.577.212.958.779.979.2Work*
5.43.02.5לומדים 6.76.73.78.53.0(0.6)(0.6)(0.5)Study

לומדים 5.130.575.1לא 64.23.022.860.074.212.358.179.479.2Do not study
עונדים' .89.566.5לא 22.4 29.190.373.531.522.887.141.320.120.8Do not work2
80.316.65:1לומדים 8.982.717.610.56.172.413.02.8(0.3)Study

לומדים 9.249.917.3לא 20.27.656.021.016.614.728.317.320.5Do not study

אלפיס  145.0298.6177.0גשים 184.1112.5233.0143.4145.132.565.640.731.9Females  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

6.230.452.4עונדים' 51.17.134.361.360.3(3.1)16.615.116.9Work2
4.55.52.2לומדים 5.15.76.66.52.6(0.3)(1.2)(0.5)(0.3)Study

לומדים 1.724.950.3לא 46.01.427.654.857.7(2.8)15.414.616.6Do not study
עוברים' 93.869.647.6לא 48.992.965.738.739.796.983.484.983.1Do not work2
81.915.81.3לומדים 3.186.317.23.71.467.011.0(1.2)(0.6)Study

לומדים 11.953.846.3לא 45.86.648.535.038.329.972.483.782.5Do not study

רופ
ו

1 Work  employed persons; do not work  unemployed and not in labour force.
2 Incl. not known.

הענודה. נכוח ואינם מועסקים נלת1  עונדים לא מועסקים; . עונדים 1

ידוע. לא כולל 2



EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY
ABSENT FROM WORK, BY CAUSE,
ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION
AND SEX

הנעדרים D(poy1n
מעבודתם, זמנית

כלכלי, ענף סיבה, לפי
ומין יד משלח

1992

הכלסמל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
CodeTotalMalesemalesTotalMalesFemales

PercentsאחוזיםThousandsאלקים
הכלי 128.966.362.5100.000.0סן 100.0TOTAL1

ההיעדרות Causeס"בת of absence
68.227.640.453.265.0חופשה 42.0Leave
21.714.17.716.912.4מחלה 21.5Illness

לידה 8.98.76.914.0Maternityחופשת leave
14.113.911.021.2Armyמילואים reserve duty
15.410.15.412.08.6אוורת 15.3Other

ענף בבל D'pouinnn
Of employed in
each branch

בלבל" Economicענף branch
ודיג0 "עור (6.3)6.9(0.8)4.03.2חקלאות, 7.1Agriculture, forestry and

וחרושת)12 (כרייה 22.317.45.06.45.5תעשייה 6.7
Tjsnjny

Industry (mining and
manufacturing)

ומים3 (7.1)11.0(0.1)1.61.5חשמל 11.5Electricity and water
ועבודות4 (בנייה (4.9)7.8(0.3)8.48.0בינוי 7.9Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי 11.06.14.94.85.5מסחר, 4.3Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
אחסנה6 8.26.31.87.97.5תחבורה, 7.9Transpotr, storage and

communicationותקשורת
עסקיים7 ושירותים 11.04.96.16.47.5פיננסים 5.4Financing and business

services
ציבוריים8 55.415.539.711.513.3שירותים 8.4Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 6.62.83.65.45.8שירותים 4.7Personal and other services

י7 משלח בגל wjiovmnn
Of employed in
each occupation

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 15.16.88.310.214.4נעלי 7.5Scientific and academic

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצ1עות 32.38.323.711.814.1בעלי 7.9Other professional, technical

ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers
(6.1)6.2(0.9)5.24.3מנהלים2 6.2Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 18.14.913.16.97.3עובדי 6.1Clerical and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 7.64.72.85.45.6עובדי 5.2Sales workers
שירותים5 14.54.69.96.67.6עובדי 5.1Service workers
בחקלאות6 (6.3)6.7(0.5)3.63.1עובדים 6.7Agricultural workers
בתעשייה,78 מקצועיים 28.126.02.17.14.9עובדים 7.4Skilled workers in industry,

בתחבורה בבנייה, ,miningבמחצבים, building and transpotr
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

בתעשייה9 אחרים (4.6)5.2(0.6)2.92.3עובדים 5.3Other workers in industry,
ובבנייה transpotrבתחבורה and building and

מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

Incl not known. ידוע. לא Yjo 1
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EMPLOYED PERSONS ABSENT
FROM WORK LESS THAN ONE
WEEK AND AVERAGEWEEKLY
HOURS OF ABSENCE, BY CAUSE,
ECONOMIC BRANCH AND SEX

הנעדרים מועסקים
משבוע פחות מעבודתם
היעדרות שעות וממוצע

סיבת לפי בשבוע,
ומין כלכלי ענף היעדרות,
1992

Code
סמל

כלכלי וענף

DiviQvn onini
Absent from work

היעדרות סיבת

שעות ממוצע
בשבוע היעדרות

Average weekly
hours of absenceCause of absence

and economic branch
הכל סך
Total

גברים

Males
נשים

:emales
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
emales

Thousandsאלפים

הכלי 0214.6121.193.712.914.211.2TOTAL1ך

היעדרות Causeסיבת of absence

32.516.516.113.014.811.1Leaveחופשה

115.616.914.0Illness..20.910.910מחלה

120.368.352.112.213.210.9Holidaysחגים

3.63.618.918.8Armyמילואים reserve duty

אחרת 32.319.412.713.015.010.2Otherסיבת cause

ידוע 5.02.42.711.312.410.0Notלא known

ג>נלי Economicענף branch

6.14.41.712.913.411.7Agricultureחקלאות0

50.135.514.613.514.012.5Industryתעשייה12

ומים3 Electricity(15.0)15.315.3(0.2)2.01.8חשמל and water

Construction(11.7)15.415.6(0.9)17.917.0בינוי4

והארחה5 24.613.311.412.614.210.7Commerceמסחר and hotels

ותקשורת6 אחסנה ,14.010.23.913.614.510.8Transportתחבורה, storage and

communication

עסקיים7 ושירותים 21.910.810.912.613.711.9Financingפיננסים and business

services

ציבוריים8 64.521.043.612.014.011.0Publicשירותים services

ואחרים9 אישיים 13.06.76.410.912.98.7Personalשירותים and other services

1 Excl. Bedouins in the South living outside localities and
institutions: incl. nol known.

ומוסדות; קבע ליישובי מח^ הנדים בדרום בדוים כולל לא 1

ידוע. לא כולל
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UNEMPLOYED, BY
DURATION AND MODE OF
SEEKING WORK

משן לפי מועסקים, בלוני
ואופן עבודה חיפוש

עבודה חיפוש

1988198919901991
1992

סןחכל
Total

גברים
MalesFemales

אלפים  הכלי 099.8142.5158.0187.2207.699.7107.8TOTAL1ך  thousands

אחתים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percents

עבודה חיפוש Durationמשך of seeking work

(weeks)(שבועות)

13.82.72.22.72.82.62.91

27.24.95.05.04.55.33.82

34.43.02.92.92.73.22.33

411.29.28.88.0858.38.74

5814.112.510.711.58.08.77.458

91318.418.3 .17.218.416.217.115.3913

142621.124.325.625.824.225.123.31426

275215.119.421.018.923519.826.92752

53+4.75.86.66.99.69.79.653+

עבודה חיפוש Modeאופן of seeking work

התעסוקה שירות 47.557.657.259.660.861.859.9Employmentדרך service

בעיתונות 33.227.125.523.523.117.728.2Advertisementמודעה in the press

אי^יח 10.67.88.68.78.713.24.6Personalפנייה application

ידידים ידי 3.12.02.22.21.91.91.9Throughעל friends

5.65.46.56.05.55.45.4Otherאחר

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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UNEMPLOYED, BY SEX,
POPULATION GROUP, AGE,
YEARS OF SCHOOLING AND
WORK DURING LAST 12
MONTHS IN ISRAEL

מין, לפי מועסקים, .nVn
גיל, אוכלוסייה, קבוצת

ב12 ועבודה לימוד שנות
האחרונים החודשים

בישראל
1992

הכל19871988198919901991 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
90.499.9142.5158.0187.2207.699.7107.8TOTAL1סןהכלי
47.653.475.782.289.9Malesנכרים
42.546.566.875.7975Femalesנשים

76.884.5122.7136.1164.6179.176.4102.8Jewsיהודים
13.615.319.621.422.328.123.35.0NonJewsלאיוקוחם

גיל Ageקבוצת group
15175.25.57.38.07.58.64.64.01517
182429.633.044.546.752.957.627.729.91824
253427.930.444.447.153.958.127.730.42534
355423.827.039.448.258.969.630539.03554
55+3.94.06.98.014.013.79.24.555+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.72.94.34.33.65.74.4(1.3)04
5815.614.022.223.923.225.117.47.758
91254.263.187.697.9107.2120.155.264.9912
131511.412.718.921.434.237.613.723.91315
16+6.37.09.39.818.518.38.69.616+

החודשים Inב12 the last 12
monthsהאחרונים

בישראל 45.453.976.676.480.191.454.636.8Workedעבד! in Israel
בישראל עבדו 45.046.065.981.6107.1116.245.171.0Didלא not work

in Israel

האזרחי העבודה מכוח תאאחוז בגל
t of civilian labour force in each cellPercen

6.16.48.99.610.611.29.213.9TOTALסןהנ>
5.25.77.98.48.6Malesגברים
7.37.610.311.313.4Femalesנשים

5.86.28.79.410.611.08.613.9Jewsיהודים
7.98.410.210.610.412.412.313.0NonJewsלא"הודים

גיל Ageקבוצת group
151717.916.723.225.623.725.622.330.81517
182415.015.720.321.622.222.821.124.81824
25346.36.89.610.010.811.29.314.02534
35543.84.15.76.77.58.46.411.03554
55+1.92.03.43.86.46.16.16.355+

לימוד Yearsשנות of schooling
044.86.09.49.58.312.113.7(8.8)04
536.76.29.710.710.412.211.613.958
9127.58.311.112.012.513.310.317.7912
13154.44.66.57.110.09.97.711.71315
16+2.82.93.83.86.35.94.97.316+

החודשים Inthelastב*12 12
monthsהאחרונים

בישראל 3.03.54.84.64.54.95.14.7Workedעבדו in Israel
בישראל עבדו 3.03.04.14.96.06.34.29.1Didלא not work

in Israel

1 Incl. years of schooling not known. ידועות. לא לימוד שנות כולל 1
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UNEMPLOYED, BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE,
DISTRICT OF RESIDENCE,
CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

לפי מועסקים, בלתי
מנורים, יישוב צורת

לידה יבשת מנורים, מחת
עלייה ותקופת

199019911992199019911992

האזרחי העבודה מכוח אחוז
ThousandsPercentאלפים of civilian

labour force

כולל 158.0187.2207.69.610.611.2GRANDסן TOTAL

מגויים "שוב Typeצורת of locality of residence
הכל סך  עירוניים 149.3179.2198.110.211.312.0Urban"שובים localities  total

14.117.817.69.010.910.4Jerusalemירושלים
אביביפן 13.416.118.29.711.011.9Telתל AvivYafo

9.114.815.310.213.914.6Haifaחיפה

היישוב Sizeגודל of locality
100,000199,99937.043.549.79.610.411.6100,000199,999
50,00099,99915.514.818.710.810.111.950,00099,999
20,00049,99930.737.737.711.012.311.720,00049,999
10,00019,99915.818.720.612.513.313.710,00019,999
2,0009,99913.715.820.39.710.312.12,0009,999

פיתוח "שובי :19.324.626.413.715.414.8Thereof1מזה1: development localities
כפריים 8.48.09.34.44.24.5Rural"שובים localities

מגורים rinnDistrict of residence
ירושלים 17.019.920.69.410.910.8Jerusalemמחוז District
הצפון 21.926.030.19.09.910.4Northernמחוז District
חיפה 24.032.935.210.713.013.5Haifaמחוז District

המרכז 35.742.844.09.510.410.4Centralמחוז District
אביב תל 36.841.247.78.89.410.4Telמחוז Aviv District
הדרום 20.523.028.011.812.213.8Southernמחוז District

עזה' וחבל שמרון ,1.61.41.95.14.55.4Judeaיהודה, Samaria and Gaza
Area2

הכל סן  rjnin■ :136.1164.6179.19.410.611.0THEREOFמזה: JEWS  TOTAL
עלייה ותקופת לידה Continent■בשת of birth and

period of immigration
הכל סך  87.187.393.611.010.410.8Israelישראל  total
ישראל יליד 11.211713.49.38.89.0Fatherהאב born in Israel

58.257.561.415.815.015.0AsiaAfricaאסיהאפריקה
17.317.918.65.95.76.1EuropeAmericaאירופתאמריקה

25.924.427.78.38.19.0AsiaAfircaאסיהאפריקה
23.152.657.56.812.712.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

1989 עד !1TV : DfOT18.416.116.45.55.15.4Thereof: immigrated
up to 1989

1990+36.340.738.528.11990+

1 Of localities numbering 2,00049,999 residents.
2 Israelis in Jewish localities.

תושבים. 49,999 עד 2,000 שאוכלוסייתם "שובים מתוך ו
יהודיים. ביישובים ישראלים 2
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UNEMPLOYED, BY CAUSE OF
STOPPING WORK AND DATE
OF STOPPING LAST
EMPLOYMENT

לפי מועסקים, בלתי
העבודה להפסקת סיבה
עבודתם הפסקת ומועד

האחרונה
1992

נשים

Females
גברים
Males

סךהנל
Total

1991 1990 1989

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל ו1בד1

אלפים  הגלי 076.676.480.191.454.636.8TOTAL1ן  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
עבודה להפסקת Causeסיבה of stopping work

צימצומים בגלל 48.049.645.348.254.738.1Dismissedפוסרו due to staff reduction
הסתיימו החוזה או 15.816.418.217.715.221.0Endהעבודה of work or contract (incl.

עונתית) עבודה seasonal(כולל work)
אחרות מסיבות 12.910.713.812.510.415.9Dissmissedפוסרו for other reasons

19.018.818.717.916.720.7Resignedהתפנורו
לגימלאות Retired(1.0)(0.7)(0.6)(0.9)(0.9)יצאו

4.3Other(2.0)(2.9)3.53.63.4אחר

□id not work in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים 12 ב בישראל עבדו לא

TOTAL1  thousands
 percents

Before seeking work

Served in the army

Studied
New immigrants
Housewives
Worked

Other

71.0 45.1 116.2

100.0 100.0 100.0

11.1 20.5 14.7

18.9 23.4 20.6

22.7 16.7 20.4

29.4 (0.2) 18.0

14.3 31.2 20.9

3.7 8.0 5.4

107.1 81.6 65.9
100.0 100.0 100.0

13.8 16.4 18.5

19.0 22.0 22.4

26.6 8.4 2.7
19.7 25.4 27.3

15.5 20.9 21.7

5.4 6.9 7.3

Thereof: worked in Israel prior to the last 12 months

אלפים  הכלי סן
אחוזים 

העבודה חיפוש לפני

בצהל שיותו

לנזדו

חרשים עולים

בית עקרות

עבד

אהו

האחרונים החודשים 12 לפני בישראל עבדו מזה:

אלפים  הכלי 37.644.545.055.521.933.7TOTAL1סך  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work
שנים 2 עד 1 43.543.440.644.253.038.712לפני years ago
שנים 3 עד 2 21.624.223.824.626.723523לפני years ago
שנים 4 עד 3 8.811.310510.310.110.134לפני years ago
שנים 5 עד 4 6.045(3.2)5.64.55.84.7לפני years ago
ויותר שנים 5 20516.519.316.16.921.75לפני years ago and more

1 Incl. not known. ידוע. לא סלל 1
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יתס לפי מועסקים, ,UNEMPLOYEDבלתי BY RELATIONSHIP
to household head and by הבית משק לראש rm'i7
number of unemployed, מועסקים, בלתי מספר ולפי
employed persons and children בני וילדים D'poyin
aged 014 in household בית במשק 140

1992

הכל ID
Total

ראש
בית משק
Head of
household

בן/בת
זונ

Spouse

ארור
Other

(אלפים) כולל 207.687.250.469.8GRANDסך TOTAL (thousands)
7.67.6S/ng'/eבודד

הכל 0ך  בורד' '199.879.650.469.8Nonsingleלא  total
עם: בית Inבמשקי households with:

בית במשק מועסק בלתי 1145.062.939.143.01 unemployed in household

נית במשק מועסקים בלתי 2+54.816.711.326.82+ unemployed in household
בית במשק מועסק 188.524.337.027.31 employed person in household

נית במשק מועסקים 2+44.65.25.234.22+ employed persons in household

ילדים 80.432.311.636.5Withבלי no children
בית במשק ילדים 119.447.338.833.3Withעם children in household

הכל totalסך

ילד 152.017.815.318.91 child
ילדים 235.612.714.28.72 children

ילדים 3+31.816.89.35.73+ children

(אחוזים) כולל 100.042.024.333.7GRANDסך TOTAL (percents)
הכל 0ל  בורר' 100.039.825.235.0Nonsingle1לא  total
עם: בית Inבמשקי households with:

בית במשק מועסק בלתי 1100.043.427.029.61 unemployed in household
בית במשק מוסקים בלתי 2+100.030.520.648.92+ unemployed in household

בית במשק מועסק 1100.027.441.830.81 employed person in household
בית כמשק מועסקים 2+100.011.711.776.62+ employed persons in household

ילדים 100.040.114.545.4Withבלי no children
ביח במשק ילדים 100.039.632.527.9Withעם children in household 

הכל totalסך

ילד 100.034.229.536.31ו child

ילדים 2100.035.739.824.52 children

ילדים 3+100.053.029.217.93+ children

Incl. single with children. ילדים. עם בודד כולל 1

LABOUR AND WAGES 390



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

סמל
Code

כלכלי ענף
t 198719881989199019911992Economicומשלה branch

and occupation

אלפים  הכלי 45.253.976.676.480.191.4TOTAL1סן  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

כלכל" Economicענף branch

ורינ0 "עור ,3.23.23.82.63.3Agriculture(3.2)חקלאות, forestry and fishing

(כרייה12 25.525.826.627.225.325.3Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחר1שת)

ומים3 Electricity(0.4)(1.0)(0.7)(0.4)(0.6)חשמל and water
ענודות4 (בנייה 14.013.914.911.711.115.0Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)

אוכל5 שירותי ,19.421.018.421.120.419.6Commerceמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה6 ,5.04.95.55.45.25.3Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים7 8.69.08.98.79.28.9Financingפיננסים and business
servicesעסקיים

ציבוריים8 15.313.313.914.415.613.5Publicשירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים9 אישיים 9.08.48.37.09.88.6Personalשירותים and other services

"ד Occupationמשלח

מדע"ם0 מקצועות 2.21.92.32.2Scientific(2.6)(2.5)בעלי and academic
workersואקדמ"ם

חופש"ם1 מקצועות 7.19.58.08.17.86.9Otherבעלי professional, technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers

Administrators(1.2)(1.5)(1.7)2.1(2.4)(2.9)מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 20.117.418.118.114.613.9Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות, 7.49.78.37.88.69.4Salesעובדי workers

5

הבנים

שירותים 18.516.016.418.323.020.9Serviceעובדי workers
בחקלאות6 3.52.83.43.03.4Agricultural(3.1)עונדים workers

מקצועיים78 31.029.334.433.231.333.6Skilledעונדים workers in industry,

במחצבים, ,miningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה, other skilled workers

אחרים מקצועיים ופועלים

בתעשייה,9 אחרים 7.49.57.67.47.98.4Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

1 Incl. not known. ידוע. לא נולל
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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
1992

השבועי האזרחי העבודה בכ1ח
In weekly civilianIV labour force

"O'pOVIDאוכלוסיית o
עבודה כווו +15תכונות EmployedEבני j2Annual labour

Populanשנתיות force characteristics
tionהכלי כללסך בדרך םעבדו :5"

agedTotal2Worked generallyr <
15+

םn^סלא כ.
FullPart2
timetime

Thousandsאלפים
כולל 3,472.01,843.21,250.3378.01,628.8סך 207.0GRAND TOTAL

:Thereofמזה:
החורשים ט?ז 1,826.51,727.11,250.3378.099.4עבדו 90.9Worked duirng last

הכלי 0ך  12האחרונים months  totaP
יותר או שבועות 411,407.01,390.01,068.5298.717.0 17.641 weeks or more

שבועות 140388.7307.9161.172.980.7 72.01 40 weeks
הכל סן ■ 1,690.31,071.5862.6104.4618.7גברים 99.4MALES TOTAL

:Thereofמזח:
החודשים בי12 1,072.41,026.4862.6104.446.0ענדו 54.2Worked duirng last

הכלי סל  12האחרונים months  totaP
יותר או שבועות 844.8837.0742.179.77.8ו4 11.541 weeks or more

שבועות 140210.0172.7106.822.937.3 42.1140 weeks
חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work

הכל סן  שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0 100.0140 WEEKS  TOTAL
נכות או 5.04.34.49.08.1מחלה (14)Illness or disability
לפנסיה 7.1(3.9)(0.3)2.00.9יצא (10)Retirement

הסתיימה (2.9)5.35.86.36.7העבודה 3.9End of work
מצא ולא עבודה 47.153.847.133.016.3חיפש 82.6Sought work and did not find

20.515.716.429.242.8לימודים 6.1Studies
7.36.28.45.312.3צהל (0.9)Army
12.813.317.112.9105אחר 4.1Other

Thousandsאלפים
הכל סך  1,781.8771.7387.7273.61,010.1נשים 107.6FEMALES  TOTAL

mmThereof:
החודשים ב12 754.1700.8387.7273.653.4ענדו 36.7Worked duirng last

הכלי סל  12האחרונים months  totaP
יותר או שבועות 41562.2553.0326.5219.09.2 6.141 weeks or more

שםעות 140178.6135.254.250.143.4 30.01 40 weeks
חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work

הכל סר  שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0 100.0140 WEEKS  TOTAL
נכות או 4.25.2(2.0)3.22.6מחלה (1.0)Illness or disability
לפנסיה 3.9Retirement(0.9)(0.4)1.2יצאה

הסתיימה 4.14.13.64.04.2העבודה 4.9End of work
מצאה ולא עבודה 39.146.739.635.315.5חיפשה 78.8Sought work and did not find

בית 13.212.311.818.415.9עקרת (2.9)Housewife
23.018.621.022.836.8לימודים 7.1Studies
6.15.610.03.27.5צהל (1.9)Army
10.19.712.011.211.0אחר 3.4Other

Excl. institutions and Bedouins in the South, who live outside localities.
Incl. not known.

קבע. ליישובי מחוץ הגרים בדרום, ובדוים מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא כולל 2
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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 npiovn
לאומי לביטוח למוסד

אחרים מינהליים וממקורות
שכר שכיר, משרות

למשרת ממוצע ושכר
שכיר

לחודש ממוצע
ש01פים במחיחם קודמתשכר שנה לעומת שינוי אחון

Wages at current pricesPercent change on a year earlier

שכירמשרות למשרת ממוצע xxa
הכלשכיר למשרתסך nnu/oAverageממוצע wages per

שח)(אלפים) (ש"ח)(אלפי employee'sשכירשכיר post
Employees'
posts

TotalAverage per
employee's

Employees'
(NISpostsבמחיריםQn'nm

(thousands)thousand)post (NIS)קבועיםשוטפים
At currentAt constant
pricespirces

ו1ובדי nilil'D,בולל CIncl. workers from Judea,
עזה וחבל andשומרון Gaza AreaSamaria

1975976.9209.60.2236.6 3.22.11975
19761,004.3286.30.2933.0 2.81.41976
19771,034.1437.40.4248.4 3.010.61977
19781,065.6693.90.6554.0 3.11.51978

'19791,153.11,432.31.2492.7 4.39.51979'
19801,151.03,234.62.81126.3 0.23.21980
19811,186.67,977.86.72139.2 3.110.41981
19821,212.717,851.714.7118.9 2.20.41982
י 19831,238.146,657.537.7155.8 י2.26.11983
19841,233.5225,133.0182.5384.3 0.40.41984
19851,237.8803,346.0649.0255.5 0.49.01985
19861,237.31,324,873.41,070.864.9 0.17.81986

'19871,285.01,777,056.01,382.929.2 2.67.91987'
19881,301.62,215,152.01,701.923.1 1.36.01988
19891,300.62,626,879.02,019.718.7 0.11.31989

219901,462.33,361,697.72,298.816.1 4.31.019902
19911,607.54,269,101.92,655.715.5 9.93.01991
19921,720.45,170,552.53,005.013.2 7.01.21992

מיהודה, עובדים בולל .Exclלא workers from Judea,
וו עזהשומרון andיובל Gaza AreaSamaria

1975929.0204.90.2236.7 2.92.21975
1976959.7280.30.2932.7 3.31.31976
1977988.5429.40.4348.7 3.010.81977
19781,016.6680.40.6754.1 2.81.61978

'19791,103.71,405.01.2793.0 י2.69.61979
19801,107.33,180.92.87125.5 0.43.31980
19811,142.37,848.66.87139.1 3.210.41981
19821,169.217,565.615.0118.7 2.30.51982
'19831,195.245,933.138.4155.7 2.36.01983'
19841,192.0221,948.0186.2384.5 0.30.41984
19851,198.0793.164.0662.1255.6 0.59.01985
19861,195.51,305,202.41,091.864.9 0.27.81986

'19871,237.81,746,145.01,410.729.3 2.38.01987'
19881,257.22,180,840.01,734.723.0 1.65.91988
19891,264.32,592,455.92,050.518.2 0.61.71989

219901,426.73,321,363.12,328.016.0 4.41.119902
19911,544.54,206,212.62,723.417.0 8.31.81991
19921,648.65,085,703.13,084.013.3 6.71.31992

1 New or renewed sample. see introduction.
2 As of 1990, according to a new sample and new base; comparison with

data lor previous years, can be made only through chained indices; see
explanation in introduction.

מבוא. ראה מחודש: או חדש מדגם 1

נתוני עם השוואה חדש: וב0י0 חדש מדגם פי על נ1990, החל 2
ראה מרחםמשוחזרים; באמצעות רק לעשות יש קודמות שנים

נמנוא. הסבר
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כלכלי ענף לפי ממוצע, ושכר שכר שכיר, משרות
עזה) וחבל שומרון מיהודה, עובדים (ללא

לחודש ממוצע

0ךהכל

Total

חקלאות,
ודיג יעור

Agriculture
forestry

and fishing

ו/עש"ר,
וחרושת) (כרייה
Industry

)Mining and
manufacturing

ומים חשמל
Electricity

and
water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)Building
and public
works)

000901234ל

(אלפי שניר nntun(ם

19871,237.836.0306.112.449.3

19881,257.235.9296.113.550.2

19891,264.333.3280.314.351.1

י 19901,426.742.7304.514.561.0

19911,544.546.2319.714.691.2

ו19921,648.648.9330.715.5 ו.02

שוטפים במחירים  שבר

(מיליוני שכר גל ש"ח)סך

19871,746.233.3512.132.366.0

19882,180.840.3595.143.279.9

19892,592.543.3680.555.994.4

י 19903,321.461.1835.866.3128.4

19914,206.274.01,015.280.3222.2

19925,085.789.91,199.4100.5302.4

למשרך ממוצע (שח)שבר שכיר

19871,4119261,6722,5981,339

19881,7351,1222,0103,1981,592

19892,0511,3012,4283,9021,847

י 19902,3281,4292,7454,5892,103

19912,7231,6003,1765,5092,436

19923,0841,8383,6266,4702,963

מבוא. ראה  חדש 0דנם
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EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES
BY ECONOMIC BRANCH (EXCL. WORKERS FROM JUDEA,
SAMARIA AND GAZA AREA)

Monthly average

,1n0D
אוכל 1nii'iy
והארחה

,6:זו6ווווח00
restaurants

and
hotels

תחבורה,
אחסנה

ותקשורת
Transport,
storage
and

cummunication

פיננסים

ושירותים
עסקיים

Financing
and

business
services

וקהילתיים
Public
and

communitty
services

שירותים
אישים

ואחרים

Personal
and
other

services

56789Code

(thousands)Employees' posts

151.170.1144.8424.143.81987

156.271.5150.1436.547.21988

155.371.2157.0452.949.01989

190.674.0197.0487.155.119901

201.675.7224.1514.257.11991

219.579.8245.3544.862.01992

pricesWages  at current
Total wages (NIS million)

1965147.5226.4487.544.61987

248.4180.1294.4639.659.91988

2885207.4352.5799.970.11989

403.6251.0489.1989.296.91990'

496.5310.7627.41,263.8116.21991

613.9367.5775.81 ,492.0144.21992

(NIS)employee's postAverage wages per

1,3002,1031,5631,1491,0181987

1,5902,5181,9621,4651,2681988

1,8582,9142,2451,7661,4301989

2,1183,3902,4832,0311,75719901

2,4634,1032,7992,4582,0351991

2,7974,6023,1632.7382,3281992

1 New sample  see introduction.
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע
שוטקים במחירם שכירשכר ממוצעמשרות שכר

Wages at current pricesEmployees' postsשכיר למשרת
nne/D
הכלשכיר vxmryסך
למשרת(מיליוני(אלפים)

וענףסמל עיקרי (שרו)שוו)'Employeesענף שכיר OTTO:הבסיס
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's
million)post (NIS)1989100.0 =

19921991199219911992

שוטפיםבמחירים
At current prices

כולל 1,720.45,170.63,005122.7סך 114.6134.1151.8

ורינ0 "עור 58.997.41,652131.3חקלאות, 124.0116.8133.8
ושירותים0002 למטעים (פר0 45.269.81,545142.4חקלאות 130.4114.9131.7

לחקלאות)
ומטעים0304 הררים 4.910.02,056121.5גידול 130.9123.2148.1
לחקלאות05 6.914.42,09695.1שירותים 97.6123.1141.9

ודיג0607 2.03.11,562104.3"עור 102.7132.6153.1

וחרושת)12 (ברייה 342.61,216.03,549109.9תעשייה 106.0135.4154.5
וחציבה10 4.226.96,423108.5כרייה 106.8138.7160.0

ו0בק1112 משקאות 49.2136.72,780103.2מזון, 102.2137.8157.9
ועור1315 הלבשה 54.9109.92,003112.5טקסטיל, 107.7130.7150.9
ומוצריו16 16.538.92,357123.7עץ 116.6129.6147.6
ומוצריו17 8.426.13,098105.6נייר 102.8138.4159.4
לאור18 והוצאה 18.057.93,225113.2דפו0 105.5130.7146.4
פלסטיק19 ומוצרי 13.739.42,886124.6גומי 114.0128.6149.7
נפט20 ומוצרי כימ"ם 19.4100.25,175104.3מוצרים 105.0139.1161.1
אלמתכת"ם21 מינרליים 11.839.63,357134.6מוצרים 124.1131.1149.8
מתכת22 של בסיסית 4.919.03,902124.3תעשייה 1295127.6153.1
מתכת23 45.4155.53,423112.8מוצרי 108.7129.9145.1
8.934.73,914101.9מכונות24 95.7131.5150.8
ואלקטרוני25 חשמלי 48.3268.85,562109.0ציוד 103.6139 7160.9
הובלה26 18.2104.55,746103.4כלי 104.8144.3164.3
11.527.32,36985.2.הלומים27 86.9140.0160.6
9.430.43,213125.0שונות28 111.5129.5140.7

ומים3 15.510056,4701125חשמל 105.6138.1162.2

ציבוריות)4 וענודות (בנייר, 134.1338.02,521217.0בינוי 194.2116.4141.6
כללית40 66.7166.92,504258.3קבלנות 232.6108.3133.9
משנה41 51.9122.72,364196.5קבלנות 176.5122.2146.0
ואזרחית42 והנדסה צינוריות 15.548.33,123162.1עבודות 139.6131.8157.4

והארחה5 אובל שירותי 227.6626.02,750120.6מ0חר, 109.8133.2150.8
סיטוני50 77.7321.74,139121.2מסחר 110.2137.4154.6
קמעוני51 ומסחר כלבו 6.313.82,17489.1חנויות 95.4133.6145.6
במזון52 קמעוני 24.148.72,024120.3מסתר 109.0134.5148.4
בטקסטיל53 קמעוני 13.621.81,609124.2מסחר 113.5131.0155.8

והנעלה הלבשה
אחר5456 קמעוני 39.7100.42,5281295מסחר 115.5128.5148.5
אוכל57 40.559.21,463127.2שירותי 117.5119.4135.3
הארחה58 25.760.32,344106.8שירותי 94.9136.1153.3
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EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGEWAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

Monthly average

Average wages per employee's post

Indices  base:Major division and
msior nrniin

1978= 100.01986=100.01989=100.0

1986198719881989199019911992

קבוע At■םבמחירים constant prices
120.6107.9112.9 114.499.096.097.2GRAND TOTAL
116.2109.4113.1 114.095.483.585.5Agriculture, forestryand fishing
116.8112.2117.9 117.895.282.184.2Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
130.0107.1111.1 109.9102.088.394.5Citriculture and fruit growing
106.3106.4109.2 110.293.788.390.7Agricultural services
156.8115.3112.2 123.295.895.097.6Forestry and fishing

132.4107.1112.0 111.0100.097.099.0Industry (mining andmanufactuirng(
134.2114.7125.8 126.8100.099.3102.6Mining and quarrying
120.2108.3116.2 116.9102.398.8101.1Food, beverages and tobacco
115.2109.0110.8 112.599.493.696.7Textiles, clothing and leather
131.1113.5109.0 112.397.992.594.4Wood and wood products
121.6105.4107.3 116.0103.399.0102.1Paper and paper products
126.8109.9111.0 114.594.893.693.8Printing and publishing
110.1117.9116.8 111.995.792.095.7Rubber and plastic products
124.1109.8119.4 116.9101.399.7103.2Chemical and petroleum products
118.8104.0108.9 112.098.893.495.9Nonmetallic mineral products
109.9111.0108.9 113.595.491.297.9Basic metal industry
135.7108.2112.3 109.998.693.193.0Metal products
130.6103.6107.9 107.098.993.996.4Machinery
143.2104.2110.0 107.7101.8100.2103.1Electrical S electronic equipment
154.2108.7109.2 112.4102.0103.5105.3Transport equipment
י117.4 105.9111.9 111.4100.8100.2102.8Diamond industry
142.1106.6121.3 115.697.892.790.1Miscellaneous
106.4113.3121.5 119.698.299.2103.9Electircityand water
115.6116.3117.6 120.395.582.890.6Construction (buildingand public works(
116.8121.4125.8 126.793.476.885.6General contractors
ו131.1 06.9107.6 109.298.187.093.4Special trade contractors
99.4115.7112.9 120.595.394.0100.6Public works and civil engineering
130.8107.8110.8 113.897.695.2965Commerce, restaurants and hotels
142.0105.7107.9 111.398.598.399.0Wholesale trade
105.1108.4123.8 119.9102.595.693.1Department stores and retail trade
114.8111.6125.3 127.799.896.394.9Retail trade in food
138.7104.9108.3 114.095.393.899.9Retail trade in textiles,

clothing and footwear
156.5107.8108.8 114.194.991.994.9Other retail trade
117.7111.8112.4 115.594.585.286.8Restaurants
113.7108.5115.4 112.598.896.898.2Hotels
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות
(המשך) כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע
שוטפים במחירים שכירשכר ממוצעמשרות שכר

Wages at current pricesEmployees' postsשכיר למשרת
nnein
הכלשכיר סך

למשרת(מיליוני(אלפים)
וענףסמל עיקרי (שח)שח)'Employeesענף שכיר הבסיס:מדדים
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's
million)post (NIS)1989100.0 =

19921991199219911992

שוטפיםבמחירים
At current prices

ותקשורת6 אחסנה 80.7368.94,569109.5תחבורה, 103.6142.0159.1
ווכנלים60 מוניות 19.997.04,883109.6אוטובוסים, 104.4127.8143.6
13.840.32,912123.1משאיות61 111.3144.9162.4
לנמא62 יבשתית והובלה 2.010.14,948106.2רכבת 102.2177.5200.8
נמלים63 ושירותי ימית 6.946.36,719101.9הובלה 99.7152.1167.3
תע1פה64 נמלי ושירותי אוירית 8.854.86,202108.1הובלה 99.5148.3169.5

לנמא6566 תחבורה ושירותי 13.541.33,049105.0אחסנה 98.5142.9163.3
15.779.15,031107.5תקשורת67 66.8ו105.2148.7
עסקיים7 ושירותים 245.3775.83,163134.6פיננסים 123.0130.9147.9
פיננס"ם70 niOTin40.9239.75,868101.8 101.4148.1175.0
ח71 17.469.33,993113.7ביסו 107.0143.8162.0
דלאנ"די72 9.637.23,864137.8נכסי 135.7143.4174.2
ומשפטיים73 עסקיים 177.5429.62,421148.1שירותים 131.6127.0143.7

וחשבונ"ם730731 משפטיים 25.059.62,386121.0שירותים 112.8132.9149.9
וכלכליים732 טכניים הנדס"ם 34.3132.43,866152.6שירותים 138.7127.8147.4

נתונים733 עיבוד 11.860.35,116136.6שירות 118.0136.5156.4
שמירה734 33.142.91,297153.1שירותי 136.7120.2134.9
עבודה7386 לתיווך פרטיות 38.157.51,511208.5לשכות 173.8119.7132.5
לנמא738 עסקיים ושי לעסקים עזר 35.276.72,179125.0שירותי 112.6134.1152.7

וקהילתיים8 ציבוריים 550.11,499.02,725117.1שירותים 110.6141.9158.2
ממשלתיים80 מינהל 77.0328.94,272101.9שירותי 101.2146.1167.2
מקומיות82 רשויות של מינהל 47.6134.12,815114.3שירותי 110.3148.4171.1
חינוך833 215.5478.52,220118.8שירותי 111.4141.6156.4
ילדים830 33.359.61,790117.2גני 108.9134.9151.5
היסודי831 החינוך של 65.2137.82,112115.2מוסחת 109.0144.4158.3

עליסודיים832833 חינ1ך 57.9141.22,436115.3מוסדות 107.8146.3160.9
ישיבות836,834 עלתיכונ"ם, חינוך 18.438.82,111129.1מוסדות 117.5141.7154.8

תורניים ספר ובתי

הגבוה835 החינוך 27.780.42,903113.3מוסדות 107.1138.5156.8
לנמא838 חינוך ומוסדות ספר 13.020.91,606174.4בתי 165.3144.3153.9
ומרע84 מחקר 12.339.43,207132.5שירותי 116.2128.5139.1
בריאות85 102.6340.83,323113.7שירותי 109.3149.1168.2
חולים850 59.0211.63,584112.4בתי 110.4153.2176.5
ציבוריות851 27.2101.13,716106.8מרפאות 103.9150.5167.2

אחרים852858 בריאות 16.328.11,721133.4שירותי 115.7123.4141.0
תברואה86 9.627.72,894102.9שירותי 97.3153.2183.2
וסעד87 רווחה 46.165.21,414154.8שירותי 136.5127.8138.4

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 39.484.52,142121.1שירותים 111.0137.7154.4

ואחרים94 אישיים 65.5749.02,275117.5שירותים 106.4130.9148.3
וספורט90 בידור אמנות, תרבות, 28.068.12,430126.5שירותי 115.4137.7155.3

רכב91 לכלי 20.352.52,582110.5מוסכים 100.0125.7145.4
בבתים93 5.97.31,231129.2שירותים 120.2142.5152.3

אחרים92,94 אישיים 11.321.21,880105.8שירותים 92.9123.6137.8
95,98

ומבוא. 12.33 ללוח 2 הערה ראה חדש: בסיס
בית. עוזרות כולל לא

עזה. וחבל שומרון מיהודה, עובדים כולל ו
מקומיות. ברשויות חינוך שירותי כולל 3
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EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (cont.)

Monthly average

Major division and
major group

Average wages per employee's post

Indices  base:

1989=100.0

1992 1991 1990

1986 = 100.0

1989 1988 21987

1978=100.0

1986

At constant prices קבועים במוכרים
Transport, storageand communication
Buses, subways and taxis
Trucks
Rail and land transport, n.e.c.
Sea transport and port services
Air transport and airport services
Storage and transport services, n.e.c.
Communication

Financing and business services
Financial institutions
Insurance
Real estate
Business and legal services
Legal, accounting and auditing services
Engineering, technical and economic
services

Data processing
Security services
Private labour exchanges
Business services, n.e.c.
Public and community services
Government administration
Municipal administration
Education services3
Kindergatrens
Elementary schools
Intermediate and secondary schools
Postsecondary and religious
schools

Higher education
Educational institutions, n.e.c.
Research and scientific institutes
Health services
Hospitals
Public clinics
Other health services
Sanitary services
Welfare services
Other public and community services

Personal andother services4
Cultural and recreational services and
sports

Repair of motor vehicles
Domestic services
Other personal services

101.8
91.9
103.8
128.9
107.1
108.4
104.7
106.8

94.8
112.2
103.8
111.3
92.1
96.1
94.3

100.1
86.5
85.1
97.8

101.4
107.1
109.7
100.2
97.1
101.4
103.1
99.2

100.5
98.8
89.2
107.8
113.0
107.3
90.2
117.4
88.8
99.0

94.9
99.5

92.8
97.6
88.3

101.6
91.3
103.5
127.2
109.0
105.9
102.1
106.7

93.8
106.4
103.1
102.5
90.9
95.3
91.4

97.7
86.2
85.7
96.0

101.8
104.8
106.6
101.7
96.8
103.9
105.2
101.7

99.4
103.3
92.2
106.6
109.5
107.7
88.3
109.7
91.7
98.8

93.5
985

89.6
101.9
88.4

100.1
91.7
103.9
122.5
103.8
98.6
99.2
105.9

99.1
105.4
103.2
109.8
96.5
99.3
96.4

103.6
90.6
93.2
102.7

100.1
102.7
104.6
97.5
94.4
97.5
99.0
98.0

98.2
98.7
94.3
103.9
105.3
103.6
95.1
109.1
96.7
99.7

96.6
99.5

92.2
101.5
98.2

110.1
105.5
109.4
119.8
123.4
106.2
109.4
119.9

108.2
120.0
111.1
115.8
104.2

117.9
119.9
124.7
114.8

112.4
123.8

120.7
110.9
122.2

115.5
109.9

119.2
123.9
110.1

113.9
117.1
117.3
117.8
123.5
105.2
114.6
113.8

113.6
126.7
114.1
115.0
108.3

110.1
113.0
112.5
106.0
113.2
110.7
109.6
106.9

105.1
110.0
105.8
106.9
104.0

117.5
117.2
121.9
118.4

107.1
108.4
107.9
104.9

113.9
117.3

118.8
122.6
120.3

121.9
115.8

122.1
125.6
124.9

103.6
109.8

104.3
111.6
110.5

114.4
109.2

116.6
115.4
114.1

118.7
124.5
119.6
96.9
132.6
108.4
114.0
144.2
123.1
118.4
1425
108.1
134.9

109.7
117.7
114.1
105.7

126.6
105.9

115.3
102.9
113.0

123.9
112.0

134.9
131.7
126.7

Incl. workers from Judea, Samaria and Gaza Area.
Incl. municipal education services.

New base: see note 2 toTable 12.33 and introduction.
Excl. household help.
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ושכר שכר שכיר, משחת של שינוי ואחוז מדדים
כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע

לחודש ממוצע
Wagesשכר

nrvon
שכירסךשכיר למשרת השכרממוצע כל

EmploהכלAverage perשכיר שוטפים)משרות (במחירים
yees'Totalemployee's postEmployee's postsTotal wages■

כלכלי postscurrentענף prices)(at
במחירים

שוטפים קבועיםבמחירים
At currentAt fixed
pricesprices

י 1992198819891990199119921989199019911992

1 TinKלעומת .1}'er niiu מיהודה, עובדים 122.7186.2151.897.21.30.14.3כולל ■9.97.018.621.127.021.1 עזה וחבל שומרון
הכל סך

ודיג "עור 131.3175.7133.885.50.24.2חקלאות, 11.819.05.95.316.624.221.3

וחרושת) (כרייה 109.9169.8154.599.03.66.21.04.93.713.918.521.218.3תעשייה

ומים 112.5182.4162.2103.98.66.14.70.96.529.520.421.125.1חשמל
ועבודות (בנייה 217.0307.3141.690.60.20.58.379.411.717.021.885.735.9בינוי

ציבוריות)

אוכל שירותי 120.6181.8150.896.53.10.74.94.79.816.120.021.924.3מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה 109.5174.2159.1101.81.60.91.32.25.715.018.923.718.4תחבורה,

עסקיים 1שירות'ם 134.6199.2147.994.83.64.68.113.89.419.725.628.323.6פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

117.1185.3158.2101.42.83.64.75.65.825.022.927.718.0

ואחרים אישיים 117.5174.3148.394.97.52.93.33.010.416.916.919.125.1שירותים
עובדים כולל 120.7185.5153.798.41.60.64.48.36.718.921.126.620.9לא שומרון מיהודה,

עזה וחבל
הכל סך .

וחג "עור 121.2172.8142.691.20.17.46.08.15.87.317.521.021.5חקלאות,

וחרושת) (כר"ה 110.1170.2154.699.03.35.41.45.03.514.418.621.518.2תעש"ה

ומים 112.5182.4162.2103.98.66.14.70.96.529520.421.125.1חשמל
ועבודות (בנייה 180.0286.0158.9101.61.81.87.749.411.918.121.473.036.1בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי 120.9182.3150.996.63.30.65.05.88.916.119.923.023.7מסחר,

והארחה

ותקשורת אחסנה 109.2174.1159.5102.11.90.51.22.35.515.218.923.818.3תחבורה,

עסקיים ושירותים 134.6199.2147.994.83.64.68.113.89.419.725.628.323.6פיננסים

ציבוריים 117.2185.4158.3101.42.93.74.85.66.025.122.927.818.0שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים 117.2174.6149.095.47.73.84.23.68.617.117.219.924.2שירותים

.12.32 ללוח 2 הערה ראה 1
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INDICES AND PERCENT CHANGE OF EMPLOYEE'S POSTS,
WAGES AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST,
BY ECONOMIC BRANCH
Monthly average

שכיר למשרת ממוצע ow
Average wages per employee's post

Economic branch

D'DOIIU QTnOlקבועים במחירים
At current pricesAt constant prices

199019911992198419851986198719881989199019911992

yearan previousPercent change
16.115.513.2.O49.07.87.96.01.31.03.01.2INCL. WORKERS FROM

JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

11.94.414.60.59.39.99.44.10.8^1.612.42.4Agriculture, forestry and
fishing

17.315.514.12.07.47.07.13.60.903.02.0Industry (mining and
manufacturing(

15.020.117.56.77.30.313.35.51.61.81.04.8Electricity and water
12.53.521.64.79.612.816.33.42.34.513.49.4Construction (building and

public works(
14.416.513.21.11.911.57.85.62.72.42.41.4Commerce, restaurants

and hotels
17.321.112.01.47.39.210.13.53.40.11.50.2Transport, storage and

communication
16.112.713.07.04.811.25.18.04.80.95.31.0Financing and business

services
17.420.911.51.314.14.17.19.70.30.11.60.4Public and community

services
13.215.613.35.49.617.514.46.65.33.43.21.4Personal and other services

16.017.013.30.49.07.88.05.91.71.11.81.3EXCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

10.912.014.91.310.210.99.24.53.65,55.92.5Agriculture, forestry and
fishing

17.015J14.21.97.37.17.33.50.40.22.92.1Industry (mining and
manufacturing(

15.020.117.56.77.30.313.35.51.61.81.04.8Electricity and water
12.715.821.73.69.212.015.32.53.64.22.910.1Construction (building and

public works(
14.216.313.61.21.51158.15.42.82.62.51.6Commerce, restaurants

and hotels
17.521.012.21.47.19.410.23.23.70.21.50.3Transport, storage and

communication
16.112.713.07.04.811.25.18.04.80.95.31.0Financing and business

services
17.421.011.51.314.24.27.29.70.30.11.70.4Public and communal

services
12515.814.45.79.517.715.07.26.04.02.92.3Personal and other services

1Seenote2toTable 12.32.
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עירוני לשכיר וממשכורת משכר ברוטו כספית הכנסה
ענפי לפי ומשכורת, שכר תמורת עבודה ותשומת

נבחרים יד ומשלחי כלכלה

עבודה ותשומת הכנסה

1992

כלכלה ענקי
נבחרים יד ומשלחי

DHOW
Employees

(ש"ח) ממוצעת חודשית הכנסה
Average ץ1ו11ח0וזז 6וח00רו1 (NIS)

הכל סך
Total
'000

אחוז
גברים

Percent
men

הכל סך
Total

גברים

Men
נשים

Women

1,214.054.82,8703,5802,010

281.071.93,3303,8501,990

68.589.22,5802,6501,980

157.855.82,3403,0401,450

73.575.53,8104,2202,550

129.245.23,4104,5602,460

403.835.62,6703,6002,160

69.646.61,5902,2101,050

כלנל" ענף

הכל21 סך

וחרוסת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל מסחר,,שירותי

ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שירותים

"ד משלח

הכלי 1,214.054.82,8703,5802,010סך

ואקדמיים מדעיים מקצועות 113.257.74,3005,2003,070בעלי

אחרים, חופשיים מקצועות 208.736.03,0104,3302,280בעלי

ודומיהם טכניים

62.682.26,3706,8704,050מנהלים

ודומיהם פקיחת 238.829.12,5403,4402,170עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 77.457.32,6403,4701,520עוברי

שירותים 173.340.71,5702,2001,140עובדי

בתעשייה, מקצועיים 276.587.22,7702,9601,490עובדים

ובתחבורה בבניה במחצבים,

אחרים מקצועיים ופועלים

בבנייה בתעשייה אחרים 39.873.31,7101,8801,230עובדים

פשוסים ופועלים ובתחבורה

ידוע. ולא ומים חשמל החקלאות, ענפי כולל ו

ידוע. לא כולל 2
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INCOME AND LABOUR INPUT

GROSS MONEY INCOME FROM WAGES AND SALARY
PER URBAN EMPLOYEE AND LABOUR INPUT FOR
WAGES AND SALARIES, BY OCCUPATION AND
SELECTED ECOMOMIC BRANCH

1992

לשבוע בממוצע עבודה jmvvj
Average weekly work hours

invi) לשעה ממוצעת הכנסה
Average income per hour (NIS)

Selected economic branches

הכל סך
Total

גברים
Men

נשים

Women
הכל סך
Total

3

Men
נשים

Women

and occupations

Economic branch

TOTAL12

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

40.746.234.117.419.114.6

44.947.338.918.219.912.6

46.347.834.714.414.414.2

42.748.335.213.915.710.7

45.648.137.620.721.717.0

41.546.837.020.223.816.5

35.942.432.217.920.316.2

34.342.827.012.013.510.0

Occupation

40.746.234.117.419.114.6TOTAL2

38.944.631.226.327.823.4Scientific and academic workers

35.442.731.120.724.317.9Other professional, technical
and related workers

49.851.442529.931.122.8Administrators and managers

38.743.436.816.019.314.4Clerical and related workers

44.050.534.814.916.611.3Sales workers

36.544.630.810.912.49.4Service workers

46.347.240.015.015.69.4Skilled workers in industry.

mining, building, transport
and other skilled workers

44.645.841.110.111.07.4Other workers in industry, transport, building
and unskilled workers

1 Incl. agriculture, electircity and water branches and not known.
2 Incl. not known.
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REGISTERED UNEMPLOYMENT
WORK SEEKERS AT LABOUR
EXCHANGE OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY
TYPE OF EXCHANGE
Monthly average

בלשכות עבודה .win
שירות של עבודה

סוג לפי התעסוקה,
הלשכה

רשומה אבטלה

חודש1 ממוצע

י1980198419851986198719881989 1990219911992

הכל3 סך  32,56537,59142,63442,26937,46548,18273,48585,711104,559119,899Adultsמבוגרים  total3

תובעי ללא :33,55037,77437,07135,61344,07866,22273,87291,75397,564Thereofמזה: excl.
הכנסה claimantsהבטחת of

income support

3,3592,5502,3252,2072,1712,2052,3342,001Youthsנוער

לתעסוקת 8,83924,07322,760Bureau"5,3164,1374,1714,2494,7916,2776,822המרכז for
placementאקדמאים of

professionals

923888764737724733739708Studentsסטודנטים

396489526290138154274271Seamenמאים

1 Nine months' average unless otherwise stated; see explanation in the intro הסבר ראה אחרת; צוין כן אם אלא חודשים, 9 של ממוצע 1

duction. במבוא.
2 For 1991, the usual processings were not made; see explanation in the במבוא. הסבר ראה הרגילים; העיבודים הופקו לא 1991 עבור 2

introduction. בית. במשק לעובדות ללשכות שפנו עבודה דורשות V7d 3
3 Incl. work seekers who applied to labour exchanges for household help. במבוא. הסבר ראה ח1דשים; 10 של ממוצע 4
4 Ten months' average; see explanation in the introduction.

WORK SEEKERS AT BUREAU
FOR PLACEMENTOF
PROFESSIONALS, BY PLACE
OF EXCHANGE
Monthly average

במרכז may 1win
לפי אקדמאים, לתעסוקת

הלשכה מקום
חודש1 ממוצע

י1980198419851986198719881989 199019911992

כולל 5,3164,1374,1714,2494,7916,2776,8228,83924,07322,760GRANDסך TOTAL

 קליטה 3,1731,5091,2561,0781,3051,5611,3671,274556339Absorptionמרכזי centers
הכל 0ך total

1,790800670586685868860851441268Professionalsאקדמאים

1,38370958649262069350742411570Nonprofessionalsלאאקדמאים

 אחרים n1r>1j7n2,1432,6282,9153,1713,4864,7165,4547,56523,57722,421Other places 
הכל 0totalך

1,8632,4352,7263,0163,3164,4415,0234,5424,4474,875Israelisישראלים

2801931891551702754313,02419,07017,546Immigrantsעולים

1 Tenmonths' average; see explanation in the introduction. במבוא. הסבר ראה חודשים: 10 של ממוצע 1
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REGISTERED,
WORKSEEKERS AND DAILY
AVERAGE OF UNEMPLOYED
IN ADULT LABOUR
EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE

עבודה דורשי ,DOTlun
מובטלים של יומי וממוצע

העבודה בלשכות
שירות של למבוגרים

התעסוקה

השנ1 במשך חודשיrרשומים עבודה00וצע .vr\nyxmnמובסלים של ומי
Registered duirng the yearWorkseekersmonthly averageDaily average of unemployed

הכל הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגברים0ך {/e'0גברים10
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

1960134,58789,91644,67125,79218,2247,5686,0424,2031,839
י 1961124,63279,82444,80829,15919,2379,9225,1433,1352,008
1962138,15387,41350,74029,96419,34310,6214,6022.6601,942
1963142,79588,71354,08229,18718,57010,6174,0322,2441,788
1964137,82984,38653,44327,90317,61710,2863.3991,8711,528

1965142,41285,91656,49627,98017,52510,4553,2001,7831,417
1966166.879108,01158,86837,87626,20011,6757,9305,5422,388
י 1967183,866126,31957,54755,78842,13313,65513,52510,0343,491
1968174,250109,14565,10539,15926,94112,2185,7093,8841,825
1969155,70787,85167,85627,17416,21210,9622,3951,3761,019

1970149,94680,89469,05323,88713,31110,5761,595844751
1971136,47572,13864,33719,45110,5168,935938523415
1972133,61668,74664,87018,5309,8448,686744414330
'1973126,73266,78359,94916,9039,1667,737879498381
1974128,82865,92762,90116,8758,8248,051844463381

1975126,65965,72960,93017,1869,0568,1301,000551449
1976134,27072,30861,96218,90810,5928,3161,396855541
1977135,56573,43762,12818,79510,6108,1851,484964550
1978138,11672,56365,55318,52010,0568,4641,361787574
1979151,65779,50272,15520,29010,8349,4561,477829648

1980177,226101,21076,01632,09719,42612,6719,0776,1282,949
1981181,530103,27678,25434,56220,93413,62811,5777,7273,850
1982179,596100,75478,84233,56720,34013,22710,9587,4233,535
21983180,32199,43480,88731,83418,75813,0769,7286,3433,385
י 1984194,453109,02585,42837,59122,39415,19713,1288,6294,499

י 1985207,319117,96889,35142,63425,99516,63916,95111 ,2845,667
י 1986203,695115,44988,24642,26925,75416,51517,57011,7695,801
'1987198,717107,57391,14437,46521,07016,39514,0438,4415,602
'1988232,547122,904109,64348,18226,43821,74420,80011 ,9588,842
1989300,000157,329142,67173,48540,35333,13240,82823,13817,690
199085,71146,04039,67150,49527,47623,018נ

כולל הבטחתלא supportofהכנסהתובעי incomeExcl. claimants
198433,55019,56513,98510,9817,0023,979
198537,77422,49315,28114,5999,4985,101
1986185,583102,63382,95037,07121,80815,26314,7269,4735,253
1987188,983101,13487,84935,61319,82715,78613,1237,8195,305
1988218,247113,793104,45444,07823,65820,42018,52610,3908,136
1989276,369141,929134,44066,22235,38730,83536,05319,75516,298
3199073,87237,93435,93942,28221,68520,597

1 One should be cautious on comparing data for the previous
years; see introduction.

2 As 01 1983. incl. household help.
3 Nine months' average; see explanation in the introduction.

מבוא. ראה קודמות: שנים עם בהשוואה להיזהר if 1

בית. במשק עובדות כולל ב1983, החל 2

במבוא. הסבר ראה חודשים; 9 של ממוצע 3
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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 מחת, מדור,
בחודש אבטלה ימי

למובטל

י197019751980 198519871988198921990

יומי Dailyממוצע average
כולל 1,000סר 1,5959,07716,95114,04320,80040,82850,495GRAND TOTAL

551גבוים 8446,12811,2848,44111 ,95823,13827,476Males
449נשים 7512,9495,6675,6028,84217,69023,019Females

Sectionמדון
חופש"ם 41מקצועות 326331,0291,0981,6952,3562,207Liberal professions

165פקידים 3511,4181,7312,2433,2695,0355,095Clerks
56תעשייה 961,2341,4221,2791,8163,4433,268Industry

16בנייה 35146276307199371251Building
וקשו 51תחבווה 76712588325424932987Transport and

communications
18שירותים 412804004397201 ,3781,545Services

מקצועיים 653בלתי 9644,65411,5058,35212,67727,31336,960Unskilled workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

152ירושלים 2966777189591,2632,3353,725Jerusalem
הכל סך ■ 130הצפון 2872,1285,4303,2284,4419,91111,932Northern  total

9 373424943103619051,186Zefat
9כנות 22716074505321,1201,284Kinneret
66יזרעאל 1511,1873,0441,7302,4764,8615,290Yizreel

46עכו 775261,2857381,0723,0254,172Akko

הכל סך  110חיפה 2941,4463,3832,6244,0387,3218,641Haifa  total
nD'n60 2001,1552,6861,9582,6164,9035,896Haifa
mm50 942916976661,4222,4182,745Hadera

הכל סך  218ה0רכ1 2691,8222,2732,4784,2888,41210,458Central  total
40הוכוון 841853543926621,8842,481Sharon

תקוה 53פתרו 365425928401,3762,5713,190Petah Tiqwa
47רמלה 354866314418421,4241,693Ramla

78ורוובות 1146096968051,4082,5333,094Rehovot

אביב 180תל 1821,6981,6237,3)72,3395,3477,064Tel Aviv

הכל סך  210הדרום 2771,3073,5243,4374,4317,5029,275Southern  total
97אשקלון 1524701,2621,1431,5312,8353,650Ashqelon

שבע 113באר 1258372,2622,2942,9004,6675,625BeerSheva

בחודשממוצע אבטלה ■n.למובטל
Average monthly unemployment days per unemployed

הכל 1.7סך 2.67.510.610.111.714.715.2TOTAL
1.8גבוים 2.68.311.610.012.315.115.4Maets
1.6נשים 2.76.19.68.811.014.115.0Females

.12.38 ללזח העוות ואה 1
1 See notes toTable 12.38.

חודשים; 9 של ממוצע במבוא.2 הסבו ;.introductionואה see explanation in the2 Nine months' average
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WORKSEEKERS IN ADULT AND YOUTH
LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX,
SECTION, DISTRICT AND
REGISTERED UNEMPLOYMENT
DAYS PER MONTH
Monthly average

בלשכות עבודה דורשי
ונוער למבוגרים עבודה
התעסוקה, שירות של

וימי מחוז מדור, מין, לפי
לחודש רשומים אבטלה

חודשי ממוצע

1970197519801198519871988198921990

למבוגריםלשבות Adultעבודה labour exchanges
23,88717,18632,09742,63437,46573,485סףהכל 48,18285,711TOTAL

13,3119,05619,42625,99521,07040,353גבוים 26,43846,040Males
10,5768,13012,67116,63916,39533,132נשם 21,74439,671Females

Sectionמחר
חופשיים 2413601,2411,7561,8773,483מקצועות 2,6663.340Liberal professions

2,3142,1283,9473,4314,1247,464פקידים 5,4737,472Cla'ks
1,5191,0253,1903,1812,7325,504תעשייה 3,4195,134Industry

755376472504519561בנייה 362392Building
וקשר 7426761,7781,1346731,468תחבורה 8221,512Transport and

communication
5672837388178142,039שירותים 1 ,2012,278Services

מקצועיים 17,74912,33820,73031,81126,72652,966בלתי 34,23965,584Unskilled workers

Districtמחוז
2,6941,9882,7773,5703,9946,164ירושלים 4,6626,912Jerusalem
4,0092,2935,61110,2227,27815,249הצפון 8,92117,695Northern
3,5322,5564,3266,2725,15510,948חיפה 7,04012,691Haifa
4,5553,7747,3077,6787,65215,869המרכז 10,38618,368Central

אביב 5,2153,6426,6866,7376,00412,831תל 8,42515,328Tel Aviv
3,8822,9335,3908,1557,38212,424הדרום 8,74814,717Southern

אבטלה Registered■מי
לחודש unemploymentרשומים

days per month
י0ים 08,7822,6951,3472,1232,0962,671 2,8864,008Odays

ימים 6 עד 113,77614,02519,90520,16619,06923,343 21 ,03530,0301 to 6 days
ימים 12 עד 78312523,2244,3523,1877,090 4,3769,9677 to 12 days
ימים 18 עד 13272902,2673,6572,7776,878 4,0048,95613to 18 days
ומעלה ימים 192261245,35412,33510,33633,503 15,88142,64119 days and over

לנוערלשבות Youthעבודה labour exchanges
הכל 6,2774,5103,3582,3242,1712,334סך 2,2051,981TOTAL

3,4072,6982,2901,6881,5721,659נערים 1,5821,423Boys
2,8701,8121,068636599675נערות 623558Girls

Districtמחוז
732623409281277270ירושלים 306Jerusalem
926613499339308342הצפון 349Northern
843571382225259273חיסר. 264Haifa
1,398637841549539543המרכז 543Central

אביב 1,327778549414414533תל 411Tel Aviv
1,0511,288678517374373הדרום 332Southern

1 See notes 1 and 2 toTable 12.39.
2 Nine months' average; see explanation in the introduction.

.12.39 ללוח ו2 1 הערות ראה 1

במנוא. הסגר ראה חותכים; 9 של ממוצע 2
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REQUESTS, UNFULFILLED
REQUESTS, REFERRALS AND
WORKSEEKERS NOT
REFERRED BY ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION
Monthly average

שלא הזמנות ,rmr>Tn
ודורשי הפניות נענו,

דרך הופנו שלא עבודה
למבוגרים עבודה לשכות
התעסוקה, שירות של

מדור לפי
חודש1 ממוצע

תחבורה
בלתיוקשר

הכל מקצועייםשירותיםTransportבנייהתעשייהo"t/D/nDTpDסך
TotalLiberalClerksIndustryBuildingand commuServicesUnskilled

professionsnicationworkers

Requestsהזמנות
1975345 25,0832,3742,8331,45937874916,945
1980237 18,0162,0011,99085222264212,072
1983306 19,0112,0671,64855723055013,653
1884283 16,2661,5901,74147121765211,311
19&5339 17,2781,5811,97649324872511,916
1986375 19,2361,6701,93745328768413,830
1987583 21,7652,2982,50841137399514,597
1988513 20,3201,9402,7125123721,01013,261
1989505 18,1741,6372,3605112851,05011 ,826
'1990510 21,2511,6342,12182330695314,904
2199126,636
199230,648

נענו שלא Unfulfilledהזמנות requests
1975121 7,5543681,9134621022384,350
198059 2,618115668223221441,387
198262 2,542125446119271401,623
1983104 3,572296550109501972,266
198485 2,648218521148241901,462
1985102 3,267171677164281951,930
1986129 3,864175773142562132,376
1987316 5,9186041,3571501224652,904
1988282 5,3013731,5142841284222,298
1989249 4,2532901,176302643561,816
'1990219 6,2873391,1094511093383,723

Referralsהפניות
1975280 16,7282.03398139656632712,145
31980384 19,0832,2251,84224970241013,271
1982371 19,4821,7991,61017045631614,760
1983419 21,1791,9461,60414828532716,450
1984441 22,3231,9061,71422034035517,347
1985578 23,3832,0621,92521743040817,766
1986657 23,6142,3181,78223339743017,797
1987731 24,3162,3111,73423635741118,536
1988766 26,5872,6641,84819237141920,327
1989700 27,4982,7382,24119438754320,695
'1990696 27,4232,6652,05115936355421 ,268

הופנו שלא עבודה Workseekersדורשי not referred
1980926 17,0962,2291,8142761,22141910,211
1982936 18,4431,8221,96625981243012,218
1983778 16,0201,4221,32917441731811,582
1984971 21,3772,0031,56127967144515,447
19851,352 25,8702,1241,88034580552018,844
19861,552 25,2282,4741,79936663554717,855
19871,381 20,2032,6771,57035942454813,244
19882,108 29,1763,8132,17623556290419,378
19892,923 53,0115,6383,9184231,1701,64037,299
.19902,782 64,805. 5,6723,6772801,2241,86251,530

1 Nine months' average; see explanation in the introduction.
2 See explanation in the introduction.
3 As of January 1978 incl. referrals to counsellors.

במבוא. הסבר ראה חודשים; 9 של ממוצע 1

במבוא. הסבר ראה 2

לייעוץ. הפניות בולל 1978 בינואר החל 3
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UNEMPLOYMENT PROOFS
ISSUED BY LABOUR
EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE
Monthly average

שהוצאו אבטלה אישורי
של העבודה בלשכות

התעסוקה שירות

חודש1 ממוצע
ראשון אישור :nar

Thereof: First time
^o נשיםגברים10"

Grand totalMalesFemalesהכל נשיםגברים0ך

TotalMalesFemales

0TOTALךה3ל

19808,5643,2791980
198112,5948,4554,1393,3882,2751,1131981
198211,0247,3993,6252,7421,8159271982
19838,9785,7003,2782,2711,4817901983
198411,9507,5114,4393,3982,1821,2161984
198517,41111,1026,3094,1892,6751,5141985
198618,22711 ,5686,6593,9562,5041,4521986
198716,1049,6506,4543,7402,2611,4791987
198822,27412,5929,6825,4383,1192,3191988
198942,48223,29119,1919,5125,2354,2771989
'199050,85926,21124,64711,1245,7795,34519901

2199159,39227,77231 ,26016,9607,9828,97819912

199295,57245,55950,01241,87619,86422,0121992

למבוגרים עבודה Adultלשמת labour exchanges
19807,5863,0011980
198111,5397,8973,6423,1362,2409961981

19829,9926,8803,1122,5071,6958121982
19838,0275,2322,7952,0441,3666781983

198410,6066,8463,7603,0912,0301,0611984
198515,84210,3455,4973,8522,5111,3411985

198616,56710,7105,8573,6002,3171,2831986
198714,3048,6665,6383,3532,0491,3041987

198819,63911,0958,5444,8802,7952,0851988

198939,02721,42317,6048,8114,8623,9491989

י י199047,63024,52423,10610,4685,3895,0791990

2199154,29725,30828,98915,5637,3138,25019912

199284,62139,95044,67139,57918,75720,8231992

לתעסוקת Bureauהמרנז for placement
ofאקדמאים professionals
19809782781980
1981 1,0555584972521351171981י
19821,0325195132351201151982
19839514684832271151121983
19841,3446656793071521551984
19851,5697578123371641731985
19861,6608588023561871691986
19871,8009848163872121751987
19882,6351,4971,1385583242341988
19893,4551,8681,5877013733281989
'19903,1461,6871,5426563523031990'
219915,0962,4642,6321,39766972819912

199210,9505,6095,3402,2971,1071,2311992

1 Incl. months in which proofs were issued upon declarations
of workseekers.

2 11 months average: excl. October.

חוש הצהרת סמך על אבנ1לה אישורי am amw D'unin tia 1

העבודה.
אוקטובר. כולל לא חודשים, 11 של ממוצע 2
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STRIKES AND LOCKOUTS
STRIKES AND LOCKOUTS,
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, WORK DAYS
LOST AND SLOWDOWNS

והשבתות nmaui
והשבתות, שביתות

ימי ומושבתים, שובתים
ועיצומים שאבדו עבודה

'nimiuni
Strikes and
lockouts'

□'miu
וסושבתים'

Strikers and
persons

lockedout1

עבודה 'D'
שאבדו'

Work days
lost1

עיצומים
Slowdowns

משתתפים
בעיצומים

Participants
in slowdowns

196013514,42049,3681960
961ו196112526,184122,897
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
1990117571,1721,071,2797532,0021990
19917738,77697,9235228,7621991

1992114211,833386,6586448,6351992

1 Excluding slowdowns.
2 See introduction.

עיצומים. כולל לא 1

מ0א. ראה 2
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STRIKES AND LOCKOUTS1,
BY DURATION, NUMBER OF
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, CAUSE AND
ECONOMIC BRANCH
Percents

מספר השביתה, משן
סיבה ומושבתים, שובתים

כלכלי וענף
אחוזים

1991. t 1992

עבודה עבודה01' '0

שאבדוmmvumשאבדווהשבתות
Strikes andWorkdaysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

הכ> 100.0100.0100.0100.0TOTALסן

Duration of strike or lockout ההשבתה או השביתה ■yon

שעות 6 עד משעת"ם
אחד עבודה יום עד Tvyvi 6d

28.6
23.4

1.7,
18.3

33.3
21.1

2.9
26.4

2to 6 hours
6 hours to one work day

ימים 3 עד 215.620.319.330.92to 3 days
ninicni 47.8'16.712.323.44to 6 days
Q'O' 9 7U 77.821.86.13.57to 9 days

Q'ty ן 4 jy jq10.4'10.32.68.110 to 14 days
י ■ ימים 24 עד 155.29.63.52.1.55to24 days ,

0. 00.92.125 to 49 days r: ימים 49 עד 25

ויותר יום 501.31.30.90.650 days and over

Number of strikers and ומושבתים שובתים personsמספד lockedout
1101.30.2. 0.90.0110

115022.14.3p 14.91.21150

 . ■ 5110016.9;3.29.71.251100 ., .

.10120014.37.619.34.2101200 .

20150024.725.7. 17.5.7.8201500

י 5011,0006.55.6] 14.0 "4.25011,000

1,0012,000
2,0015,000

11.7
1.3'

36.1
8.6

9.7
7.0

9.2
14.3

1 ,0012,000
2,0015,000 

5,001 +1.38.7'7.057.95,001+

Cause
, ■ ~ 0יבה

אחרים ותשלומים עבודה 28.630.932.1295Wageשכר rates and other payments
■ . הסכמי איחתימת או 14.332.6Work'16.95.3הפרה agreements broken or not

signed
ענודה

35.154.426.831.2Withholding of wages .. , \j<j jij/n
 ופי0וריהם עובדים קבלת .

''י והשבתות סיבותאחי1ת
,19.5.

0
..9.4 ,

0
26.8
0

6.7
0

Admission and dismissalof workers
Other causes and lockouts

Economic branch
כלכל* ענף

ודיג "ג\1ר ,1.30.00.00.0Agricultureרוקלאות forestry and fishing

וחרושת) (כרייה ri'wvn
rum 1?rttjin

26.0
1.3

21.5
1.8

28.1
0

3.1
0

Industry (rrjining~andmanufacturing)
Electricity and water

ציבוריות) וננ"ר^ועבודות Construction(buildingבינו' 'and public
works) 

והארחה אוכל שירותי ■:3.90.24.4מסחר, , 0:3Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,11.71,69.6.19.2Transpotrתחבורה, storage and commu

nication '

nil^rAll n 1tfI^III II h|n**ar2.60.16.16.1Financing and business services
LJ |/UyLJ J 11 I'WI Q'OJJ'Q

וקהילתיים צינוריים D'nn'ty49.473.346.571.2Public and community services
391.55.30.1Personal and other services

וארורים אישיים שירותים
אחד מענף ני1תר 0000Strikesשב'ת1ת in more than one branch

עיצומים. כולל לא מבוא; ראה ו
1 See introduction; excl. slowdowns
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COST OF LIVING ALLOWANCE
COST OF LIVING
ALLOWANCE RATE AND
MAXIMUM ALLOWANCE

היוקר תוספת שיעור
המירבית היוקר ותוספת

יוקר תוספת

שכראחוז יוקרתקרת תוססת
Maximumתוספת amount'מירבית

!\D1\1nnהיוקרon which allowanceMaximum C.o.L.
Periodהכולל isמהשכר paidallowance'

Percent C o.L.
allowance fromליוםurr/n?ליום
total salaryPer monthPer dayPer monthPer day

jje/' a'irpti/SheqelsOld Israeli
Asof 1 VII 19750212.9350.0014.0045.151.81
Asof 1IV 1976010.1400,0016.0040.401.62
As of 1 X 1976012.2500.0020.0061.002.44
Asof 1 IV 1977011.5561.0022.4464.512.58
As of 1 X 197708.8700.0028.0061.602.46
Asof 1IV 19780320.3761.6030.46154.616.18
As of 1 X 1978012.91,015.0040.60130.935.24
Asof 1 IV 19790419.31 ,460.0058.40281.7811.27
As of 1 X 19790=29.62,200.0088.00651.2026.05
Asof 1 IV 19800646.43,400.00136.001,577.6063.10
Asof 1 VII 1980017.95,351.00214.04957.8338.31
Asof 1 X 1980016.96,309.00252.361 ,066.2242.65
As of 1 I 1981021.67,950.00318.001,717.2068.69
Asof 1IV 1981019.39,667.00386.681,865.7374.63
As of 1 VII 1981016.212,109.00484.361 ,961 .6678.47
As of 1 X 1981011.514,071.00562:841,618.1764.73
As of 1 I 1982017.815,689.00627.562,792.64111.71
Asof 1 IV 1982016.618,482.00739.283,068.01122.72
Asof 1 VII 1982019.022,932.00917.284,357.08174.28
Asof 1 X 1982020.627,562.001,102.485,677.77227.11
As of 1 I 1983021.733,240.001,329.607,213.08288.52
Asof 1 IV 1983013.842,500.001,700.005,865.00234.60
Asof 1 VII 1983020.250,000.002,000.0010,100.00404.00
Asof 1 X 1983020.564,307.002,572.2813,182.93527.32

Note: Figures are rounded to whole agorot. For unrounded figures see previous
Abstracts.

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates in the table by the
maximum amount on which allowance is payable.

2 Actually enforced in November 1975, the rate being T.5% in July 1975. 994 in
AugustSeptember and IO9& in October.

3 On account of the April 1978 allowance, advance payments amounting to
12^. were paid up to a monthly maximum of IS 761 .60 or a daily IS 30.46
maximum on which allowance is due, amounting to a monthly (S 91 .39 or a
daily IS 3.66.

4 On account of the April 1979 allowance, a maximum allowance of IS 50 per
month or IS 2 per daywere paid, in January, February and March according
to a maximum salary of IS 600 per month or IS 24 a day, on which allowance
is due.

5 On account of the October 1979 allowance, advance payments amounting
ot amaximum IS 130 per month or IS 5.20 per daywere paid in July. August
and September, up to a monthly maximum of IS 1 ,085 or a daily IS 43.40 on
which allowance is due. In September, a nonreccurrent remuneration of 5"/o
was paid up to 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 25.9"/ advance was paid in
January, February and March up to a monthly maximum of IS 1 ,350 or a daily
IS 54 on which allowance is due amounting to IS 349.65 per month and IS
13.98 per day, respectively.

העיגול שלפני נתונים שלמות; לאגורות עוגלו הנתונים .,

קודמים. בשנתונים ראה
השיעורים הכפלת ידי על חושבה המ'רבית היוקר תוספת
התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה שיעור
באוקטובר. 10/0i באוגוסכוספסמבר, 9"/ 976ו, ביולי 7.5/
שולמה ,1978 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
של השבר לתקרת עד ארוחים 12 של בשיעור תוססת בינואר
שקל 91.39 של בסך ליום שקל 30.46 או לחודש שקל 761.60

יומי. שכר למקבלי שקל 3.66 ובסך חודשי שכר למקבלי
שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
לחודש שקל 50 של מירבית תוספת ובמרס בפברואר בינואר,
24 או לחודש שקל 600 של שכר לתקרת עד ליום שקל 2 או

ליום. שקל
שולמה ,1979 מאוקטובר היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
שקל 130 של מירבית ת!ספת וספטמבר אוגוסס יולי, בחודשים
שקל 1,085 של שכר לתקרת עד ליום שקל 5.20 או לחודש
פיצוי גם שולם ספטמבר בחודש ליום. שקל 43.40 או לחודש
שקל 1,460 של השכר לתקרת עד 594 של בשיעור תדפעמ'
שכר למקבלי שקל 73 של בסך ליום שקל 58.40 או לחודש

יומי. שכר למקבלי ליום שקל 2.92 ובסך חורשי
ב3 שולמה 1980 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
אחוזים 25.9 של בשיעור תוספת מרס פברואר, ינואר, החודשים
ליום שקל 54 או לחודש, שקל 1,350 של שכר לתקרת עד
שקל 13.98 ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 349.65 של ב0ן

יומי. שכר למקבלי
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COST OF LIVING ALLOWANCE
RATE AND MAXIMUM
ALLOWANCE (cont.(

היוקר nDom we/
המירבית היוקר ותוספת

(המשך)

שכד mpnיוקר תוספת
nDOinMaximum amount1מירבית

onהתקופה which allowanceMaximum C.o.L.
Periodהכולל ownois paidallowance1

PercentC0 L
allowance fromליוםלחודשליוםלחודש
total salaryPer monthPer dayPer monthPer day

1SheqelsOld Israeli
Asof 1 XII 19830'17.964,307.002,572.2811,510.95462.23
Asof 1 I 19840824.391,361.003,654.4422,200.72888.03
Asof 1IV 1984038.2119,562.004,782.4845,672.681,826.91
Asof 1V 19840912.0165,235.006,609.4019,828.20793.13
Asof 1 VI 1984015.9185,063.007,402.5229,425.021,177.00
Asof 1 VII 1984010.7233,792.009,351.6825.015.741,000.63
Asof 1 VIII 198409.9258,808.0010,352.3225,621.991,024.88
Asof 1 IX 1984013.2284,430.0011,377.2037,544.761,501.79
As of 1 X 1984017.1321,975.0012,879.0055,057.732,202.31
Asof 1 XI 1984013.0377,033.0015,081.3249,014.291,960.57
Asof 1 XII 1984010.4426,050.0017,042.0044,309.201,772.37
Asof 1 III 1985013.2507,391.0020,295.6466,975.612,679.02
Asof 1 IV 198508.4576,456.0023.058.2448,422.301,936.89
Asof 1 V 1985015.5624,878.0024,995.1296,856.093,874.24
Asof 1 VII 1985014.0721,734.0028,869.36101,042.764,041.71
On 1 VIII 1985n'"12.0822,777.0032,911.0898,733.243,949.33
Asof 1 XI 198503.7822,777.0032,911.0830,442.751,217.71
Asof 1 XII 1 98504.0853,220.0034,128.8034,128.801,365.15

.Klin o'Vpui□i SheqelsNew Israel
As of 1 I 198604.0887.3535.4935.491.42
As of 1 II 198603.8922.8436.9135.161.41
Asof 1 VI 198605.81 ,200.0048.0069.602.78
Asof 1 XI 198605.01 ,506.0060.2575.303.01
Asof 1 III 198702.71 ,606.0064.2443.361.73
Asof 1 X 198705.51,650.0066.0090.753.63
Asof 1 III 198804.91,741.0069.6485.313.41
As of 1 X 198804.51,830.0073.2082.353.29
Asof 1 II 198903.02,000.0080.0060.002.40

As of 1 VIII 198901.02,060.0020.60
Asof 1 1X198903.52,085.0072.98
Asof 1 III 1990n3.92,220.0086.58
Asof 1 IX 199005.72,500.00142.50
Asof 1 III 199103.92,700.00105.30
Asof 1 VIII 199105.02,900.00145.00
As of 1 II 199201.43,100.0043.40

Asof 1 VIII 1 99201.53,200.0048.00
Asof 1 II 199302.33,248.0074.70

9

10

In the December 1983 salary, the first part of the cost of living allowance,
amounting to 17.9 percent of the November 1983 wages was paid, up
to a maximum monthly salary of IS 64,307  this amount to be deducted
from the January 1984 salary, when the full allowance would be paid.
In the January 1984 salary, the second part of the allowance was paid,
which, as a whole, amounted to 24.3 percent of the December 1983
salary up to a maximum of IS 91,361 per month; of this payment, the
above said first part of the allowance, which was paid in the December
1983 salary, was deducted. As of February 1984, the entire allowance
has been paid amounting to 24.3 percent of the December 1983 salary
or 46.5 percent of the November 1983 salary.
In the May, 1984 salary, the first part of the allowance, amounting to 1 2.0
percent of the April 1984 salary was paid  the remaining 4.5 percent of
the April 1984 salary to be completed in the June 1984 salary.
A nonrecurrent remuneration, which, according to the agree ment, does
not accrue to the base salary on which social benefits are due.

תוספת של הראשון החלק שולם ,1983 דצמבר במשכורת
1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9 של בשיעור היוקר
משכר שינוכה תשלום לחודש, שקל 64,307 תקרהשל עד

היוקר. תוספת מלוא תשלום עם 1984 ינואר חודש
תוספת של השני החלק גם שולם ,1984 ינואר במשכורת
על אחוזים 24.3 של בשיעור הכל בסך שהתבםא היוקר
לחודש. שקל 91,361 של לתיקרה עד 1983 דצמבר שכר
של הראשון החלק תשלום כאמור נוכה זה מתשלום
החל .1983 דצמבר במשכורת שולם אשר היוקר תוספת
מלוא איפוא משולמת 1984 פברואר חודש במשכורת
דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של בשיעור היוקר תוספת
.1983 נובמבר שכר על אחוזים 46.5 של בשיעור או 1983
תוספת של הראשון החלק שולם 1984 מאי במשכורת
,1984 אפריל משכורת על אחוזים 12.0 של בשיעור היוקר
משכורת על אחוזים 4.5 של בשיע1ר השני החלק כאשר

.1984 יוני במשכורת שולם 1984 אפריל
השכר מן חלק אינו ההסכם, פי על אשר, חדפעמ', פיצוי

סוציאליים. תנאים עליו תלים ולא המשולב
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חקלאות

חקלאיות, ומכונות ציוד חיים, בעלי מ0עים, חקלאית:
דגים בריכות חממות, השקיית, רשת חקלאים, מבנים
קרקע הכשרת גם כולל 1970 משנת ניקוז. ומפעלי
נכללים לא .1987 משנת בלוח המוצגת לחקלאות,
מגורים, מבני מים, מפעלי יערות, הקרקע, כאן
הנכסים גם נכללים לא וכדי. חשמל רשתות כבישים,

ריסוס. מ0ו0י לא ואף הדיג בענף
לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצטבר. פחת ניכוי
הפחת בניכוי הגולמי ההון מלאי נקי: הון מלאי

שנה. אותה עד המצ0בר השנתי

חישוב ושיסות מקורות
המת ה''מלא1 שיטת לפי מחושב הון מלאי
שנה של ההון במלאי כוללים זו שי0ה מיד".לפי
שבוצעו הגולמיות ההשקעות סכום את מסוימת
מנכים עדיין חייהם" "אורך שלפי נכסים בעבור

פחת. בעבורם
ההשקעות לניכוי המשמשים המחירים מדדי
סוג לכל ספציפיים מחירים מדדי הינם השנתיות
התפוקה מדדי מתוך נגזרים המדדים מרבית נכס,

החקלאות. ענף של והתשומה
מאי מתקבלות הגולמיות ההשקעות מן חלק
הלאומית החשבונאות עבור הנערכים ההשקעות מדני
חממות, חקלאיים, מבנים חקלאיות, ומכונות (ציוד
מבוא ראה לחקלאות); קרקע והכשרת השקייה רשת

'הגדרות'.  לאומיים" "חשבונות  6 לפרק
כדלהלן: נאמד אחר חלק

ע"1 מתקבלים הקבוע הערך נתוני חיים. בעלי
משנה) יותר חייהם (שאורך חיים בעלי מצבת מכפלת
יחידה לכל המתאימים במחירים שנה כל בתחילת

להלן. גם ראה ;1986 בשנת
לפי חדשה בנסיעה ההשקעה ערך נתוני מטעים.
ההוצאה ערך של נורמטיבי מחישוב מתקבלים מינים
לפי דונמים במספר לדונם ההוצאה (מכפלת לעיבוד
מתקבל חדשות נטיעות שטח להנבה). עד הנטיעה גיל
החקלאות. ממשרד וכן השנתי החקלאות ממפקד

דגים בבריכות ההשקעה ערך נתוני דגים. בריכות
ערך של נורמטיבי חישוב עלידי מתקבלים שנה בכל
בערך (בדונמים) הנוסף השטח מכפלת  ההוצאה

בריכה. אחד דונם לכריית ההוצאה
אינוונטר מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
הנזכר השנתי המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר
את משלימים המעובד. השטח לסדרות בהקשר לעיל
לגבי בעיקר שונים, רישומים ע''1 האלה הממצאים

צאן.
עידכון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקחות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד ושל מקצועיים ארגונים
בקיעה נתוני סמך על בעיקר נאמד העופות מספר

אפרוחים. של
415 חקלאות

החקל של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
שומרון ביהודה, יהודיים "שובים (כולל בישראל אות

עזה). ורובל
בי הלאיהודית החקלאות של שנתיים נתונים
בפרק בנפח מובאים עזה וחבל שומרון הודה,

.27
כפי ודיג, ייעור 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,
(ינוארדצמבר), לוח שנות הן הלוחות ברוב השנים

במשק. אחידה חשבונאות לשנת המעבר עקב
היישובים נתוני כוללים והייצור השטח נתוני

עזה. וחבל שומרון ביהודה, היהודיים

"צור אמצעי
(13.8 עד 13.1 (לוחות הגידולים שטחי

הגדרות
המשמש (הפיסי) השטח הוא מעובד ש0ח
גידלו שלא ש0חים גם בו נכללים חקלאיים. לגידולים

כלשהי. בשנה גידולים עליהם
שהיו השטחים סיכום וירקות: שדה גידולי שטרו
גידלו אם הנסקרת. בשנה ירקות או שדה גידולי בהם
(אפילו חלקה אותה על גידולים שני הנסקרת בשנה

פעמיים. נרשם השטח מין), מאותו

חישוב ושי0ות מקורות
הגידולים שטחי ועל חקלאיים שטחים על הנתונים
משח 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 לאיהוד"ם, ביישובים
מטעים על הנתונים את פרטיים. חקלאים ואל אחרים
אלה ממפקדים המתקבלים אחרים גידולים מספר ועל
וממקורות ייצור ממועצות מידע סמך על משלימים

אחרים.
שטח על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שדה גידולי
סמך על בעיקר נאמד הדגים ובריכות המסעים שטח
אחרים. מיצרפ"ם ונתונים החקלאות משרד רישומי

הקיימת הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שטח
לישראל.

03.13 עד 13.9 (לוחות אחרים "צור אמצעי

הגדרות
של כולל ערך החקלאי: במשק ההון מלאי
תוצרת לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים

AGRICULTURE



צריכה פרסיות, מכירות על אומדנים מוסיפים אלה
ביניים. ותוצרת עצמית

ע"1 נאמד אחרים שדה גידולי מספר של הייצור
הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת

כפול (כמות החקלאי הייצור של הכספי הערך
הכללית המרוירים לרמת שהותאם אומדן הוא מחיר)
כל של הכספית התמורה שנה: כל של הממוצעת
על השנה, לממוצע השיווק מחודש הותאמה מוצר

לצרכן. המחירים מרד פי
ידי על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריס כל של הכמות הכפלת
(ראה בסידרה הכמותי השינוי לחישוב משמש זה ערך

"מדדים"). להלן
הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
משרד של הווטרינריים השירותים מן מתקבלים
בתי כל של חודשיים דו"חות על ומבוססים החקלאות
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבחיים,
שנשחט, החי המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת
קבוצת בכל שנשחטו הראשים מספר את מכפילים
בקבוצה. החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל
בישראל שגודלו חיים בעלי כוללים אינם הדו"חות
עזה וחבל שומרון ביהודה, מטבחיים בבית ונשחטו
שבפיקוח מטבחיים לבתי שמחוץ שחיטה לא ואף

הווטרינרי. השירות

החקלאות ענף חשבון
(13.211 13.20 (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 טבע פגעי

הכוללת. התשומה ערך פחות
כל כוללים לענף נוספים ותקבולים פיצויים
תוצרת) ליחידת לסובסידיות (פרט לענף ההעברות
פיצויים בצורת, פיצוי1 וקרה, שרב נזקי טבע, נזקי כגון:
לענף המועבר החלק רק  (לול) הגליל חוק לפי
במיכסות קיצוץ על פיצויים לול, תוצרת אי"צור בגין
בענף אחרות ותמיכות ל1991 שולם שעבורם מים

החקלאות.
לעבודה התשלומים את רק כולל עבודה שכר
בעלי לעבודת שכר זקיפת כולל אינו אך שכירה

המשקים.

חישוב ושיטות מקורות
מתקבלת ב"עור ההשקעה צעירים. ומטעים "עור
במטעים ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממינהל
הוצאות של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים

עיבוד.

העי המקורות (13.13 (לוח חקלאיות. מכונות
מפקדי של מימצאים הם המכונות למצבת קר"ם

החקלאות. משרד ורישומי החקלאות
אנרגיה  15 פרק ראה בחקלאות: מים צריכת

ומים.
מבוס הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
התערובת מכוני כל את המקיף חודשי סקר על סים
ומעלה) טון כ10,000 של שנתי "צור (בעלי הגדולים
הנתונים קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם
הנשלחות תערובות של קטנה כמות גם כ1ללים
סטטיסטיקה (ראה עזה ולחבל ושומרון ליהודה לחו"ל,
להדגיש, יש .(1974 ספטמבר הי, כרך ,9 מסי חקלאות
נעשית הבקר מהאבסת חלק האחרונות בשנים כי
התערובת בכמות שהשינויים ומכאן הי'בליל", בשיטת

ההאבסה. בכמות שינויים בהכרח אינם הנמכרת

הייצור וערך "צור
(13.19 עד 13.14 (לוחות

הגדרות
השנה במשך שיוצרה התוצרת כל את כולל ייצור
אם גם  לוח בשנת אם ובין חקלאית בשנה אם בין 

שנה. אותה תום לאחר שווק התוצרת מן חלק
עד מסתיים שייצורם הגידולים שבכל לציין, יש
לוח לשנת הנתונים הקיץ, פירות כגון בספטמבר, 30
אשר חקלאית. לשנה קודם שהיו נתונים אותם הם
ותוצרתם, חיים בעלי או ירקות כגון אחרת, לתוצרת
הדר, פרי נתוני ואילו לוח, לשנת מסוכמים הנתונים
חקלאית. שנה לפי הם פרחים וייצור בננות אבוקדו,
במשק, עצמית צריכה משווקת, תוצרת כולל: הייצור
במטעים והשקעות ביניים תוצרת חי, באינוונטר שינוי

ובייעור. צעירים
ו13.16) 13.15 (לוחות "עוד

שהופנתה החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
תוצרת כולל בישראל; האוכלוסייה ע"' ישירה לצריכה
("צריכה ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת

עצמית").
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

תעשייתי.
ליצוא המיועדת טרייה חקלאית תוצרת יצוא:
באותה למעשה המיוצאת לתוצרת בהכרח שוה ואינה
ליהודה מכירות כולל אינו ב1986 החל תקופה.

עזה. ולחבל ושומרון
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מקומי מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת
על נתונים כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
חי, באינוונטר שינוי על חקלאית, תוצרת השמדת
עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מכירות גם כ1986 והחל

חישוב ושיטות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, "צור של האומדנים
מבוססים והגן השדה גידולי ומרבית דגים ביצים,
"צור ממועצות מסיטונאים, חודשי דיווח על בעיקר
(רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה וממפעל'
לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק מהמשקים
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הקודמת. השנה במחירי הערך באומרן yjiD'w ידי על
הנגזרים המחירים מדדי בין ההבדלים כי להדגיש, יש
התפוקה של המחירים מדד לבין החקלאי הייצור מן
נובעים מחירים,  10 בפרק שמובא כפי החקלאית,
הייצור של המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר
מדדי ואילו החקלאי, הייצור לכל מתייחסים החקלאי
רק מתייחסים 13.1 ובלוח 10 בפרק המחירים
מחירי מדד משקלי כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת
מחירי מדד שמשקל1 בעוד שוספים, הם הייצור
מחירי מדד לגבי גם הדבר כן קבועים. התפוקה
החקלאות. ענף מחשבון הנגזר בחקלאות, תשומה

לוח מתוך הנגזרים המחירים מדדי כי לב, לשים יש
הממוצעת הכללית המחירים לרמת הותאמו 13.20
משנת החל המבוא) תחילת (ראה שנה כל של
המתפרסם התפוקה מחירי שמדד בעוד תשמ"ד,
שנתיים הותאמו 13.1 ובלוח מחירים  10 בפרק

יותר. מאוחר

לכל כולל כאומדן מתקבלת הקנויה התשומה
משמשים לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד
לחקלאות תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר
(כגון מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון
ע"1 שנאמדה כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות
המשווקים של מסקרים נתונים המים; נציבות
אריזה); וחומרי הדברה חומרי (כגון הייצור וממועצות
המקומיות; והרשויות הממשלה של כספיים דוחות

שונים. וארגונים משקים של המאזנים ניתוח
הישר הקו שיסת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת
ע"1 הנערכת בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס

הון"). "מלאי לעיל (ראה הלשכה
כפי השכר סידרות על בעיקר מבוסס שכר
לביסוח למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
אומדן נוסף לזה ושכר); עבודה  12 פרק (ר' לאומי
באמצעות שכרם את מקבלים שאינם העובדים שכר

התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינוי1 מדדים.
חושבו (.13.21 (לוח התשומות ושל (13.20 (לוח

נבחרים פרסומים
והכפר, החקלאות מפקד פרסומי

1981 תשמ"א,
גידולים, של מפור0ים נתונים החקלאות: ענפי 1

"שוב וצורת אזור לפי ואוכל1סייה, חיים בעלי
בישראל הכפר 2

0כנ"ם פרסומים
(מתודולוגיה)* בישראל חקלאית ס00י00יקה 21

(1964)
(מתודולוגיה)*** ההדרים יבול תחזית 35

בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 58
החקלאות

מיוחדים פרסומים
1949/50 תש"1 החקלאות מפקד 19,8

1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48
כרכים)* (שני 1954

תש"ך הירקות שטחי מפקד 108
מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165

המוסף) והערך התפוקה (התשומה, בישראל
1963 עד 1952

1962/631967/68 ההדרים ענף חשבונות 284
***1969 בישראל ההדרים מסעי 316

סססיססיות סדרות בישראל, חקלאות 327 ,326
תש"טתשכ"ס

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
פרסומים 7 הופיעו

בישראל. כלכלי למחקו פאלק מרכז עם בשיתוף .

בלבד. אנגלית ..
הדו. פוי לשיווק המועצה עם בשיתוף ...
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מפתח נתוני  חקלאות

אחרת צוץ כן אם אלא חקלאית, שנה

מועסקים
בחקלאות

דונם) (אלפי nowArea (thousand dunams)(אלפים)
Employed in
agriculture
(thousands)

ירקות,
D'n1Dתפוחי

,O'VODוצמחיאד0ה

novunנויומקשהללאגידולים

nivnnגידוליהדריםהדריםבהשק"הVegetFlowersיערבריכות:nar
CultiIrirgCitrusPlantשרהables,andהכלנטועדגים שכיריםסך
vatedatedplantationsFieldpotatosornaFishPlantedTotalThereof:
areacropsationsexc.cropsandmentalpondsforestemployees

citrusmelonsplants

o'un1,6503001252309551061553
2,4803751322451,6401902269

3,3504701332591,95518927107תשייא
3,4755401352752,17324830133ת^יב
3,5506501392942,46830835148תשיג
3,5607601643112,39527935163תשייר
0'3,5908901953202,3702633719538תשט"ו 102'2
3,6859562133232,1432814022236.7תש0י\ 100.8
wn3,8201,1002463522,1612794123141.6 104.2
n"'K1n3,9401,1852753702,1602794325241.3 115.1
4,1101,2403003852,7102824627944.8תשייט 110.4
46.2"4,0751,3053283942,45126449301תשיך "121.1

4,1501,3603404132,7542675332653.0תשכא 127.6
4,0401,4263704172,5482875634746.5תשכיב 125.9
45.4"3,9701,4723854222,42230458367תשכין, 4112.6
4,1071,4624024292,6643035939446.8תשכיר 109.9
4,1301,5104104252,6333016141745.6תשכיר, 114.4
4,0321,5424164262,4393086044040.4תשכין 107.4
4,1381,5884184312,2033075946239.3תשכז 104.1
325"4,1361,6164184342,60532157496תשכ~רו 494.3
4,1321,6624204332,6113425552230.9תשכ"ט 91.3
4,1051,7204204202,51834654536531תשיל .3 589.8
4,1401,7204204152,5243704.75654834.3תשל"א 92.0
4,1651,7654264192,5663965655938.0תשלנ 95.6
4,1701,7604214252,5043545657336.5תשל'ג 93.1
4,2701,7554204302,4683765658432.6תשלד 83.9
4,3251,8004254362,6953685159627.1תש>יר, 80.4
4,2051,8354303922,5953395160826.3תשלו 82.4
4,2782,0344204352,66236712.24963029.6תשלז 82.6
4,2781,9984084472,54940217.34464530.4תשל'ח 85.3
4,4022,0694104712,53635719.44165829.7תשריט 83.8
4,3862,0034124642,59335517.339678295תשים 87.7

4,2452,0334114942,53033514.73869131.5תשמא 86.7
4,3702,2384005402,42034014.74070831.8תש0ינ 82.5
4,2382,1943705512,49735114.33872930.6תשמע 84.2
4,3572,2683755292,30336414.13374933.9תשכ/יר 85.6
4,3362,3273665332,41739015.72875936.2תשמה 89.4
4,3822,1933645352,38139117.42577087.035.9תשמו

לוח שנות

19864,3822,1933645352,38139117.42577084.934.8
19874,3322,0723595352,34040619.02579087.634.4
19884,3332,1353545352,32040320.02580679.6831.1
19894,3602,1813555342,36043020.82882378.030.0
19904,3712,0573425332,20146121.32983670.927.3
19914,3201,8153325252,13450227.12785564.326.3
199290965.927.8
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AGRICULTURE  KEY DATA

Agricultural year, unless otherwise stated

DH'nr) totבחקלאות הון החקלאותמלאי ענף IQun
כסות)בחקלאות3 ננזות)(מדד tot

חיים1 בעלי Priceאינוונטר indices inCapital stockAgricultural account
0 

c ifa to

1Livestock inventoryagirculture3in agriculture(Quantity index)

O (0

if?
§ ma u.

P1

10*>n
Iבר

CE

illnoiun5תשוסהתפוקהנקיגלמי a //2 tמ ' tn
sic ס

OutputInputGrossNetOutputInput£i
11
_ to

?0) 3?ItIIx ts
P a

 c.=§.!^ £

00
1
1

1?
zם313

.Base:1 975/76=100=1V1un o'oj11967/68=100=n3em
1.337.40.312.52.71948/49
2.647.30.417.53.017.525^51949/50
3.060.30.820.02.721.731.11950/51
3.164.21.520.52.624.735.12425241951/52
3.469.43.022.02.927.838.72629241952/53
3.673.95.022.03.431.242.83233311953/54
4.173.011.124.53.234.646.73337311954/55
4.876.814.826.03.737.849.73942381955/56
4.988.727.036.04.242.155.84246401956/57
5.6113.439.040.05.747.161.44952491957/58
6.7129.750.041.06.716.413.052.169.35857601958/59
7.4127.058.441.07.816.513.153.971.76165591959/60
7.9135.857.441.57.817.713.957.075.56664681960/61
8.9143.259.440.07.618.715.060.879.97168741961/62
9.8121.967.926.07.121.616.463.281.57571801962/63
10.8125.865.326.07.120.016.966.183.48273911963/64
11.1120.356.825.07.021.518.069.285.58483851964/65
12.1129.155.325.06.822.419.471.485.58792821965/66
13.2141.857.025.96.922.120.074.086.599971011966/67
14.4146.659.026.86.523.321.576.887.51001001001967/68
15.7152.760.427.36.524.722.179.988.51031011051968/69
16.3144.261.527.87.024.623.082.889.21101101091969/70
16.8152.268.019.07.627.925.985.590.01221221211970/71
17.5166.275.019.07.630.529.788.792.11321281361971/72
18.6179.781.019.07.436.333.990.392.01331361291972/73
419.0190.190.919.07.849.348.394.195.81421391431973/74
419.3189.197.319.08.076.276.395.093.81521441581974/75
421.1189.998.319.68.5100.0100.0100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.5130.8130.4102.0101.21681551811976/77
24.3185.997.119.59.2181.9193.1103.9102.61761611921977/78
25.6184.998.121.29.0304.1314.9105.8103.31791631951978/79
26.8178.591.521.18.5675.0740.4105.6101.11831622051979/80
265181.292.824.37.61,586.01,737.5106.9101.01931632301980/81
26.8184.495.625.98.63,157.13,761.5108.5101.72061672621981/82
27.5185.893.22959.27,993.38,488.6110.4102.72191752841982/83
26.9185.2101.825.09.2631.36355111.5104.92121762681983/84
26.3186.7106.323.06.9164.4167.4111.7105.2217'1742931984/85

189.8113.722.57.0289.6290.9112.3105.32141752831985/86
Calendar years

Base: 1986= 100.0 :oorr
191.5110.523.06.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01986
199.0122.024.07.5111.7113.999.197.6108.6106.1112.51987§
200.3123.324.67.3128.6134.599.597.8105.5103.6108.31988§

28!4200.8115.725.67.1150.4163.999.794.7105.099.6115.71989§
27.4196.6111.023.56.8160.3180.897.488.7113.399.9139.31990§
25.4204.8117.826.57.2176.1205.893.289.4107.596.7128.01991§

211.0119.027.07.3185.5228.289.186.4113.596.1150.01992
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות

אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה

חקלאי (אלפי"צור עיקריים מוצרים של אחרת)יצור צוין כן אם אלא טונות,
(mm 7rnl

Agircultural production
(quantity index)nו
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IG<סc
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1967/68=1 00=n~31un
o"vjn14 131321.220.2_0.340.626.0 80.013.0272.7
/1"ez718 181827.036.90.853.235.3 125.546.2270.0

N'ujn18 182013.527.5_0.52.655.337.0 142.013.7352.6
26 232130.893.20.04.53.1120.146.3 178.741.0349.6

VlV)T\28 252229.564.00.08.28.1110.155.4 203.059.5352.0
35תשי"ד 292534.089.90.36.715.1126.179.0 205.041.6470.5
34תשט"ו 323236.042.12.221.019.291.182.0 209.038.0392.0
42תשםז 383674.085.03.228.014.2109.392.5 231 .058.0452.0

47 424083.074.24.156.017.9123.093.0 242.069.0439.0
n"'tyn47 495362.553.34.994.012.7110.898.0 265.061.2435.5
54תשי"0 576273.765.07.3122.115.3123.188.0 270.583.3587.6
54תשך 596641.326.610.7169.017.078.581.8 296.252.0609.6

61תשכ"א 667365.962.514.5221.014.5109.485.0 277.170.3515.7
64תשככ 718151.748.216.1221.012.4103.6111.0 280.588.3532.5

71 758154.736.313.4249.913.0109.1108.9 296.993.3736.4
82תשכד 8488126.5116.615.7256.09.5122.7106.8 317.392.3838.9
84תשכ''ה 8587150.067.421.5294.613.5109.1108.7 306.7101.7878.3
784/שכ"/ 8790100.621.224.9282.013.4110.2103.8 344.083.8906.5
99תשכ"ז 99100221.656.028.5289.312.9137.193.4 342.492.01,082.0
100תשכיח 100100175.024.533.0247.910.6113.1109.6 381.594.11,265.4
106תשכיט 104102155.820.539.2214.712.4139.9114.6 443.0119.91,178.1
110תש"ל 109109125.013.635.3237.018.7137.3137.1 472.3131..51,261.9
123תשל"א 121120199.517.636.7258.621.2141.2142.0 490.4132.91,513.5
136תשל''ב 131127301.432.840.3248.519.8132.5143.1 502.0161.71,552.8
131תשל"נ 131132241.517.937.4217.314.6126.8165.1 532.7127.01,688.6
140תשל"ד 140141274.030.249.8116.718.0138.0152.4 496.2124.01,698.0
150תשלה 149148243.320.648.8259.018.8148.4163.0 609.2134.81,506.0
155תשלו 157161205.518.253.7323.623.5140.1174.7 581.1134.81,531.2
164תשל''ז 164165220.016.664.0320.022.5111.1214.0 584.1130.01,528.1
176תשל"ח 172167167.08.079.2116.721.5118.5221.1 673.8144.81,473.8
179תשל"ס 174168133.26.075.2146.720.587.0211.0 598.8123.31,568.7
187תשם 177164253.228.978.119.5110.0171.7 607.0117.11,542.8

201תשמ"א 187167215.020.494.898.125.5112.0218.1 6765132.61,416.6
215תש0ב 200178147.013.087.7_25.9115.0200.0 756.5117.21,795.9
231תשמ"נ 213187335.038.092.7_23.1120.0199.3 764.5120.51,522.8
209תשמד 206197130.08.587.621.595.0198.2 767.2130.51,523.0
223תש0ה 21 1192127.76.599.022.3100.0204.4 764.7132.01,487.0
222תשמו 208188168.511.269.0_23.0100.0206.8 754.4136.61,297.0

לוח mm

§1986
1300 = IUU.U

100.0 100.0 100.0168.511.269.0_23.0137.02065 782.8138.01,297.0
§1987109.1 108.6107.8298.020.559.221.1185.0218.3 786.3161.11,496.0
§1988102.7 105.5109.6211.010.062.619.0156.0215.7 768.4164.41,108.1
§1989104.1 105.0107.4201.73.546.120.0214.0227.8 1 ,009.8156.91,090.1
§1 990116.3 113.3109.1291.27.751.420.5176.0213.9 1,085.3162.01,506.1
§1991104.6 107.5111.9180.06.421.320.5164.0173.0 882.8173.81,109.5
1992112.8 113.5114.7254.39.029.023.5187.0224.2 871.9199.7996.6
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AGRICULTURE  KEY DATA (cont.(

Agricultural year, unless otherwise stated
/nless otherwise stated)Production of main products (thousand tons, 1

.amf:Thereo
nn'D
aאחרים
c(3ונ1

"להדרים)
cסךהפל

00a;
nX

no

c
a

pi.
a&Ia *

? 1a

<If
Otherp a<3 "פ§ ^
fruit(/)

0)
00ש

enVt
ifנם0£ =fj9g

(excl.(/1
ש ■

2c
iff<C5" UJLL

citrus)
total

a.O>
O3
12

11O<>1

I
O6

39.21.210.67.23.510.75.02.00.578.824253.51948/49
34.01.69.57.42.03.87.41.90.592.2330.06.61949/50
30.91.87.16.35.72.77.22.20.6103.3391.58.91950/51
54.82.311.58.08.214.57.02.40.9119.3366.57.91951/52
57.62.012.79.510.91358.12.81.2128.1369.27.61952/53
79.33.017.512.611.321.59.34.01.6146.6414.09.01953/54
57.83.614.011.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55
101.94.518.514.223525.023.27.95.3171.5510.010.91955/56
97.46.022.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57
124.19.026.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58
139.413.031.726.131.68.040.718.910.5259.51,027.013.21958/59
145.623.231.121.634.36.80^245.725.110.6277.31,114.013.91959/60
196.730.136.626.744.120.80.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61
214.041.942.130.449.24.81.266.422.511.7316.01 ,273.016.41961/62
207.643.033.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63
272.560.749.334.049.821.01.674.535.510.9304.81,278.518.91963/64
249.456.946.134.244.010.51.474.030.911.8322.61 ,296.019.31964/65
273.165.842.733.353.910.92.381.928.212.3348.61,233.022.61965/66
311.871.342.239.850.524.53.589.030.513.8380.21 ,402.022.91966/67
275.755.034.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.024.51967/68
213.162.335.644.853.021.15.293534.315.2408.31,218.621.91968/69
289.061.824.736.061.16.64.1101.735.615.5440.51 ,320.021.81969/70
307.778.129.637.056.312.57.6124.236.515.7452.01 ,423.326.11970/71
323.667.533.148.341.527.011.7142.133.717.4476.01 404.727.11971/72
367.884.131.046.938.14.012.3144.535.718.0523.51,389.826.51972/73
332.774.230.244.433.730.215.0162.538.918.8545.11,468.722.71973/74
348.096.732.243.352.24.917.1172.937.120.2582.21,569.922.21974/75
374.795.831.645.957.419.518.5187544.120.3655.71 ,676524.21975/76
364.3101.629.440.661.78.121.8192.147.022.7671.41,704.324.51976/77
384.7106.533.642.753.735.024.2196.547.022.6669.91,789.924.51977/78
399.0122.933.738.560.98.232.9202.750.021.7691.41,728.624.21978/79
410.4100.839.237.275.045.032.0200.055.021.2670.31,614.924.71979/80
430.2131.943.939.865.819.78.0209.855.621.1682.01,530.523.11980/81
459.9117.942.044.473.237.240.1228.856.021.3720.91 ,740.024.31981/82
521.1132.148.045.766.537.261.6250.357.821.0753.31,777.721.51982/83
458.6118.947.544.367.717.352.5269.058.320.4797.42,025.925.01983/84
495.6101.840.040.581.039.077.2244.161.121.1788.12,048.627.01984/85
522.6115.751.530.882.138.0228.6 68.0

Calendar years
60.9

(

21.6845.01,812.626.81985/86

536.2118.353530.8100.538.068.0248.260.921.6845.01,789.126.81986
591.3114.351.937.8103.625.0134.7274.364.223.7880.01,785.829.21987
511.9119.352.636.484.839.035.8261.666.426.4§1,839.6 936.032.51988 488.4125.356.439.282.619.520.0255.867.325.2§1,834.0 914.529.E1989
516.2112.754.140.961.141.548.0261.767.826.2923.91.739.326.21990
484.1116.C41.029.880.917.052.7265.271.025.5969.11.840.322.31991§ 578.7128.C50.736.476.648.074.4286.672.524.€987.11,907.119.21992

421 niKVpn



(המשך) מפתח נתוני . חקלאות
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה

עיקריים מוצרים של Exportsיצוא of main products
טון, אחרת)"(אלפי צוין כן אם unlessאלא otherwise stated)"(thousand otns,
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__154.6

167.3_תש*י

161.7__ת^י"א

__תשי''ב _146.60.1

0.10תשי"ג 0 0.2206.10.60
4.10.1תו^י"ד . 0.2 0304.91.10
3.00.3_תש0ו  0.2264.20.900!i
04.30.5תש0"7 0 0293.21.300
03.90.3תשי"ז 0 0.1307.41.000
0.25.61.1תשי"רו 1.3 2.3308.01.900

04.83.3 1.3 1.8376.52.00.10.1
0.36.43.7תש"ך 3.7 4.4398.06.10.70.1
06.82.9תשכ"א 4.0 2.7331.113.80.40
01.7תשכיב 13.7 6.4349.212.30 ■

1.74.51.6תשכ"ג 11.7 1.9504.814.80.1
1תשכיל 83.02.1 3.0 1.0454.317.60.10.1
8.04.10.8תשכ''ה 8.2 1.3526.616.80.10.2
8.55.80.9תשכ"ו 9.2 4.4581.921.20.8
10.55.21.3תשכ"ז 4.3 6.3664.615.90.10.7
8.05.81.9תשכיח 8.2 15.2737.97.91.50.9
21.06.518.8תשכ"0 5.0 24.5697513.13^40.92.1
14.09.828.0תש'ל 9.9 43.5815.716.62.51.45.2
15.011.637.6תשליא 12.3 48 6858515.74.4257.3
17.511.048.2תשל"ב 13.2 51.8859.011.07.54.98.8
11.48.236.5תשליג 29.3 60.9776.93.97.84.810.9
26.610.742.1תשל"ד 11.2 51.7818.54.810.610.010.6
25.810.753.2תשלה 11.2 65.9926.98.713.48.515.8
32.212.850.5תשלי! 23.0 78.5955.811.515.09.725.0
39.012.747.4תשל"ז 19.4 103.7921.610.118.710.234.9
.52.0תשל"ח 11.762.6 20.8 118.7898.010.019.711.075.1
60.210.152.4תשליט 22.9 97.2964.613.328.212.277.6
59.110.143.3תשים 7.7 78.7854.718.426.113.884.3
81.710.754.2תשמ"א 18.7 106.4821.016.46.316.481.6
67.216.945.2תשמ"ב 31.3 111.6760.716.233.019.781.1
82תשכ'רנ 711.642.6 16.6 75.7700.714.049.716.173.2
81.412.356.0תשמיד 37.7 100.0586.820.042.623.065.1
89.010.850.3תשמ"ה 33.6 96.5544.316.960.415.565.4
59.011.648.5תשכרו 30.5 101.2537.924.953.114.795.1

198659.011.4
לוח שנוח
13.7 23.6 69.4537.910.152.613.715114.1

198753.110.210.1 30.8 57.8570.56.890.011.8§144.2
198856.59.211.6 29.7 41.6470.35.026.710.9§159.3
198940.38.011.7 27.4 40.6351.71.612.419.4§143.6
199042.98.012.4 41.1 50.6461.90.535.217.2§178.7
199114.08.514.1 28.2 41.4328.01.738.623.1§183.4
199221.89.017.0 25.9 27.7325.11.250.322.9155.8

.13.9 ללוח 2 הערה ראה 8
ובייעור. צעירים במסעים השקעה כולל ב1986 החל 9

וליצוא. המקומי לשוק דגירה ביצי כולל 10
ע1ה. וחבל ושומרון ליהודה שהועברה תוצרת כולל אינו היצוא נ1986, החל 11

עזה. וחבל שומרון ליהודה, מכירות כולל לגרעינים. תחליפים כולל לא 12
לוה. שנות לפי 1986 ומאז ב1.7 המתחילות דשנים שנות לפי  תשמו עד 13

לוח. שנת  מ1989 תקציב: שנות  1988 עד מתשמג 14
נוי. צמחי כולל ב1986 החל 15

שנה. סוף 1

לבשר. בבקר כלולים החלב מעדר לפינוום עגלים 2
מחירים.  10 לפרק מבוא ראה החקלאות: ענף מחשבונות נגזר איננו זה מרד 3

בחקלאות. ותשומה תפוקה מתירי
ואמירה. שקלול שיסת או הגדרה שינוי 4

עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים כולל תשל, מאז 5

ב להכפילם יש קודמים, למדדים תשמו עד תשמר את להשוות כדי 6
מדדים.  מבוא 1,000;ראה

ביניים. מתוצרת תשומה נם כולל בתשמה, התל 7
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AGRICULTURE  KEY DATA (cont.)

Agricultural year, unless otherwise stated

נבחרות nioiemSelected inputs

למספוא גרעינים חנקנ"םיבוא זרחנייםדשנים avtr\אשלגנ"ם ovurr
0ון<" טון)(אלפי (אלפי >3r)כוספא (מיליון D'r<1S(N טון טון(אלפי 1u|(אלפי (אלפי
Imports ofOil cakeWaterNitrogen'3(P2O5K2O
feed grains(thousand tons)(million m3)fertilizerPhosphorusPotafsehrtilizer
(thousand(thousandfertilizer(thousand
tons)12tons N)13(thousand tons

P2O5)'3
tons K2O)13

2571948/49
3321949/50
4131950/51

123^537^24681951/52
184.036.55631952/53
150.241.810.7 6602:21953/54
215.264.19.8 7609.22.61954/55
232.368.112.0 83012.52.81955/56
297.677.711 .3 83013.82.51956/57
238.9106.814.5 1,00014.72.01957/58
412.2127.415.4 958/59ו99014.62.0
473.6123.516.9 1,06014.62.21959/60
497.8144.618.1 1,02512.32.21960/61 496.4157.520.5 1,12513.02.21961/62 492.0160.618.8 1,14011.92.41962/63
553.7186.821.1 1,02510.22.51963/64
571.2183.922.8 1,09511.23.01964/65
610.8192.624.0 1,26512.04.41965/66 660.0214.227.4 1,11510.64.71966/67 617.0187.228.3 1 ,26511.86.41967/68
648.0198.428.0 1 ,23512.36.81968/69 721.4212.029.6 1 ,34014.19.41969/70
807.5223.632.0 1 ,24514.510.81970/71 845.3240.133.2 1 ,27516.212.21971/72
945.8259.834.0 1 ,29516.313.61972/73

1 ,030.6278.1305 1,16015.111.51973/74 1,102.4271.032.7 1,23017.015.21974/75
1,122.9323.436.7 1,32519.417.91975/76 1,120.3321.837.5 1,30018.718.51976/77
1 ,086.3315.738.8 1,27019.821.91977/78
1,163.6312.337.9 1 ,32518.622.01978/79 1,197.4304.036.9 1 ,22015.121.71979/80
1,139.9324.739.2 1,21214.721.91980/81 1,146.2335.637.7 1 ,26014.522.91981/82
1 ,229.3383.444.4 "1,25514.719.41982/83 1,197.6357.243.4 1,35616.222.71983/84
1 ,057.0344.548.4 1,38915525.31984/85
1,116.5360.552.9 . 1,43417.727.31985/86 Calendar years
1,121.2359.555.5 1,43420.628.01986 1,363.7396.750.9 1 ,02520.429.31987 1,384.6396.851.9 1,17922.333.51988 §1,319.1341.553.8 1,23621.433.91989

§1,266.0371.944.8 1,15720.732.11990
§1,531.0402.241.3 87520.032.31991§ 1,543.0460.243.4 94121.532.91992

Atו endof year.
2 Bull calves for meat from dairy herd are included with beef cattle.
3 This index is not derived from agricultural branch accounts; see

introduction to Chapter 10  Prices, prices of output and input in
agirculture.

4 Change of definition or weighting method.
5 Since 1 969/70, includes employed persons from Judea and

Samaria and the Gaza Area.
6 To compare indices 01 1983/84.1985/86 with previous years, they

must bemultiplied by 1 ,000. See introduction  Indices".
7 As of 1984/85. incl. also input of intermediate produce.

9 As 01 1986. incl. investment in new plantations and forestry.
10 Incl. hatching eggs for the domestic market and for exports.
11 As of 1986. expotrs do not include transfers to Judea. Samaira and

the Gaza Area.
12 Excl. substitutes for grain; incl. sales to Judea, Samaria and the

Gaza Area.
13 Till 1985/86  fetrilizer years, starting on 1 VII. and as of 1986 

calendar years.
14 From 1 982/83till1988 budget years; as of 1 989  calendar years.
15 As of 1986. incl. garden plants.
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CROP AREAS, BY NATURAL
REGION

housand dunams

החקלאיים, הגידולים שטחי
סבעי אזור לפי

1991 D>n1n אלפ1
שדה גידולי

D'iion,ירקות,D'n10Field crops
וצמחיתפוחיללאסך

0בעי Naturalבעלn"fcr1mנויאדמההדריםD'Yinהגלאזורי region
TotalCitrusPlantaומקשהFlowers SIrriUnirir

tionsVegetablesgardengatedgated
excl.potatoes iplants
citrusmelons

הכל 3,519.4331.7525.4501.527.1672.01,461.7TOTALסן
וחיפה הצפון orthernמחוזות and Haifa Districts

חולה 116.14.228.22.151.929.6Hulaעמק Basin
מזרחי עליון 25.80.621.01.41.11.8Westernגליל Upper Galilee

רוצור 25.61.48.82.15.875Hazorאזור region
53.35.621.15.40.111.010.1Kinerotכנרות

מזרחי תחתון 136.31.625.915.20.29.484.0Westernגליל Lower Galilee
שאן בית 91.26.16514.00.557.56.6Betעמק Shean Basin

חרוד 70.43.03.09.50.124.230.6Harodעמק Valley
כוכב 52.81.03.09.04.835.0Kohhavרמת Plateau

יזרעאל 215.37.611.437.01.548.2109.6Yizreelעמק Basin
מנשרי 24.81.00.33.220.3Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 108.20.417.021.60.26.862.1NazarethTiranהרי Mts.
מערבי תחתון 123.40.339.628.90.41.253.0Easternגליל Lower Galilee

'חיעם 34.00.520.61.70.410.7Yehiamאזור Region
אילון 15.10.611.20.31.21.8Elonאזור Region
נהריה 43.82.022.43.50.35.610.0Nahariyyaאזור Region
עכו 43.71.07.46.50.112.716.0Akkoאזור Region

הגולן 79.92.232.110.30.212.722.4Golanאזור Region
חיפה 49.81.85.27.80.112.622.3Haifaאזור Region
הכרמל 23.70.97.73.75.06.4Carmelח1ף Coast

יעקב זכרון 19.70.611.10.20.12.35.4Zikhronאזור Yaoakov Region
אלכסנדר 1.911.2Alexander_16.65.0_34.8הר Mountain

מערב חדרה, 46.021.49.62.80.13.88.3Haderaאזור Region, West
מזרח חדרה, 57.66.218.410.10.77.614.5Haderaאזור Region, East

אביב ותל המרכז entralמחוזות 4 Tel Aviv Districts
צפון ,86.229.517.55.22.313.518.2Sharonשרון, North
מרכז ,86.038.214.011.34.62.115.7Sharonשרון, Central
השרון 65.627.36.216.41.24.210.3Southernדרום Sharon

צפון תקוה, פתח 45.113.55.19.80.17.39.4Petahאזור Tiqwa Region, North
דרום תקוה, פתח 16.81.75.72.10.34.03.0Petahאזור Tiqwa Region, South

לוד 112.125.814.316.40.621.533.5Lodאזור Region
רחובות 103.929.815.811.61.325.619.8Rehovotאזור Region

לציון ראשון 30.322.22.30.70.21.53.3Rishonאזור LeZiyyon Region
אביב תל 17.52.71.16.80.31.94.6Telאזור Aviv Region

והדרום ירושלים erusalemמחוזות S Southern
ictrir*te

יהודה 2.0__9.70.75.81.1הרי
1911 ■CIS
Judean Mountains

יהודה 53.11.213.75.60.214.617.8Judeanשפלת Foothills
מערב מלאכי, 80.08.715.218.11.620.316.2Malakhiאזור Region, West
מזרח מלאכי, 141.53.68.217.90.448.363.2Malakhiאזור Region, East

לכיש 126.98.49.723.21.715.168.8Lakhishאזור Region
אשדוד 1.21.10.1Ashdodאזור Region

צפון אשקלון, 81.719.45.015.30.816.524.7Ashqelonאזור Region, North
דרום אשקלון, 113.33.92.016.443.747.3Ashqelonאזור Region, South

גרר 198.110.52.524.30.830.6129.4Gerarאזור Region
מערב הבשור, 208.55.26.447.72.266.980.0Besorאזור Region, West
מזרח הבשור, 48.34.00.96.10.320.416.6Besorאזור Region, East

שבע באר 320.61.05.913.50.411.3288.5Beerאזור Sheva Region
צפונית 2.517.00.8Northern_20.4ערבה Arava
דרומית 0.5Southern_6.40.52.52.8ערבה Arava

הנגב 25.30.62.84.98.08.9Negevהר Mountain
עזה וחבל \nm\u ,udea■הודה, Samaria and Gaza
גלבד) יהודיים rea("שובים (Jewish localities

only)
Jordan Valley הירדן 22.53.08.56.51.71.71.1בקעת

ורמאללה שכם 1.30.90.3Nablusאזור and Ramalla Region
לחםחברון בית 3.61.70.30.11.5BethlehemHebronאזור Region

עזה 2.30.10.31.60.3Gazaחבל Region

AGRICULTURE



CROP AREAS, BY REGIONAL
COUNCILS1

החקלאיים, הגידולים שטחי
אזורית1 מועצה לפי

Thousand dunams 1991 דונמים אלפ1
13.3

שדה גידולי
D'mnField,יד7ן1ת,מטעים crops

וצמחיתפוחיללא0ר
נובעי niTK

"ו
Naturalבעלבהו!71]"הנויאדמההדריםDTinהכל region
TotalCitrusPlantaומקשהFlowers 4IrirUnirri

tionsVegetablesgardengatedgated
excl.potatoes iplants
citrusmelons

03,519.4331.7525.4501.527.1672.01,461.7TOTALןהכ>
וחיפה הצפון Northernמחוחת and Haifa District

5.54.40.30.60.1Allonaאלונה
שאן בית 99.36.37.014בקעת 40.560.510.7Biqat Bet She'an

64.72.218.98.30.212.722.4Golanגולן
138.27.56.626.90.731.365.1HaGilboaהגלבוע

העליון 58.632.3HaGalil_117.63.718.54.4הגליל HaElyon
התחתון 76.91.09.68.40.25.851.9HaGalilהגליל HaTahton

34.31.72.55.50.111.812.7Zevulunזבולון
הנומל 35.02.011.23.70.18.39.8Hofחוף HaKarmel

החרמון 14.21.810.60.20.10.11.4Mevootמבואות HaHermon
59.80.54.63.50.114.636.5Megiddoמגידו

אשו 80.93.528.66.40.419.123.0Matteמסה Asher
47.67.28.84.70.711.414.9Menasheמנשה

יוסף 4.94.8Maaleמעלה Yosef
הגליל 15.70.612.70.12.2Meromמרום HaGalil

5.20.41.30.80.41.21.1Misgavמשגב
היתן 54.33.116.14.213.117.8Emeqעמק HaYarden

יזרעאל 168.13.96.825.61.038.492.4Emeqעמק Yizreel
אביב ותל המרכז Centralמחוזות 4 Tel Aviv Districts

22.34.83.81.40.75.46.2Brenerברנר
955.01.71.40.31.0Gederotגדרות
65.39.412.711.50.515.216.0Gezerגזר

רוה 15.29.31.70.40.21.52.1Ganגן Rawe
השרון 62.423.58.98.60.77.613.1Deromדרום HaSharon
יבנה 21.85.51.40.412.32.2Hevelחבל Yavne
השרון 29.711.04.03.60.90.69.6Hofחוף HaSharon
השרון 26.616.11.92.22.90.52.9Levלב HaSharon
39.34.69.44.00.57.913.0Modiimמודיעים

שווק 16.21.10.71.37.45.6Nahalנחל Soreq
חפו 72.524.711.42.72.313.418.0Emeqעמק Hefer

 לוד 26.413.2172.80.12.56.2Emeqעמק Lod
והדרום ירושלים Jerusalemמחוזות 4 Southern

DiQtrirtif
203.85.26.346.12.264.080.0Eshkolאשכול

טוביה 76.78.315.017.71.618.915.3BeerTuveyaבאר
שמעון 160.01.82.016.00.419.3120.5Beneבני Shimon

התיכונה 1.913.20.8HaArava_15.8הערבה HaTihona
אילות 6.80.72.72.80.5Hevelחבל Elot
אשקלון 72.710.74.715.20.816.524.7Hofחוף Ashqelon

128.32.52.615.00.444.3635Yoavיואב
89.55.98.516.51.711.645.4Lakhishלכיש

יהודה 62.41.919.16.70.214.619.9Matteמסה Yehuda
85.87.41.612.80.424.938.7Merhavimמרחבים
77.26.51.514.00.618.835.8Azzataעזתה

נגב 24.30.42.14.98.08.9Ramatרמת Negev
הנגב 113.33.92.016.443.747.3Shaarשער HaNegev

48.73.86.79.70.18.320.1Shafirשפיר
0.74.10.10.71.0Tamar_6.6תמר

עזה וחבל שומרון ,Judea■הודה, Samaria A Gaza Area
בלבד) יהודים Jewish)("שובים localities only)

עציון 0.6Gush_0.6גוש Ezion
חברון 2.91.10.30.11.5Harהר Hevron
עזה 2.30.10.31.60.3Hofחוף Azza
2.30.11.30.8Megillotמגלות

בנימין Matte___0.9_0.9מטה Binyamin
הירדן 11Arevot§1.7§1.7§5.7§7.2§2.9§20.3§ערבות HaYarden

Shomron_0.40.3שומרון
' ninm במועצות 449.6Not§12.7§2.2§123.9§204.1§96.0§888.5§לא in regional councils1

1 Data of Efal, Masos and Shoqet are included in 1No! in regional councils".
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AREA OF FIELD CROPS

Thousand dunams

השדה גידולי nous

דונמים אלפ1

תשל
1969/70

תשם
1979/80198719881989

19901991

הכל סך
Total

:T\m
בהשק"ה

Thereof:
Irrigated

הכל סך
Total

.nm

Thereof:
Irrigated

חקלאיות שנים
Agricultural
years

לוח Calendarשנות years

הכל 2,517.82,592.62,340.02,320.42,360.02,200.6903.72,133.7672.0TOTALסן

חורף: Winterגידולי crops:
111.070.5292.0325.2380.3361:6361.6265.6265.6Irrigatedהשק"ה

6.81,261.41,218.81י1,716.91,579.51,312.31,2בעל ,336.8Unirrigated

ק^: Summerגידולי crops:

526.3697.1651.1690.6624.1542.1542.1406.4406.4Irrigatedהשק"ה

163.6245.584.687.894.278.3124.9Unirrigatedבעל

CROPגידול

לגרגרים 1,074.2976.3949.0881.6918.0909.1183.7844.0125.0Wheatחי0ה for grain

לגרגרים 174.4267.0151.3139.6143.2146.82.4137.60.9Barleyשעורה for grain

לגרגרים 42.631.52.40.51.12.80.51.10.3Sorghumסורגום for grain

38.249.047.544.748.923.246.316.3Chickחימצה peas

קלחים 8.428.071.865.984.369.369.364.464.4Maizeתירס, on cob

349.3621.9424.2482.6351.1320.3319.5131.2126.2Cottonכותנה

(בוטנים) אד0ה 53.345.948.632.030.130.630.630.830.8Groundnutsאגוזי

32.4103.060.769.2108.676.842.7189.4119.0Sunflowersחמניות

28.68.85.74.03.82.10.8Tobaccoטבק

לשימורים 9.513.324.419.021.222.918525.819.6Peasאפונה for canning

סוכר 46.0Sugarbeetסלק

0.36.70.10.30.70.3Safflowerחריע

9.24.10.3Sesameשומשומין

חורף ,169.5147.1165.5188.5172.831.9224.228.6Hayשחת, winter

חורף ירוק, 130.1183.2190.9218.6171.977.4216.054.8Greenמספוא fodder, winter

קיץ גס, ,97.487.886.4101.586.377.883.363.6Roughageמספוא summer

50.9134.8135.7145.2139.926.1138.022.1Otherאחר
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AREA OF VEGETABLES,
POTATOES AND MELONS

Thousand dunams

אדמה תפוחי ירקות, שסח
ומקשה
D'nm אלפי

19871988198919901991תעומהovmתשיל
1969/701979/801984/85

חקלאי d לוחות■ nun/

/earsAgriculturalCalender years

כולל 345.7355.2390.6406.4402.7430.2460.7501.5GRANDסך TOTAL

הכל סל  199.3222.8244.3244.9228.8249.5258.0246.5Vegetablesירקות  total

43.556.458.649.747.663.377.148.8Tomatoesעגבניות

28.526.120.427.422.921.422.122.0Cucumbersמלפפונים

12.310.412.513.213.512.711.311.4Carrotsגזר

גמבה ו 11.918.013.715.412.513.813.915.9Peppersפלפל and gamba

V11' 20.324.222.118.317.218.217.219.7Dryנצל onions

5.98.97.46.56.57.38.88.1Eggplants

8.58.46.86.67.36.67.08.4Vegetable marrows

'6.711.516.215.312.612.714.716.4Cabbageכרובי

5.26.76.78.88.28.19.912.1Cauliflowerכרונית

5.25.47.18.48.28.78.69.0Lettuceחסה

וצנונית 6.06.46.16.35.96.46.96.6Radishesצנון (including red)

(סלרי) 2.34.88.07.46.36.86.75.6Celeryכרפס

(ארסישוק) 9.72.52.43.33.84.25.36.3Artichokesקנרס

am3.53.83.54.1. 4.65.35.55.6Garlic

6.55.91.03.74.03.84.34.7Beansשעועית

שדר. 1.43.43.02.62.82.42.22.0Strawberriesתות

21.920.048.847.745.147.841.943.9Miscellaneousשונות

</ר0ה 48.350.254.155.860.260.262568.7Potatoesתפוחי

הכל 0ך ■ 098.182.292.0105.7113.7120.5140.2186.3Melonsקו0!  total

,54.931.225.631.735.837.548.185.7Watermelonsאבטיחים.

hounirrigated

,21.021.331.832.436.341.045.353.4Watermelonsאבטיחים,

irrigatedבהטק"ה

,15.811.214.916.116.915.816.417.8Sugarmelonsמלונים.

unirrigatedנ"ל

,6.418.619.725.524.726.230.529.4Sugarmelonsמלונים,

irrigatedבהטק"ה

1 Including Chinese cabbage and Brussels sprouts.
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AREA OF FIELD CROPS,
VEGETABLES AND FLOWERS,
BY TYPE OF LOCALITY
Thousand dunams

ירקות שדה, גידולי now
יישוב צורת לפי ופרחים,

דונמים אל0י

19901991

0'pvnrD'pvmD'j7Wr<משקים
^ Eo ED'>rirvלאE" Eלאיה1ד"ם

r oa ר'3 j=
2onnx
Other

■הוד"ם
Nonr. o

PN/Iח sz
אחרים2
Other

דיים יתן
Non

uoJewishJewish9 8JewishJewish
farms2farmsfarms2farms

TOTAL
Wheat for grain
Barley for grain
Sorghum for grain
Chick peas
Peas for canning
Maize on cob
Cotton
Groundnuts

Sunflowers
Hay, winter
Green fodder, winter
Roughage, summer
Other

TOTAL
Tomatoes
Cucumbers
Carrots
Dry onions
Potatoes
Melons
Other

cropsFieldשדהגידולי
הכל 2,200.61,107.6532.4126.5434.11,034.0סך 2,133.7564.3111.6423.8
לגרגרים 909.1406.9246.459.0196.8844.0.36O0246.346.9190.8חי0ה
לגרגרים 146.811.811.54.1119.5137.65.610.12.6119.3שעורה
לגרגרים _2.81.80.20.91.10.30.20.6סורגום

48.926.17.02.113.646.323.25.42.515.2חימצר.
לשימורים _22.914.68.00.325.8.2O05.20.6אפונה

קלחים 69.355.212.31.864.449.613.1150.2תירס,
_320.3253.350.615.50.8131.2108.617.94.7כותנה

אדמה 30.616.99.52.71.630.819.38.71.51.3אגוזי
(בונונים)

76.831.626.12.916.2189.496.163.214.116.0חמניות
חורף 172.880.646.821.224.1224.2116.459.923.024.9שחת.

חורף ירוק, 171.9103.260.18.50.2216.0136.272.57.00.3מספוא
קיץ נס, 86.358.523.11.03.883.355.623.30.63.8מספוא

142.347.130.96.557.5139.843.138.76.251.8אחר

melonspotatoesתפואירקות. andVegetables,
הכל 460.7109.1196.355.899.5501.5146.4208.757.588.9סן

71.723.635.76.26.048.813.526.23.95.2עגבניות
22.10.45.51.015.222.00.46.20.814.6מלפפונים

11.37.03.20.80.311.47.72.40.90.3גזר
יבש 17.21.612.31.51.919.71.813.91.72.4בצל
62.535.413.912.90.468.736.817.713.80.4תפוא
140.228.353.912.945.1186.368.262.815.739.6מקשה
if4?135.712.771.920.530.6144.617.979.620.7אחר

DFlowersפרחי
הכל 21.32.017.11.60.627.12.622.21.60.7TOTALסן

1.91.80.12.30.22.00.1Rosesורדים
2.0צפורן

1.50.10.52.72.00.10.6Carnations
2.7גיפסנית

2.60.13.03.0Geypsophila
0.90.80.11.00.90.1Ruscusרוסקוס
1.30.11.20.11.40.21.10.1Narcissusנרקיסים

שעווה 2.50.12.20.34.30.13.90.3Waxפרחי flowers
10.01.97.20.912.52.19.50.9Otherאחר

1 Incl. collective moshavim.
2 Incl. institutions for education, research and crop and livestock improvement.

שיתופיים. מושבים כולל 1

והשבחה. מחקר חינוך, מוסדות כולל 2
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AREA OF FRUIT PLANTATIONS,
BY TYPE OF LOCALITY

Thousand dunams

המטעים, שטת
יישוב צורת לפי

D>D1פיnאל

1991

0'pvmמשקים
לא'm"v!7תשיל
הכל1969/701979/801990 יה1ד"םאחרים2קיבוציםסך

TotalQibbuMoshOtherNon
zimavim1JewishJewish

farms2farms

חקלאיות D'liu
Agricultural yearsלוח ninuCalendar years

כולל 840876.0857.2סן 875.0159.5322.0223.2152.5GRAND TOTAL
הכל 0ל  420412.0331.7ה7ר'0 342.443.2143.5143.61.4Citrus  total

158.0106.6שמו0י 117.13.936.166.00.6Shamouti
70.043.5אפילים 47.82.323.117.90.2'Lates

92.085.4אטכוליות 83.721.236.227.90.2Grapefruit
92.096.3אחר 93.815.848.132.00.4Other

 הררים ללא 426464.0525.4מטעים, 532.6116.3178.679.5151.0Plantations, excl.
הכל citrusסך  total
d'niDn36.449.8 50.211.117.88.612.2Apples
8.112.7אנסים 12.32.46.73.50.1Pears

9123.936.7אפרסקים 36.21.028.16.61.1Peaches
nintm8.89.0 9.20.12.35.51.1Apricots

,carnn ,car'or12.220.2 19.61.59.55.73.5Plums, quinces,
cherriesודובדבנים
מאכל 4131.628.8ענני 30.20.517.24.26.8Table grapes

"ן 5234.019.3ענני 20.02.87.28.80.5Wine grapes
1919.421.7בננות 21.613.28.30.20.0Bananas
106115.8135.4זיתים 135.62.219.98.5104.8Olives
4039.429.2שקדים 29.69.44.54.311.0Almonds

(0קן) 1418511.3אגוזים 12.52.26.42.70.1Pecan nuts
86.487.2אבוקדו 91.248.627.210.41.0Avocado

ללא 35713.536.0סוננורופ"ם, 36.19.217.58.21.1Subtropical, excl.
avocadoאבוקדו
7.515.6תמרים 15.310.93.90.80.0Dates
8.512.5אחר 12.91.12.01.67.8Other

מטעים 730.1768.8מזה: 785.1134.8294.3192.7147.0THEREOF: FRUIT
 פוי BEARINGנושאי PLANTA

הכל TIONSסך TOTAL
רוכל 0ך ■ 382.0295.5הדרים 312.335.2132.0126.81.4Citrus  total

156.0106.1שמוטי 116.13.936.065.50.6Shamouti
68.342אפילים 9 47.42.323.017.40.2Lates

87.069.5אשכוליות 70.516.230.123.00.2Grapefruit
70.777.0אחר 78.312.842.820.90.4Other

 חדרים ללא 348.1473.4מטעים, 472.899.6162.365:9/45.6Plantations, excl.
הכל citrusסל  total
29.043.9תפוחים 43.39.415.37.611.6Apples
7.810.0אגסים 9.52.05.32.60.1Pears

16.530.5אפרסקים 28.60.624.84.01.1Peaches
6.48.4משמו^ 8.20.12.25.01.1Apricots

חבושים, 8.617.6שזיפים, 17.91.28.94.13.3Plums, quinces,
cherriesודובדבנים
מאכל 27.827.5ענבי 28.70.416.43.96.8Table grapes

"ן 29.0169ענבי 17.72.56.77.20.5Wine grapes
17.319.4בננות 18.611.77.40.20.0Bananas
95.0129.9זיתים 126.51.919.38.0100.7Olives
36.627.3שקדים 27.58.84.23.411.0Almonds

16.610.9אנוזים(9קן< 11.81.86.32.60.1Pecan Nuts
41.079,9אבוקדו 84.743.325.89.81.0Avocado

ללא 7.028.8סובטרק"ם, 27.66.515.26.01.0Subtropical, excl.
avocadoאבוקדו
4.012.4תמרים 11.98.92.90.60.0Dates
5.510.1אחר 10.20.51.50.87.4Other

1 Incl. collective moshavim.
2 Incl. institutions for education, research and crop and livestock

improvement.
3 Incl. about 30 thousand dunams in auxiliary farmswhich are not

included in data for other years.

שיתופיים. מושבים כולל 1

והשבחה. מחקר חינוך. מוסדות כולל 2
השנים. יתר בנת1ני כלול אינו זר. שטח עזר; במשקי דונם אלף כ30 כולל 3
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THE FOREST AREA, BY
SPECIES

Thousand dunams; end of March

מינים לפי היער, שטח

מרס סוף ; חנמ>ם אלפי

1949195019601965197019801985199019911992

גולל 4034196517678861,0281,1091,1861,2051,259GRANDסן TOTAL
טבעי 350350350350350350350350350350Naturalער forest
 נטוע 5369301417536678759836855909Afforestedער area 
הכלי 0total1ך
0"}t>nn141218321426476525541581Coniferous

93118122135145131132148Eucalyptusאקליפטוס
1013151919232322Tamariskאשל
2351216121212Acaciaשיסה
1418182540505251Mixedמעורב
1921202020151515Carobsחרובים
2381113303030Pathsדרבים
אש 69131616363636Firebreaksקוי
1414141414141414Otherאחר

1 Including roadside plantations (according to scale: 1 km plan 7 ש1ה נסיעות ק"מ ו מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצירי נטיעות כולל 1

tations = 7 dunams). .fDJ/7

EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS IN
AGRICULTURE,1 BY POPULATION
GROUP AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands; annual average

החקלאות,1 בענף מועסקים
אוכלוסייה קבוצת לפי

בעבודה ומעמד
שנתי ממוצע אלפים;

מועסקים

תשך
1959/60

תשל
1969/70

תשים2
1979/8021989199019911992

V)חקלא שנותות■ם
Agricultural yearsCalendar years

כולל 121.189.887.778.070.964.365.9GRANDסן TOTAL
עצמאים ,32.528.526.322.820.716.916.7Employersמעבידים, selfemployed and

קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
קיבוצים 21.015.519.919.717.516.718.3Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.512.05.55.44.43.1Unpaidבני family members
46.231.329.530.027.326.327.8Employeesשכירים

הכל סך ■ 97.864.559.855.450.646.24aיהודים 7Jews  total
עצמאים, ,61.746.546.042.438.533.834.5Employersמעבירים, selfemployed,

קואופרטיבים membersחברי of cooperatives
משפחה ובני andוקיבוצים qibbuzim and

תשלום unpaidללא family members
36.118.013.813.012,112.414.2Employeesשכירים

הכל 7"  o'7/1T 23.325.327.922.620.318.117.2NonJewsלא  total
חברי עצמאים, ,13.212.012.25.65.14.23.6Employersמעבידים, selfemployed,

וכני membersקואופרטיבים of cooperatives
תשלום ללא andמשפחה unpaid family members

10.113.315.717.015.213.913.6Employeesשכירים
10.18.35.16.66.05.15.5Fromמישראל Israel

ושומרון 5.010.610.49.28.88.1From_מיהודה Judea and Samaria
עזה3 andומחבל Gaza Area3

1 See definitions and explanations in introduction to Chapter 12.
2 Population estimates are based on revised estimates, following the

censuses of population and housing of 1972 and 1983, respectively;
consequently, one should be cautious on comparisons with previous
years  see introduction to Chapter 12 for detailed explanations.

3 Data asof 1988 were standardized according to actual days worked in
each year as against 1987

.12 לפרק במבוא והסברים הגדרות ראה
מפקדי בעקבות מתוקנים, אומדנים על מבוססים אוכלוסייה אומדני
בהש להיזהר יש ולכן בהתאמה, וב983ו ב1972 והדיור האוכלוסין

.12 לפרק במבוא הסברים ראה קודמות: לשנים וואה
החל השכירים נת1ני עזה, וחבל ושומרון יהודה באזזר* המאורעות עקב
שנת לעומת שנה בכל בפועל עבודה ימי לפי תוקננו 1988 כשנת

.1987
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MEANS OF PRODUCTION
CAPITAL STOCK IN
AGRICULTURE, BY TYPE OF
ASSET
NIS million, at 1986 prices

במשק הון מלאי
הנכס סוג לפי החקלאי,

1986 במחירי ש"ח, מיליוני

"צור אמצעי

הנכס תטךסוג
1959/60

חשל
1969/70

תשם
1979/80§1989§1990§19911992Type of asset

VJיוקלא ם לות■ THIKJCalendar years m
yearsAgricultural

גולמי הון Grossמלאי capital stock
הכלי 02,175.53,465.24,551.95,050.24,935.94,721.74,513.2TOTAL1ך

402.3654.7665.7858.08565843.6826.7Fruitמ0עים plantations
חיים 443.8478.1559.7669.3649.6631.3646.5Livestockנעלי

חקלאיות ומכונות 326.1746.41,623.21,708.71ציוד ,644.51,553.71,415.4Agricultural equipment
and machinery

חקלאיים 05965760.0878.4832.3829.2831.8835.2Agriculturalב{ים structures
380.7727.3643.4556.8538.3467.3415.7Irrigation system

51.2114.883.287.083.786.0Greenhouses_חממות
דגים 17.222.116.012.312.011.711.6Fishבריכות ponds

וניקוז קרקע 8.925.450.7329.6318.8298.6276.1Landהכשרת reclamation and
drainage1לרקלאות'

נקי הון Netמלאי capital stock
הכלי 01,622.42,076.92,460.72,539.52,378.92,244.92,170.0TOTAL1ן

304.4381.6336.7342.0329.7312.7294.9Fruitמנועים plantations
ת"ם 443.8478.2559.7669.3649.6631.3646.5Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 163.1392.5804.0717.1631.0569.3531.6Agriculturalציוד equipment
and machinery

חקלאיים 398.4390.7394.3435.4425.0413.3404.3Agriculturalמבנים structures
ה^ק"ה 295.6364.1242.6201.5180.0162.2147.0Irrigationרשת system

46.479.839.338.338.337.8Greenhouses_חכ1מ1ת
דגים 9.44.25.24.84.74.64.5Fishבריכות ponds

וניקוז קרקע 7.719.038.4130.1120.6113.2103.4Landהכטרת reclamation and
drainage1לחקלאות'

Beginning with the 1987 data, land reclamation has been included. לחקלאות. קרקע הכ^רת כולל 1987 בנתוני ההל

SALES OF CONCENTRATED
FEED MIX1,BY TYPE

Thousand tons

מספוא תערובות מכירת
חיים, לבעלי מרוכז1

סוג לפי
טונות אלפי

1974/75
תשים

1979/801989199019911992

חקלאיות לשנים Calendarשנות years m
Agricultural years

כולל 1,572.31,579.01,634.31,624.81,802.81,905.0GRANDסך TOTAL
541.4459.7419.9376.8438.8458.5Forלבקרי cattle2

הכל 0ך  ,956.01,018.11,101.61לעופות 133.81,248.61,333.9Forpoultry total
364.3411.8460.5493.8540.2589.2Broilersלפםימים

מאכל ביצי 315.0310.6311.7299.9330.7321.8Layersלהנולת
רבייה ביצי 31.836.135.334.438.543.1Breedingלה0לת

הודו 195.3189.0231.7253.8293.4325.3Turkeyלתרנגול'
49.670.662.451.945.854.5Otherלאחר

ולאחרים 74.9101.2112.8114.2115.4112.6Forלצאן sheep, goats and
other livestock

1 About 10X is exported to Judea and Samaria. the Gaza Area and abroad.
2 For quantitative changes  see explanation in the introduction.

ולחןל. עזה לחבל ושומרון. ליהודה מיוצאות מהתערובות כ^ו 1

במבוא. הסבר ראה  בכמויות לשינויים אשר 2
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LIVESTOCK

Thousands; end of year, unless otherwise stated

o"n בעלי

אחר צוין כן אם אלא שנה, סוף אלפים;
תשח
1948

תש'

1950
תשך
1960

תש"ל
1970

תשם
198019901991.1992

י farmingנזע1ק ■tirJewish
33.647.7185.4270.0בקר 205.7307.5322.6330.0CATTLE

לחלב Dairyבקו cattle
19.025.663.1101.5פרות 82.0108.8112.7116.3Cows

ועגלות 14.221.363.776.8מבכירות' 62.087.591.894.4Heifers1 and calves
0.40.40.20.2פרים 0.20.30.30.3Bulls

לבשר 0.458.491.5בקר 61.5111.0117.8119.0Beef cattle

POULTRYעופות
ההסלח Layingשלוחות branch

1,4262,9127,5008,500מ0ילות 6, 6,8006,8007,2107,330Hens
ופרגיות2 3,3002,9102,600Chickens2אפרוחים

לפי0ום2 15,30014,30012,90018,400Broilers2תרננולים(ות<
הודו2 21158002,500תרנגולי 1 ,8002,8303,7303,900Turkeys2
אחרים 200200200Otherעופות poultry

SHEEP AND
GOATSצאן
22.037.0117.075.0כבשים 113.5120.0100.0100.0Sheep
4.915.032.012.0עיזים 22.020.016.015.0Goats

ת ו 23.029.047.063.0דבורי 52.072.775.075.0BEEHIVES

לאיהוו [tunrו farming3 31NonJewisr
44.021.1בקר 27.823.526.527.0Cattle

200.0250.0עופות 250.0250.0250.0250.0Poultry
77.0160.0כבשים 75.0255.0260.0230.0Sheep
132.5112.0עיזים 111.595.095.085.0Goats

1.00.8דבוריות 0.80.50.50.5Beehives

1 Heifersin calf.
2 End of year data (one flock).
3 Of Israeli citizens only (see introduction).

MAIN AGRICULTURAL
MACHINERY

Units; end of year

nnn 1\fnv
אחת). (להקה שנח בסוף מצבה 2

מבוא). (ראה בלבד ישראל אזרחי של 3

חקלאיות מכונות
עיקריות

שנה סוף יחידות;

19481950196019701980198519901991

06802,6007,42516,36026,80026,25527,40025,350Tractorsרק0ורים
4001,1151,8251,480500435400350Crawlerזחל"ם

2801,4855,60014,88026,30025,82027,00025,000Wheel1אופניים'

לנרעינים 260610975575320320270250Grainקומב"נים combines
כותנה 50353430450450450Cottonקטפות pickers

1 Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. חדסרנ"ם. 0רק10רים 760 כולל 1970 שנת עד
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AGRICULTURAL PRODUCTION
VALUE (incl. INTERMEDIATE
PRODUCE), SUMMARY

החקלאי הייצור ערן
ביניים), תוצרת (כולל

סיכום 13.14

19911992
PriceסחירQuantityכמות

198719881989199019911992198719881989199019911992

כל1neiמיליונ שינוי, קודמתהאחוז לעומת 0previousונה yearPercent change on
NIS million1

כולל 6,760.77,653.12.9סך 8.60.07.45.6 5.19.613.2 14.17.19.67.1GRAND TOTAL

הכל סך ■ 13,956.44,368.25.9ידול>0 9.11.411.77.9 ■10.111.910.3 14.38.111.92.3Crops  total
שדה 640.2698.47.8גידולי 8.65.22.813.1 18.516.724.5 10.90.916.33.6Field crops

אדמה תפוחי 1,079.51,263.94.0ירקות, 4.712.05.17.7 8.017.70.1 21.57.021.28.7Vegetables, potatoes
andומקשה melons
הדר 597.1564.922.0פרי 14.110.036.16.8 25.99.417.0 21.24.41.51.5Citrus

אתרים 982.11,167.52.5פירות 9.12.617.522.0 5.36.85.3 3.010.49.72.6Other fruit
שונים 657.667350.5גידולים 9.80.83.64.7 12.911.113.9 19.224.310.77.5Miscellaneous crops

0"n 2,804.33,284.91.7בעלי 7.82.01.52.5 2.66.217.4 13.95.66.614.3Livestock and livestock
ח3ל 0ך ■ productsותוצרתם  total

ע1פות 1,288.41,538.12.8ענף 8.41.41.15.6 3.87.219.7 15.14.14.013.1Poultry

בקר 1,097.51,278.96.3ענף 5.11.82.82.6 4.12.318.2 10.96.67.813.6Cattle
צאן 179.5196.00.2ענף 15.93.67.56.6 2.915.25.7 14.37.310.116.9Sheep and goats
דיג 156.8173.610.9ענף 12.03.211.512.5 9.015.912.6 29.414.812.926.5Fishing

82.198.33.6שונות 9.47.64.41.1 2.32.87.6 4.41.915.618.4Miscellaneous

1 At average price of each year (see introduction). מבוא). (ראה שנה כל של ממוצע במחיר
rs.
5



החקלאי וענף"עוד,לפיהייצור

13.15
§1991

 תוצרתn"t)VJV7לצריכה"צור
ט הכלחשםתש"לתשךתש בינ"ם3ליצוא'rvoipnמקומית'סך

1948/491959/601969/701979/80§1990ProducForForForInter
tion locallocalexport2mediate
totalconsumindustryproduce3

ption1

Agricultural years חקלאיות niVשנים nmu
טונות,אלפ אם1 אחרתאלא צוין I

כולל סך
הכל סך  גידולים

שדה גידולי
וקטניותלנרעינים 54.997.8166.2319.4434.7317.933.8213.41.869.2דגנים

21.141.3125.0253.2291.2180.02.0117.860.2חיסה
20.026.613.628.97.76.46.4שעורה
3.015.610.97.20.80.40.10.3סורנום

גרגרים 55552.42.32.00.4תירס,
קלחים '5תירס, '5י 5י '5י 116.6109.421.287.40.60.3י

לשימורים 65.47.48.48.20.3^1.53אפונה
יבשים גרגרים 10.812.813.124.78.611.08.61.11.3קטניות,

ושמן תעשייה גידולי
9.614.832.9_27.693.9207.1132.757.3_כותנה
10.735.378.151.421.37.314.0_סינים

16.958.6129.081.336.02.30.832.9_גרעינים
אדמה 0.317.018.719.520.520.58.23.08.50.8אגוזי

0.61.71.60.50.200נובק

0.42.63.19.811.729.019.59.30.2חמניות
וכר רפואה תבלין, 1.3173.3237.92.64.85.61.004.60גידולי

0.20.20.20אחר

וקש גס 182.2564.6658.7566.3668.0636.0636.0מספוא
40.678.6137.3110.0176.0164.0164.0שחת

ותחמיצים6 ירוק nidoo93.3424.0393.5265.0332.0332.0332.0
48.362.0127.9191.3160.0140.0140.0קש

תפו"א ומקשהירקות,
80.6297.7474.1607.01,085.8882.8565.7244.241.431.6ירקות

22.2110.0157.0255.2521.1328.3133.1177.28.69.4עגבניות
174.6158.7133.17.68.69.4למאכל

__346.5169.6169.6לתעשייה

1מלפפונים 4.227.844^850^593.894.577.416.00.20.9
6.935.558.746.773.669.030.524.912.21.5גור

3.210.929.853.952.953.842.16.44.90.4פלפל
יבש 1.718.947.231.459.460248.45.50.16.2בצל
4.813.622.925.032.131.930.00.30.80.8חצילים
2.99.513.815.122.921.721.20.100.4קישואים

5.213.916.826.242.750.743.80.56.3כרוב
555522.323.120.01.02.1כרובית
311.912.49.52.80.1י48י28^46י2סלק
555527.026.024.80.60.5חסה

(סלרי) 219.115.26.50.37.90.6י515י25י21י0כרפס
שדה 0.63.17.514.312.812.00.30.60תות

16.949.666.172.092.783.266.48.95.52.4אחר

אדמה 26.081.8137.1171.7213.9173.0122.912.428.29.7תפוחי
11.029.7102.075.194.2110.290.80.818.6אבטיחים
1.420.827.742.067.863.645.32.413.32.5מלונים

המטעים ענף
רות 2,035.91,593.6463.0711.8391.428.2פי

הדר7 272.7609.61,261.91,542.81,506.21,109.5127.3654.5328.0פרי

399.7677.9608.2525.9367.333.6212.2121.6שמוטי

85.5207.6277.0301.8153.612.298.642.9אפילים

74.6284.3508.8415.2393.917.0257.2119.7אשכוליות

19.739.859.148.139.217.015.96.3לימונים

888166.9108.435.647.924.9קלמנטינות

ומנדרינות
אחרים הדרים 30.152.389.748.347.111.922.712.6זני
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AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL AND
BRANCH13.15

1992

 תוצרתלתעשייהלצריכה"צור

הכל סך
Produc

מקומית1
For

מקומית
For

ליצוא'
For

ביניים3
Inter§1990§19911992

tion locallocalexport2mediate
totalconsumpindustryproduce3

tion1

Calendar years
statedThousand tons, unless otherwise>o מיליוני

6,497.3
NIS million4 *n
7,653.1 6.760.7GRAND TOTAL

3,933.33,956.44,368.2CROPS  TOTAL
675.5640.2698.4FIELD CROPS

375.4
254.3

10 256.6 31.9
178.0 2.0

85.9
74.3
90

223.4
136.9
26

190.3
85.2
2.0

195.0
106.3
3.0

Cereals andpulses for grain
Wheat
Barley

9.0
n a010.30.40.40.3Sorghum
2.9

94.8
ק ת

2.5
0.9 70.8 22.87g

0.4
0.4
03

2.6
55.9
9.0

3.1
65.9
105

4.3
59.6
9.9

Maize, grain
Corn on the cob
Canning peas

O.U
6.04.61.316.023.211.6Pulses, dry

301.7272.93795Industrial and oil crops
77 \22.8 1247.1193.492.8114.6Cotton

29'0
48.1
23.5

21.8 7 2
1.0
90 3.0 10.7

47.1
0.8

160.9
32.5
50.3
08

74.9
17.9
60.9
0.2

925
22.1
67.6

Lint
Seed

Groundnuts
Tobacco

34.2
6.2

17.7  16.3
5.1 0 1.1

0.2
0

23.7
32.8

67.0
51.2

84.3
52.2

Sunflower
Spices, medicinal
herbs. etc.

0.20.200.70.80.7Other

683.0150.4177.1183.8Dry fodder andstraw
187.0
318.0
178.0



187.0
318.0
178.0

52.3
85.3
12.8

55.2
105.9
16.0

65.9
96.0
21.9

Hay
Green fodder and silage6
Straw

967.91,079.51,263.9VEGETABLES,
POTATOES AND MELONS

871.9
317.2
173.4
143.8
84.5
67.7
55.5
65.5
28.0
22 7

27.7 247.8 560.5
7.8 163.5 136.4
7.8 19.7 136.4

143.8
0.1 15.8 67.6
7.8 29.6 28.6
2.2 10.8 41.8
0.1 7.1 48 8
0.3 0.2 26.6
0 0.321. 9

36.2
9.4
9.4

1.1
1.8
0.7
9.5
0.9
0.5

701.0
215.3
164.7
50.6
83.0
38.4
62.0
27.8
23.7
21.0

779.0
227.3
1995
27.8
96.4
44.8
65.9
35.5
23.2
23.4

910.3
227.3
202.8
24.5
105.6
53.1
72.2
49.9
30.9
26.8

Vegetables
Tomatoes
Edible
Industrial varieties

Cucumbers
Carrots
Peppers
Onions
Eggplants
Vegetable marrows

53'5
22.0
13.7
26.3
14.3
12.7
88.3

0.5 47!8
0.6 20.3
3.9 9.4

0.1  25.1
5.1 0.6 6.5
0.4 0.5 11.8
3.8 14.4 67.9

5.2
1.1
0.4
1.1
2.1
0

2.3

15.3
14.4
4.9

21.1
17.0
48.3
108.8

30.4
19.3
7.4
24.2
15.0
50.5
115.7

37.9
24.6
9.8
22.0
13.6
71.8
164.8

Cabbage
Cauliflower
Beets
Lettuce
Celery
Strawberries
Other

224.2
126.3
73.4

25.9 23.3 145.6
1.2  106.5
15.8 2. 1 52.9

29.5
18.6
2.6

143.9
51.3
71.8

173.7
46.9
79.9

189.6
68.6
95.3

Potatoes
Watermelons
Melons

1,763.71,579.31,732.4PLANTATIONS BRANCH

1,575.3
996.6
313.5
155.3
336.3
38.6
101.5

399.5 619.0 525.6
325. 1 528.4 143.4
97.4 177.3 38 8
58.4 86.7 10.2
120.5 195.4 20.4
6.8 11.4 205
28.2 33.7 39.7

31.91,729.1
818.2
265.7
155.4
219.5
31.6
111.9

1,541.5
597.1
172.6
65.0
201.9
30.5
100.5

1,698.2
564.9
147.4
72.1
197.4
31.2
86.7

Fruit
Citms7
Shamouti
Late
Grapefruit
Lemons
Clementines and
tangerines

51.413.8 23.9 13.834.126.630.2.Other
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החקלא לפיהייצור ,
(המשך)13.15 וענף "עוד

§1991

 תוצרתלתעשייהלצחבה"צור
הכלQ1unתשילתשירתשנו ביניים3ליצוא2מקומיתמקומית'סך

1948/491959/601969/701979/80§1 990ProducForForForInter
tionlocallocalexport2mediate
totalconsumindustryproduce3

ption'

Agricultural years חקלאיות n>voלוח nnru
טונות,אלפ ■< אם אחרתאלא צו1! :ו

להררים קלט 0.4529.7484.1335.757.363.428.2*39.2145.6289.04פירות,
yv .niDn23.261.8100.8112.7116.087.713.82.512.1

0.5_2.235.87.924.416.515.80.2אנסים
7.68.015.231.822.718.72.51.20.3שזיפים

5.22.418.026.241.240.639.21.4אפרסקים
0.3_0.614.69.216.66.15.70.2_משמש

מאכל 10.631.124.739.254.141.030.42.37.70.7ענבי
"ן __7.221.636.037.240.929.80.529.3ענבי

3.534.361.275.057.580.969.50.5179.3בננות
_10.76.86.645.041.517.08.58.5זיתים

1.83.03.33.13.1שקדים
__0.51.51.40.90.9___

/7,7ax_0.24.132.048.052.713.5_38.60.7
993.417.216.212.43.00.9אפרסמון

9_מנגו '9י 2.90.2_98.912.59.4י
5.00.9_912.412.56.6^34^2_2.0תמרים

אחרים 15.613.69.917.815.613.800.81.0פירות

צעירים מטעים גידול
אחרים גידולים

נוי וצמחי פרחים
(מיליונים)7 ליצוא 980.1_840.7980.1פרחים

_194.7__142.0168.8194.7ורדים

248.3_288.4210.5248.3צפורן

_115.1_8.3121.8115.1גפסנית

אחרים 339.6422.0422.0פרחים
אחרים יעדים פרחים,

שונים נוי צמחי
נוטעים שתילי
(חלקי) זרעים

"עור
אחר

ותוצרתם חיים בעלי
העופות ענף

לבשר תרנגולים/ות 140.5175.0170.513.0155.02.5שלוחת
למאכל הטלה שלוחת
(מיליונים) מאכל 231.61,108.11,193.21,451.01ביצי ,548.01,643.01,413.5161.761.76.3

לשחיטה __5.46.01.84.2עופות

לנשר הורו תרנגולי _48.671.280.54.875.7שלוחת

רנ"ה שלוחות
(מיליונים) דגירה10 4.3_20.128.211.84.50.2_ביצי

(מיליונים) 2.3146.8_98.2135.7149.0אפרוחים
לשחיטה 3.53.50.70.92.0עופות
ושונים D'tim

הבקר ענף
לחלב בקר

ליסר) (מיליון 78.8277.3440.5670.3923.9969.112.6951.35.3חלב
no'nvti 2.025.135.640.249.653.117.134.51.5בקר

שונות
לבשר מיוחחם גזעים 0.2_15.214.84.510.2בקר.

מקומי בקר
■vv?* 0111

3.13.13.1

הדיג 3.513.921.824.726.222.320.31.80.20.1ענף
אחרים חיים בעלי

זרוע. מרעה כולל יבש; מספוא ש> במונחים 6
במבוא. הסבו ואה 7

שונים. הדרים בזני כלול 8
אחרים. בפירות מיול 9

ב'נ"ם}. (תוצרת בישראל להדגרה ביצים כולל לא 10

עצמית. צריכה כולל 1

תקופת. באותה בהכרח יוצא לא  ליצוא 2
עזה. 1חבל שומרון ליהודה, ומכירות השמדה כולל 3

מבוא. ראה שנה, כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי 4
אחרים. בירקות כלול 5
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BY DISPOSAL ANDAGRICULTURAL PRODUCTION
BRANCH (cont.13.15

1992

 תוצרתi\"vn>r7/לצריכה"צור
הכל ביניים'ליצואjvn1pr<2מקומית'סן
ProducForForForInter§1990§19911992
tionlocallocalexport2mediate
totalconsumpindustryproduce3

tion'

Calendar years
statedunless otherwiseThousand tons.m ■11'V'nNIS million4 4n.

578.7382.290.674.431.9910.9944.47,733.2Fruit, excl. citrus
128.0104.012.012.1182.7206.5226.2Apples
20.019.50.10.543.138.452.3Pears
26.222.52.31.10.340.237.345.6Plums
48.046.21.872.580.1103.3Peaches
11.49.71.30.417.415.223.0Apricots
50.736.46.17.50.882.696.9103.7Table grapes
36.40.535.931.226.235.8Wine grapes
76.665.70.51.29.391.186.889.0Bananas
48.016.031.01.063.340.272.5Olives
2.82.89.011.010.3Almonds
1.11.17.77.07.4Pecan nuts

74.418.71.450.34.0113.0128.9174.7Avocado
15.410.74.00.723.828.728.4Persimmons
10.07.32.60.224.733.731.2Mango
13.86.96.00.970.264.680.9Dates
15.914.20.00.71.038.442.948.9Other

34.637.834.2GROWING OF YOUNG
PLANTATIONS

526.3657.5673.6OTHER CROPS
395.1499.6498.4Flowers andgardenplants

S09.7909.7264.8332.7312.8Flowers for'exports (millions)7
188.3188.370.592.287.6Roses
234.1234.149.268555.0Carnations
107.9107.951.155.747.8Gypsophilia
379.4379.494.0116.3122.4Others

42.645.247.3Flowers for other purposes
87.7121.7138.3Various garden plants
17.621.220.7Fruit saplings
40.039.232.6Seeds (partial)
67.591.0116.4Afforestation
6.16.55.5Other

2,564.02,804.33,284.9LIVESTOCK AND PRODUCTS
1,192.91,288.51,538.1POULTRY

183.513.0168.02.5530.4508.3624.5Formeat
272.3329.3382.1Layers and formeat

Table eggs (millions) 1,700.01,496.7149.048.16.3269.7326.5379.5
5.41.73.72.62.82.6Hens for meat
90.74.885.9189.9223.7289.5Turkeysformeat

148.4181.4193.5Breeding section
0.9

155.8
0.10.8

1.6154.2
9.5

134.3
5.3

171.1
1.2

187.4
Hatching eggs10 (millions)
Chicks (millions)

2.90.40.62.04.65.04.9Hens for meat
51.745.848.5Geese andother
977.91,097.41,278.7CATTLE BRANCH
902.61,015.61,168.6Cattlefor milk

987.112.6969.35.3701.7788.5854.5Milk (million litres)
54.617.935.21.5182.2213.4292.0Cattle for slaughter
6.06.018.713.722.1Other
14.84.510.20.262.768.292.8Cattle for meat breeds
3.13.112.613.617.3Local cattle

168.0179.5196.0SHEEP AND GOATS BRANCH
19.217.21.70.20.1152.6156.8173.6FISH BRANCH

72.782.298.3MISCELLANEOUS

1 Incl. home consumption.
2 Destined for exports  not necessarily exported in the surveyed period.
3 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaria and GazaArea.
4 Priceswere adjusted to the average of each year, see introduction.
5 Incl. in other vegetables.

6 In terms of dry feed; Incl. sown pasture.
7 See introduction.
8 Incl. in other citrus.
9 Incl. in other fruit.
10 Excl. eggs for local hatching (intermediate produce).
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חיים בעלי  חקלאי ייצור
ומוצר ייעוד לפי ותוצרתם,

§1991

תוצרתלתעשייהלצריכה"צור

הכל1990§ בינ"ם3ליצוא*מקומיתמקומית'סך
Production For localFor localForIntermediate

totalconsumption1industryexport2produce3

טונות, צויאלפי כן אם אחרתאלא 1

הכל 0ן
לבשר חיים 355.7361.758.5295.90.67.0בעלי

261.7265.221.4238.80.64.5עופות
(פטמים) לבשר תרנגולים/ות ■175.0170.513.0155.025

לבשר הודו 71.280.54.875.7תרנגולי

אווז 0.50.60.6כבד

וארורים 15.013.63.68.12.0מסילות
67.871.024.744.71.7בקר

ה*חלבי מעדר 23.324.48.015.90.6עגלים
הבשר מעדר 9.910.14.55.50.2עגלים/ות

ואחרים 34.636.512.223.31.0פרות
12.211.68.32.50.9כבשים
2.72.51.90.6עיזים

11.311.42.29.3ארורים

ליטר) (מיליוני 956.71,000.727.1968.65.3חלב
923.9969.112.6951.35.3בקר

17.517.95.013.0כבשים

15.313.79.54.3עיזים

(מיליונים) ואפרוחים 1,695.51,796.51,413.7161.768.3753.0ביצים
מאכל 1,548.01,643.01,413.5161.761.76.3ביצי
דגירה' 11.84.50.24.3ביצי

135.7149.02.3146.8אפרוחים

26.222.320.31.80.20.1דגים
בריכות 15.715.914.90.90.2דני

ואגמים חופים 6.76.35.30.90.1דגי

במרחקים ים 3.80.10.1דני

שונות

החי באינונטר שינוי

וצא) בקר 0.3"צוא

אורגני 420.0425.0425.0זבל
2.72.02.00.0דבש

0.80.80.50.3צמו

עצמית. צריכה כולל 1

.13.15 ללוח 2 הערה ראה 2
עזה. וחבל שומרון ליהודה, ומכירות השמדה כולל 3

מבוא. ראה שנה, כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי 4
בינ"ם}. (תוצרת בישראל להרגרה ביצים כולל לא 5
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AGRICULTURAL PRODUCTION, LIVESTOCK AND PRODUCTS,
BY DISPOSAL AND PRODUCT

1992

 תוצרתלתעשיהronsV"צוו

הכל 19911992§1990§ביניים3ליצוא3מקומית1JVOIpDסך
ProductionFor localFor localForInterme
totalconsumpindustryexpotr2diate

tion1produce3

statedunless otherwiseThousand tons,0 ■!!■*■nNIS million4*!!.
2,564.22,804.33,248.9TOTAL

383.7318.3 5a;0.57.01,193.81,250.31,571.6Livestockformeat
286.6260.7 20.90.54.5779.3785.6970.0Poultry

183.5168.0 13.02.5530.4508.3624.5Broilers section
90.785.9 4.8189.9223.7289.5Turkey
0.5_ _0.534.234.137.1Goose liver

11.96.8 3.12.024.819,518.9Layers and other
72.545.4 25.51.7257.6295.3402.3Cattle
25.6165 8.60.6107.8122.6166.6Calves from milking herds
10.15.5 4.50.250.454.573.0Calves/heifers of meat breeds
36.823.4 12.4_1.099.4118.2162.7Cows and other
11.02.3 7.9_0.997.9106.9125.1Sheep
2.20.6 1.618.919.421.2Goats
11.49.3 2.240.143.153.2Other

1,015.9985.5 25.25.3750.6839.2901.5Milk (million litres(
987.1969.3 1 2.65.3701.7788.5854.5Cows
16.512.3 4.228.030.229.1Sheep
12.33.9 8.420.920.517.9Goats

1,856.7149.0 1,496.80.5160.5 5413.5502.9568.1Eggsandchicks (million(

1,700.0149.0 1,496.78.16.3 4269.7326.5379.5Table eggs
0.90.10.89.55.31.2Hatching eggss

155.81.6154.2134.3171.1187.4Chicks

19.21.7 17.20.20.1152.6156.8173.6Fish

12.90.7 12.00.293.0105.8116.2Pond culture
6.31.0 5.2_0.145.050.557.4Shore and lake fisheries

14.70.5Offshore fisheries

53.655.370.0Miscellaneous
_18.113.722.1Changes in livestock inventory

__0.5Expotrs of cattle
430.0_430.023.026.228.5Organic manure
2.10.0 2.19.712.816.6Honey
0.80.3 0.52.32.62.8Wool

1 Incl. home consumption.
2 See note2toTable 13. 15.
3 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaria and Gaza Area.
4 Prices were adjusted to the average of each year, see introduction.
5 Excl. eggs for local hatching (intermediate produce).
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AGRICULTURAL PRODUCTION
VALUE, BY DISPOSAL1

החקלאי, הייצור ערן
ייעודי לפי

תוצרתלצריבה"צור
בינ"ם*ליצואrvn1j7r<3מקומיתסךהכל
ProducFor localForForInter
tionconsumplocalexport3mediate
totaltion2industryporduce4

10 M'VnnNIS million
§1991

כולל 6,760.72,519.92,186.61,312.4741.8GRANDTOTALסך
הכל סך  3,956.41,777.1416.11,257.2506.0Cropsגידולים  total

שדה 640.2119.1136.1151.8233.1Fieldגידולי crops
ומקשה אדמה תפורו1 1ירקות, ,0795835.375.1132.636.5Vegetables, potatoes and melons

הדר 597.1129.0133.7334.4Citrusפרי
אחרים 982.2631.361.2205.384.3Otherפירות fruit
שונים 657.562.410.0433.1152.1Miscellaneousגידולים crops

הכל םך  /תוצרתם חיים 2,804.3742.71,770.555.2235.8Livestockבעלי and livestock products
total

העופות 1,288.5337.9716.254.0180.3Poultryענף
הבקר 1,097.4121.2955.620.7Cattleענף
הצאן 179.5116.555.57.4Sheepענף and goats

156.8146.67.81.21.2Fishingדיג
82.220.535.426.2Miscellaneousשונות

1992

כולל 7,653.12,937.02,579.51,297.8838.7GRANDסך TOTAL
הכל 70  4,368.22,059.5494.91,244.6569.1Cropsגידולים  total

שדה ■698.4גידולי 111.8144.3194.5247.8Field crops
ומקשה אדמה תפוחי ,1,263.91,001.598.0116.248.2Vegetablesירקות, potatoes and melons

הדר 564.9132.1140.4292.4Citrusפרי
ארורים 1,167.4749.199.8230.687.9Otherפירות fruit
שונים 673.665.112.4410.8185.2Miscellaneousגידולים crops

הכל סך ■ ותוצרתם חיים 3,284.9877.52,084.653.2269.6Livestockבעלי and livestock products
total

העופות 1,538.1398.5889.951.0198.8Poultryענף
הבקר 1,278.7163.31ענף ,084.031.6Cattle
הצאן 196.0127.659.29.2Sheepענף and goats

173.6162.07.92.21.5Fishingדיג
98.326.143.628.5Miscellaneousשונות

שי nnx1נמות ■1Percent quantitative
1991 לעומת 199219911992 onchange

כולל 5.65.17.22.14.2GRANDסן TOTAL
הכל סך  7.97.679.53.33.4Cropsגידולים  total

שדה 13.14.713.435.47.9Fieldגידולי crops
ומקשה אדמה תפוחי ,7.74.018.013.17.8Vegetablesירקות, potatoes and melons

הדר 6.86.919.50.8Citrusפרי
אתרים 22.015.5122.016.11.0Otherפירות fruit
שונים 4.71.411.07.12.1Miscellaneousגידולים crops

הכל סך ■ ותוצרתם חיים 2.51.04.324.36.0Livestockבעלי and livestockproducts
 total

העופות 5.64.78.724.93.9Poultryענף
הבקר 33.0Cattle_2.63.21.9ענף
הצאן 6.67.55.50.0Sheepענף and goats

O10.0Fishing.12.512.98.6דיג
1.02.90.00.9Miscellaneousשונות

Quantities are those supplied to the various disposals and prices are
those which the farmer actually received; in some cases, the price is
the same for all purposes.

2 Incl. home consumption.
3 Destined for expotrs  not necessarily exported in the surveyed period.
4 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaria and Gaza area.

שקיבל זה הוא והמחיר המתאים, לייעוד שסופקו אלה הן הכמויות
הייעודים. לרוב אחיד המחיר מקרים, אלה נאי למעשה; החקלאי

עצמית. צריכה כולל
תקופה. באותה בהכרח יוצא לא  ליצוא

עזה. וחבל שומרון ליהודה, ומכיתת השמדה כולל
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SUPPLY OF FRESH
VEGETABLES AND FRUIT TO
FACTORIES, BY DISPOSAL
OF PROCESSED PRODUCE
Tons

ופ'רות ירקות אספקת
התעשייה, למפעלי טר"ם

התוצרת ייעוד לפי
המעובדת

טונות

1992

לצריכהתשיםתשלתשכא
ליצואמקומית1991§1960/611969/701979/80

הכל 0Forך localFor
Totalconsumpexport

tion

חקלאיש1 ם Calendarות■ years /7/> rwivi

rearsAgricultural /
הכל סן  23,60385,173220,075244,158247,810100,292147,518VEGETABLESTOTALיד7,/ת

13,89649,078166,224177,160163,57048,503115,067Tomatoesעגבניות
3,7703,74110,18715,97215,80013,8002,000Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,74724,88529,60613,94115,665Carrotsגזר
וג0בה 4534,24414,2006,37610,7675,3775,390Peppersפלפל and gamba

יבש 1,1204,7553,6065,5027,1174,6262,491Dryנצל onions
1,5622,2601,3045444604600Cabbageנרונ

וברוקול' 1101211,2819903,6102,1101,500Cauliflowerכרובית and broccoli
898451,7682,8033,9008403,060Beetsסלק
171,1717721,60211,601Turnipsלפת

(סלרי) 002,7872575735730Celeryכרפס
5441,7852,7703,9375,0515,0510Beansשעועית
4681,5671,0304,9605,7555,010745Miscellaneousשונות

לשימורים 3,6005,1008,1507,2507,2500CANNINGאפונה PEAS
קלחים 3274,91331,46687,40070,75019,87350,877MAIZEתירס ON COB
אדמה 2,2578,45120,60212,35023,25623,2560POTATOESתפוחי

9901,2793,1322,4002,1001,900200SUGARמלונים MELONS

הכל סן ■ הדרי 83,390324,966558,135704,134564,46938,654525,815CITRUS1פרי TOTAL
64,114148,862182,312215,446183,20612,165171,041Shamoutiשמוטי

1,14377,88392,323143,550110,6864,597106,089Latesאפילים

12,98883,564252,271259,901199,33313,201186,132Grapefruitאשכוליות

5,0577,50916,15517,46913,74489112,853Lemonsלימונים

ומנדרינות 73389511,57449,75133,6507,50026,150Clementines]ל0(0עות and
mandarins

אחרים 556,2533,50018,01723,85030023,550Otherזנים varieties

הדרים ללא ,39,68852,11956,44948,74059,45059,4500FRUITפירות, EXCL. CITRUS

זיתים ANDוללא OLIVES

הכל סן .TOTAL

עץ 1,6463,84911,78213,80012,00012,0000Applesתפוחי

926012220050500Pearsאנ0ים
vmim65,1398011501,3001,3000Apricots

1,1037811,2112,5002,2602,2600Plumsשזיפים

35,10040,40040,72131,60041,95041,9500Grapes2ענבים'

1,8241,6901,8124901,8901,8900Otherאחר

1 Incl. produce from Judea, Samaira and Gaza Area,
2 Includes grapes for wine, alcohol and raisins.

עזה. ותבל שומרון מיהודה, תוצרת כולל 1

ולצימוקים. לכוהל ליין, ענבים נולל 2
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SLAUGHTERING OF
LIVESTOCK IN
SLAUGHTERHOUSES

חיים בעלי no*nuj
מטבח"ם בבתי

תשיח
1957/58

תשיר
1959/60

Yv)T\
1969/70

תשם
1979/80§1990§19911992

חקלאיות Agriculturalשנים yearsyears לוח Calendaiשנות
Headsראשים

כולל 90,722144,809185,878176,910186,206178,563173,566GRANDסך TOTAL

הכל סך . 28,04073,70879,74070,48660,35654,58251,055CATTLEבקר  TOTAL

ומבכירות 3,16514,23819,24731,57325,03621,44920,073Cowsפרות and heifers
ופרים 8,85619,59642,23531,85425,02723,94122,397Calvesעגלים and bulls

זכרים נקר, בני
< 9,543

14,9193,1934,4326,5565,8825,524Young stock, male

נקבות בקר, 8,7469,8702,2163,7373,3103,061Youngבני stock, female

ידוע 6,47616,2095,195411Notלא known

הכל סך  41,14835,46463,33821,83555,84551,77350,150SHEEPצאן S GOATS 
TOTAL

21,53435,63742,80084,58970,00572,20872,361OTHERאחר

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער חי 0שקל
כולל 12,97126,97037,89442,82037,52233,85232,689GRANDסך TOTAL

הכל סן . 8,52421,84131,05333,32627,91424,61423,092CATTLEבקר TOTAL

ומבכירות 1,3806,0858,30017,36514,37411,76711פרות ,027Cows and heifers

ופרים 3,6408,24120,11614,33511עגלים ,24010,75510,060Calves and bulls

זכרים בקר, בני
■\ QOC}

3,2627021,0611,5521,4101,395Young stock, male
נקבות בקר, בני

I ,;700
1,4401,108443748682610Young stock, female

ידוע 1,5192,813827122Notלא known

הכל 0ך  1,3211,0972,5321,0342,6532,4702,359SHEEPצאן 4 GOATS 
TOTAL

3,1264,0324,3098,4606,9556,7687,238OTHERאחר
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AGRICULTURAL BRANCH ACCOUNT
NET DOMESTIC PRODUCT
(VALUE ADDED), OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE

נקי מקומי תוצר
תפוקה מוסף), (ערך
בחקלאות ותשומה

החקלאות ענף חשבון

1992
PriceמחירQuantityכמות

1 yy/
198719881989199019911992198719881989199019911992

10חי 0מיליוני כלאחוז קודמתה.נוי, לעומת previousשנה yearPercent change on
NI Smillion1

תפוקה .17,653.1 6,760.78.62.90.07.45.6 5.19.613.2 14.17.19.67.11. GENERAL
AGRICULTURAL OUTPUT2חקלאית כוללת'

גידולים3 1.1

חיים בעלי 1.2
ותוצרתם

4,368.2 3,956.4
3,284.9 2,804.3

91
7.8

5.9
1.7

1.4
2.0

11.7
1.5

7.9 10.1
2.5 2.6

11.9
6.2

10.3 14.3
17.4 13.9

8.1
5.6

11.9
6.6

2.3
14.3

1.1 Crop products3
1.2 Livestock and

livestock products

כוללת תשומה .2
(קנויה תשומה 2.1

4,834.3 4,400.4
4,110.9 3,705.3

6.1
7.5

2.4
2.6

3.8
4.6

0.3
0.9

0.6 3.2
0.6 2.8

13.1
11.9

19.8 17.8
20.4 18.1

8.7
7.9

13.7
13.0

10.5
10.3

2. GENERAL INPUT
21 Input (purchased S

from intermediate
ביניים)4 produce)4ומתוצרת

בלאי 2.2723.4 695.12.00.90.42.66.9 5.119.816.3 16.313.317.811.82.2 Depreciation

מקומי תוצר .3
(12) נקי"

2,818.8 2,360.312.53.76.820.417.2 6.14.42.7 8.24.72.81.93. NET DOMESTIC
PRODUCT5 (12)

ותקבולים פיצויים .4187.0 147.0
4. COMPENSATION

AND OTHER RECEIPTS0נוספים*

נובעת הכנסה .53,005.8 2,507.35. INCOME
ORIGINATING IN AGRICULTUREמחקלאות (3+4)7

7(3+4)
עבודה שכר 111.1,מזה: 937.4Thereof: Wages

erduction1 At average prices of each year (see in
Details are given in Table 13.15. (see introduction).
Incl. investment in new plantations and forestry (see introduction).
Details of general input are given in Table 1321.
At lactor cost.
Incl. also special compensation for natural damage bynature (see introduction).
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 originating in nonprofit
institutions serving agriculture.

מבוא). (ראה שנה כל של ממוצע במחירי
מבוא). (ראה .13.15 בלוח נמצא זה נתון של פירו0

מבוא). (ראה ובייעור. צעירים במ0עים השקעות כולל
.13.21 בלוח נמצא הכוללת התשומה פירונו

"צור. גורמי במחירי
מבוא). (ראה 0בע נזקי בנין מיוחדים פיצויים גס כולל

נוספות הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה .6.7 בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני
החקלאות. ענף את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות

IS.

X



GENERAL INPUT IN
AGRICULTURE

בחקלאות כוללת nniwr

PriceמחירQuantityכמות
19911992

198719881989199019911992198719881989199019911992

ש"ח,נויליונ
שוםפים במחירים
NIS ח0ו11ותו

כל שינוי, קודמתהאחוז לעומת previousשנה yearPercent change on

at current
prices

הכל 4,400.34,834.42.4סך 6.13.80.30.6 3.213.119.8 17.88.713.710.5TOTAL
001,272.31פ1א ,334.20.4 13.43.20.90.2 2.51.826.1 26.71.77.15.1Feedingstuffs
299.6416.74.5מים 0.33.24.56.0 24.815.014.2 16.418.935.331.2Water

אריזה 224.3238.812.5חומרי 5.85.713.00.1 14.118.815.5 8.98.115.16.5Packing materials
וזבלים 169.9192.74.0רשנים 2.41.24.00.8 2.311.527.7 20.29711.412.6Fertilizer and

manure
שכורה 229.7246.07.5הובלה 6.33.48.31.0 8.530.112.9 11.63.413.48.2Transport (hired)

ותיקונים 147.8177.88.6חלפים 15.912.17.94.9 4.421.311.3 11.220.219.214.7Spare parts and ולכלים ל0רק0ורים
אחרים חקלאיים

repairs of tractors
and other
agricultural
implements

סיכה שמני 270.8302.51.7דלק, 4.71.03.65.9 3.11.726.2 0.724.610.75.4Fuel, lubricants
andוחשמל electricity

להגנת 208.2230.03.9רוומרים 5.510.80.23.1 5.814.611.1 877.015.714.0Plant and animal
והחי protectionהצומח

materials
זרעים 293.8334.71.1אפרוחים, 6.43.73.23.4 6.919.822.7 20.213.511.810.2Chicks, seeds and

(חומר seedlingsושתילים
breeding)רבייה)

materials)
ושונות 588.8637.64.8מינהל 7.811.32.33.0 0.824.016.3 19.915.915.9117Administration and

miscellaneous
695.1723.40.9בלאי 2.00.42.66.9 5.119.816.3 16.313.317.811.8Depreciation

9
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תעשייה

של עבודה שעות לא ואף וכדי) מחלה חופשה, ימי
משפחותיהם. ובני בעלים

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
הכנסה במס (החייב ואש"ל כלכלה ביגוד, טלפון,
וכדי). דיור שי, ארוחה, (כגון: בעין ותשלומים בלבד)

שלום "מלוה כלול 1983 אפריל ועד 1982 מיולי
הגליל".

המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
בגיליו מופיעות שאינן השכירים, בהעסקת הקשורות
לאומי, לכיסוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, נות
מס ופיצויים), פנסיה (השתלמות, לקרנות למבסחים,
אם ופנסיה פיצויים תשלומי מעסיקים, מס מקביל,
לשירות הוצאות חשבונו, על המעביד ע"1 שולמו

וכדי. המסעדה ולהחזקת עובדים הסעת
את כוללת שוטפים, במחירים חומרים, צריכת
עזר, חומרי אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות
קבלנית עבודה של עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים,
וכן אחרים ע"1 הוא בחומריו המפעל בעבור שנעשתה
ומבני ציוד 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 הוא, לצרכיו "צר שהמפעל המוצרים
ותמריצ1 סובסידיות כולל: אינו המפעל. ע"1 ששולמו
לשנים הפדיון נתוני ו14.5 14.4,14.1 בלוחות יצוא.

מוסף. ערך מס כוללים ואילך 1976
המפע של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
הגמורים המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת לים

"צ!ר. גורמי במחירי גמורים, בלתי ומוצרים
כהפרש מוגדר מפקדי מוסף) (ערך מקומי תוצר
לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה בין
הוצאות המפקח המקומי התוצר כולל זו הגדרה
הוצאות פחת, נסו, עקיפים מסים עבודה, לשכר
עסקיים ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת, כגון כלליות

המפעלים. של הרווח ואת אחרים

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 14.11 עד 14.8

ויותר. מועסקים
(14.13 (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
הבסיס בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות
של האחיד הסיווג לפי ב1989), (האחרון המדדים של

.'(1970) הכלכלה ענפי
החקירה) יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
הנמצאת כלכלית כיחידה המוגדר "המפעל" היא
אחת תעשייתית פעולה מבצעת אחד, במקום
שהיא פירמה, של מחלקה נפרדים. חשבונות ומנהלת

נפרד. כמפעל נחשבת עצמה, בפני יצרנית יחידה
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. אגורה  דהיינו עצמו,
נעשה (14.2 (לוח סקטורים לפי הסיווג סקסור.
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
כשכירים הוגדרו קיבוצים חברי ר14.10), 14.8 (לוחות
חודשים בארבעה כממוצע חושב השכירים ומספר

הנחקרת. השנה במשך נבחרים
המשפחה ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים
ומוצרי התעשייה מדדי נתוני הנחקרת. התקופה
דצמבר). עד (ינואר לוח לשנת מתייחסים תעשייה
1987 בשנת החל והמלאכה התעשייה סקר נתוני
התעשייה סקרי בעבר, לוח. לשנת הם אף מתייחסים
עד (אפריל תקציב שנת על מבוססים היו והמלאכה

מרס).
השעות את גם כוללים למעשה עבודה שעות
(כגון בתשלום היעדרות שעות כוללים ואינם הנוספות

.1986.46 מסי סכני פוסום ראה ו
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של מסיכומים שנתקבל כפי הייצור, גורמי במחירי
לשנת מותאמים 1987 והמלאכה התעשייה סקר

.1989 המדדים, בסיס
ואילך 1990 משנת התעשייתי הייצור מדדי
= 1989 ממוצע החדש: הבסיס לפי המתפרסמים
1989 של חדשים משקלים פי על חושבו ,100

מעודכנים. ואינדיקטורים
לשכיר עבודה לשעת בתשלום עבודה שכר מדד
תשלומים (למענ1 עבודה שכר מדד מחלוקת מתקבל
של קודמות) תקופות בעבור שכר והפרשי הדפעמ"ם
השכירים של בתשלום עבודה שעות במדד השכירים
היעדרות ושעות למעשה עבודה שעות הן (אלה

בתשלום).
לשעת "שכר מדר מחושב ,1989 בשנת החל
"שכר מדד של רציף כהמשך לשכיר" בתשלום עבודה
הירחון ראה: (הסברים לשכיר". נקוב יומי עבודה
 '"ג פרק  1990 ינואר 1 מסי לישראל, הסטטיסטי

.(n"ewn
עד 1983 לשנים בתעשייה והשכר הפדיון נתוני
פי על שנה, כל של ממוצעים במחירים הוצגו 1992

בהתאמה. לצרכן, המחירים מדד
עד 14.8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(14.11
מפעלים של חדש מדגם הוצא 1990 בשנת מדגמיים.
בסקר כמדגם והן התעשייה מדדי כמדגם הן המשמש
מפעלים כ2,000 הסקר במדגם .1990 התעשייה
מועסקים 5 שהעסיקו המפעלים כל את הכוללים
שנת של מייצגים רוודשים בארבעה בממוצע, יותר

ונובמבר). אוגוסט מאי, (פברואר, הסקר
גמורים, (מוצרים בסקר לסוגיו המלאי ערך נתוני
המאזן שנת בתחילת גלם) וחומרי בתהליך מוצרים
הותאמו הנ"ל) התקופה התאמת (לאחר ובסופה
של המחירים לממוצע הסקר ממפעלי אחד בכל
נתוני של האינפלציוני הרווח ניכוי לצורך זאת השנה;
המחירים מדד באמצעות נעשתה ההתאמה המלאי.
סקר לפרסום במבוא מובאים מלאים פרסים לצרכן.
מיוחדים פרסומים סדרת ,1990 והמלאכה התעשייה

להלן). רשימה (די 928 מסי
במחירים מוצגים בסקר הכספיים הנתונים כל
הפיכת הנקובה. הסקר שנת ממוצע מחירי  ארוידים
נעשתה אחיד למחיר שוםפים ממחירים הנתונים
החודשיים השכר ומדדי הפדיון מדדי באמצעות
(הסברים בהתאמה לצרכן, המחירים ומדד בתעשייה

הנ"ל). בפרסום הובאו מפור0ים
(14.12 (לוח בתעשייה. אדם כוח מבנה סקר
והמלאכה התעשייה סקר למדגם זהה הסקר מדגם

.1989 לתחילת מתייחסים הסקר נתוני .1988

מקורות
14.7 עד 14.1 בלוחות המובאים הנתונים
מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת נתקבלו
שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים דוחות על
ואומדן"). חישוב "שיטות לעיל: (ראה המדדים במדגם
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק
להלן). (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
נתקבלו 14.11 עד 14.8 בלוחות המובאים הנתונים
דו"חות על מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת

.(14.11 (לוח התעשייה של הכלכלי החשבון
וכולל מסים ללא  "צור גורמי במחירי חושבו הנתונים

ליצוא. והטבות סובסידיות
ערך, מניירות רווחים כוללות אחרות הכנסות
במספר וכוי. וציוד מבנים מהשכרת רכוש, ממכירת
מהשכרת הכנסות זה סעיף כולל יותר קטן מקרים
עמלות, מבנייה, הכנסות וציוד, מכונות מבנים,

הנהלה. ודמי ידע מכירת תמלוגים,
פרסומת, כוללות (לאעיקריות) כלליות הוצאות
וכוי. משפטיות הוצאות טלפון, דואר, שירותי ביטוח,
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

נטו. מימון והוצאות ההון
כתוצר מוגדר התעשייה במדדי התעשייתי הייצור

בתעשייה. המיוצר קבועים, במחירים המקומי,

ואומדן חישוב שיסות
מדדי .(14.7 עד 14.1 (לוחות התעשייה מדדי
ב" חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה
בתעסוקה שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, צור

הבסיס. לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר
חדשה סידרה מתפרסמת ב1990 החל המדגם.
תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
= 1989 ממוצע בסיס על מחושבת החדשה הסידרה

.100
הסטטיסטי ירחון ב ראה המדגם על נוספים פרטים

.1990 ,12 מסי מוסף לישראל
ענף כוללים אינם תעשייה מדדי ב1979, החל

היהלומים.
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם י

ל12 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 75
בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל שכבות
כאשר ,1/40 עד wn דגימה מנות עם משנה, ענף
כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים של לשכבות
במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות דגימה מנות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל 70"/0 העסיקו
מפעלים הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
הוצא שבה שיסה, באותה נערכת ההוספה חדשים.

המקורי. המדגם
אין שלמעשה מאחר התעשייתי. הייצור מדד
על חודשי ריווח המפעלים מן לקבל אפשרות
של המדד חישוב לצורכי המוסף בערך השינויים
באמצעות השינויים את מודדים התעשייתי, הייצור
במחירים פדיון מוצרים, "צור כגון: שונים, אינדיקטורים
את משקפים בהם שהשיינו"ם בהנחה, ועוד, קבועים
הירחון ראה נוספים פרטים המוסף. בערך השינויים

.1990,12 מסי מוסף.  לישראל הסטטיסטי
משנה ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
הענף. בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים
משו התעשייה הכל ולסך ראשי ענף לפי המדדים
בתוך משנה ענפי של המוסף לערך בהתאם קללים
ענפי עבור למשקלים' כמקור הכל. וסך ראשי ענף
הגולמי, המוסף הערך משמש ראשיים וענפים משנה
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בסקר שנכללו למפעלים שנשלחו שאלונים באמצעות סקרי במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו שנתיים
בתעשייה. אדם כוח מבנה נפ0 של הייצור כמויות על הנתונים התעשייה.

. חודשיים דו"חות על מבוססים (14.13 (לוח חשקיגולמי יתר כל לגבי הדררוות הדלק. ממינהל המתקבלים
תעשייה במפעלי חשמל צריכת על נתונים ישירות מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים

.15.5 בלוח מופיעים נתקבלו 14.12 בלוח המובאים הנתונים מהמפעלים.

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

בי: חלק  1988 והמלאכה התעשייה סקר 909 אי חלק ,1952 החרושת מפקד 26
וחומרים מוצרים בי חלק 1952 והתעשייה החרושת 41מפקדי

1990 והמלאכה התעשייה סקרי 928 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119
1961

(1866) והמלאכה התעויה מפקד ייתעש"תית "'"י1 ^^™X 198
פרסומים 13 הופיעו 1966 העבודה עלות סקר 280

1970 בתעשייה מקצועי אדם כוח 448
סכנ"ם פר0ןמ.ם 1.1.1982 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 785
u JJU u IJIU 'י בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799

(1960) D"iyvra D?IDWni yy"n 'TOT 10 1980/811984/85

447 n"iyvn



PHYSICAL AND FINANCIAL DATA

EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES,
TOTAL WAGES OF EMPLOYEES
AND REVENUE (Establishments
engaging employees(

וכספיים פיסיים oniro
ס"ה שכירים, מועסקים,

השכירים, של עבודה שכר
(מפעלים ופדיון

שכירים) המעסיקים
עבודה שכר סה

השכיריםשכיריםמועסקים של
EmployedEmployeesTotal wagesRevenue1
personsof employees

(אלפים) n"tu11n D'vxinnשיח NISאלפ* thousand
Monthly averages (thousands)במחיריםD'QOIKI

At current prices
1969 קודמת 210סידרה 223151923Former series 1969
1970223 2351781,0661970
1971231 2472111,3141971
1972244 2582551,6811972
1973247 2623152,1421973
1974254 2684463,2491974
1975255 2696674,7101975
1976263 2789316,4181976
1977270 2841,3639,5731977
1978275 2902,25716,7931978
21978 חדשה 263סידרה 2772,20015,123New series 19782
1979272 2874,29927,3341979
1980263 2789,70861,6011980
1981269 28623,964151,4431981
1982279 29555,004345,5111982
1983284 300143,743868,8551983

שח NISמליונ1 million
ממוצו1 שנהבמחירים בל של d>

At average prices of each year
19831458451983
1984285 3037274,5361984
1985283 2982,63817,4521985
1986285 3014,16125.3641986
1986 מעודכנת 297סידרה 3134,43726,829Updated series 1986
1987303 3195,87133,5131987
1988290 3076,76338,6181988
1989272 2897.66346,5351989
31989 חדשה 299סידרה 3198,27150,532New series 19893
1990297 3169,59660,1691990

§1991310 33111,73374,4651991§
1992323 34413,86988,4651992

1Incl.V.A.T.since 1976.
2 Since 1978, excl. the diamond industry  see introduction.
3 Data since 1989 are based on a new sample; see Methods

ofComputation andEstimation in the introduction.

ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED
PERSONS, BY SIZE GROUP AND
SECTOR (Establishments engaging
employees)
Monthly averages

.1976 מאז מוסף ערך מס כולל
מבוא). (ראה יהלומים תעשיית כולל לא ב1978 החל 2

ואו0דן חישוב שיטות ראה .erm מדגם על מבוססים ואילך 989ו נתוני 3
במבוא.

1992

ומועסקים, מפעלים
גודל קבוצת לפי
(מפעלים וסקטור

שכירים) המעסיקים
חודשיים ממוצעים

מועסקים
מועסקים(אלפים)מפעלים

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)
אחוזיםD'oVninמספרים
numbersAbsolutePercents הכל 17,928344.4100.0100.0TOTALסך

גודל Sizeקבוצת group
במפעל) המועסקים number)(מספר of employed persons in

establishment)
148,22720.945.96.114 594,23827.923.68.159
10192,66535.314.910.21019 202989921.35.06.22029
304981430.44.68.83049
509959240.63.311.85099 10029936458.42.017.0100299 300+129109.60.731.8300+

Sectorסקטור
17,403256597.074.5Privateפרטי

49749.32.814.3Histadrutהסתדרותי
2838.60.211.2Publicציבורי
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של עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים,
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי שכירים,

עבודה) לשגר (פרט חודש1 ממוצע

ראשיסמל ענף

D'Vyoo
Establishments

(אלפים) מועסקים
Employed persons (thousands)

שכירים

(אלפים)

19921990§199119921990

הכל12 17,928316331344297סך

והציבה10 614443כרייה

וטבק1112 משקאות 2,04448505146מזון,

44513121212טקסטיל13

2,30636363834הלבשה14

ומוצריו15 4514454עור

ומוצריו16 2,77515171813עץ

ומוצריו17 2636776נייר

לאור18 והוצאה 1,65218181917רפוס

ופלסטיק19 גומי 69915161712מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 28320191919מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 846912139מוצרי

בסיסית22 1545665מתכת

מתכת23 3,26442464839מוצרי

613910109מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 1,03845464743ציוד

הובלה26 31518191918כלי

71999118שונות28

INDUSTRY 450



ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND
TOTAL WAGES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH
(Establishments engaging employees)
Monthly average (except wages(

Employees (thousands)
ומשכורת עבודה שגר סה
שיח) (מיליוני שניחם של

Total wages and salaries
of employees (NIS million)Major branchCode

§199119921990§19911992

3103239,596.311,733.313,868.7TOTAL12

34183.5227.8291.1Mining and quarrying10

48491,124.51 ,353.01,550.6Food, beverages and tobacco1112

1212296.1333.0390.7Textiles13

3536536.7632.6769.3Clothing and madeup textiles14

4474.093.8114.3Leather and its products15

1415292.3361.8461.3Wood and its products16

66183.9214.9259.8Paper and its products17

1718488.3574.6694.1Printing and publishing18

1314300.7381.4470.3Rubber and plastic products19

1919819.9967.01,141.0Chemical and oil products20

1112269.9385.6484.6Nonmetallic mineral products21

56158.42005239.6Basic metal22

43441,284.21,592.01,821.6Metal products23

99308.5362.3435.2Machinery24

45462,130.72,631.53,090.8Electrical and electronic equipment25

1819892.71,113.31,270.3Transport equipment26

810252.0308.2384.1Miscellaneous28
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REVENUE, BY MAJOR
BRANCH (Establishments
engaging employees)
NIS million

ראשי ענף לפי פדיון,
המעסיקים (מפעלים

שכירים)
ש"וו מיליוני

ראשיסמל 19911992Major§1990ענף branchCode

הכל12 60,169.474,465.388,464.7TOTAL12סן

וווציבת10 1,149.31,310.21כרייה ,833.0Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 11מזון, ,398.813,994.016,568.9Food, beverages and tobacco1112

2,568.72,996.73,383.2Textiles13טקסטיל13

2,894.83,473.14,265.0Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 446.9601.4781.8Leatherעור and its products15

ומוצריו16 1עץ ,694.72,136.92,572.8Wood and its products16

ומוצריו17 1,539.61נייר ,840.82,137.2Paper and its products17

לאור18 והוצאה 2,473.02,931.03,605.1Printingרפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 3,041.53,870.94,594.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפ200 ומוצרי כימיים 7,279.08,574.510,289.4Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 2,247.93,670.74,320.4Nonmetallicמוצרי mineral21
productsמתכתיים

בסיסית22 1,403.11,935.62,121.5Basicמתכת metal22

מתכת23 6,188.57,459.68,608.4Metalמוצרי products23

1מכונות24 ,568.01,799.42,319.4Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 9,190.211,672.813,797.4Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 3,594.34,373.04,938.1Transportכלי equipment26

1,491שונות28 1,824.72,328.3Miscellaneous28י.
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INDICES OF INDUSTRY
(Establishments engaging employees)
INDUSTRIAL PRODUCTION,
REVENUE, EMPLOYMENT
AND WAGES (Indices(

n"e1vnn ■ot(
שכירים) o'^Djmn D>Vpsn(

פדיון, תעשייתי, "צור
עבודה ושכר תעסוקה

(מדדים)

לשעת שכר
תעשייתי עבודה"צור ovuבתשלום עבודה
IndustrialDTDVU'|noשכיחם לשכיר*של
productionEmployeesRevenue'Wages ofPaid hourly

employeeswages
per employee2

1978=100.0=1978 ממוצע :הבסיס: AverageBase
שוטפים Atבמתירים current prices

195815.739.51.01.54.01958
195918.042.7174.21959
196020.345.41.94.41960
196123551.22.34.71961
196226.65652.02.85.21962
196330.461.32.53.55.81963
196434.664.43.04.16.41964
196538.165.43.44.77.31965
196638.764.13.55.3851966
196737.460.73.65.19.01967
196848.169.84.76.29.31968
196955.877.05.57.29.61969
197061.081.96.48.410.81970
197167.585.07.810.012.01971
197275.589.710.012.013.61972
197379.690.612.814.916.81973
197483.193.219.421.123.01974
197585.293.928.329.632.51975
197688.996.338.641.442.91976
197794.698.157.361.163.01977
1978100.0100.0100.0100.0100.01978
1979105.2103.3180.9195.318651979
1980102.099.4405.2440.2430.01980
1981108.4101.9996.41,090.61,055.31981
1982109.4103.92,253.72,476.32,381.31982
1983113.2105.75,666.16,450.56,083.71983

D'ysnnnמחירי dשנה גל של
Average prices of each year

ממוצע .1983AverageBase=100.0=1983הבסיס:
198398.0101.0101.31983
1984104.9100.9520.2462.2490.11984
1985107.9100.62,032.71,845.51,807.81985
1986111.8101.52,947.62,922.02,821.11986
1987117.2103.63,704.53,873.03,717.01987
1988113.599.94,274.54,485.84,518.41988
1989111.793.75,147.55,084.95,477.31989

ממוצע 1989AverageBase=100.0=1989הבסיס:
1990106.399.2119.8116.9117.41990
1991113.5103.3§147.1§141.4136.51991
1992122.8107.4174.8167.3152.21992

1 Incl. V.A.T. as of 1976.
2 The data are a continuation of those published till the end of

1988 by the name 'Daily nominal wage per employee"  see
introduction.

מוסף. ערך מס כולל נ1976 החל 1

בשם פורסמה 1988 סוף שעד הסידרה של רציף המשך הינם הנתונים 2
מבוא. ראה  לשכיר נקוב יומי עבודה שכר מת1
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(מדדים) ראשי ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור

100.0= 1989 הבסיס:

ראשי njj/

תעשייתי "צור
Industrial production

Weight1
19911992

הכל12 100.0113.5122.8סך

/חציבה10 2.88115.0122.2נר"ה

וטבק1112 משקאות 12.24102.8105.7מזון,

3.92113.7116.5טקסטיל13

4.53116.7127.5הלב™14

ומוצריו15 0.77120.5137.6עור

ומוצריו16 3.27120.4135.3עץ

ומוצריו17 2.41106.9114.5נייר

לאור18 והוצאה 5.41102.2111.5דפו0

ופלסטיק19 נומי 5.05124.3140.8מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 10.74109.3120.7מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 3.26156.0180.4מוצרי

בסיסית22 1.91138.6144.7מתכת

מתכת23 13.52116.8123.9מוצרי

3.17100.4113.1מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 17.45113.7121.8ציוד

חשמלי250253 3.26111.1118.9ציוד

אלקטרוני254256 14.19114.3122.5ציוד

הובלה26 6.79109.4118.2כלי

2.68106.3124.6שונות28

מבוא. ראה  1989 משקלי כדבר 1

.14.5 ללוח 2 הערר. ראה 2
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH
(Indices)

Base: 1989 = 100.0

שכירים של עבודה שכר
Wages of employees

לשכיר בתשלום niiav r\wft dbj
Paid hourly wages per employee

Major branchCode

19911992219911992

141.4167.3136.5152.2TOTAL12

142.1181.8135.9170.3Mining and quarrying10

136.3156.1136.3147.9Food, beverages and tobacco1112

135.8159.7134.9153.4Textiles ■13

134.7163.9131.2147.1Clothing and madeup textiles14

138.7169.5123.5139.9Leather and its products15

144.5185.1133.2153.7Wood and its products16

142.0172.0138.6157.7Paper and its products17

146.1176.8142.4162.4Printing and publishing18

145.6179.7132.9148.8Rubber and plastic products19

142.2167.8144.6167.7Chemical and oil products20

159.2201.3126.8142.6Nonmetallic mineral products21

141.0169.1129.4136.7Basic metal22

140.3160.7134.3147.4Metal products23

135.8163.1137.1156.2Machinery24

142.0166.8141.2158.2Electrical <S electronic equipment25

129.7156.3138.3155.5Electrical equipment250253

144.0168.5140.8158.3Electronic equipment254256

145.2165.6140.3158.9Transport equipment26

141.4175.9128.4138.5Miscellaneous28

1 For 1989 weights  see introduction.
2 See note 2 to table 145.
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices(

ושכירים, תעשייתי ייצור
מקובץ משנה ענף לסי

(מדדים)
Base: 1989 = 100.0 הבסיס:

"צור
שכיריםתעשייתי

IndustrialEmployeesBranchענףסמל
Codeproduction

1991199219911992

כולל12 113.5122.8103.3107.4GRANDסן TOTAL
הכל10 סך ■ והציבה 115.0122.2105.6113.1Miningכרייה and quarrying  total

אבן101,102 טחינת גריסה, ,,ij'xn163.7189.0121.7135.0Quarrying, crushing,
רוול grindingוכריית of stone and sand pits

נפט,103 מלחים, מתכות, 96.697.096.1100.0Saltהפקת pan operation, crude oil

ומחצבים104,108 טבעי גז andגולמי, natural gas wells, mining
ofאחרים metals and other minerals

1112■ וטבק משקאות ,102.8105.799.1100.6Foodמזון, beverages and tobacco
הכל סל total

ועופות110 בשר 114.9120.999.4100.3Preparationעיבוד and preserving
מטבח"ם ofובתי meat and poultry

and slaughterhouses
וגלידה112 חלב 103.7109.797.698.8Dairyמוצרי products and ice cream

וסירות111,113 ירקות דגים, 101.691.187.779.0Canningשימורי and preserving fish,
vegetables and fruit

שמן114,115 מוצרי ,106.3111.092.788.3Oilשמן, oil products and
margarineומרגרינה

וגריסתה116 תבואה 103.8112.099.9101.3Grainmillטחינת products
ובצק117120 מאפה 95.8101.299.9104.2Bakeryמוצרי and noodle products
וממתקים122 116.1126.2112.11197Chocolateשוקולד and sweets
לנמא128 מזון 95.2103.499.4104.5Foodתעש"ת industry, n.e.s.

סוכר) .incl)(כולל sugar)
חריפים123,124 ומשקאות ,91.7104.694.4104.3Beerבירר. wine and spirits
קלים125 110.099.0119.5123.7Softמשקאות drinks
טבק126 108.4109.3102.8106.0Tobaccoמוצרי products

הכל13 0ך  113.7116.597.299.8Textilesטק0טיל  total

של130,131 ושחרה סלילה ,101.3102.086.777.3Spinningטו"ר., winding and inter
כותנה) ניפוט V7D) D'oinweaving (incl. cotton gins)

סינתטיים132 חוטים 87.989.3Manufacture§96.4104.6§תעשיית of synthetic yarn
ברים133 90.587.1Weaving§108.4104.7§אריגת of fabrics
הדפסה134 ליבון, ,115.5139.191.3110.2Dyeingצביעה, bleaching, printing

חוטים של andואשפרר. finishing of yarns
andובדים fabrics

בדים135 142.5136.1129.0142.3Knittingסריגת mills

לנמא138 טקסטיל 171.5221.3234.2268.7Textileתעשיית 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)
Base: 1989 = 100.0 הבסיס:

"צור
תעשייתי

IndustrialEmployeesBranchענףסמל
Codeproduction

1991199219911992

הכל14 0ך  27.5104.1108.9Clothing)116.7הלבשה and madeup textiles 
total

ומתפרות140 עליונה ,116.2129.7103.4109.0Outerwearהלבשה incl. tailors and

dressmakersבגדים

תחתונה141 123.4124.7102.7106.2Underwearהלבשה

ומוצרי142,148 טק00יל 109.4121.3112.5113.3Finishedמוצרי textile goods and

לנמא wearingהלבשה apparel, n.e.s.

הכל15 סר  ומוצריו 120.5137.6112.8116.5Leatherandעור itsproducts  total

116.9119.5110.7109.9Tanneriesבורסקאות150

נעליים151 115.9132.2109.8114.5Manufacture"צור of footwear

לנמא158 ותחליפיו, עור 146.9182.2125.2126.0Leatherמוצרי products, n.e.s.

הכל16 0ך ■ ומוצריו 120.4135.3114.8726.3Woodעץ and its products  total

עץ160 של בסיסית rvtuvn106.7114.0104.8108.6Basic manufacture of wood

ושעם161 עץ 136.2165.3144.9155.0Woodמוצרי and cork products

162165 ובניין (רהיסים 123.21395116.5129.2Carpentriesנגרות for furniture and

מרפדיות) buildingבולל (incl. upholstery)

הכל17 70  ומוצריו 106.9114.5100.0104.5Paperנייר and its products  total

נייר170 של בסיסית f<"iwn109.5113.693.297.9Basic manufacture of paper

andוקיטון cardboard
וקרטון171 נייר מוצרי 106.0114.8102.5106.8Paperתעש"ת and cardboard products

הכל18 סן  לאור והוצאה 0101102.2111.5105.6111.7Pirntingandpublishing  total

ספרים.180,181 של לאור main88.196.297.9105.9Publishing of books,

עת וכתבי newspapersעית1נים and
periodicals

ליתוגרפיה182 ופוס, .113.6123.2111.3114.7Printingבתי lithography and

zincographyוצינקוגרפיה

116.7147.6134.4156.9Bookbindingכחניות183
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industrial production and ושכירים, תעשייתי "צור
employees, by aggregated מקובץ משנה ענף לפי
MINOR BRANCH (Indices) (cont.) ClUJOn) (D'TTO)

Base: 1989 = 100.0 :O'OJil

"צור
שכיריםתעשייתי

IndustrialEmployeesBranchענףסמל
Codeproduction

1991199219911992

19 ופלסטיק גומי 124.3140.8109.0117.7Rubberandplasticproductsמוצרי 
הכל totalסל

לצמיגים190 (פרס נומי 130.6144.283.668.9Rubberמוצרי products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 וחידוש 97.1108.791.886.3Manufacture"צור and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פלסטיים193 1265143.7114.3127.7Plasticמוצרים products

20 נפט ומוצרי כימיים 109.3120.794.4955Chemicalמוצרים andoil products 
הכל totalסל

בסיסית200 כימית 111.9114.397.397.1Basicתעשייה chemical industry
תרופות201 118.4140.187.099.1Pharmaceuticalתעשיית industry

ס'נתס"ם202,203 ניקוי חומרי ■סבון, 91.492.095.185.1Soaps, synthetic detergents
andותמרוקים cosmetics

ולכות204 113.2137.5105.0115.5Varnishesצבעים and lacquers
הדברה205 חומרי ,97.2105.999.699.5Insecticidesתעשיית fungicides and

disinfectantsוחיטוי
לנמא206,208 כימ"ם 109.0129.293.490.4Chemicalמוצרים products, n.e.s.

נפט) זיקוק .incl)(כולל oil refining)

מינרלים21 156.0750.4115.8128.0Nonmetallicמוצרי mineral
הכל סל  productsאלמתבת"ם  total

וסיד210,214 חימר מלט, ,182.7208.9123.6137.2Cementמוצרי clay and lime
products

זכוכית211 ומוצרי 140.5159.0100.4121.5Glassזכוכית and glass products
קרמיקה212 135.6155.1106.9119.7Ceramicמוצרי products

מינרלים213,218 138.3163.2112.0120.1Nonmetallicמוצרי mineral
לנמא .productsאלמתכת"ם n.e.s. (incl.
מלט) "צור manufacture(כולל of cement)

הכל22 סל  בסיסית 138.6144.7106.8116.2Basicמתכת metal  total

ברזל220 של בסיסית 164.0145.5100.593.8Ironתעשייה and steel basic industries
ופלדה

ולפלדה221 לברזל יציקה 133.0151.278.481.7Ironבתי and steel foundries
אלברזיליות222 מתכות 118.4128.7128.2144.9Nonferrousתעשיית metal industry
מתכת223 147.3161.8110.8140.1Metalצינורות pipes
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.(

ושכירים, תעשייתי "צור
מקובץ משנה ענף לפי

(המשך) (מדדים)
Base: 1989 = 100.0 הבסיס:

"צור
onowתעשייתי

IndustiralEmployeesBranchענף0נ!ל
Codeproduction

1991199219911992

הכל23 סל  0תכר1 /ojv7116.8123.9107.1109.7Metal products  total
ארמסורה230 111.1113.494.9100.0Plumbingמוצרי fixtures
פת231 85.492.096.0102.7Tinwareמוצרי products
ומוצריו232 134.4147.4117.9112.3Wireתיל and wire products
לנישול233 ומכשירים 78.574.196.680.4Heatingכלים and cooking

לחשמל"ם) (פרט equipmentולחימום (nonelectrical)
עבודה234 כלי ,127.8117.5105.1101.1Cutleryסכום, tools and

accessories
מבניים235 מתכת 146.9177.5125.3145.1Structuralמוצרי metal products
132.4143.4125.9136.2Metalמסגריות236 workshops
אחרים237 וציפו"ם 134.3132.9151.5157.1Galvanizingגילוון and other

metal coating
Metal furniture 238

למתכת
מתכת 112.9134.6112.0123.5רהי0י

לנמ"א239 מתכת 95.492.189.580.9Metalמוצרי products n.e.s

הכל24 \o  100.4113.1101.4105.6Machineryמכונות  total
לחקלאות240 119.2126.0102.6105.4Agriculturalמכונות machinery
ולבניין241 לתעשייה 99.0105.9102.5106.8Industrialמכונות and building

machinery
למסחר242 לשירותים, 91.6120598.5103.9Commercialמכונות and domestic

בית machineryולמשק
ציוד243 מדחסים, ,106.6105.6104.9106.8Pumpsמשאבות, compressors,

התפלה ומיתקני pumpingשאיבה equipment and
water desalination

25 ואלקטרוני '<omn ציור
הכל סל

113.7121.899.6102.6Electrical and electronic
equipment total

חשמליים250 .96.6113.997.0מנועים 101.2Electrical motors and
transformers

חשמלית251,252 להתקנה 123.2126.598.4105.5Electricalציוד supplies (incl.

סוללות (כולל batteriesולמאור and
(accumulatorsומצבר'ם)

בישול253 וכלי בית 60.057.573.767.4Domesticכלי electrical
appliancesחשמליים

מכשירי254256 רדיו, ,114.3122.5100.5103.0Radiosמכשירי gramophones,
ור^רו1ו1"ורו 77communicationו0ר" and
LJ 1 KJJIJ1 /C///

(כולל electronicאלקטרוניים equipment (incl.
(televisionטלויזיה)

הכל26 סל  הובלה 109.4118.2103.0103.9Transportכלי equipment  total
אופנועים,260 מכ11י11ז, 110.6118.4102.6105.4Manufacture"צור of cars,

וחלקיהם ,motorcyclesקטנועים motor scooters
and their parts

שיט262,263 כלי של ותיקון 109.0118.2102.4102.6Manufacture"צור and repair of
seacraft and aircraft

לנמא268 חובלה 121.4121.1155.7175.3Transportכלי equipment, n.e.s.

הכל28 0ך  106.3124.6110.6125.5Miscellaneousשונות  total
ומכשירי280,281 מדויקים מכשירים

וצילום אופסיקה
104.3119.4113.2126.5Precision, optical and photo

graphic instruments
חן282,283 וחפצי 98.2117.0103.9119.8Manufactureצורפות of jewellery

and objects d'art
לנמא284,288 שונות 125.5152.0118.9135.4Miscellaneousתעשיות manufacturing

ומוצרי משרד כלי .n.e.s(כולל (incl. office equipment
ודומיהם) מקש basketקליעה work, straw plaiting

and the like)
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SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS
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
המשפטי הארגון

המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

מועסקים
opl711Dn(אלפים)מפעלים□'ponin

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

TWiV)yearsBudget
o>n1D1nK□.1■□מספרים
numbersAbsolutePercents

1968/695,994194.51968/69
1969/705,733205.91969/70
1970/715,926216.41970/71
1971/726,165229.71971/72
1972/736,600243.01972/73
1975/766,278258.51975/76
'1975/765,857250.81975/76'
1976/776,457259.41976/77
1977/786,433262.31977/78
1979/806,480280.91979/80
1980/816,079267.41980/81
1981/826,392275.21981/82
1982/836,463283.81982/83
1983/846,499290.71983/84
1985/866,799299.81985/86

niieiCalendar years
19877,302309.21987
19887,315299.51988

חדשה Newסדרה Series
הכל סן ■ 19908,642299.3100.0100.01990 TOTAL

גוד7 Sizeקבוצת group
במפעל) מועסקים number)(מספר of employed

persons in establishment)
593,87625.444.88.559
0141,55618.418.06.11014
151968411.47.93.81519
202451511.36.03.82024
25293399.13.93.02529
304969826.08.18.73049
509950634.75.911.65099
10029933352.93.817.7100299
300+135110.21.636.8300+

המשפטי הארגון Typeצורת of legal organization
אווד אדם 1,81415.421.05.2Singleבבעלות owner

שותפים מספר 6576.27.62.1Partnershipבבעלות
פרסית מניות 5,567170.964.457.1Privateחברת limited company
ציבורית מניות 26181.83.027.3Publicחברת limited company

שיתופית2 31618.93.76.3Cooperativeאגורה society2
ידוע) לא (כולל 276.10.32.0Otherאחר (incl. not known)

1 Excl. diamonds industry as of 1975/76.
2 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not

registered as separate legal units.

ב975/76ו. הרול יהלומים תעשיית כולל לא
משפטיות כיחידות רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל 2

נפרדות.
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ESTABLISHMENTS AND
EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND
NATURAL REGION
(Establishments with 5 and
more employed persons(

לפי ומועסקים, מפעלים
טבעי ואזור נפה מחת,
המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

1990

טבעי ואזור 1פה ,nnr<
מפעלים

Establish
ments

D'j7OV1n
(אלפים)

Employed
persons

)thousands)

Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

Distirct, subdistrict
and natural region

אחוזיםמורולטיםמספרים

numbersAbsolutePercents

כוללי 8,642299.3100.0100.0GRANDסן TOTAL1

n^ujn1 47416.05.55.4JERUSALEMמחוז DISTRICT

יה1דה 44914.35.24.8Judean.הרי Mountains

יהודה 251.70.30.6Judeanשפלת Foothills

הצפון 1,18251.613.717.2NORTHERNמחו? DISTRICT

:Thereofמזה:

גולן 90.30.10.1Golanנפת SubDistirct

צפת 1285.81.51.9Zefatרפת SubDistrict

:Thereofמזה:

תולה 663.20.81.1Hulaעמק Basin

חצור 161.10.20.4Hazorאזור Region

כנרת 763.30.91.1Kinneretנפת SubDistirct

:amThereof:

682.80.80.9Kinerotכנוות

יזרעאל 48119.95.66.7Yizreelנפת SubDistrict

\n<u בית 362.20.40.7Betעמק Shean Basin

inn PW111.20.10.4Herod Vally

כוכב 40.30.10.1Kokhavרמת Plateau

יזועאל 1056.41.22.1Yizreelעמק Basin

מנשה 160.60.20.2Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 3099.23.63.1NazarethTirenהרי Mountains

עכו 48822.25.67.4Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 2399.12.83.0Westernגליל Lower Galilee

יהיעם 823.50.91.2Yehiamאזור Region

אילון 70.60.10.2Elonאזור Region

נהריה 955.51.11.8Nahariyyaאזור Region

ענו 653.60.71.2Akkoאז1ר Region
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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
סבעי ואזור נפה מחוז,

(מפעלים (המשך)
מועסקים 5 המעסיקים

ויותר)

1990

0בעי ואזור 11nb,נפה
מפעלים

Establish
ments

מועסקים
(אלפים)

persons
)thousands)

Establish
ments

Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

D'lאחומוחלטיםמספרים

numbersAbsolutePercents

nD'n 1,18246.513.715.5HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 91836.610.612.2Haifaנפת SubDistirct

חדרה 2649.83.03.3Haderaנפת SubDistirct

:TxmThereof:

הכרמל 181.40.20.5Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 40.30.10.1Zichronאזור Ya'akov Region

חדרה 1696.92.02.3Haderaאזור Region

המרכז rinn1,65777.519.125.9CENTRAL DISTRICT

השרון 34910.64.03.5Sharonנפת SubDistrict
תקוה פתח 74029.88.610.0Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון 18812.12.24.0Southernררום Sharon

תקוה פתח 55217.66.45.9Petahאזור Tiqwa Region

12021.01.47.0Ramlaנפתרמלה SubDistrict

רחובות 44816.25.25.4Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 1297.81.52.6Rehovotאזור Region

לציון ראשון 3198.53.72.8Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,32674.038.524.7TELמחוז AVIV DISTRICT

הדרום 68131.27.910.4SOUTHERNמחוז DISTRICT

40019.84.66.6Ashqelonנפתאשקלון SubDistirct

מלאכי 422.10.50.7Malakhiאזור Region

לכיש 904.41.01.5Lakhishאזור Region

אשרור 1578.11.82.7Ashdodאזור Region

אשקלון 1115.21.31.7Ashqelonאזור Region

שבע באר 28111.43.23.8BeerShevaנפת SubDistrict
\i\nrThereof:

בשור 371.40.40.5Besorאזור Region

שבע באר 1342.91.51.0Beerאזור Sheva Region
הנגב 434.30.51.4Negevהר Mountains

ושומרון2 1402.41.60.8JUDEA■הודה AND SAMARIA2

:Thereofמזה:

טוליברם 480.90.60.3TulKarmנפת SubDistirct

1 Excl. diamond industry.
2 Israeli establishments.

יהלומים. תעשיית כולל לא 1

ישראליים. מפעלים 2
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ESTABLISHMENTS, EMPLOYED
PERSONS AND MANHOURS
WORKED, BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more
employed persons(

ושעות D'pouin ,D^von
שכירים, של למעשה עבודה

(מפעלים ראשי ענף לפי
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים

1990

ראשי0מל Establishענף
ments

D'(7OiJID
Employed persons

עבודה שעות
של למעשה

שכירים

(מיליונים)

Major branchCode הכל סן
(אלפים)

Total
)thousands)

מזה:

שנירים
(אלפים)

Thereof:
employees
)thousands)

Actual
man hours
worked
byem
ployees
)millions)

שנה םוף
End of year

חודשי ממוצע
Monthly average

שנתי סה
Annual total

הגלי12 8,642299.3295.8583.4TOTAL112סך

ורוציבר.10 573.53.57.3Miningנר"ה and quarrying10

ונובק1112 משקאות ,1,06946545.990.6Foodמזון, beverages and
tobacco

1112

31412.012.024.6Textiles13טקסטיל13

1,22433.733.163.2Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 1873.53.46.6Leatherעור and its products15

ומוצריו16 77211.611.021.5Woodעץ and its products16

ומוצריו17 1656.56.414.3Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 83316.315.932.5Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 נומי 45614.614.527.0Rubberמוצרי and plastic
products

19

נפט20 ומוצרי כימ"ם 21719.419.440.7Chemicalמוצרים and oil

products
20

מינרלים21 3548.88.517.9Nonmetallicמוצרי mineral21

productsאלמתנת"ם

בסיסית22 1344.64.59.4Basicמתכת metal22

מתכת23 1,42239.038.573.5Metalמוצרי products23

3729.79.618.9Machinery24מכונות24

ואלק0ר!ני25 חשמלי 55443.643.684.7Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 19218.118.135.2Transportכלי equipment26

3207.97.915.5Miscellaneous28שונות28

ל/> יהלומים.1 ת^י1"ת .I*ולל diamond industry.1 Exc
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ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons)
NIS million, at average prices of 1990 1990

של הכלכלי IQUinn
המעסיקים (מפעלים התעשייה

ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחירי ש"ח, מיליוני

כרייה
נזיון.

עורמשקאות
ומוצריוהלבשהטקסטילוטבקוהציבה

הכלי MiningFoodTextilesClothingLeatherסך
andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

12101112131415Codeססל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .133,264.7481.68.098.21 ,709.41,176.5339.11 . Sales to local market

ליצוא מכירות .215,930.0618.51,163.2574.6997.59.22. Sales to exports
ותיקונים עבודות .3984.014.571.041.494.603. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .422.800.90004.Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .550,201.51,114.59,333.32,325.42,268.6348.35. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .6575.756.685.724.913.11.06. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסות0ר .750,777.21,171.29,419.02,350.32,281.8349.37. Incometotal (5+6)

מ>אי
גמורים מוצרים במלאי גידול .878.816.76.70.54.84.0

Inventories
8. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .989.63.414.42.818.14.99. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .1029,440.4535.76,616.61,617.61,360.3210.310. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריות(חרושת) תשומות .1129,530.0539.16,602.11 ,620.4'1,342.2205.411 . Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .123,057.844.8556.796.7135.627.012. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1350,698.51,154.49,425.72,350.82,286.6353.313.Grossoutput (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .1421,168.5615.42,823.6730.5944.4147.914. Census domestic product (1311)
(2ו14) גולמי מקומי תוצר .1518,110.6570.62,266.9633.8808.8120.815. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.112,618.2272.41 ,484.4421.7632.887.815.1 Wages and salaries

ודיור מבנים שכירת .15.2528.018.3105.924.942.96.715.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רווה .15.34,964.4279.9676.6187.2133.126.315.3 Profit and return to capital

הצמדה והפרשי ריבית כולל נטו, 2,490.326.0411.6154.0150.0265Netמימון financing, including interest and
linkage differentials



ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons) (cont.)
NIS million, at average prices of 1990 1990

של הכלכלי |13ejnn
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחיר1 שיוו, מיליוני

מוצרי

מינרליםמוצריםמוצרידפוס
Wאלכימייםגומיוהוצאהנייר

מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPirntingRubberנפטNon
and itsand itsandandChemicalmetalic
productsproductspublishplasticand oilmineral

ingproductsproductsproducts

161718192021Codeסמל

Incomeהבנםות
מקומי לשוק מכירות .11,095.01,274.41,746.21,591.53,473.51,818.01 . Sales to local market

ליצוא מכירות .299.258.526.1878.42,631.226.02. Sales to exports
ותיקונים ענודות .31.95.138.020.9355.82.03. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .40000.51.504. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .51,196.11,338.01,810.32,491.36,462.01.846.05. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .611.943.240.118.040.135.96. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותסך .71,207.91,381.21,850.42,509.36,502.11,881.97. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .89.39.31.51.837.72.4.8. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .96.510.212.017.843.79.09. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .10725.2894.3913.51,433.04,106.61,136.410. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריותוחרושת) תשומות .11718.7904.4901.51,415.24,150.31.127.411. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .1292.060.8135.0157.0356.7108.612. General input

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .131,217.21,390.51 ,848.92,511.26,464.51,879.4

Output
13. Gross output (7+8)

מקונו1 Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14498.5486.1947.41 ,096.02,314.1752.014. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15406.5425.3812.4938.91,957.5634.415. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.1317.9261.3578.0451.01,151.8369.515.1 Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.221.714.538.825.615.718.015.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רווח .15.367.0149.5195.5462.4789,9255.915.3 Profit and return to capital

הצמרה והפרשי ריבית כולל נ0ו, 56.865.063.0214.3212.987.6Netמימון financing, including interest and
linkage differentials

ו



ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons) (cont.)
NIS million, at average prices of 1990 1990

של הכלכלי החשבון
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחירי ש"יו, מיליוני

ם
z

שונות
Miscella
neous

גלי
הובלה

Transport
equipment

ציוד

חשמלי
ואלקטרוני
Electir
cal and
elec
tronic

equipment

מכונות
Machinery

מוצרי
מתכת
Metal
products

ronn
בסיסית

Basic
metal

Code 28 26 25 24 23 22 סמל

Income
1 . Sales to local market
2. Sales to exports
3. Work and repairs
4. Fixed assets produced for own use
5. Total industrial income (1+2+3+4)
6. Nonindustrial income
7. Incometotal (5+6)

Inventories
8. Increase in stock of .finished

and unfinished products
9. Increase in stock of materials

Purchased input
10. Main inputoutlay
11. Main inputconsumption (109)
12. General input

Output
13.Grossoutput (7+8)

Domestic product
14. Census domestic product (1311)
15. Gross domestic product (1412)
15.1 Wages and salaries
15.2 Building and equipment rentals
15.3 Profit and return to capital

Net financing, including interest and
linkage differentials

989.33,374.1951.23,718.4864.3564.0
170.01,695.1315.74,060.91,872.5733.7
42.5110.457.5117.18.42.7

00.10.119.600.2
1,201.85,179.81,324.57,915.92,745.11 ,300.6

6.639.018.8121.012.37.4
1,208.45,218.81 ,343.38,036.92,757.41,308.0

5.8164.15.059.370.821.9

32.123.025.287.14.413.6

820.52,601.7761.33,573.61,327.7806.1
852.62,578.7786.53,660.71,332.2792.6
59.9332.385.3618.7104.686.4

1,286.1 2,828.1 8,096.2 1,348.2 5,054.6 1,202.6

350.12,476.0561.74,435.51 ,496.0493.5
290.22,143.7476.43,816.81,391.4407.2
203.31,688.0412.22,766.81,219.0300.4
6.761.114.181.417.014.6

. 80.2394.650.1968.6155.492.2

64.5 160.5 358.4 61.2 288.0 89.9

nionn

מקומי 71m'7 nnoo .1
ליצוא מכירות .2

ותיקונים עבודות .3
עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .4

(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .5
לאתעש"תית מפעילות .6
(5+6) הכל חהבב10ת0ר .7

מלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול

גמורים ובלתי
חומרים במלאי גידול .9

קנויות תשומות
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .10

(109) צריכה עיקריות(חרושת) תשומות .11
כלליות תשומות .12

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .13

מקומי תוצר
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14
(1412) גולמי מקומי תוצר .15
ומשכורת עבורה שכר .15.1
וציוד מבנים שכירת .15.2
להון ותמורה רווח .15.3

הצמדה והפרשי ריבית כולל נטו, מימון

Excl. diamond industry. יהלומים. תעשיית כולל לא



STRUCTURE OF LABOUR FORCE IN INDUSTRY,
BY EDUCATION, SEX AND MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and
more employed persons(

Beginning of 1989 תחילת

בתעשייה, אדם ni3 man
ראשי וענף מין השכלה, לפ"

המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

:ruoThereof:מיוSex

הנדסאיםאקדמאיםמהנדסים
וטכנאיםאחריםומדענים

O'UJDגברים

ראשיסמל .yyTotalEngineersOtherPracticalMenWomenMajor branchCode
andprofesengineers

scientistssionalsand
technicians

הכל12 7P280,45218,9527,22323,282200,70279,750TOTAL12

והציבה10 3,4803561002233,187293Miningנחיה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,49,5788238171,07534,74214,836Foodמזון, beverages and tobacco1112

12,3573612523618,9023,455Textiles13טקסטיל13

27,6392453284896,78920,850Clothingהלבשה14 and made up textiles14

ומוצריו15 3.175466287עור .2,1471,028Leather and its products15

ומוצריו16 10,6301611382709,0141,616Woodעץ and its products16

ומוצריו17 6,8911261432345,5121,379Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13,4491731,0053038,6054,844Printingרפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 13,77754548685110.5003,277Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 18,4651,9526351,50013,7464,719Chemicalמוצרים and petroleum products20

אלמחכת"ם21 מינרלים 8,0892331442487,0201,069Nonmetallicמוצרי mineral products21

מתכת22 של בסיסית 4,997205952634,563434Basicתעשייה metal industry22

מתכת23 36,1622,1586992,78230,0916,071Metalמוצרי products23

8,3976432021,1067,1401,257Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 השמל' 41,1148,1481,5039,91331,2579,857Electricalציוד and electronic equipment25

הובלה26 14,2172,1803882,26212,3441.873Transportכלי equipment26

8,0355972261,3155,1432,892Miscellaneous28שונות28

ג:
3



INDUSTRIAL PRODUCTS
PRODUCTION OF
INDUSTRIAL PRODUCTS
(Quantities(

תעשייה מוצר1
תעשייה מוצרי "צור

(כמויות)

m'n119701980199019911992UnitProductנזוצר

והציבה Miningברייה and
quarrying

גולמי לינפט .8823139.47.8Milמיליון LCrude oil
טבעי 3oגז 13414233272.3,000אלפי m3Natural gas

Quatrzsand
(שיווק) קוורץ 0'חול 63.793.882.677.51אלף ,000 t(marketing)
(שיווק) Ball.85.01285126.1147.0חרסית and fire clay

(marketing)
Potash■8691,3432,1241,9582,086אשלג

Phosphateי2,3072,4722,2672,372.פוספטים rock

Foodמזון
Flourקמה

אחיד Standard■9597קמח
אחרי 234358Other1קמח

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ליחלב .132.2187.3207.2211.32225Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ליחלב 11,30317,30557,53362,47766,8151אלף ,000 LSterilized milk

מקומית 2,6722,8343,4383,938tDomestic§02,956'חמאה butter
Cream■10,71610,20816,67018,53621,463שמנת

רכה Soft■21,99439,44760,20960,89064,771גבינה cheese
מלוחה Salt■1,4041,179654669776■גבינה cheese
קשה Hard■6,8309,74714,71915,10516,134.גבינה cheese

מותכת 1,1639678478011,025Boiledגבינה cheese
לב) ,Yoghutr■30,72657,41184,16289,21693,638יוגורט, sour and

skimmedואשל milk

Oilsשמנים
Margarine.25,28433,62230,88233,83835,085מרגרינה

מזוככים Refined■41,19467,66584,05881,51256,463שמנים oils
Coconut.5574694183153קוקוס

כותנה Cotton.3,25612,3376,5436,1022,832זרעוני seed
Sunflower■334,8182,8451,321חמניות seed
Safflower.155340295234252חריע seed
36,85254,59555,06155,36843,583Soya.סויה
1671941,5001,3011,367Maizeתירס
Palm■1,4005472דקלים
Olive■207162216173192זית

Rape■13,53114,8596,758לפחית oil
סיכוספה 4033911,000§268345340אלף tOil cake

t=ton; L=!itre; .6זז6וה=וח
1 Including flour used for baking matzot.

ממנור. ליליטר; טיסונה;
מצות. לאפ"ת קמח כולל 1
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PRODUCTION OF
INDUSTRIAL PRODUCTS
(Quantities) (cont.(

תעשייה מוצרי .יצור
(המשך) (כמויות)

rvpn■19701980199019911992UnitProductמוצר

משברים Alcoholicמשקאות
beverages

(שיווק) לי"ן 11,97212,3731,000§13,23418,89612,795אלף LWine (marketing)
למאלט) (פרט 32,39739,43756,73653,18051,078Beerבירה (except malt

beer)
בתרי ,Arrack■10,5385,7492,1482,1783,939עואק, brandy and

אחרים otherוספירסים spirits
(marketing)(שיווק)

0בק Tobaccoמ1צח products
5,5905,742tCigarettes§3,8685,3375,440טיסיגריות
60,44741קננוומב7, ,285kgTombac

הרחה Snuff■38,75927,349'נובק

Textilesטקסטיל
כותנה 22,84220,013tCottonסיחוטי yarn

סרוק צמר Combed■3,8015,354חוטי wool yarn
מנופץ צמר Carded.3,0732,251חוטי wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

YWWood
לנוד 112,253110,003m3Plywood§95,58496,885116,010עץ

וקוטון Paperנ"ר and
Cardboard

עיתון 09,3324,5486421520tNewsprint'נ"ו
וחופסה כתיבה 31נ"ו ,83259,89463,99166,11666,334.Writing and printing

paper
אוור Other.23,52923,54144,15930,95332,368■נ"ו paper

Cardboard■14,37836,02392,86484,91192,072קיטון

נומי Rubberמוצרי products
1,3921,2427787868921,000Tyresאלףצמיגים

25,15832,14127,82028,74432,060tטי
ו5584551118030אלףאנוביס ,000Inner tubes

1,5461,20932923362tטי

Chemicalsכימיקלים
037,74566,70277,58255,05641,072tAmmoniaיאמוניה

גופרתי Ammonium■67,82438,23135,44114,87512,444אמון sulphate
גופרתי Potassium■5,01612,00115,38716,74915,802אטלנן sulphate
זרחת1 Dicalcium■13,51616,46620,82024.73820,515חסידן phosphate

נופרתית טיחומצה 2032091541361381,000אלף tSulphuric acid (10W4)
(100 0)

t=ton; L=litre; m=metre. מ=מ0ר. ליליטר; ;n)10='0

תעשייה



PRODUCTION OF
INDUSTRIAL PRODUCTS
(Quantities) (cont.(

תעשייה מוצרי ייצור
(המשך) (כמויות)

nrn119701980199019911992UnitProductמוצר

014,83335,31036,34236,10533,912tChlorineנלוו

(סודה מאכל Caustic.15,92335,26831,57532,18029,459נתר soda
קאוססית)

היפ1כלורי0 Sodium■7,86514,34812,57612,87912,088סודיום hypochlorite

17,76560,997106,599124,613128,739Polyethyleneפוליאתילן

קרנונס 1,6894,6756,7426,464פוטסיום 6,850Potassium carbonate

Paraffin■3,0025,7186,9007,8418,476פרפין

מעובה נפט Liquefied■123,261164,778גז petroleum

gas(שיווק) (marketing)

19,48826,95346,34148,24258,963Paintsצבעים

כביסה Laundry■6,0793,6441,121786746סבון soap

תמרוקים Toilet"3,2282,6953,3184,0184,355סבון soap

מינרלים Nonmetallicמוצרי

mineralאלמתנת"ם products
איטונג 168,272209,768388,200418,000433,790m3Ytongמ3הומר1

שטוחה מ2זכוכית 3,2913,7784,3953,9744,5251אלף ,000m2Plate glass

91,411126,011132,735151,180157,677no.Toiletיחאסלות bowls

רחצה 92,610107,258122,953145,833157,812Washקערות basins

מסבח 49,82860,43575,66098,382102,248Kitchenקערות sinks

מזוגגים קיר 34,77944,094109,344149,226147,2871,000Glazedאלףאריחי tiles

0'מלט 1,3842,0922,8683,3403,9601אלף ,000 tCement

חשמלי Electricalציוד

Equipment

חשמל 68,26816,77427,76178,52063,900no.Electricityיחימוני meters

184.4321.6375.2371.6460.21,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה Transportכל"

equipment

מסחריות 5,3782,3291,074864852no.Commercialיחימכוניות vehicles

t=ton; L=litre; .6ז61רה=רח ממסר. לליטר; טיטונה;
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ומים אנרגיה

נקבעה הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
נפט לסון ערך שוה ומכונה קילוקלוריות לי10
,ton oil equivalent  .TO.E.  (שענדן)
נ0ו ההיסק ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום

השונים. האנרגס"ם המוצרים של
לאנרגיה בהתאם מוצגים בחשמל השימוש נתוני
ע"1 ונוצלה הכוח תחנות ע"1 שהופקה החשמלית
הכוח תחנות תפוקת תרגום כלומר, המפעלים,

לשענדן.

מקורות
הדלק, מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
צרכנים ל000יס0יקה, המרכזית הלשכה הזיקוק, בתי

הדלק. וחברות הנפ0 מוצרי של גדולים
בישראל. החשמל חברות  חשמל על הנתונים
הספק בעלות כוח תחנות להם שיש תעשייה ומפעלי

קו0"ש. מ300 גבוה
מבוססת המשק ענפי לפי הצריכה התפלגות
מאחר הדלק. למינהל הדלק שיווק חברות דיווחי על
אחידים כללים לפי עדיין נעשה לא הצרכנים שמיון
בחלוקת אידיוקים יש הכלכלה, ענפי סיווג של
שחלק "תכן, כך הסופיים. לשימושים האנרגיה צריכת
בקיבוצים תעשייתיים מפעלים של הדלק מצריכת

חקלאית. כצריכה סווג

מים
משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מדוח''ות ס00יס0"ם סיכומים המכינה החקלאות,

מגישים. שהצרכנים חודשיים
נציבות של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג

בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים
של המים כמות סיכומי ,1989 בינואר החל
(ינוארדצמבר). קלנדרית שנה לפי הם המים נציבות
בלבד חלקיים חינם 1988 לשנת הנתונים לכן

בלוח. פורסמו ולא (אפרילדצמבר)

האנרגיה מאזן
והסברים הגדרות

נתונים מערכת הינו (15.1 (לוח האנרגיה מאזן
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.E.C.D.) ולפיתוח כלכלי

ישראל. של המיוחדים לתנאים
את מפרסות 6 עד 2 שוחת הלוח. שורות
הדיווח בתקופת המשק לרשות שעמדה האנרגיה
במלאי משימוש או מקומיות, מהפקות מיבוא, 

יש כאשר הסססיסס"ם). ההפרשים עם ירוד (המוצג
בסימן הנתון נרשם אוניות, תדלוק או אנרגיה של יצוא
שעמדה האנרגיה מסך נגרעה זו כמות כי לציין שלילי,
על נתונים כלולים אוניות" ב"תדלוק המשק. לרשות
שינוי נרשם 6 בשורה כאחת. וזרות ישראליות אוניות
מאחר במלאי, ירידה יש כאשר חיובי בסימן מלאי

השונים. לשימושים מקור היא זו שירידה
שאבדה האנרגיה על גם מלמדות 10 עד 7 שורות
פחם או מזו0 הפיכת כגון מהתמרה, כתוצאה
כבנזין שונים למוצרים גולמי דלק הפיכת או לחשמל,
בסימן אלה בשורות המסומן נתון לכן, כסולר. או
"עודף" פירושו חיובי נתון ואילו אובדן, פירושו שלילי
מכאן, האנרגיה. סקסור ידי על באנרגיה שימוש
יש שלילי, נתון מופיע נפ0" "זיקוק בשורה שכאשר
ב0ור ואילו התזקיקים, בהפקת כאבדן זאת לפרש
מאידך, בפחם. שימוש פירושו שלילי מספר "פחם"
ערך פירושו "חשמל")  7 בשורה (כמו חיובי נתון

בשע0"ן. החשמל "צור
באנרגיה שנעשה השימוש את מייצגת 10 שורה
האנרגיה יצרני ידי על שימוש למעס המשק, בתוך
השורות החשמל). חברת או הזיקוק בתי (כמו
במשק הכלכליים הענפים על מלמדות אחריה הבאות

סוגיה. לפי באנרגיה, שהשתמשו

נבחרים פרסומים
מיוחד'ם פרסומים

1970  1979 בישראל אנרגיה 660
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ישראל, של האנרגיה מאזן
האנרגיה סוגי לפי

ארורת צוין כן אם אלא נקט), לנוון ערן (שוה שענו"ן אלפ1

סךגולל
Grand
total

גולמי ד*ק
ומוצריו

Crude oil
and oil

נז

נובעי
Natural
gas

פחם

Coal

ילק
מוצק
אחר

Other
solid
fuel

VDvun

n/oe//
Hydroele
ctircity S
solar

Vdkifi
Electricity

חום
Heat

§1991

לרשות אנרגיה .111,243.48,304.223.12,542.529.6380.536.5
הכל סן  המשק

(6 עד 2)

מקומית הפקה .2444.711.523.129.6380.5

יב1א .312,428.39,773.92,654.4

יצוא .41,454.11,409.145.1
אוניות תד7וק .5212.3212.3

והפרשים מלאי שינוי .636.9140.2111.98.5
סטטיסטיים

אנרגיה ■יצור

(10 עד 7) מותמרת
ציבוריות בחברות חשמל .73,046.22,297.72,535.52351.413.9 1 ,798.0

עצמי "צור  חשמל .814.240.76.132.6

נפ0 זיקוק .9524.2525.0_0.8
ואובדן עצמי שימוש .1C190.8190.8

סופיים שימושים .117,468.05,440.723.17.1379.113.9 1,604.0
הכל סן 

1(10 עד 7) פחות [ו
הכל סך  7.113.9תעשייה 475.5
פטרוכימיה ..571.6548.723.0מזה:

כולל ושירותים, 451.1מסחר
ציבוריים שירותים

תחבורה _מזה:

יבשתית

86.2חקלאות

בית משקי ע1 0.2379.1459.0שימוש
לנמא אחרים 0.0132.3שימושים

אנרגטי לא 122.7122.7שימוש

תזכורת: 21,470.421,470.4סעיף
(מיליוני חשמל הפקת

קוסש)
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ISRAEL'S ENERGY BALANCE,
BY TYPE OF ENERGY

Thousand T.O.E. (tons oil equivalent), unless otherwise stated

ifn1oruin
נולס1 garinnojtrNm'nגזדלק

כולל virymDinאהרonsטבעיומוצריוסך

GrandCrude oilNaturalCoalOtherHydroeleElectircityHeat
totaland oilgassolidctricity £

fuelsolar

§1992

12,680.99,148.521.130.9 3,133.9404.658.01. ENERGY

REQUIREMENTS 
TOTAL (2 through 6(

466.09.621.130.9404.62. Indigenous production
15,098.111 ,665.3 3,432.83. Imports

1,684.61,631.752.94. Exports

184.2184.25. Marine bunkers

1,014.4710.5_298.95.C6. Stock changes and
statistical
discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10(

3,463.52,392.824.8 3,126.76.52,072.015.37. Public electricity

12.938.4_6.031.58. Autoproducers of

electricity

699.8699.9_0.19. Petroleum refineries

199.0199.010. Own use and losses

8,305.86,017.521.17.2398.01,846.815.311. FINAL USE
TOTAL

]1 less (7 through 10([

20.97.2505.415.3Industry  total
624.9604.020.9Thereof:

petrochemistry
530.4Commerce and

services,
incl. public services

Thereof: inland
transportation

94.7Agriculture

0.1398.0585.9Households use
130.4Other uses n.e.s.

180.4180.4Nonenergy use

24,640.924,640.9Memo item: electricity
generated (million

kwh(
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ENERGY REQUIREMENTS AND
GROSS DOMESTIC PRODUCT

המשק לרשות האנרגיה
הגולמי המקומי והתוצר

(1990 (במחירי גולמי מקומי תוצר
הכל סך  המשק לרשות Grossאנרגיה domestic productהאנרגיה יחס
Energy requirements  total(at 1990 prices)Energy ratio

שח למיליון שעטן
שעסן גולמימדדמדדאלפי מקומי nnתוצר
ThousandIndexnu TwV'nIndexT.O.E. per NI SmillionIndex
T.O.E.1990=100.0NIS milliard1990=100.0gross domestic

product
1990=100.0

12345=1 :36

§19766,715.960.965.462.297.9 102.7
§19776,955.863.066.763.499.4 104.3
§19787,392.467.069.466.0101.5 106.5
§19797,787.170.672.669.0102.3 107.3
§19807,889.071.574.871.1100.6 105.5
§19818,044.872.978.174.398.2 103.0
§19828,316.075.479.275.2100.2 105.1
§19838,458.076.681.277.199.3 104.2
§19848,591.977.982.978.898.8 103.6
§19858,482.676.986.281.993.8 98.4
§19868,778.179.589.885.393.2 97.8
§19879,674.387.795.390.696.8 101.5
§198810,145.591.998.293.4985 103.3
§198910,637.296.499594.6101.9 106.9
§199011,036.0100.0105.2100.0100.0 104.9
§199111,243.8101.9111.8106.295.9 100.6
199212,680.5114.9119.2113.3101.5 106.4

T.O.E.  tons oil equivalent.
ENERGY REQUIREMENTS, FINAL
CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS DOMESTIC
PRODUCT PER CAPITA

נפ0. לטון ערך niw  \"ovvj

המשק, לרשות אנרגיה
והתוצר הסופיים1 שימושיה

לנפש הגולמי המקומי

qid mri'viלנפש 1n'Jiwn גולמי■ מקומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumption of energy1 per capita!במר) 1990)לנפש די
הכל סך  Grossלנפש domestic

Energy requirements0נפ productמוצרי per capita
per capitatotalTotal הכל ElectricityPetroleumחשמלסר products(at 1990 prices)

Index no Id1huIndex מדד lowuשע0ןIndex noI"01huIndex totשח Indexאלפי 1ar
1986=100.0 T.O.E1990=100.0 T.O.E.T.O.E.1990=100.0T.O.E.1990=100.0NIS thousand1990=100.0

§197681.2 1.89184.9 1 .2930.21665.30.98389.018.482.8
§197782.1 1.91285.7 1 .3050.22367.40.98188.818.382.4
§197885.3 1.98789.5 1.3630.23571.01.02692.918.683.8
§197987.5 2.03892.1 1.4030.23972.21.06095.919.085.6
§198086.7 2.02090.9 1 .3840.23771.81.05795.719.186.0
§198187.2 2.03291.5 1.3940.24373.41.05995.819.788.7
§198288.7 2.06692.1 1.4020.25075.51.07797.519.788.7
§198388.2 2.05491 .5 1 .3940.26078.51.05995.819.788.7
§198487.8 2.04589.0 1.3550.26178.91.01992.219.788.7
§198584.6 1 .97085.4 1.3000.26780.90.95686.520.090.1
§198686.4 2.01388.0 1.3410.27282.20.99390.020.692.8
§198793.6 2.18094.9 1 .4440.29589.21.04894.821.596.8
§198896.6 2.24997.1 1.4790.31996.41.06896.721.898.2
§198999.6 2.31999.3 1.5120.336101.61.08598.221.797.7
§1990100.0 2.329100.0 1.5230.331100.01.105100.022.2100.0
§199196.6 2.24998.1 1.4940.32197.11.08898.522.4100.9
1992104.3 2.430104.5 1.5910.354107.11.153104.322.8102.7

TOE.  tons oil equivalent.
1 Does not include consumption by the energy sector, such as electircity

generators and refineires.

נפ0. ל0ון ערך שוה  שעסן
ובתי החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני עי' צריכה כולל לא 1

הזיקוק.
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ELECTRICITY
PRODUCTION AND SUPPLY OF
ELECTRICITY

ואספקתו חשמל "צור חשמל

19911992Unit§1990§1989§1980§1970§19501960יחידה

Productionהפקה
"צור 410מנוטכושר 1001,2322,7374,2955,0555,8355,835MWInstalled generating

'capacityמותקן'

2,205מיליון"צור 5436,61012,09719,83920,26920,85724,019millionProduction

עומס פסגת
KWHקוטש

Annual peak
load: שנתית:

420מגוטבוקר 1101,0862,0153,6003,5304,2604,500MWMorning

1,1151,9303,7603,8004,5405,010Eveningע7כ

vimviטי 636אלף 1931,6822,8952,4172,3462,2022,3021 ,000 tFuel consumption
בדלק
Coal■3,4713,7024,0494,945שימוש consumption

בפחם

Mainsרשת
מסירה 141.4ק'מקף 70.3265.1431.5377.0km.HV transmission <S

distributionוחלוקה lines2

נמתח
גבוהי

חלוקה 7212.4,מקוי 203.5124.4161.1179.9km.LV distribution
lines2 נמתח

נמוך2

4,831מספרסרנספור" 1,6139,13015,59819,231No.Distribution power
'transformersמסורים

לחלוקה1
992מואה0פק 2142,5585,2216,736MVACapacity of distri

ה0ת0פר
רכוטורים

bution trans
formers'

לחלוקה'

חשמל npooMSupply of electricity
סןהג*

תעייף
צריכה

מיליון
קוטש

1,857 464

446 206

5,965

1,488

11,073

2,963

18,589

5,190

18,912

5,318

19,406

5,607

22,319

6,847

million
KWA

TOTAL
Tariff
Household

ביתית
196.מסחר Trade■7821,9814,4774,7624,9795,744י

1954559069349671,097Agriculture.חקלאות

669תעשייה3 1412,1063,9955,9036,0736,3256,676Industry3

מים 546■שאיבת 1171,3941,6792,1131,8251,5281,955Water pumping

'Consumersצרכנים'
551אלףצרכנים 2038881,2711,5211,5581,5841,6341,000Consumers

Source: data ot Israel Electric Corporation and of industrial establishments owning שברשותם תעשייתיים מפעלים ונתוני החשמל חברת נתוני המקור
power stations with a registered capacity of 300 kw. or more excluding the Electric כולל אינו ומעלה: קו0 300 של רשום הספק בעלות כוח ת תוונ
CorPoration in East Jerusalem. ירושלים. כמזרח Vounn !arn
1 At the end of each year.
2 Annual increase.
3 Incl. sales to nonindustrial consumers who pay according

to the industrial tariff.

.mvirx nim 1

.rvruw room 2
תעשייתי. תעריף לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים nnoo 0לל 3
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לפי ,7ne1n npDOHSUPPLY OF ELECTRICITY, BY

ECONOMICכלכל'ענף15.5 BRANCH

Millionקוט"שמיליוני KWH

ראשיסגול 19701980199019911992Majorענף branchCode

כולל 5,965.022,319.1סן §19,406.3 §18,912.0 §11,072.6GRAND TOTAL

שומרון יהודה, 27.2221.8454.9615.5מזה: 523.9Thereof: Judea, Samaria
עזה andוחבל Gaza area

706.4974.31,101.1חקלאות0 1,002.3Agriculture0
הכל12 סך  5,826.06,240.2§3,598.6§2,119.8תעשייה §5,897.6Industry total12

והציבה10 334.9321.3555.3576.4כרייה 583.4Mining and quarrying10
01בקי1112 משקאות 249.1433.6727.8748.0מזון, 719.0Food, beverages and1112

tobacco1
256.1353.5350.4408.0טק00יל13 373.8Textiles13
5.119.456.337.9הלבשה14 43.0Clothing and madeup14

textiles
1מוצריו15 7.68.812.516.9עור 13.4Leather and its products15
ומוצריו16 44.175.9107.7107.9עץ 101.6Wood and its products16
ומוצריו17 146.2131.0195.7227.2נייר 205.0Paper and its products17
לאור18 והוצאה 13.027.550.964.8דפוס 53.4Printing and publishing18
ופלסטיק19 גומי 84.1168.7274.1339.7מ1צרי 301.6Rubber and plastic product19
נפכו20 ומוצרי כימיים 504.1942.91,384.21מוצרים ,443.4 1,381.2Chemical and oil products20
אלמתכת"ם21 מינרלים 185.9268.8355.9411.9מוצרי 381.5Nonmetallic mineral21

products
בסיסית22 60.9190.0234.9204.0מתכת 206.6Basic metal22
מתכת23 100.3294.1499.2540.4מוצרי 505.1Metal products23
23.044.587.181.6מכונות24 73.8Machinery24
ואלקטרוני25 חשמלי 28.7103.9287.4367.8ציוד 307.2Electrical and electronic25

equipment
הובלה26 51.4126.1213.7232.7כלי 206.1Transport equipment26
8.027.538.443.1יהלומים27 38.1Diamonds27

221.6206.5§11.8§9.1שונות2829 215.6Miscellaneous2829
ומים3 1,967.22,453.63,074.6חשמל 2,481.3Electricity and water3

ושירותים49 מ0חר 727.71,577.01.841.2בינוי, 1,647.7Construction, commerce49
and services

פרטית 7,572.49,200.7§3,782.5צריכה §7,443.2Privateandpublic
consumptionוצינורית

ממו"ן ובלתי 508.7861.3§290.2§ארור §934.2Otherandnot classified

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial establishments
owning power stations with a registered capacity of 300 kw. or more;
excluding the ElectricCorporation in East Jerusalem.

1 Incl. cold storage.

תעשייתיים מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני :upon
ומעלה; קוט 300 של רשום הספק בעלות כורו תחנות שברשותם

ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו

קירור. בתי כולל 1
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WATER
GENERAL WATER
CONSUMPTION, BY SOURCE,
USE AND TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters

כללית, מים תצרוכת
שימוש מקור, לפי

יישוב וצורת
מעוקבים מטרם מיליוני

מים

1964/651969/701979/801984/85987/881990 198919911992

j'y,7n nnei<Budget year!Calendar years לוח nut!!

הכל 01,3291,5641,7001,9201,7491,745ן 1,8511,4201,527TOTAL

הספקה Sourceמקור

'nni|710 iron6398539851,1149961,035 1,0798421,022"Mekorof1

עצמית .vowSelf supply

377413445430377388מבארות 378279244Wells

עיליים 170143135149143163ממים 162124108Surface water

אחרים' 143155135227233159ס5קים 232175153Other suppliers1

Useשימוש

199240375422447482ביתי 501445479Domestic

557590109123106תעשייתי 114100107Industrial

הכל סך  1,0751,2491,2351,3891,1791,157חקלאי 1,236875941Agircultural total

"שוב2 Typeצורת of locality2

עירוניים Urban"ש1בים localities

788275755928עוים 342325cities

ואחרים 556262595866מושבות 685155moshavot and others

308377417490392385מושבים 404282303Moshavim

507564523606484467קיבוצים 540368396Qibbuzim

וח1ות 424831332222מוסוות 241826Institutions and farms

מיעוטים 111831292728כפרי 312419NonJewish villages

74989697135161אחרים 137109117Other

1 The data include water from wells and sufrace water.
2 The classification by type of locality is according to the

definition of the Water Commission.

עיליים. ומים מבארות מים כוללים הנתונים
המים. נציבות הגירת פי על הוא "שוב צורות סיווג 2
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בינוי

לשמש היכולים קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס
החדש. בבניין

קרקע, קומת גם כולל הדש בבניין קומות מספר
קירות). (ללא מפולשת עמודים קומת כולל לא אך

מה בחורשים הבנ"ה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנ"ה, גמר עד תחלה
לבנ"ן. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנ"ה זמן
לכל ניתן לבניין הממוצע הבנ"ה זמן משך בחישוב
משך שבחישוב בעוד שוה משקל כלשהו בגודל בניין
לפי הבניינים משוקללים לדירה, הממוצע הבנ"ה זמן
המבנים את כוללים אין בחישוב שבהם. הדירות מספר

להלן). (ראה קלה בבנייה
להארחה, בנייה למגורים, בנ"ה בנייה: ייעודי
מבני ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ולמשרדים, לעסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחסים בנ"ה סוג על הנתונים הבנייה: סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
בסון, כגון: כבדים מחומרים בנ"ה קשיחה: בנייה

קשיחה: בנ"ה של שונים סוגים יש וכדומה. אבן
נעשות העבודות רוב שבה בנ"ה רגילה: בנייה
מב0ון כלל בדרך עשוי והשלד הבנ"ה באתרי
באתרי מיוצרות בתבניות במקום, יצוק מזוין
מסוגים מבלוקים מילוי קירות עם הבנ"ה,

שונים.
הבניין חלקי רוב שבה בנ"ה מתועשת: בנייה
ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
שונים סוגים יש הבנ"ה. באתרי כך. אחר
חלקי (רוב טרומית מתועשת: בנ"ה של
הבנ"ה), לאתר מחוץ מיוצרים הבניין שלד
מב0ון יצוקים נושאים (קירות אחרת מתועשת
ובתים הבנ"ה) באתרי מתועשות בתבניות
חדרים מספר או חדר בגודל (יחידות מוכנים

הבנ"ה). לאתרי מובאים
עשויים הבניין חלקי רוב שבה בנ"ה קלה: בנייה
מראש המיוצרים למ"ר), ק"ג 50 (עד קלים מחומרים
הבנ"ה. באתרי כך אחר ומורכבים מיוחדים במפעלים

מעץ. או ממתכת כלל בדרך עשוי הבניין שלד
לרוב עשויים שלמים מבנים ומגורונים: קרוואנים
כולל (חדרים מרחביות יחידות הכוללים קלים מחומרים
ומובאים מיוחדים במפעלים המיוצרים אינסטלצ"ה)
כ45 הקרוואן ש0ח הבנ"ה. כאתרי להצבה מוכנים

מ"ר. כ23 המגורון שסח מ"ר;

מקורות
מדווחים: בנייה וגמר הבנייה התחלת על

אשדוד, אילת, יהודה, אור מקומיות: רשויות
בני שמש, בית שאן, בית שבע, באר אשקלון,
השרון, הוד דימונה, גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק,
חיפה קריות חיפה, חולון, חדרה, יעקב, זכרון הרצליה,
יבנה, הכרמל, טירת טבריה, וים), ביאליק (מוצקין,
העמק, מגדל לוד, כרמיאל, סבא, כפר ירושלים, יהוד,
נצרת, ציונה, נס נהייה, אדומים, מעלה ציון, מבשרת
פרדס ערד, עפולה, עכו, נתניה, נשר, עילית, נצרת
קרית אונו, קרית צפת, תקוה, פתח חנהכרכור,

בינוי
הציבוריות והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
קוי הקמת וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף
על מפורטים הסברים נפט. וקידוח חשמל קו' קשר,
המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים
הבינוי  927 המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק

.19891991 בישראל

בנייה

פיסיים נתונים א.
והסברים הגדרות

היסודות. חפירת התחלת בנייה: התחלת
הוא הבנייה התחלת ובמגורונים, בקרוואנים
(כגון להצבתם ההכנה עבודות נגמרו שבו המועד
הובאו שבו המועד או וכוי) בטון מסילות יציקת
צורך אין כאשר לאתר, המגורונים או הקרוואנים

הכנה. בעבודות
ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבניין בנייה: גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
המועד הוא הבנייה גמר ובמגורונים, בקרוואנים
לרשת ללא,חיבור אפילו הצבתם, הסתיימה שבו

החצר. פיתוח וללא וכד', החשמל ולרשת המים
פעיל, בנייה בתהליך בניינים פעילה: בבנייה
שבנייתם בניינים כולל לא נסתיימה; טרם שבנייתם
"לא בבנייה בניינים (שהם רב זמן לפני הופסקה

פעילה").
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל שטח:

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חדר 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 מגורים: חדרי
אינו ויותר. מ"ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר
רחצה, חדר שימוש, בית שירותמטבח, חדרי כולל

מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים הול
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון יוזמה:

עליה. ופיקוח ו^טח)
המוס הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנייה
בש והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, חת

הנל. המוסדות של המלאה ליטתם
הציבורית. לבנייה פרט הבנייה כל פרטית: בנייה
ההסתדרותי. הסקטור של הבנ"ה את גם כוללת היא
המיועד השטח שבו בניין, למגורים: רודש בניין
והנבנה הבניין משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים
בניין של יסוד גבי על או בניין, עליו שאין מגרש על
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הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הוועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
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 41 ב1958, רשויות ל33 ב1949 רשויות

בי1989. החל רשויות ול59 ב1968, החל
מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
על נתונים מספקות בנייה, וגמר בנייה התחלת על
אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות הבנייה
הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרסית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הני'ל, בוועדות

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה סיכום
את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
ושומרון ביהודה בגולן, היהודיים ביישובים הבנייה
החל סיני. בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל

הצפון. במחוז כלולה בגולן הבנייה 1982 בשנת
נכללו בעבר תוקנו. הבנייה אומדני ב1970
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה באומדנים
החקלאי המשק של המבנים משטחי חלק נכללו
המיוחד האופי בגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בשנים בנייתם בהיקף הרב והגידול החממות מבני של
הכלליים. הבנייה מאומדנ1 החממות הוצאו האחרונות,
הציבורי בסקטור הבנייה לאומדנ1 נוסף זאת לעומת

שחסר. החקלאי המשק של המבנים שטח
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 הביטחון
קלה בנייה על נתונים כולל האומדן ב1990, החל
ומגורונים, קרוואנים על נתונים כולל לא אך מתועשת,

.(16.3 לוח (ראה בנפח המתפרסמים

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
חלק מוסיף הדיווח, ביקורת שיטת למרות
כשמרבית לערך, שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים
כל שלאחר הראשונה השנה במשך מתרכזת הפיגור

מחצית.
התקו הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הפיגור על בהסתמך בנייה, "עוד לכל בנפרד פתיים
הרעה או שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע
השטחים גודל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח

קרית מלאכי, קרית טבעון, קרית גת, קרית אתא,
רמת רמלה, רחובות, העין, ראש לציון, ראשון שמונה,

אביביפו. ותל שפרעם רעננה, השרון, רמת גן,
והשיכון הבינוי משרד גדולות; בנייה חברות
אחרים, ממשלה משרדי ציבוריות, עבודות ומחלקת
קטעי גבוה; לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות
 שונים ופרסומים בעיתונות מודעות עיתונות,
הארחה ובתי תעשייה מפעלי מאתרים שבאמצעותם

להיבנות. עומדים או הנבנים
ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על

שהן:
אריאל, אפרת, אלקנה, אורנית, מקומיות: ועדות
עציון, גוש הירדן, בקעת שאן, בית בקעת אשרי,
גליל תחתון, גליל מרכזי, גליל מזרחי, גליל גלבוע,
זמורה, הדרומי, השרון חברון, הר המרכז, עליון,
חוף השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון,
לודים, 'זרעאלים, טירה, (בשרון), טיבה טובים, עזה,
מטה מיתר, הכרמל, מורדות מודיעין, העמקים, מבוא
מעלה אפרים, מעלה מנשה, יהודה, מטה בנימין,
הגליל, מרום נפתלי, מעלה החרמון, מעלה הוליל,
צפון חפר, עמק הירדן, עמק עירון, עומר, משגב,
הכרמל, רכס ארבע, קרית קצרין, קסם, השרון,
תמר, שרונים, שקמים, שמעונים, שורקות, שומרון,

נגב. רמת
רמון, מצפה ירוחם, אופקים, מיוחדות: ועדות

שדרות. נתיבות,
וגמר התחלות על הדיווח שלמות להבטיח כדי
הפעולות הלשכה נוקטת בזמן, והדיווח הבנייה

הבאות: המשלימות
רשימה להלן (ראה גדולות ערים ב24 .1

בבניה מכורות לא דירות סקר בפרק הערים של
הבנייה שבמוקד1 באתרים מעקב נעשה הפרטית),
הנתונים השלמת לצורך הלשכה, פוקדי ידי על

הפרטי. בסקטור הבנייה וגמר התחלות על
ביישובים וכן העירוניים, היישובים ביתר .2
התחלות על דיווח מתקבל לא שבהם הכפריים
לחצי אחת דיווח ביקורות נעשות  בנייה וגמר
מ"ר. 250 מעל ששטחם הבניינים כל עבור שנה
על לדווח מתבקשות ובנייה לתכנון הוועדות
על דווח וטרם שאושרו (בניינים הבנייה התחלות
(בניינים הבנייה גמר על וכן בנייתם), התחלת
בנייתם). גמר על דווח טרם אך בבנייתם, שהוחל

ואומדן חישוב שיסות

הנתונים סיכום
וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום

הכפילויות. ניפוי לאחר דלעיל, השונים מהמקורות
הבנייה וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
המת הנתונים לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור; קיים
בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן מהן קבלים

להלן). ראה  הפיגור אומדן חישוב (דרך
חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
תחת זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה על

כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
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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,
תל רעננה, השרון, רמת גן, ר0ת רחובות, לציון,

אביביפו.

הגדרות
החודשים ב15 נסתיימה שבנייתה רירה חדשה: דירה
בנייה בשלבי שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני

הסקר. במועד
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
שולמו לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה
לשימוש שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה דמי

כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי
בנייה, בתהליך שנמצאת דירה בנייה: בשלבי דירה

אוכלסה. לא ושעדיין הסתיימה סרם שבנייתה

מקורות
הדירות כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
מיוחד שאלון באמצעות בסקר, שנכללו החדשות
עובדי ע"1 הבניינים פקידת ע"1 וגם לקבלנים שהופנה
וההגדרות התוצאות של מפורס תיאור הלשכה.
הסטטיסטיים לירחונים במוספים הופיע הסקר של
מסי מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (החל לישראל

.927

דירות במלאי שינויים סקר
המרכזית הלשכה עורכת 1970 בשנת החל
שנתיים סקרים גדולות, ערים במספר לסםנויסנויקה
מבנייה נובעים שאינם הדירות במלאי שינויים על
דירות הפיכת הריסה, הם: אלה שינויים חרשה.
 דירות ואיחוד למגורים שאינן ליחידות מגורים
דירות פיצול הדירות; מלאי את המקטינות תופעות
מגוריםתופעות לדירות למגורים שאינן יחידות והפיכת

הדירות. מלאי את המגדילות
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
שנת במרס. 31 לבין באפריל 1 שבין התקציבית
באפריל מאחר לתקופה מתייחסת 1991 התקציב

בדצמבר. 31 ועד

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
וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים שונים: ממקורות

וכדי. בעיתונות מודעות עיתונות, קכועי חזרו,
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחוזים ב16 הסתכם ,1992 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב9 הבנייה
הפרסית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
והמבוססים וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות
חושבו ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על

הבאות: להנחות בהתאם
ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא
שבה השנה רבע באותו החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
לאחר וחצי שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה השנה
ואילך 1982 ומשנת 1978 עד 1968 משנת
בנייה התחלות על נתונים אלו ועדות מרוב התקבלו
250 על עולה ששטחם הבניינים בעבור בנייה וגמר
רק אלה נתונים התקבלו 1981 עד 1979 בשנים מ"ר.
מ"ר. 500 על עולה ששטחם הגדולים הבניינים בעבור

חוקית הבלתי הבנייה אומדן
ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית, הבלתי הבנייה
באומדני ב1974 החל ונכללת נאמדת הלאיהוד"ם,

הארץ. בכל הבנייה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאיהוד"ם. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח התקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר בלי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו בוניהם

בנייה. היתר יקבלו
מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת ע"1
ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל

אלה).
הבניינים של המשוער השטח הופחת זה משטח
משערים אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו
האומדן את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו
אומדן 19921974 בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי,
עליהם). דיווחו שלא היישובים (עבור אחוזים כ10 של
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר כאומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות

בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרסית

לסטטיס המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
בעריכת והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על כ1יקה,
חצישנתיים וסקרים ערים ב12 תלתחודשיים םקרים
לא חדשות דירות על נוספים עירוניים "שובים 21 ב

שיפוטם. שבתחום מכורות
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הזמן למשך (בהתאם שבוצעו העבודות הערכת עלפי
שבנייתם במבנים נדונה בשנה הבנייה) של הממוצע
המחיר שנה. אותה של רבע בכל נגמרה או החלה
ההשקעה חישוב לצורך למגורים בנייה למ"ר הממוצע
מסקרים שהתקבלו תוצאות על ב965ו החל מבוסס
בבנייה הבונים של ההוצאות בהם שנחקרו תקופתיים
הוסף אלו לתוצאות הקרקע). ערך (ללא הפרסית

הבונה. רווח
במחי למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
במחירים האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים רים

מתאימים. מחירים במדדי שו0פים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
ניתוח באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
תרגום הבנייה. עבודות של הפ1סיים הביצוע שלבי
ההוצאה בעזרת נעשה כספיים למונחים אלה שלבים
והוצאות פיתוח הוצאות בנייה, (הוצאות בנייה למ"ר
משרד ידי על סופקו הנ"ל הנתונים רוב כלליות).

והשיכון. הבינוי
הציבו בבנייה בהשקעות נכללו 1977 בשנת החל
בתי בשיפוץ הקשורות השקעות גם (16.15 רית(לוח
שכונות לשיקום תוכנית במסגרת שנעשו מגורים,
היהודית. והסוכנות והשיכון הבינוי משרד ידי על
בדרך כרוכות אינן אלו שיפוץ בעבודות ההשקעות
השקעות כולל לא בנייה. שסח בתוספת כלל
השקעות על ומגורונים. קרוואנים בהצבת הקשורות

.16.3 בלוח ראה ומגורונים בקרוואנים
למגו שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
זה בסוג האומדן שיסת אחרות. בינוי ועבודות רים
בבנייה הנהוגה לשיסה בעיקרה דומה השקעות של
האומדן מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, הפרטית
המתבצעות ההשקעות ערך של כספיים נתונים על
מחלקת ממשלה, משרדי כמו: ציבוריים גופים עליר1
מפעלים של הדיווח על וכן עיריות ציבוריות, עבודות
בענף פעילותם על המדווחים אחרים ציבור ומוסדות
השקעות כולל לא הציבוריות, והעבודות הבנייה

וייעור. מטעים בחממות,

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

ושכירים מועסקים
אדם כוח סקרי הוא 16.16 שבלוח הנתונים מקור
הסברים עזה. וחבל שומרון יהודה ובש0חי בישראל
עבודה  12 לפרקים במבוא ראה אלה סקרים על

עזה. וחבל שומרון יהודה,  ו27 ושכר

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
ושעודכנה 1968 מאז שהתפרסמה הסידרה
חדשה במתכונת מתפרסמת ו1980 1971 בשנים
של שכיר משרות על: נתונים וכוללת ב1981 החל
ממוצע באחוזים;  יומיים ושכירים חודשיים שכירים
שכר ממוצע יומיים; שכירים של בחודש עבודה ימי
במחירים יומיים שכירים של נוספות עבודה והוצאות

וקבועים. שוספים
יהודה תושבי השכירים את גם כוללת הסידרה
אלה את רק אך בישראל, העובדים עזה וחבל ושומרון
התעסוקה, שירות באמצעות משכורתם המקבלים

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 שחדלו
דיור יחידות לשתי שחולקו דירות דירות: פיצול

הדירות. מלאי גדל כך ידי ועל נפרדות
סמוכות דירות שתי של פיסי צירוף דירות: איחוד
הדירות. מלאי קטן כך ידי ועל  אחת מגורים ליחידת
השנה בסוף הדירות מצבת הדירות: מלא'
רישומים לפי העיריות שדיווחו כפי התקציבית,

ארנונה. משלמי בכרטסת
שבנייתן הדירות מספר שנבנו: חדשות דירות

הנסקרת. התקציב בשנת נסתיימה

מקורות
נאספים הדירות במלאי הייעוד שינוי על הנתונים
של רישום ספרי העיריות: של 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
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה
שלא ובנייה למגורים בנ"ה ההשקעות: "עודי
להארחה, בנ"ה כגון: אחרות ועבודות למגורים
מפעלי ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ולמשרדים, לעסקים
למבני בנ"ה ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל, מים
במטעים, השקעות כולל (לא ולחקלאות ציבור

ובייעור). בחממות
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מ"צגת
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו שעליה הקרקע
הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את
מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים

וכוי. רווחים

חישוב ודרכי מקורות
למ הפרסית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים. גורים.
שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
1963 משנת נסקרת. בשנה בנ"ה וגמר התחלות
לשטחי נפרד משקל מתן עי'1 משופרת שיטה הופעלה
נקבע זה משקל שנה. רבע בכל בנ"ה וגמר התחלה
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אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
הקשורות אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי
ממשלתיות חוב איגרות כגון: שכירים בהעסקת
שכירים, להעסקת בקשר חשבונו על רוכש שהמעסיק
מזנון, מנובח, החזקת על עבודה, בגדי על הוצאות
עובדים, והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה, מועדון,

וכוי. לעובדים דיור
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
שוטפים, במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים
שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרסים
(עד הקודמת במתכונת בבינוי" עבודה והוצאות
מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי ירחון ב ראה (1981

.1980 ,8

ציבוריות עבודות
הגדרות

למיניהן דרכים סלילת כולל כבישים סלילת
הסוגים. מכל רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשות

מים צינורות הנחת כוללת מים צינורות הנחת
או לבניינים, לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
הקבועים המים צינורות הנחת כן וכמו למתקנים).

השק"ה. למסרת
צינורות הנחת כולל ותיעול ביוב צינורות הנחת
או לבניינים לחיבור (עד ותסתעפויותיהם ראשיים
או (ביוב) שפכים מי והוצאת ריכוז לצורך למתקנים)

(תיעול). גשמים והוצאתימ1 ריכוז לצורך
היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
הנחת כביש, סלילת של למסרות החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות
הבינוי משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
על העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון,
המדידה עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי

עצמי). (בביצוע הסופית
העבודה והשיכוןגמר הבינוי משרד של בעבודות
בסיכום הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
העבודה של חלקי ביצוע גם בחשבון מובא הגמר נתוני

הנדונה. העבודה כל גמר רק ולא
שעד כביש של חדשה סלילה חדש: כביש
אחד אף בו בוצע לא בכביש העבודה להתחלת

תנועה. בו היתה ולא הסלילה משלבי
הכביש לרוחב תוספת כל הכביש: הרחבת

הקיים.
שכבות או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום
(כגון כבישים תיקוני כולל לא מחדש. וסלילתו ממנו

וכדי). העליון בציפוי תיקונים
הכביש סוג

בין או ארצית לתנועה המשמש עורקי): (או ראשי
אזורית.

כבישים מקשר או ראשי מכביש היוצא אזורי:
ראשיים.

לנקודה אזורי או ראשי מכביש המוביל גישה:
ביישוב. מסוימת

מושבות (ערים, "שוב נקודת בתוך עובר פנימי:
ועוד).

הכביש מבנה

התעסוקה. שירות באמצעות שלא המועסקים את ולא
קבלניות. בקבוצות חברים כוללת אינה אף הסידרה

ישירות המתקבלים נתונים על מבוססת הסידרה
שכירים. המעסיקים קבלנים של מייצג ממידגם
עזה וחבל ושומרון מיהודה העובדים עבור הנתונים
הע במשרד התעסוקה משירות במרוכז מתקבלים
במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר והרווחה. בודה
במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו קבועים

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים שוטפים
מדגם על מבוססים הנתונים 1991 בשנת החל
יש קודמות תקופות עם השוואות חדש. מעודכן
המדדים, את משורשרים. מדדים ידי על רק לעשות
המדד הכפלת ידי על משרשרים 1991 בינואר החל

ב100. וחלוקו 1990 של המתאים השנתי
שכיר, משרות על מוחלטים במספרים נתונים
בשנתון למצוא הקורא יכול בינוי,  4042 בענף ושכר
הדיווחים פי (על 12.34 לוח ושכר" "עבודה בפרק זה

לאומי). לביטוח למוסד

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
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, מספר אצל חודש באותו לעבוד
יום לפחות מאוישות שהיו משרות מספר של למעשה

שכר. עבורן שולם ואשר בחודש אחד
ביצע שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
מספר שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה
נוספות עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי
היעדרות ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן

עבורם. שילמו אפילו וכוי) מחלה, חג, (חופשה,
ביולי שנקבעה הגדרה לפי  כולל עבודה שכר
כל את  הכנסה במס הרפורמה הפעלת עם 1975
הכנסה במס החייבים ניכויים לפני ברוסו התשלומים
שכר הפרשי (כולל הדיווח בחודש לשכירים ששולמו
יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: עבודה שכר ומקדמות).
פרמיות ילדים), קצבת (ללא משפחה ותק, מקצועית,
עבודה ותנאי נוספות שעות עבור תשלומים ובונוסים,
,"13" משכורת וכדי) ערבה שדה, (תוספת מיוחדים
חופשה, מילואים, (ימי היעדרות ימי עבור תשלומים
מקצועית, ספרות הבראה, דמי וכוי), מחלה חג,
עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת עבור תשלומים
טלפון, העובד), ברשות הנמצא המעסיקים של רכב
דמי בלבד), הכנסה במס (החייבים ואש"ל כלכלה
וכדי), דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה, לעבודה נסיעה

וכוי. עובדים לילדי לימוד בשכר השתתפות
ציבורי ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו עבודה שכר
תשלומי ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא

ופנסיה. פיצויים
ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים, פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכוי חולים לקופת

המעסיק. חשבון על שולמו אם והפנסיה
בינוי



המדוו המקומיות לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום
על שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום כולל חות,

בלבד. ממשלה ומשרדי חברות ידי
את גם ,1967 ביולי החל כולל, הנתונים סיכום
הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות

וצה"ל. הבינוחון משרד של עבודות כולל אינו
לא ,1984 עד סלילה עבודות על הנתונים בסיכום
וחבל ושומרון ביהודה בגולן, שבוצעו העבודות כלולות
במחוז גולן בנפת העבודות כלולות 1982 משנת .i\iv
כבישי גם כוללים הסיכומים ,1985 משנת הצפון.
ביהודה היהודיים ביישובים פנימיים וכבישים גישה
על נתונים עזה. בחבל גם 1989 ומשנת ושומרון
וחבל שומרון ביהודה, שנסללו הכבישים יתר סלילת

זה. בשנתון 27.3336 בלוחות מתפרסמים עזה
ביוב מים, צינורות הנחת על הנתונים בסיכום
שבוצעו העבודות 1976 שנת עד כלולות לא ותיעול
1976 משנת עזה. וחבל ובשומרון ביהודה בגולן,
היישובים עבור שבוצעו העבודות בסיכומים כלולות
משנת כלולות בגולן העבודות אלה. באזורים היהודיים
וחבל ושומרון ביהודה והעבודות הצפון במחוז 1982

הכל. בסך כלולות עזה

הוא הכביש של העליון הציפוי באספל0: ציפוי
מאספלט.

וחלק המסעה רוחב את כולל הכביש רוחב
רחבות כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הכביש

שוליים. כולל אינו וחניונים;

מקורות
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות רוב
ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה, וגמר
אחרים; ממשלה משרדי והשיכון; הבינוי ומשרד מע"צ
חברת לישראל; הקיימת הקרן היהודית; הסוכנות

ציבוריות. לעבודות חברות מקורות;
מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
שנתקבלו וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב

הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות
בתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות
ממשלה. ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות

נבחרים פרסומים

יסודיים ועל יסודיים ספר בתי מבני סקר 766
תשמ"ג1982/83

19891991 בישראל הבינוי 927

טכניים פרסומים
דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

(1964) המייעצת הציבורית הוועדה

מיוחדים פרסומים
1952 בבנייה התעסוקה מדדי 13
1969 בקיבוצים מגורים סקר 356

חוק פי על מוגנים בבתים וד"רים בעלים סקר 485
1973 הדייר הגנת

ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688
1980/81
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BUILDING
AREA OF BUILDING,
BY PURPOSE

Thousand sq. m.

הבנייה, שסח
ייעוד לפי

בנ"ה

מ"ר אלפי
עסקים הארחה.

משק\n">avrומשרדים מבני
הכל ציבורומלאכה,Hotelsמנוריםסך חקלאימבני
TotalResidentialcommercial andIndustryPublic buildingsNonresidentia

office buildingsand cratfsfarm buildings

Formerקודמת1סידרה series1
completedBuildingבנ"הנמר

1949843749264028
19552,1451,84610410491
19602,9851,947109347325257

Buildingבנ"ה2התחלת begun2
19552,1161,7898995143
19602,8351,777224404282148

חדשר הארץ)3סידרה New(כל series (whole country)3
completedBuildingננ"הגמר

19603,4852,195134374424358
19654,7243,125274587547191
"19673,5182,381206288504139
519704,4783,1341535015125178
19746,4334,760211562549351

619746,5984,910215573549351
19757,1525,380186609665312
19805,1403,570214434625297
19824,9053,750203335442175
19835,0453,690166400494295
19845,0103,490316450427327
19854,5003,130221445382322
19864,1402,915298390378159
19874,1202,835291465382147
19883,9802,900215352329184
19894,4603,380228303413136

§19904,1503,055211383371130
§19916,3905,190307400370123
19929,0707,620320450532148

Buildingבנ"ההתחלח begun
19603,4332,077259464365268
19654,7323,089330437768108
419672,8171,651176233561196
519705,9104,5132344815525130
19747,4475,340324764594425

619747,6125,490328775594425
19756,2964,700181561528326
19804,9303,750212406361201
19824,7303,535170337431257
19834,8703,390299340455386
19844,4603,015190508438309
19853,8702,780207414327142
19863,7252,730120417313145
19874,3603,235263326360176
19884,8303,420341432447190
19894,2103,11025239936188

§19907,0305,610287474526133
§199110,2508,740340562452156
19927,3105,450412672583193

1 Data do not include all building in Israel; see introduction.
2 Annual data were compiled as of 1955 only.
3 Incl. building all over the country; see introduction.
4 As of 1967, the total includes also building in Jewish localities in

the Golan, Judea, Samaria, the Gaza Area and North Sinai; as of
1982, the Golan SubDistrict is included in the Northern District.
Incl. addition of area to existing buildings; excl. caravans and
cabins. Data on caravans and cabins are given in Table 16.3.

5 As of 1970, excl. construction ot greenhouses; see introduction.
6 AsoJ 1974 a newseries, including also estimates of illegal building;

see introduction.

מבוא. ראה כארץ; הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים
.1955 בשנת הרול רק סוכמו שנתיים נתונים
מבוא. ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת

בגולן, היהודיים ביישובים הבנייה גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל
הצפון. במחוז כלולה נולן נסת מ1982 סיני; וצפון עזה חבל ושומרון, יהודה
על נתונים ומגורונים. קרוואנים כולל לא ; קיימים לבניינים שסח תוספת כולל

.16.3 בלוח ראה ומגורונים קרוואנים
מבוא. ראה חממות; בניית כולל לא ב1970 החל

חוקית; הבלתי הבנייה בעבור אומדן גם הכוללת חדשה, סידרה ב1974 החל
מבוא. ראה

בינוי



DWELLINGS, BY SIZE,
AND ROOMS

דירה, גודל לפי דירות,
וחדרים

בדירה חדרים מספר לפי ,nmQ'nnRooms
Dwellings, by number of rooms in dwelling

נוספים
לדירות

הכל הכלסך קיימותבדירותסך
Total123456+TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי Formerסידרה series1
בנייה Buildingנמר completed

19552,120 31,67020,7908,22054071,02067,3503,670
19601,120 28,74010,07016,3401,21079,64075,3204,320

בנייה Buildingהתחלת begun
19552,120 30,57019,3308,72040073,50071,2202,280
19601,080 24,8109,66012,8701,20068,71064,0704,640

חדשה2 Newסידרה series2
בנייה Buildingגמר completed

19601,500 30,99011,14016,8601,49086,09080,5405,550
1965780 38,4208,55024,8704,220117,690110,9406,750

3 1967630 27,9006,53017,4103,33085,05079,6005,450
1970450 31,3803,71019,1307,210880104,55098,6405,910
1974720 50,3105,06027,11014,7802,640172,820165,4207,400

41974740 51,7105,15027,70015,4102.710177,710170.3107,400
1975820 55,6105,57030,02016,5402.660187,210180.3706,840
1980890 30,7602.40010,17012,5601,110 3.630118,250111,5406,710
1982790 33,3301,78012,04013,3701 ,550 3,800128,550122,4706,080
1983560 30,4601.3609,41012.4701,990 4.670122,510116,8805,630
1984520 27,4101,3207,90011,1801,910 4,580113,820106,1707,650
1985660 24,7901,3707,0709,2601,930 4,50099,78095,9103,870
1986660 21,7109306,0807,6702,020 4.35090,11086,1703,940
1987350 19,9507104,8406,9202,300 4,83086,35082,5303.820
1988330 19,6404004.3906,4202,970 5,13088,04084,0503,990
1989200 22,3205504,2407,2903,480 6,560101,97097,9704.000

§1990240 19,9604403,1506,8103,050 6.27091,99088,3403,650
§1991180 42,65088013,65015,6003,690 8.650177,200171.7305,470
1992140 70,2702,46029,04022,6704,940 11 ,020272,900268.9303.970

בנייה Buildingהתחלת begun
19601.420 26,92010.67013,2401,59075,72069,2106,510
1965590 37,88010,26022,7504,280113,190107,2305,960
31967370 18,9804,20012,0402,37059,56054,3305,230
1970390 46,7003,83029,49011,5201,470157,810150,3607,450
1974980 57,2306,33030,98016.8502,090193,320184.8708,450

419741.000 58,6306,44031,59017,4302,170198,140189,6908,450
19751,460 51,6208,20025,38014,7601.820166,670158,3108,360
1980560 32,6901.73011.80013.2701.390 3.940127,350121.1306.220
1982440 28,5201,3208,17011,9002,130 4,560117,440111,0106.430
1983720 26,2101,3907,6509,7002,060 4,690109,210101.2307.980
1984640 23,2601,5807,0607,4801,950 4,55094,93089.5205.410
1985580 20,8801,0406,1906,9901,970 4,11086,05081,8904.160
1986460 18,8106303,9506,6102,500 4,66082,72078.9103,810
1987450 21,7105004.1906,9103.400 6,26097,97094,2803.690
1988200 21,9505503,8306.9503,660 6,760101,84097,6104.230
1989120 19,8505502,5607,2302,840 6,55092,56088,5304.030

§1990110 42,3804508,70017.4605,480 10,180187,170182.0905.080
§1991240 83,7003.01035.88027,7105,360 11 ,500320,470316.0804.390
199240 43,4201,33015,67013,2304.850 8.300178,110174.6703.440

1See note 1lo Table 16.1.
2Seenote3toTable 16.1.
3 See note 4 to Table 16. 1 .
4 See note 6 to Table 16.1.

ו.6ו. ללוח ו הערה ראה ו

.16.1 ללוח 3 הערה ראה 2

.16.1 ללוח 4 הערה ראה 3

.16.1 ללוח 6 הערה ראה 4
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DWELLINGS, AREA AND CAPITAL
FORMATION IN CARAVANS AND
CABINS

והשקעות שטח דירות,
ובמגורונים בקרוואנים

*1992

Cabins
קרוואנים

Caravans
הכל 0ך
Total

§1991

D^niJD
Cabins Caravans

הכל סך
Total

1990

קרוואנים
Caravans

Placement completed

56017,9205,13012,7906,3301106,220DWELLINGS  TOTAL

31035275465465Jerusalem District

2053,8159452,870425425Northern District

8804554251,2051,205Haifa District

1903,6508902,7609405935Central District

95290105185. 2020Tel Aviv District

705,3301,3353,99593010920Southern District

3,6451,3652,2802,345952,250Judea, Samaria
and Gaza Area

ה70דרות סך ■

ירושליםמחוז

הצפוןמחוז

חיפהמחוז

המרכזמחוז

אביבמחוז תל

הדרוםמחוז

.שומרוןיהודה
עזה וחבל

AREA TOTAL

)thousand sq.m.)

 Residential

. Public and
commercial
buildings

143

143

9 152

148

4

294 245 539

294 231 525

14 14

ר,כל 0ן  now25

מר) (אלפי

למגורים .25

ציבור למבני ■

ולעסקים

שח) (מיליוני 'T\IVpV)T\NIS million)CAPITAL FORMATION1

שוטפים 968644334312356229Atבמחירים current prices

קבועים במחירים
(1990 (מחירי

967794043751924188At constant prices
)1990 prices)

1 Also incl. expenditure on development of plots for placemen! of
caravans and cabins.

הקרוואנים להצבת המגרשים ופיתוה הקרקע הכשרת על הוצאות גם כולל 1

והמגורונים.
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יוזם, לפי הבנייה, שטח
ומחוז1 יישוב צורת

מ"ר אלפי

בנייה Buildingגמר completedבנייה תתחלת

יוזם,
"שוב הכלצורת הכלResidentialלמגוריםTotalסן Totalסך

§1990§1991.1992§1990§1991.1992§1 990§1 991.1992

כולל 4,1506,3909,0703,0555,1907,6207,03010,2507,310סן

עירוניים 3,4635,4207,8052,5794,4326,5706,1108,8105,910"שובים
כפריים 6879701,2654767581,0509201,4401,400"שובים

מחוז

445536676304348512746868470ירושלים

8041,2591,6406251,0971,4711,1161,9471,448הצפון

435649751345553636624946614חיפה

1,0561,6432,0047911,2741,5271,9041,9761,788המרכז
אביב 7876869695115226909391,001930תל

4191,3122,3853061,1242,1771,4142,7481,412החום

שומרון 204305645173272607287764648.הודה,

עזה' וחבל

ציבוריוז 5602,1804,2903201,9254,0202,1005,5202,110בנייה
הכל םך

מחוז

10613234052109283324482188ירושלים

7853479314462741296988403הצפון

4723830737224282173434183חיפה

9628757466247516296691149המרכז

אביב 48428617267310912187תל

998271,726717541,6817872,227668הדרום

שומרון 8612046463103444115577432יהודה,

עזה' וחבל

פרטית ,3,5904,2104בנייה 7802,7353,2653,6004,9304,7305,200

הכל סל

מחוז
339404336252239229422386282ירושלים

7267258476116357308209591,045הצפון

388411444308329354451512431חיפה

9601,3561,4307251,0271,0111,6081,2851,639המרכז

אביב 739644883494496617830880843תל

320485659235370496627521744הדרום

שומרון 118185181110169163172187216יהודה,

עזה' וחבל

ומגורונים. קרוואנים כולל לא
יהודיים. "שובים
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AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR,
TYPE OF LOCALITY AND DISTRICT1

Thousand sq.m.

קעילה Underבבנייה active construction
1Building begurהשנה atבסוף end of year

Initiating sector, type
of locality and distirct הכלResidential1למגורים' Residential1למגורים'Totalסך

§1990§1991.19921991.19921991.1992

5,6108,7405,45013,59011,65010,8308,455GRAND TOTAL

4,9007,5354,34012,0609,8709,5207,015Urban localities
7101,2051,1101,5301,7801,3101,440Rural localities

District
5247143241,4071,2571,060895Jerusalem
9471,7221,1622,0951,8621,7541,421Northern
536809539989877819738Haifa

1,5051,5651,2083,1212,8062,3691,984Central
6376375601,9611,9611,1501,023Tel Aviv

1,2082,5611,0453,1002,0722,8361,656Southern
253732612917815842738Judea, Samaria

and Gaza Area2

1,8155,1401,7705,8003,5405,2702,955Public building
total

District
243433123774629620475Jerusalem
252890315784408668260Northern
165416170372266344252Haifa
25563894806373731315Central
635557208218115102Tel Aviv
7422,1525992,2201,1512,1841,082Southern
95556412636495608469Judea, Samaria

and Gaza Area2

3,7953,6003,6807,7908,1105,5605,500Private building 
total

District
281281201633628440420Jerusalem
6958328471,3111,4541,0681,161Northern
371393369617611475486Haifa

1,2509271,1142,3152,4331,6381,669Central
5745825031,7531,7431,035921Tel Aviv
466409446880921652574Southern
158176200281320234269Judea, Samaria

and Gaza Area2

1 Excl. caravans and cabins.
2 Jewish localities.
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ומחתי יישוב צורת יוזם, לפי ושטחן, דירות

יוזם,
iva" צורת

Tinoi

בנ"ה Buildingגמר completedבנ"ה התחלת

!Dwelling>דירות
כור< (אלפי nnin שנ1וז
Area of dwellings
)thousand sq.m.)2

Dwellingsדירות

§1990§1991.1992§1990§1991*1992§1990§1991.1992

בולל 19,96042,65070,2702,7884,8527,37342,38083,70043,420סך

עירוניים 16,66037,07059,9702,3684,1466,37337,50072,02033,860"שובים
כפריים 3,3005,58010,3004207061,0004,88011,6809,560"שובים

rinn

1,8802,3104,0702793144953,8506,0702,660
4,2609,88014,3005671,0241,4087,09016,9909,050הצפון
2,1404,4305,5303195166063,9907,5704,390חיפה
4,8708,50011המרכז ,2807101,1761,4629,71012,3007,660

אביב 3,3403,5604,6304794796654,3704,3203,840תל
2,14011הדרום ,79023,8702661,0772,13911,50028,6809,480

שומרון 1,3302,1806,5901682665981,8707,7706,340יהודה,
עזהנ וחבל

פרטית 3,25023,02048,3403201,9254,02019,55061,66021,300בנ"ה
הכל סך

Tinn
4901,0802,800521092832,4004,3301,230

1605,7409,620144627412,66011,8504,170הצפון
3702,5103,380372242821,7705,0602,200חיפה
7202,7405,580662475162,6306,9101,090המרכז

אביב 170250740172673600560650תל
6609,60020,650717541,6818,58026,2806,960הדרום

שומרו! 6801,1005,570631034449106,6705,000יהודה,
עזה3 וחבל

פרנוית ,16,71019,63021,9302,4682,9273,35322,83022,04022בנ"ה 120
הכל סל

Tinn
1,3901,2301,2702272052121,4501,7401,430

4,1004,1404,6805535626674,4305,1404,880הצפון
1,7701,9202,1502822923242,2202,5102,190חיפה
4,1505,7605,7006449299467,0805,3906,570המרכז

אביב 3,1703,3103,8904624535923,7703,7603,190תל
1,4802,1903,2261953234582,9202,4002,520הדרום

שומרון 6501,0801,0201051631549601,1001,340יהודה,
עזה3 וחבל

ומגורונים. קרוואנים כולל לא ו

קיימות. לדירות תוספות כולל אינו הש0ח ,16.4 בלוח כמו שלא 2
יהודיים, "שובים 3
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,DWELLINGSAND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR1
TYPE OF LOCALITY AND DISTRICT

פעילה Underבבנייה active construction
Building begunהשנה atבסוף end of year

מר) (אלס1 n1nn now2(vn (אלפי mnn nouInitiating sector,
Area of dwellings2דירותDwellingsArea of dwellings2type of locality
(thousand sq. m.)(thousand sq. m.)and district

§1990§1991.1992§1991.1992§19911992

5,188 8,470 5,28995,20066,64010,5828,185GRAND TOTAL

4,148 7,323 4,63483,20054,9309,3326,835Urban localities
1,040 1,147 65512,00011,7101,2501,350Rural localities

District
316 698 4968,6907,4901,041884Jerusalem

1,078 1,652 87715,38010,2501,6881,339Northern
516 776 5007,1406,240784713Haifa

1,144 1,491 1,41017,77013,7302,3091,921Central
539 610 5967,8407,0301,126993Tel Aviv

998 2,520 1,16229,70014,9402,8001,611Southern
597 723 2488,6806,960834724Judea, Samaria

and Gaza Area3

1,770 5,140 1,81560,30032,3405,2702,955Public building
total

District
123 433 2436,1004,670620475Jerusalem
315 890 2528,5303,360668260Northern
170 416 1654,1203,170344252Haifa
94 638 2557,7303,280731315Central
57 55 631,1401,070115102Tel Aviv

599 2,152 74225,48011,5702,1841,082Southern
412 556 957,2005,220608469Judea, Samaria

and Gaza Area3

3,418 3,330 3,47434,90034,3005,3125,230Pirvate building 
total

District
193 265 2532,5902,820421409Jerusalem
763 762 ו6256,8506,8901,020 ,079Notrhern
346 360 3353,0203,070440461Haifa

1,050 853 1,15510,04010,4501,5781,606Central
482 555 5336,7005,9601,011891Tel Aviv

399 368 4204,2203.370616529Southern
185 167 1531,4801,740226255Judea, Samaria

and Gaza Area3

1 Excl. caravans and cabins.
2 Other than inTable 16.4, area does not include additions to exisitng dwellings.
3 Jewish localities.
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NONRESIDENTIAL BUILDING
AREA1, BY PURPOSE
AND DISTRICT
Thousand sq.m.

למגורים1, שלא הבנייה now
ומחוז ייעוד לפי

מ"ר אלפי

סעילהבבנייה
בנייה נניירגמר n'znnnהשנה בסוף

Building completedBuilding begunUnder active
constructionDistrictמחוז

at end of year

§1990§1991.1992§1990§1991.1992§19911992

כולל 1,0951,2001,4501,4201,5101,8602,7603,195GRANDסך TOTAL

עסק הארחה, ,■Dבתי commerical andHotels
office]ומשרדי1 buildings

הכל 0211307320287340412871964Totalל
1878322518276970Jerusalemירושלים
26212641294783100Notrhernהצפון
31322793864527Haifaחיפה

2593876715094250258Centralהמרכז
אביב 83301168677127302311Telתל Aviv

2439295723109115192Southernהדרום
שומרון ,414325276Judeaיהודה, Samaria
עזה2 andוחבל Gaza Area2

Industryומלאכהתעשייה and crafts
הכל 3834004504745626728961,144Totalסל

6358221843295055Jerusalemירושלים
512944318393119153Northernהצפון
3428414246305255Haifaחיפה
130157181176118244237297Centralהמרכז

אביב 736599146212133333414Telתל Aviv
295944505212863130Southernהדרום

שומרון ,3419118154240Judeaיהודה, Samaria
עזה' andוחבל Gaza Area2

צי buildingsPublicכורמבני
הכל 70371370532526452583910956Total

59521071799287227237Jerusalemירושלים
637856507477103125Northernהצפון
2032443248296947Haifaחיפה

638418211998208233227Centralהמרכז
אביב 12068647075110176213Telתל Aviv

2641655946567876Southernהדרום
שומרון ,2015141719162431Judeaיהודה, Samaria
עזה' andוחבל Gaza Area2

חקלאי משק 933Nonresidentialח1ג<1שנפמבני farm
הכל 7013012374813315619383131Total

3131Jerusalem_1ירושלים
3934434739693663Northernהאפון
5435510410Haifaחיפה
4735273745343240Centralהמרכז

אביב 1Telתל Aviv
344970406674818Southernהדרום

שומרון ,42432Judeaיהודה, Samaria
עזה2 andורובל Gaza Area2

1 Excl. caravans and cabins.
2 Jewish localities.
3 Excl. greenhouses  see introduction.

ומגורונים. קרוואנים כולל לא 1

יהודיים. "שובים 2
מבוא. ראה  חממות כולל לא 3
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DWELLINGS, BY SIZE AND
INITIATING SECTOR, AND
ROOMS, BY INITIATING SECTOR1

ויוזם, גודל לפי דירות,
יוזם1 לפי וחדרים,

בנ"ה בנ"הגמר התחלת
Building completedBuilding begunInitiating sector,

ורודרים דירות ,011'dwellings and rooms
§1990§1991.1992§1990§1991M992

 19,96042,65070,27042,38083,70043,420DWELLINGSדיוות 
גולל GRANDסן TOTAL

וירה Sizeגודל of dwelling
אחד 240180140110240401חרר room
הדרים 24408802,4604503,0101,3302 rooms
חדרים 33,15013,65029,0408,70035,88015,6703 rooms
חדוים 46,81015,60022,67017,46027,71013,2304 rooms
חדרים 56,2708,65011,02010,18011.5008,3005 rooms

חדרים 6+3,0503,6904,9405,4805,3604,8506+ rooms

 ציבורית 3,25023,02048,34019,55061,66021,300Publicבנייח building

הכל 0ך total
אחד 1003020150201חדו room
חדרים 21105902.1002102,6001,1402 rooms
חדוים 398011,37026,6306,36033,10012,2503 rooms
חדוים 41,5209,12015,87010,38021,2706,6204 rooms
חדוים 55401,5903,1302,2803,6209605 rooms

חדרים 6+1002505803009203106+ rooms

 פר0ית ,16,71019,63021,93022,83022,04022בנ"ה 120Private building
ר,כ> סל total
אחד 240801109090201חוו room
חדרים 23302903602404101902 rooms
חדוים 32,1702,2802,4102,3402,7803,4203 rooms
חדוים 45,2906,4806,8007,0806,4406,6104 rooms
חדוים 65,7307,0607,8907,9007,8807,3405 rooms

וודרים 6+2,9503,4404,3605,1804,4404,5406+ rooms

לדירה חדרים 4.44.03.84.33.84.0Averageכו0וצע rooms
per dwelling

ציבורית 3.93.53.53.83.53.4Publicבנ"ה building

פרסית 4.54.64.74.74.74.6Privateבנ"ה building

ממוצע 739.7113.7104.9124.8102.4779.5Averageשנוח area
(מיה perלררה dwelling (sq.m.)
ציבורית n"n98.583.683.292.883.483.1Public building

פרסית 147.7149.1152.9152.2151.1154.5Privateבנ"ה building

■ 91,990177,200272,900187,170320,470178,110ROOMSחדרים 
GRANDסןכול'ל TOTAL

הכל סל  88,340171,730268,930182,090316,080174,670Inבדרות dwellings  total
ציבורית 12,56081,350166,80074,300213,43072,220Publicננ"ה building
פרטית 75,78090,380102,130107,790102,650102,450Privateננ"ה building

■ נוספים DH7/73,6505,4703,9705,0804,3903,440Additional rooms 
פרטית בבנייה totalכולם in pirvate building

1 Incl. Jewish localities in Judea, Samaria and the Gaza Area; excl.
caravans and cabins.

שומרון ביהודה, 0"11rv ישובים כולל
ומגורונים. קרוואנים כולל לא עזה, וחבל
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מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות
הבנייה1 וסוג

(מר) הדירה novuArea of dwelling (sq. .רח

Tinn
הכל 0ך
Total

69 עד
Up to 69707980899099100

119120+

D>u>mn D'1sonnumbersAbsolute
בנייה גמו

§1 990 הגל 160סן 3,250440830700630490
§19916,380 23,0204,4603,8304,4602,7301,160
*199211,840 48,34013,9206,1809,1405,0402,220
1990 40ירושלים 4903040100150130
199150 1 ,080140270230220170
199270 2,800380440900680330
1990 50הצפון 1601010105030
19911,470 5,7401,3101,1401,020620180
19923,170 9,6203,4508701,280630220
1990 3708090607070חיפה
1991140 2,51068067066031050
1992550 3,3801,160380790370130
1990 30חמום 72015023015010060
1991270 2,740680540500490260
1992240 5,5801,3801,2001,370980410
1990 אביב 1704030107020תל
199120 25020402010050
199240 74080150140200130
1990 40הדרום 66080100160110170
19914,390 9,6001,3108401,860850350
19926,390 20,6504,9202,6503,9501,900840
1990 שומרון 680503302108010יהודה,
1991 עזה 40וחבל 1,100320330170140100
19921,380 5,5702,550490710280160

בנ"ו1 זתוולת
§1990 הגל 2,970סן 19,5502,1202,6307,2503,1301,450
§1 99112,270 61,66019,2907,47014,5605,3002,770
19925,840 21,3005,8002,3504,6001,6601,050
1990 40ירושלים 2,400301801,820190140
1991150 4,3303306002,400500350
199250 1,2301018083010060
1990 130הצפון 2,660520470750620170
19913,000 11,8505,3001,6001,300420230
19921,840 4,1701,200170580280100
1990 80חיפה 1,770400460450260120
1991850 5,0601,6107001,100600200
19921,010 2,200500180300110100
1990 50המרכז 2,630450520700610300
1991500 6,9101,8201,2701,4701,230620
1992170 1,09027029022013010
1990 אביב 10תל 60010100150210120
199120 5603014016015060
199240 6501402001802070
1990 2,650הדרום 8,5806508002,7801,140560
19917,000 26,2806,5002,7207,1602,000900
19921 ,830 6,9601,6209101,280780540
1990 שומרון 10יהודה, 9106010060010040
1991 עזר, 750וחבל 6,6703,700440970400410
1992900 5,0002,0604201,210240170

6.7ו. ללוח ו הערה ראה
הכל). מסך אח1זים (כ90 עירונית לבנייה רק מתייחסים הנתונים 1990 בשנת
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DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT
AND TYPE OF BUILDING1

הבנ"ר,* j/ffType of building2

הכל HeavyDistrictקשיחהסך
ידועקלה לא

Totalהכל jiwyinDLightUnknownרגילהסך
TotalRegularIndustrialized

Percentאחוזים
Building completed

100.0100.078.022.0§1990TOTAL
100.090.260.230.09.60.2§1991
100.081.051.129.913.45.6.1992
100.0100.084.515.5__1990Jerusalem
100.0100.076.623.4_1991
100.092.790.42.3 '7.31992
100.0100.099.30.7__1990Northern
100.092.055.936.17.60.41991
100.096.348.348.03.0■ 0.71992
100.0100.088.311.7_1990Haifa
100.0100.080519.5_._. . _1991
100.087.067.819.210.72.31992
100.0100.091.09.01990Central
100.091.171.4 '19.78.91991
100.084.764.720.00.614.71992
100.0100.078.721.3_1990Tel Aviv
100.0100.035.065.01991
100.066.332.234.133.71992
100.0100.055.744.3_1990Southern
100.084.052.831.215.80.21991
100.071.341.429.923.45.31992
100.0100.055.744.3_1990Judea. Samaria
100.099.656.543.10.30.11991and Gaza Area
100.079.651.128517.43.01992

Building begun
100.097.277.020.22.8§1990TOTAL
100.088.760.827.910.90.4§1991
100.085.452.233.213.70.9.1992
100.0100.087.412.6__1990Jerusalem
100.099.495.24.2_0.61991
100.0100.070.229.81992
100.0100.068.931.1__1990Northern
100.095.653.941.74.30.11991
100.096.252.443.83.81992
100.0100.0875125__1990Haifa
100.096.777.719.02.90.41991
100.072.765.37.42353.81992
100.0100.089.110.9__1990Central
100.096.378.318.03.60.11991
100.093.480.013.46.50.11992
100.0100.0765235__1990Tel Aviv
100.098.655.742.9_1.41991
100.097.693.83.82.41992
100.093.872.521.36.21990Southern
100.080.446.533.918.90.71991
100.080.543.936.619.30.21992
100.0100.054.845.2_1990Judea, Samaria
100.087.676.910.712.41991and Gaza Area
100.081.842.039.816.51.71992

1 See note 1 to Table 16.7.
2 In 1990. data refer only to urban building (about 90 percent oi total).
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"ר), מ (אלפי ושטחם מנורים בנייני
בבניין1'2 קומות מספר לפי

/or1
הכל Totalסך

בבנ"ן קומות

123

בנ"נים
Buildings

שטח
Area

בנ"נים
Buildings

שטח
Area

בנ"נים
Buildings

novu
Area

בנ"נים
Buildings

שטח
Area

188
516
998

45
349
835

143
167
163

386
1,148
606

194
991
370

192
157
236

D'oVnin onsoD

221
614

1,257

55
459

1,090

166
155
167

376
1,426
768

196
1,269
530

180
157
238

699
1,259
1,655

48
271
509

651
988

1,146

1,371
2,243
1,873

213
693
368

1,158
1,550
1,505

בנייה גמר

2,125 633
4,103 1,064
5,429 1,362

118
834

1,405

24

440
807

2,007 609
3,269 624
4,024 555

בנייה התחלת

4,273
7,888
7,016

642
1,967
1,058

3,631
5,921
5,958

881

1,439
633

226

1,061
354

655
378
279

3,995
7,864
11,597

145
3,687
7,753

3,850
4,177
3,844

6,179
12,757
5,184

1,749
10,064
3,191

4,430
2,693
1,993

2,482
4,429
6,789

288
1,903
4,002

2,194
2,526
2,787

4,943
7,900
4,395

1,797
5,050
1,741

3,146
2,850
2,654

6,812
13,456
19,793

438
5,532
11,390

6,374
7,924
8,403

11,921
23,834
13,755

3,243
14,763
5,282

8,678
9,071
8,473

הכל סך
§1990
§1 991
*1992

ציבורית בנ"ה

§1990
§1991
1992
פרטית בנ"ה
§1990
§1991
1992

הכל סן
§1990
§1991
1992

ציבורית בנ"ה
§1990
§1991
1992

פרטית בנ"ה
§1990
§1991
1992

7.6
11.7
14.7

7.8
14.5
13.8

3.2
4.6
6.4

3.2
6.0
5.6

28.2
28.4
24.4

27.7
28.4
42.6

בנ"ה גמר

31.2 25.5
30.5 24.0
27.4 20.1

בנ"ה התחלת
35.8 17.8
33.1 18.2

51.0 14.4

58.6
58.4
58.6

51.8
53.5
37.7

100.0100.0
100.0100.0
100.0100.0

100.0100.0
100.0100.0
100.0100.0

§1990
§1991
1992

§1990
§1991
1992

.16.7 ללוח הערה ראה
חוקית. בלתי בנייר, ואומדני בדיו™ פיגורים עבור ואומדנים לבניינים בנ"ה תוספת כוללים אינם הנתונים
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RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand
sq.m.), BY NUMBER OF STOREYS IN BUILDING1'2

Storeys in buildingממוצע now
(מח לבניין

4578+AverageInitiating sector
area per

novibuildingבנייניםnovuבנייניםnowבנ"נ"ס
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsArea(sq.m.)

numbersAbsolute

completedBuilding
TOTAL

25331017444344209365§1990
49564529061090335329§1991

8591,120415797236857343.1992
Public building

72693967935660§1990
32337817329756168344§1991

6838462814411785643511992
Private building

18124113537635174344§1990
17226711731334167319§1991

17627413435658293332■1992

Building begun
TOTAL

548801384.856161648415§1990
1,0721,365474938217767331§1991
484611225402782703191992

Public building
344448204342108374554§1990
9141,121372644177540342§1991
336365123163441213291992

Pirvate building
20435318051453274362§1990
15824410229440227314§1991

14824610223934149313■1992

Percents

completedBuilding
3.71252.617.80.68.4§1990
3.714.62.213.80.77.6§1991
4.31652.111.71.212.6M992

Building begun
4.616.23.217.31.413.1§1990
4.517.32.011.90.99.7§1991
3.513.91.69.10.66.11992

1 See note to Table 16.7.
2 Additions in existing buildings, estimates of lag in reporting and of illegal building, are not included.
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מ"ר), (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני
בבניין21 הדירות מספר לפי

הכל בבנ"ןTotalסך jinn

§1990§1991.1992
12

§1990§19911992§1990§19911992

מוחלט ■Dמספרים

בנ"ה נמר

הכל סך
13,456בניינים 6,81219,7936,933 5,00110,2977804,2135,624
39,574דירות 17,78066,2716,933 5,00110,2971,5608,42611,248
now4,429 2,4826,7891,076 8461,415239776903

ציבורית בנ"ה

5,532בניינים 43811,390993 983,534942,9974,838
22,736דירות 2,95048,099993 983,5341885,9949,676
1,903שטח 2884,00279 1127220391634

פרטית בנייה
7,924בניינים 6,3748,4035,940 4,9036,7636861,216786
16,838דירות 14,83018,1725,940 4,9036,7631,3722,4321,572
now2,526 2,1942,787997 8351,143219385269

גניי 7,התחלח

הכל סך
23,834בניינים 11,92113,75512,009 7,1138,3142,6437,0833,055
79,329דירות 39,94538,03712,009 7,1138,3145,28614,1666,110
7,900שטח 4,9434,3951,603 1,1891,3375901,127576

ציבורית בנ"ה

14,763בניינים 3,2435,2824,722 4891,3571,5586,1562,359
60,578דירות 19,36920,9404,722 4891,3573,11612,3124,718
now5,050 1,7971,741351 55111212831340

פרטית בנ"ה
9,071בניינים 8,6788,4737,287 6,6246,9571,085927696
18,751דירות 20,57617,0977,287 6,6246,9572,1701,8541,392
now2,850 3,1462,6541,252 1,1341,226378296236

אחוזים
בנ"ה גמר

הכל סך
100.0בניינים 100.0100.051.5 73.452.011.531.328.4
ת 100.0ריר! 100.0100.017.5 28.115.58.821.317.0
100.0שטח 100.0100.024.3 34.120.89.617.513.3

ציבורית בנ"ה
100.0בניינים 100.0100.018.0 22.431.021.554.242.5
100.0דירות 100.0100.04.4 3.37.36.426.420.1
100.0שטח 100.0100.04.2 3.86.86.920.515.8

פרטית בנייר.
100.0בניינים 100.0100.075.0 76.980.510.815.39.4
100.0דירות 100.0100.035.3 33.137.29.314.48.7
100.0שטח 100.0100.039.5 38.141.010.015.29.7

ב1" rהתחלת
הכל סך
100.0בניינים 100.0100.050.4 59.760.422.229.722.2
100.0דירות 100.0100.015.1 17.821.913.217.916.1
100.0שטח 100.0100.020.3 24.130.411.914.313.1

ציבורית בנ"ה
100.0בניינים 100.0100.032.0 15.125.748.041.744.7
100.0דירות 100.0100.07.8 2.56.516.120.322.5
100.0שטח 100.0100.07.0 3.06.411.816.519.5

פרטית בנ"ה
100.0בניינים 100.0100.080.3 76.382.112.510.28.2
100.0דירות 100.0100.038.9 32.240.710.59.98.1
100.0שטח 100.0100.043.9 36.646.212.010.48.9

.16.7 ללוח הערה ראה
.16.9 ללוח 2 הערה ראה
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RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF
BUILDINGS (thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS
IN BUILDING1'2

Dwellings in building

50+

1992 §1991 §1990

2049

1992 §1991 §1990

319

1992 §1991 §1990

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

Absolute numbers
Building completed

8932,0323,296119255541192335
6,65215,62026,8993,4227,12415,6411,1451,4712,186
8551,6842,6674127371,566130156238

2171,3722,570241614305918
1,72310,65921,3976454,53412,4172965561,075
1689771,879624211,125273592

6766607269594111141417
4,9294,9615,5022,7772,5903,2248499151,111
687707788350316441103121146

Building begun

1,7624,0552,152364647217394017

14,36832,18116,70210,78718,4555,8472,3912,5181,064
1,6843,1571,7221,1841,792626296221134

9553,3221,43222454013117233

8,17426,85111 ,2456,65615,2273,4649341 ,466156
7902,4059696501,3623079010114

80773372014010786221714
6,1945,3305,4574,1313,2282,3831,4571,052908
894752753534430319206120120

Percents
Building completed

13.115.116.71.71.92.70.30.20.2
37.439.540.619.218.023.66.53.73.3
34.438.039.316.616.623.15.33.63.5

49.524.822.65.52.93.81.10.10.1
58.446.944.521.919.925.810.02.42.3
58.351.347.021.522.128.19.51.92.3

10.68.38.61.51.21.30.20.20.2
33.229.530.318.715.417.75.75.46.1
31.328.028.316.012.515.84.64.85.2

Building begun

14.817.015.63.12.71.60.20.20.2
36.040.643.927.023.315.46.03.12.7
34.040.039.224.022.714.26.02.73.1

29.422.527.16.93.72.40.60.10.1
42.244.353.734.425.11654.82.50.8
44.047.555.736.227.017.65.02.00.8

9.38.18.51.61.21.00.30.20.2
30.128.431.920.117.213.97.15.65.4
28.426.428.417.015.112.06.64.24.5

1 See note to Table 16.7.
2 See note2to Table 16.9.

בינוי



למנויים בבניינים ולבניין לדירה ממוצע בנייה משן
הבניין שטח ולפי יוזם לפי נסתיימה1'2'3, שבנייתם

הכל ציבוריתTotalסך בנ"ה

בנ" yimממוצע שטח7/
r\ov<4(ודשים הבניינים(וו

גורל Averageהבנייניםקבוצת building(נזר (אלפי
במר) הבניין מר)בניינים(שטח rimduration(אלפי (months)4בנייניםArea of

BuildingsArea ofDwellingsBuildingsbuildings
buildingsלבנייןלדירה(thousand
(thousandPerPersq.m.)
sqm.)dwellingbuilding

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
19883.2071,73013,03222.419.4395248
19893,4542,10512,25123.519.5454301
§19902,9971,89313,65521.619.0438289

הכל סך §19919,3313,81035,14414.512.85,4861,897
1991,146851,5487.38.01,07179

1002494,5856927,48510.712.02,860379
2503991,3204072,78615.817.1323106
4006991,0485514,72411.812.9583310
7009993462912,60113.914.9162135

1,0001,4993814534,18214.314.9222266
1,5001,9991983393,19114.415.5119202
2,0002,4991072362,11116.917.056123
2,5002,999782141,95318.519.040111
3,0004,999943443,04919.319744153

5,000+281981,51430.429.9633
הכל 199214,5766,00360,64014.212.511,1243,972*סך

1993,0612143,15911.711.73,033212
1002496,55992311,28910.010.94,992639
2503991,2333862.86614.717.2497163
4006991,4937817,72511.212.61,051549
7009997396136,10213.113.9516424

1,0001,4996738208,17314.215.0484597
1,5001,9992664534,55515.115.9192327
2,0002,4991763953,99415.716.5123277
2,5002,9991413903,92316.817.6104287
3,0004,9991866786,31819.920.4116407
5,000+493502,53625.125.61690

.16.7 ללוח הערה ראר.
נמר שטוו כל 00ך ארוז נ74 כיסו הנתונים ,1992  1990 בשנים הפיסית. הבנייה במסגרת שנבנו כפריים, ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו

שנבנו. החדשים הבניינים של הבנייה
.16.9 ללורו 2 הערה ראה

מבוא. ראה לבניין; הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנ"ה משך
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AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING AND PER
BUILDING IN COMPLETED RESIDENTIAL BUILDINGS1'2'3
BY INITIATING SECTOR AND AREA OF BUILDING

Public buildingפרטית Privateבנייה building

ממוצע בנייה ממוצעמשך בנייה משך
(חודשים)*now(חוזשים)'

Average buildingהבנייניםAverage buildingSize group
nmduration (months)4מר)בניינים n!nduration(אלפי (months)4)area of buildings in

DwellingsBuildingsArea ofDwellingssq.m.(
לבנייןלדירהbuildingsלבנייןלדירה
PerPer(thousandPerPer

dwellingbuildingsq. dwellingbuilding(.וח

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

3,89126.924.22,0291,32010,26123.721.41986

3,35729.525.12,3311,52711,25124.419.71987

2,73629.225.22,8121,48210,29620.518.61988

3,11531.627.33,0001,80412,13621.418.31989

2,95026.123.32,5591,60410,70520.418.3§1990

22,68611.49.13,8451,91312,45820.118.1§1991 TOTAL
1,4666.87.37568216.416.9199
5,5918.28.31,7253131,89418.218.0100249
1,20811712.09973011,57818.918.8250399
3,43710.010.04652411,28716.716.5400699
1,54411.912.81841561,05716.916.6700999
2,88512.913.01591871,29717.517.51 ,0001 ,499

2,17011.712.2791371,02120.120.51 ,5001 ,999

1,27615.615.15111383519.019.02,0002,499
1,17814.814.93810377524.123.42,5002,999
1,61816.416.5501911,43122.620.53,0004,999
31333.0342221651,20129.728.75,000+

47,81112.510.73,4522,03112,82920.718.1.1992 TOTAL
3,12611.711.72823314.714.6199
9,6968.99.11,5672841,59316.616.6100249
1,856rr612.57362231,01020.520.3250399
6,52710.110.44422321,19817.217.6400699
4,73612.112.62231891,36616.816.9700999
6,64813.313.81892231,52518.018.11,0001,499
3,66213.613.77412689321 521.61,5001,999
3,15814.414.75311883620.920.72,0002,499
3,19915.515.73710372422.723.02,5002,999
4,33318.218.2702711,98523.724.03,0004,999
87019.320.0332601,66628.128.35,000+

1 See note to Table 16.7.
2 Excl. part of the residential buildings  most privately built in rural localities. In 1990  1992. coverage amounted to about 74 percent of ottal

area 01 new builidings completed.
3 See note 2 to Table 1 6.9.
4 Average building duration per dwelling differs fromaverage duration per building; see introduction.
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CONTRACTORS, RESIDENTIAL
BUILDINGS AND THEIR AREA
AND DWELLINGS IN PUBLIC
BUILDING IN URBAN LOCALITIES,
BY NUMBER OF DWELLINGS
THE CONTRACTOR BUILT1'2

מגורים בנייני קבלנים,
בבנייה ודירות ושטחם,

ביישובים ציבורית
מספר לפי עירוניים,

הקבלן21 שבנה דירות

Number of dwellings
the contractor built

nin
Dwellings

1992 §1991

הבניינים now
מח (אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

1992 §1991

בניינים

Buildings

1992 §1991

קבלנים
Contractors

1992 §1991

הדירות 7doo
הקבלן שבנה

Building completed בנ"ה גמר

מורולסים הכלמסי 01872904,7227,1011,7653,51721,10841,518TOTALabsoluteך nos.

O100.0100.0100.0percents.100.0100.0100.0100.0100אחוזים
11420.922.42.01.71.81.11.40.9114

152914.39.71.91.63.31.62.91.41529
304913.416.23.33.95.04.94.64.23049
507410.712.45.04.66.55.55.75.05074
759910.77.98.04.87.55.27.74.77599

1001497.510.76.110.57.88.67.68.5100149
1502499.66.217.48.614.46.815.47.1150249
2504998.68.325.221.023.218.223.418.9250499
500+4.36.229.842.727.147.128.348.4500+

ידוע 1.30.63.41.03.00.9Notלא known

Buildingבנ"ההתחלת begun

מוםל0ים הכלמסי 3021499,7403,1584,4901,40552,93616,417TOTALabsoluteסך nos.

O100.0100.0100.0percents.100.0100.0100.0100.0100ארוזים
11420.920.81.22.00.91.50.71.2114
15299.315.40.95.31.23.11.22.61529

304912.915.42.78.33.16.72.75.43049
507410.310.12.84.63.95.23.65.15074
75996.08.12.99.43.16.62.96.17599

10014911.27.47.18.37.87.87.38.2100149
1502498.68.712.617.07.514.28.014.9150249
25049910.99.419.027.920.624.320.325.2250499
500+9.94.750.216.950.930.352.331.0500+

ידוע 0.60.31.00.31.00.3Notלא known

1See noteto Table 16.7
2 In new buildings  see introduction.

.16.7 בלוח הערה ראה 1

מבוא. די  חדורים בבניינים 2
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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

חדשות, דירות של היצע
ושלא שנמכרו דירות

ב24 פרטית בבנייה נמברו,
גדולות1, ערים
בנייה שלב לפי

מכורות לא רחת סקרי

דירות שנמכרהיצע nm2נמכרו שלא nrn
Supply of dwellingsSold dwellingsUnsold dwellings2

בשלביבשלביבשלבי
הכל הכלבנייהגמורותסך בנייהגמורותסך הכל■ בנייהnnmjסך
TotalComUnderTotalComUnderTotalComUnder

pletedconstrupletedconstrupletedconstru
ctionctionction

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
XXII 1986,0905445,546252 1,7021,4504,3882924,096XXH 1985
XXII 1985,1792974,882150 1,6501,5003,5291473.382XXII 1986
XXII 1985,7661605,60684 1מ^2,5602,4763,206763,130 1987
XXII 1985,469685,40153 2,0431,9903,426153,411XXII 1988
XXI11985,6272245,403165 2,3722,2073,255593,196XXII 1989
XXII 1997,2791857,09499 3,0152,9164,264864,178XXII 1990

XXII 1996,8202256,595107 1,9201,8134,9001184,782XXII 1991
;vnyiiSize

G'TIn 1237235773022812 rooms
O'Yin 353455293 18217935223503 rooms
D'nn 42,8741292,74563 7026392,172662,1064 rooms
D'Yin 52,872822,79038 7226842,150442,1065 rooms
G'nn 6+50374963 30730419641926+ rooms

XXII 199:7,8064357,371199 2,6352,4365,1712364,935XXII 1992
דרה Sizeודל

חדרים 129191353556561 2 rooms
חדרים 3926119155 40239752465183 rooms
תדרים 43,2442103,03491 9838922,2611192,1424 rooms
חדרים 52,9982062,79298 8837852,1151082,0075 rooms
חדרים 6+54785395 33232721532126+ rooms

Precentsאחוזים

XX//1991100.0100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0XXIM991
הרה Sizeודל

חדרים 120.50.90.60.30.40.61.70.612 rooms
חדרים 37.82.28.02.8 9.59.97.21.77.43 oroms
חדרים 442.257.341.658.9 36.635.244.355.944.04 rooms
חדרים 542.136.542.335.5 37.637.743.937.344.05 rooms
חדרים 6+7.43.17.52.8 16.016.84.03.44.06+ rooms

xxii 199:100.0100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0XXIM992
Sizeוזלדירה

חדרים 121.21.21.31.51.11.112 rooms
חדרים 311.92.512.42.5 15.316.310.12.510.53 rooms
חדרים 441.548.341.245.7 37.336.643.750.443.44 rooms
חדרים 538.447.437.949.3 33532.240.945.840.75 rooms
חדרים 6+7.01.87.32.5 12.613.44.21.34.36+ rooms

1 See list in introduction.
2 At end of period.

במבוא. פירוט ראה 1

התקופה. בסוף 2
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SURVEY ON CHANGES IN THE STOCK OF DWELLINGS
DWELLINGS AND OTHER
UNITS OF WHICH THE
PURPOSE WAS CHANGED IN
16 LARGE TOWNS1

דירות במלאי שינויים סקר
אחרות ויחידות דירות
ב16 שונה שייעודן

גדולות1 ערים

שונה שייעודן ויחידות דירות
™!tvDwellings and other units whose

purpose was changed

Units1.4.198831.3.199021.4. 199031. 12. 1991
השינוי 3iowhoseType of change

purposeD')DODnmnD 0/oמספריםnmnn Va

was changedמוחלסיםשנבנומוחלסים
21988Absolute0/ofAbsolute/o0f
1991numbersdwellings' numbersdwellings

builtbuilt

הדירות ממלאי 7,80526.6הפחתות 4,1783,62719.4Withdrawals from stock
הכל סך  total

שנהרסו 2,8499.4דירות 1,4791,3707.3Dwellings demolished

לעסקים שהפכו 3,20911.9חרות 1,8751,3347.2Dwellings turned into
businesses

שאוחדו 1,7475.3דירות 8249234.9Dwellings merged

הדירות למלאי 37,56617,03320,533Additionsתוספות to stock
הכל סך  total

שנבנו חדשות 34,437100.0דירות 15,73018.707100.0Dwellings newly built

הכל סך  אחרות 3,1298.3תוספות 1,3031,8269.8Other additionstotal

לדירות שהפכו 2,8297.4עסקים 1,1631,6668.9Businesses turned into
dwellings

דירות 3000.9פיצול 1401600.9Subdivision of
dwellings

הדירות במלאי Changesשינז"ם in stock of

dwellings

שנבנו חדשות דירות 29,76181.7כולל 12,85516,90690.4Incl. dwellings newly
built(תוספת) (addition)

שנבנו חדשות דירות כולל 4,67618.3לא 2,8751,8019.6Excl. dwellings newly
built(הפחתה) (deduction)

הדירות במלאי השינוי 31IIIאחוז 198931 III 1991Percent change in stock
of dwellings

חדשות 2.02.3Newדירות dwellings

נ0ו3 אחרים 0.40.2Otherשינויים changes. net3
י/

נ0ו4 הדירות למלאי Additions.1.612תוספת to stock, net4

במבוא. פירוט 1ראה See list in introduction.
2 21 months. because the budget year 1990 included 9 months  .31.12.1991 כללה9חודשים1.4.1991 1991 התקציב שנת כי חודשים, 21 2

1.4.1991 31.12.1991. ודירות שפוצלו דירות פחות לעסקים, שונה שייעודן או אוחדו שנהרסו, nnn 3

3 Dwellings demolished. merged or turned into business premises, למגורים. מעסקים שהפכו
less dwellings subdivided or premises turned from businesses נ0ו. אתרים, שינויים n/no nimn nnn של mgoin 4
into dwellings.

4 Additions of new dwellings less other changes, net.
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FINANCIAL DATA
GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION IN CONSTRUCTION,
BY DISTRICT, INITIATING
SECTOR AND PURPOSE
NIS million

מקומית גולמית nypwn
יוזם מחוז, לפי בבינוי,

כםפ"ם נתונים

וייעוד

שח מיליוני

וייעוד nno§1990§19911992§1990§1991.1992District and purpose

שוטפים 1990במחירים nnoj
At current prices990 pricesAt

גולל1"* 20,279סך 17,293 9,9809,98014,70715,665GRAND TOTAL1"*
למגורים321 14,175בבנייה 12,359 6,4096,40910,55411,039IN RESIDENTIAL

הגל סן BUILDING1*3 TOTAL
1,618ירושלים 1,407 9119111,2001,260Jerusalem
2,849הצפון 2,479 1,2651,2652,1162,216Northern
יפה 1,063רז 910 517517776826Haifa

2,428המרכז 2,407 1,4771,4772,0501,882Central
אביב 1,386חל 1,181 9169161,0021,071Tel Aviv

3,650הדרום 3,344 1,0441,0442,8702,859Southern
שומרון 1,181יהודה, 631 279279540925Judea, Samaria and
עזה Gazaוחבל Area

הכל 0ך ■ ציבורית'1 6,659בנייח 6,054 1,4661,4665,2125,243Public building'■3  total
D'Vwn1715 601 201201517563Jerusalem
1,185הצפון 1,155 200200994933Northern
435חיפה 402 118118346342Haifa
599המרכז 762 273273656472Central

אביב 100תל 84 46467379Tel Aviv

2,725הדרום 2,646 5405402,2782,146Southern
שומרון 900יהודה, 404 8888348708Judea, Samaria and
עזר. Gazaוהבל Area

הכל 0ך ■ 0ר0יתי 7,516בנייה 6,305 4,9434,9435,3425,796Pirvate building2  total
D'7wnp903 806 710710683697Jerusalem
1,664הצפון 1,324 1,0651,0651.1221,283Notrhern
628חיפה 508 399399430484Haifa
1,829המרכז 1,645 1,2041,2041,3941,410Central

אביב 1,286תל 1,097 870870929992Tel Aviv

925הדרום 698 504504592713Southern
שומרון 281יהודה, 227 191191192217Judea, Samaria and
עזה Gazaויובל Area

למגורים4 שלא 6,104בבנייה 4,934 3,5713,5714,1534,626IN NONRESIDENTIAL4
 ציבוריות BUILDINGובעבודות AND

הבל PUBLICסן WORKS  TOTAL
200הארחה 157 8888130149Hotels

ומשרדים 190עסקים 135 114114113143Business and offices
ומלאכה 519תעשייה 359 277277297389Industry and crafts

ומים חשמל 637מפעלי 475 489489412497Electricity and water
enterprises

ותקשורת 1,853תחבורה 1,532 9789781,2891,401Transport and
communication

ציבור 2,561מבני 2,181 1,5431,5431,8301,936Public buildings
144חקלאות4 95 828282111Agriculture4

1 Incl. neighbourhood rehabilitation.
2 Incl. an estimate for illegal building.
3 Excl. capital otrmationin placement of caravans and cabins. Data

on capital formation in placement and cabins, see Table 16.3.
4 Excl. fruit plantations. forestry and greenhouses.

שכונות. שיקום כולל ו

חוקית. בלתי בנייה עבור אומח כולל 2

בהצבת השקעות על נתונים ומגורונים. קרוואנים בהצבת השקעות כולל לא 3

.16.3 בלוח ראה  ומגורונים קרוואנים
וחממות. "עור מטעים, כולל לא 4
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EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES
EMPLOYED PERSONS,
EMPLOYEES AND HOURS
WORKED PER WEEK IN THE

עבודה והוצאות שנר ,npiovn

CONSTRUCTION BRANCH
BY POPULATION GROUP

ושעות שכירים מועסקים,
בענף בשבוע עבודה
קבוצת לפי הבינוי1,

אוכלוסייה

עזה וחבל שומרון מיהודה,
בישראל העובדים

From Judea, Samaria
and Gaza Area
working in Israel

עזה מחבל
From Gaza

Area

ושומרון mm'n
From Judea
<S Samaria

הכל סך
Total

From Israel

לאיהודים
NonJews

יהודים

Jews
הכל סך
Total

כולל סך

Grand
total

Employed persons
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Employees
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

19.4
19.3
21.6
21.0
265
29.3
32.5

19.1
18.8
20.6
20.6
26.1
28.9
31.5

Thousands
26.0
30.4
32.4
35.0
37.5
37.6
53.4

25.3
29.6
31.4
34.1
36.7
37.1
52.8

Total weekly work hours of employees
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

841
801
625
649
894

1,071
1,181

Employed persons
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Employees
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

18.1
16.4
16.9
16.4
18.9
18.0
16.8

20.8
19.0
19.2
18.8
21.5
20.0
18.5

1,155
1,339
1,091
1,289
1,402
1,392
2,125

Percents

24.3
25.9
25.4
27.4
26.8
23.0
27.6

27.6
29.9
29.2
31.2
30.3
25.7
31.1

45.4
249. 7
54.0
56.0
64.0
66.9
85.9

44.4
248.4
52.0
54.7
62.8
66.0
84.3

1,996
22, 140
1,716
1,938
2,296
2,463
3,306

42.4
242.3
42.3
43.8
45.7
41.0
44.4

48.4
248.9
48.4
50.0
51.8
45.7
49.6

23.2
26.1
29.1
29.9
33.1
38.8
39.3

20.1
21.9
26.2
27.1
29.8
36.8
33.7

808
891

1,078
1,156
1,274
1 416
1,309

21.6
22.2
22.8
23.4
23.6
23.8
20.4

21.9
22.1
24.4
24.8
24.6
25.5
19.9

אלפים

38.6
41.6
44.7
41.9
42.9
57.5
68.2

27.3
28.7
29.3
27.5
28.6
41.5
51.9

ירים
1,040
1,123
1,103
1,104
1,194
1,701
2,224
אחוזים

36.0
35.4
35.0
32.8
30.6
35.2
35.2

29.7
29.0
27.3
25.2
23.6
28.8
30.5

61.8
67.7
73.8
71.8
76.0
96.3
107.6

47.4
50.6
55.5
54.6
58.4
78.3
85.6

107.2
117.4
127.8
127.8
140.0
163.2
193.5

91.8
99.0
107.5
109.3
121.2
144.3
169.9

שב של בשבוע עבודה
1,848
2,014
2,181
2,260
2,468
3,117
3,533

57.6
57.7
57.7
56.2
54.3
59.0
55.6

51.6
51.1
51.6
50.0
48.2
54.3
50.4

3,844
4,154
3,897
4,198
4,764
5,580
6,839

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

מועסקים
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

שכירים

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

שעות הכל סך
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

מועסקים
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

שכירים
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

שביר של בשבוע עבודה שעות הכל aofסך employeeswork hoursTotal weekly
1986100.048.127.121.051.930.021.91986
1987100.048.527.021.4251.532.219.31987
1988100.056.028.327.744.028.016.01988
1989100.053.826.327.546.230.715.51989
1990100.051.825.126.748.229.418.81990
1991100.055.930.525.444.124.919.21991
1992100.051.732.519.248.331.117.21992

Data from labour force surveys in Israel, and in Judea, Samaria
and Gaza Area; see explanations in the Introductions to Chapters
12and 27.
Since 1987  persons aged 15 and over, including coverage
adaptment.

הסברים ואח עזה; וחבל שומרון וביהודה, בישראל אדם כוח סקרי נתוני מתוך י
ר27. 12 לפרקים במבואות

כיסוי. תוספת כולל ומעלה, שנר. 15 לבני  ב1987 החל 2

CONSTRUCTION 506



EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN
CONSTRUCTION1
Monthly averages, unless otherwise stated

והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי' עבודה

אחרת צוין כן א0 אלא חודשיים, ממוצעים
Previous'armמדגם Newמדגם sample2
■sample

בסיס1  dtid
בסיס  dtidIndices2  base

Unit1990Indices  base199119921990=100.0
nחת19781

19911992

שניר nnuin100.0100.0 100.0EMPLOYEES' POSTS
TOTAL סןהגל

54.5194.943.4 41.9174.2 149.9Monthly

45.563.756.6יו0"ם 58.1226.4 211.0Daily

עבודה ימי ממוצע
של בחודש למעשה

יומיים שכירים

18.1100.619.3 18.991.5 89.7AVERAGE MANDAYS
WORKED PER MONTH
BY DAILY EMPLOYEES

D'DOiei D'vnn:!At current prices
ממוצע עבודה שנר

1enin לשניד
לחודש

יומי לשניו
ליום

nw
NIS

2,378.7

61.2

2,990.9

2.618.2

3,689.9 3,004.3

85.4 73.2

147.3 119.9

133.2 114.2

Average salaries
Per monthly employee
per month

Per daily employee
per day

עבודה Averageהוצאות labour
expenses ממוצעות

'unin 2,654.22,550.53,955.0.לשניו 3,277.5143.1 118.6Per monthly employee
per month

לחודש
יומי לשניו

ליום

74.72.212.8105.6 90.0138.0 117.6Per daily employee
per day

3198sבמחי ינואר .די 1991נ ינואר .Tnoj
At January991 prices3At January

ממוצע עבודה שבר
חודשי n'kyלשכיר

1985 prices3

410.83,013.9 2,746.1
Average salaries
Per monthly employee
per month

לחודש
יומי לשכיר

ליום

10.669.8 67.0Per daily employee
per day

עבודה הוצאות
ממוצעות

חודשי 458.53.231.4■לשכיר 2,997.7

Average labour
expenses
Per monthly employee
per month לחור^

יומי לשכיר
ליום

13.086.3 82.3Per daily employee
per day

 ריאלי ■11'vj nnMק לעונות שנה nnniiכל

ממוצע עבודה שגר
1tnin Xלשכיר

on previous year

2.8

it real change

9.8

Percer
Average salaries
Per monthly employee
per month w11n"7

יומי לשכיר
ליום

7.842Per daily employee
per day

עבודה Averageהוצאות labour
expenses ממוצעות

חורשי 3.47.8Perלשכיר monthly employee
per month לחודש

יומי לשכיר
ליום

7.84.9Per daily employee
per day

iiimuif r,1\tר. 'וי/רל txcl. employeeswho are residents of Judea. Samaria and theGaza oyhvi וישראל n.nnj,1
areaworking in Israel and who do not receive their salaries through מוחלטים נתונים מבוא. ראה התעסוקה: שידות נאמצ"ות amovm a^zm
the Employment Service; see introduction. Absolute numbers on
employees' posts are given in Table 1235.
As 01 January 1991 data are according to a new. updated sample.
For comparison with previous years one has to use chained indices
 see explanation in introduction.
Wages and labour expenses at current prices are dellated by the
changes in the Consumer Price Index.

.12.35 בלוח ראה הבינוי כענף ושכר שכיר niicfyo Vy
שנים עם השוואה חדש. מעודכן מדגם לפי הם הנתונים 1991 נעואד החל

במבוא. הסבר ראה . משורשרים מדדים באמצעות רק לעשות יש קודמות
המחירים כ0רד מדד בשינוי מנוכים שוטפים במחירים העבודה והוצאות השכר

לצרכן.
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PUBLIC WORKS
CONSTRUCTION, WIDENING
AND REPAIRS OF ROADS,
INSTALLATION OF WATER
AND DRAINAGE PIPES AND
CANALIZATION

ושיקום הרחבה סלילה,
הנחת כבישים, של

ותיעול ביוב מים, צינורות

ציבוריות עבודות

onin'Dlj7'kUIהנתת
כבישים' כבישיםסלילת צינורותשל

Construction of roads'Widening and repairnmn'ותיעול ביוב
of roads1>קמ)

(0"?7) nir)Installation
noiunuu

\ יי יו *" ^י

Installationof drainage
(קכז) מר)אורך (ק"מ)(אלפי מר)אורך of(אלפי water pipes2pipes and
LengthAreaLengthArea(km.)canalization2

(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)
sq.m.)sq.m.)

3Completion3נמר
seriesFormeקודמתסידרה

1956240.51,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1963388.4104'3766.3253.21963

seriesNewחדשהסידרה
1963407.6108.8793.01963
5187.0986.5602.322851965י1965489.22,537
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
1980312.82,465.778.0459.3970.165.01980
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
1985117.6837.071.7470.31,130.643.41985
198688.2563.7110.5879.0824.165.71986
1987110.6817.0120.6688.3518.870.81987
198893.2679.2141.9935.7502.178.41988
198990.5682.9164.91,039.1359.4115.61989
1990119.5911.1226.71,436.3518.0108.91990

§1991153.01,168.7192.41,426.4651.0106.7§1991
1992135.11,097.0180.01,360.2668.4162.31992 Beginning התחלה
1956231.41,825.7153.51956
1960501.4843.8220.71960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1967259.51,693.1317.01,660.5584.4137.51967
1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
1974246.51,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.41,396.270.1315.6815.3185.71975
1980165.91,060.270.3416.81,149.784.01980
1982133.3896.495.2762.91,100.367.81982
1983137.61,138.8128.01,088.31,212.666.71983
1984116.9840.369.4457.71,253.862.51984
1985155.8916.9123.2852.31,176.666.91985
198691.7625.6115.8708.3824.689.21986
1987118.0874.1121.6765.7538.778.21987
1988116.9922.1198.51,368.5496.8133.51988
1989164.31,275.7155.5986.5413.8116.31989
1990209.21,556.2254.91,622.9644.3181.51990

§1991272.11,903.4246.21,901.9748.2258.5§1991
1992366.13,033.5278.92,098.3689.5221.61992

Excl. works in the Golan Heights, Judea and Samaria, the Gaza Area and
Sinai; as of 1982, the Golan Subdistrict has been included in the Northern
District. As of 1985, includes also access roads and inner roads in Jewish
localities of Judea, Samaria and as of 1989  also the Gaza Area; data on
other road construction in Judea, Samaria and the GazaArea see in Tables
27.4142; see introduction.
As of 1976, incl. work done for Jewish localities in the Golan, Judea and
Samaria and Gaza Area; see also introduction.
Data on completion of road construction and water pipe installation in the for
mer series did not include patrial completion of some works, e.g., completion
of a road segment or a water pipeline, which are included in the new series.

נפת מ982ו עזה; ובחבל ושומרון ביהודה בנולן. ענודות כולל לא
וכבישים גישה כבישי גם כולל מ985ו, הצפו); במחוז כלולה גול)
עזה. בתבל גם ומ989ו ושומרון ביהודה יהודיים ביישובים פנימיים
ראה  עזה וחבל שומרון ביהודה, הכבישים יתר סלילת על נתונים

מבוא. ראה ;27.42 ר 27.41 בלוחות
ביהודה בגולן, יהודיים "שובים עכור שבוצעו עבודות כולל מ1976

במבוא. ראה עזה; ובחבל ושומרון
אעם מים צינורות והנחת דרכים סלילת נתוני קורמת בסידרה
צינור) או דרך ק0ע סיום (כגון עבודות של תלקי ביצוע כוללים

החדשה. בסידרה הכלולים
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,CONSTRUCTIONOF ROADS1
BY DISTRICT, TYPE,
COATING AND WIDTH

לפי כבישים1, nV'Vo
ציפוי , סוג מחוז,

ורוחב

סלילה Roadsגמר completedRoads begun סלילה התחלת

1990§1991.19921990§1991.1992

(קמ) Length(.km)אווך

הגל 119.5153.0135.1209.2272.1366.1TOTALסך

Districtמחוז
2.811.811.720.623.619.7Jerusalemירושלים

11.742.722.131.844.060.6Northernהצפון

9.93.82.53.47.117.4Haifaחיפה

31.838.639.861.363.563.2Centralהמרכז
אביב 6.75.62.67.80.89.6Telתל Aviv

49.541.355.974.4122.1143.9Southernהדרום
שומרון ,7.19.20.59.911.051.7Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

Typeסוג
13.143.731.526.149.570.1Mainראשי

45.633.533.166.919.124.1Regionalאזור*
11.310.911.415.061.56.5Accessגישה
49.564.959.1101.2142.0265.4Innerפנימי

Coatingצ,פן,
אספלכו 26.35.08.613.811.42.6Withoutבלי asphalt
אספל0י 93.2148.0126.5195.4260.7363.5Withעם asphalt2

(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 1.40.10.1Upעד to 2.9
34.911.016.86.415.012.319.334.9
55.96.620.619.815.597.8145.455.9
66.917.918.815.622.53.739.766.9
79.966.464.664.9132.9122.887.379.9
10+17.630.828.423.235.474.410 +

מיו) (אלפ1 sq.m.)Areaשטח (thousand

הכל 911.11,168.71,097.01,556.21,903.43,033.5TOTALסך

iinnDistrict
23.785.159.2154.2127.4135.9Jerusalemירושלים
81.6309.8255.6242.2349.7454.2Notrhernהצפון

67.153.120.118.580.7134.4Haifaוזיפה

252.8309.7336.0472.3455.9604.4Centralהמרכז

אכיב 58.352.326.972.18.488.9Telתל Aviv

395.0314.5396.2552.2826.61,071.4Southernהדרום

שומרון ,32.644.23.044.754.7544.3Judeaיהודה. Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

Coatingציפוי

אספל0 185.1.4Q174.983.495.8205Withoutבלי asphalt
א0פל0י 726.01.128.61,022.11,472.81.807.63,013.0Withעם asphalt2

1See note 1toTable 16.18.
2 Include also some paved roads (e.g.. pedestrian precincts within

localities).

.16.18 ללוח 1 הערה ראה 1

היישובים). בתוך מידרחונ (כגון מרוצפים בודדים כבישים נם כולל 2
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WIDENING1 AND REPAIR OF
ROADS, BY DISTRICT AND
TYPE OF ROAD

כבישים הרחבתי
מחוז לפי ושיקומם,

הכביש וסוג

סלילה Roadsגמר completedRoads begun סלילה התחלת

1990§199119921990§1991*1992

(ק n(km.)Length)אורך
הכל 226.7192.4180.0254.9246.2278.9TOTALסך

Districtגוחוז
8.816.88.29.50.711.7Jerusalemירושלים
133.368.321.4154.266.152.5Northernהצפון
9.97.728.57.228.615.3Haifaחיפה
34.330.622.430.526.434.4Centralהמרכז

אביב 9.93.28.47.515.09.7Telתל Aviv
21.764.985.137.4108.5146.5Southernהדרום

שומרון ,8.80.96.08.60.98.8Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

Typeסוג
130.0112.976.3152.8157.590.2Mainרא^י
60.931.573.055.740.6147.0Regionalאזורי
20.828.514.121.431.423.9Accessגישה
15.019516.625.016.717.8Innerפנימי

מ"ר} (אלפי nowsq.m.)Area (thousand
הכל 1,436.31,426.41,360.21,622.91,901.92,098.3TOTALסך

tunrDistrict
61.2210.070.266.87.9105.7Jerusalem

794.2478.7212.0885.2538.3498.8Northernהצפון
65.345.1218.444.5286.9138.6Haifaוזיפה
290.4220.3182.5252.4197.5290.7Centralהמרכז

אביב .71.922.265.6תל 54.897.666.9Tel Aviv
117.8446.5571.9283.7770.1941.2Southernהדרום

שומרון ,35.53.639.635.53.656.4Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

All widen ings are with asphalt coating.

INSTALLATION OF WATER
PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER
AND MATERIAL OF PIPE
Km.

אספלט. ציפוי עם הן ההרחבות כל

מים, צינורות הנחת
קוסר מחוז, לפי
הצינור וחומר

ק"מ
הנחה הכתהגסר ותתלת

Installation completedInstallation begun

1990§1991.19921990§1991.1992

הכלי 518.0651.0668.4644.3748.2689.5TOTAL1סן
Districtמחוז

24.788.6101.629.594.873.7Jerusalemירושלים
128.0177.687.0217.1161.0147.0Northernהצפון
43.626.944.232.536.059.4Haifaחיפה

76.182.684.976.687.5977Centralהמרכז
אביב 75.864.842.464.864.138.2Telתל Aviv
125.3156.5258.8183.2228.1231.0Southernהדרום

שומרון ,44.554.049.540.676.742.5Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area
(אינצים) Diameterקוטי (inches)

2 88.7194.5196.9171.0203.7172.2Uptoעד 2
34133.9137.5118.6146.4177.3151.034
691.8117.0109.6115.5121.0129.76

81085.8103.795.193.9108.376.6810
12+117.898.3148.2117.5137.9160.012+

Materialחומר
27.77.617.831.29.818.1Asbestosאסבס0צמנ0

367.6461.4478.9408.0531.7507.0Steel2פלדה2
122.7182.0171.7205.1206.7164.4Plastic3פלסס31

1 See nole 2 to Table 16.18.
2 Incl. galvanized pipes.
3 Incl. polyethilene, PVC etc.

.16.18 ללוח 2 העדה ראה 1

מגולבנים. צינורות כולל 2
וכדי. פי.וי.סי. פוליאתילן, כולל 3
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INSTALLATION OF DRAINAGE
PIPES AND CANALIZATION,
BY DISTRICT, DIAMETER AND
MATERIAL OF PIPE
Km.

ביוב צינורות הנחת
קוטר מחוז, לפי ותיעול,

הצינור וחומר

ק""
הנחה nninנמר ■תחלת

Installation completedInstallation begun

1990§1991M9921990§1991.1992

כולל' 108.9106.7162.3181.5258.5221.6GRANDסך TOTAL1

Distirctמהוו

12.99.028.711.919.118.7Jerusalemירושלים

4.412.019.67.457.172.4Notrhernהצפון

7.67.517.49.715.612.7Haifaחקה

27.332.635.734.545.839.6Centralהמרכז

אביב 25.315.523.927.116527.1Telתל Aviv

31.223.336.387.889.923.5Southernהררום

שומרון ,0.26.80.73.114.527.6Judeaיהודה, Samaria

עזה 1andחבל Gaza Area

הכל 0ך  ביוב 71.377.5111.7138.6212.4177.6Drainageצינורות pipes  total

(אינציים) Diameterקוגור (inches)

4 2.64.32.63.77.632.9Uptoעד 4

4V4628.623.340.062.779.662.94146

610819.317.245.433.740.445.46v48

8141211.015.914.123.525.314.28*12

1214+9.816.89.615.059.522.212w+

Materialוזומר

54.360.289.0117.4152.788.1Asbestosאסב00צמנט

0.33.52.58.331.468.9Steel2פלדה'

16.713.820.212.928.320.6Plastic3פלסטי3

הכל 0ך  תיעול 37.629.250.642.946.144.0Canalizationצינורות pipes  total

(00) Diameterקוטר (cm.)

20 6.50.30.66.70.21.0Upעד to 20

21408.77.712.511.212.810.92140

41508.85.112.39.69.18.54150

51808.510.516.59.616.316.25180

81+5.15.68.75.87.77.481+

Mateiralחוסר

28.324.733.326.739.440.4Concreteנ0ון

צמנ0 9.34.517.316.26.73.6Cementא0ב00 asbestos

1 Seenote2toTable 16.18.
2 Incl. galvanized pipes.
3 Incl. polyethilene, P.V.C. etc.

.16.18 ללוח 2 הערה ראה ו

מנולבנים. צינורות כולל 2
וכד. 0י.וי.סי. פוליאתילן, כולל 3
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הארחה ושירותי מסחר

ולא לשוק מוצרים לאספקת מתייחסים הנתונים
מהאספקה, שונה להיות היכולה לצרכנים, למכירתן
הסוחרים. אצל הנמצא המוצרים במלאי שינויים עקב
פרסיות, מכוניות כוללות חדשות פרסיות מכוניות

וג'יפים. מוניות
כביסה מכונות כוללות ביתיות כביסה מכונות

ליסר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל שנפח
כ"0 3 עד ביתיים אויר מזגני כוללים אויר מזגני

בלבד. המקומי לייצור מתייחסים הנתונים בלבד.

מקורות
הייצר מן מתקבלים המקומי הייצור על הנתונים

והבלו. המכס מאגף  היבוא ונתוני נים,

הארחה שירותי
והסברים הגדרות

שירותי בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מלונות מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי הארחה
לאכסניות נוער, לאכסניות פרט נופש) וכפרי דירות
מלון ולבתי קמפינג >j/<jn?  Hospices  נוצריות

קליסה. למרכזי שהפכו
על מדורגים היו לתיירים המומלצים מלון בתי
על הדרגות בוטלו ,1992 במאי התיירות. משרד ידי
איסור חל זה וממועד התיירות שר שהוציא תקנה פי

דרגות. לפי נתונים לפרסם
השנתון עד פורסמו הנ"ל הדרגות לפי נתונים

.1992,43 מסי לישראל הסטטיסטי
המלון בתי של הנתונים מתפרסמים זה, משנתון
רמות ל4 כוכבים 5DL 1 בדרגות מדורגים שהיו
שני סמך על ביותר, הגבוהה היא 1 רמה כאשר
הממוצע והשטח (עירוני/נופש) המלון אופי מאפיינים:
ציבוריים). ושטחים סוויטות כולל (לא זוגי לחדר
דירות מלונות נופש, ככפר1 שהוגדרו למלונות
הגדרת להלן בתוקף. ההגדרה נשארה ומלוניות
מוגדר נופש מלון כאשר המלון, בתי של הרמות
את ובמתקניו במלון מבלים האורחים שבו כמלון

היום. שעות מרבית

IV רמה רמה רמה ו רמה

(מר< זוגי לחדר ממוצע שטח
20.4 עד
16.6 עד

20.523.4
16.721.4

23.528.0
21.526.0

28 מעל
26 מעל

נופש מלון
עירוני מלון

התיירות משרד הנתונים: מקור

לת" רבעונים ב מופיעים יותר מפורטים הסברים
.1993 ,2 מסי ברבעון החל הארחה, ולשירותי רות

אחת מיטה לפחות בהם שיש חדרים חדרים:
עונתית. סגור המלון בית אם אף לאורחים, המיועדת

המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
צרכניות. סופרמרקטים, שיווק, רשתות א.

מסחריות לפירמות השייכות שרשרת" "חנויות ב.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן תעשייתיות, או
כלל, בדרך והמוכרות, שונים במקומות נפרדות
הלבשה, מזון, (כגון: סחורות של אחיד סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
סוגים רונות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
(להלבשה, נפרדות במחלקות סחורות של שונים
ומנהלות וכדי) בית לכלי לרהיטים, להנעלה,
בסקר נכללו לא מחלקה. לכל נפרדים חשבונות
סוגי המוכרות "כלבו" לעצמן הקוראות חנויות
מחלקות לפי מאורגנות אינן אך שונים, סחורה

מחלקה. לכל נפרדת חשבונות הנהלת עם
הסחורות כל ערך את כולל המכירות ערך
וסחורות העסק בבעלות (סחורות מכר שהעסק
עמילות) דמי תמורת שנמכרו אחרים של בבעלותם
בניכוי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח, בתקופת
(כולל שילמו שהקונים המחיר לפי והחזרות, הנחות
לא אך וכדי, מע"מ קנייה, מס עקיפים, מסים
סחורות בעבור תקבולים נכללו לא סובסידיות). כולל
חשבון על מקדמות או הדו"ח תקופת לפני שנמכרו

הדו"ח. תקופת אחרי שנמכרו סחורות
הסברים קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסטטיסטי ירחון ב פורסמו המדד עריכת שיטת על

.1968a 'on מוסף,  לישראל
בסיס על המדדים מחושבים 1991 ב החל
על מבוססים שהיו הקודמים המדדים .100=1990
ל1990=100. שרשור ע"1 הוצגו 100=1985 ממוצע

מקורות
סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

צריכה מ1צרי אספקת
בניק"מא

והסברים הגדרות
יציאת של לשלב מתייחסים המקומי הייצור נתוני
שחרור של לשלב  היבוא ולגבי מהמפעל, המוצרים

מהמכס. המטען
הפטורים מוצרים גם כוללים היבוא על הנתונים
יבוא על (הנתונים מכס מתשלום מלא או תלקית
אינם 1969 יולי עד כביסה ומכונות טלויזיה מקלטי
או מלא הפטורות, המכירות את במלואן כוללים

קנייה). וממס ממכס תלקית,
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מברים, ממשקאות, מארוחות, שבוטלו, להזמנות
וכחי. מבריכות עיון, וימי מכינוסים ממועדונילילה,

הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן עקיפים, מ0ים העובדים), בין ישירה לחלוקה
דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכחי).
של סיכום הוא בדולרים המוצג השנתי הפדיון
ארהי'ב, של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
מבוא ראה  חודש לאותו היציגים החליפין שערי לסי

.9 לפרק

מקורות
על הנתונים לתיירים. מומלצים מלון בתי
באמצעות מלון בית מכל מתקבלים ולינות אורחים
בישראל". המלון בתי ל"התאחדות חודשי דיווח
מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה, על הנתונים
מייצג ממדגם ישירות חודשים לשלושה אחת בלשכה
מתקבלים שבאמצעותו המדגם מלון. בתי כ180 ^ל
חדש". "מדגם  1989 בינואר הוחלף אלה נתונים
דה כוכבים 5 בדרגה המלון בתי כל החדש, בנודגם
בדרגה מלון בתי וכן כוכבים, ו4 כוכבים 5 לוקס,
מדגם בוודאות. נכללים ויותר, חדרים 100 עם אחרת
עד הנתונים לקבלת ששימש המדגם הוא קודם

.1988 דצמבר
בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי
מלון. בתי כ40 של מייצג ממדגם ישירות חודש, מדי
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, תיירות, מלונות
ותוצר

הגדרות
בתי  הארחה "שירותי לעיל ראה אוכלוסייה:
במזרח מלון בתי למע0 לתיירים", מומלצים מלון
עד דרגה" כ"ללא מסווגים שהיו מלון בתי ירושלים.
שאושרה לדרגה בהתאם זה בסקר סווגו ,1985 סוף

יותר. מאוחר להם
לעיל (ראה תפעוליות הכנסות כולל הכנסות
הנתונים אחד: בהבדל פדיון"  הארחה "שירותי הגדרה
ולא סובסידיות כולל דהיינו "צור, גורמי במחירי הם
הכנסות דהיינו לאתפעוליות, והכנסות מסים) כולל
ישיר באופן קשורות שאינן הנחקרת בשנה שהתקבלו
ממכירת רווח כגון: שנה, באותה המלון להפעלת
ממכירת רווחים קודמות, שנים ע"ח תקבולים רכוש,

וכדי. סחירים ערך ניירות
תפ קנויות תשומות כולל קנויות תשומות
מזון, כגון: ושירותים, מוצרים קנ"ת עלות  עוליות
דלק, מים, חשמל, עובדים, מדי מטבח, כלי מיטה, כלי
כולל וכן  וכוי תקשורת שירותי ותיקונים, אחזקה
חשבונות, ביקורת  המלון בניהול הקשורות הוצאות
וביטוח, אגרות עירוניים, מיסים מקצועיים, שיחתים

וכוי. ואבודים מסופקים חובות

אולמות, אוכל, חדרי משרד, חדרי צוות, חדרי כולל: לא
וכיו"ב. מחסנים

מיטה המלון. בבתי הקבועות המיטות מיטות:
מיטות. כשתי נחשבת כפולה

המלון בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורח:
שעזב אורח אחד. לילה לפחות בו ולן חודש באותו
נחשב חודש, באותו שנית בו ונרשם המלון בית את

נכנסים. אורחים כשני החודשי האורחים במניין
פי על המלון לבית בכניסתו הנרשם אורח תייר:

זר. דרכון
פי על למלון בכניסתו הנרשם אורח ישראלי:
ועולים חדשים עולים כולל ישראלית, זהות תעודת

עזה. וחבל שומרון מיהודה, אורחים וכן בכוח
(כמוגדר המיטות מספר הן אפשריות לינות
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול לעיל)

הנידונה. בתקופה
המלון בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
מיטה עם או מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של
אחת. כלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה,

למעשה הלינות כל מיטות: של התפוסה אחוז
בכל מחולק הנידונה, בשנה הפתוחים המלון בבתי

הנ"ל. המלון בבתי האפשריות הלינות
החדרים כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
הנידונה, בתקופה הפתוחים המלון בבתי התפוסים
בתי אותם לרשות העומדים החדרים כל בסך מחולק
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול המלון

תקופה. באותה
על להלן "מקורות" ראה ופדיון: שכר מועסקים,

המדגם. החלפת
שעבדו משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
כולל בקיבוצים הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית
הקיבוץ חברי שמא"שים 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 ברוטו: עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה
יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: לשכירים, התשלום
פרמיות נסיעה, דמי משפחה, תוספת ותק, תוספת
נוספות, שעות בעבור תשלומים גם נכללו ובונוסים.
הבראה, דמי חג), מחלה, חופשה, (כגון: היעדרות ימי
עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת ,"13 "משכורת
ביגוד, טלפון, העובד), ברשות שנמצא המעביד רכב
שנגבו שירות דמי שי), (כגון: בעין ותשלומים כלכלה
אם ובין העסק ידי על שולמו אם (בין המלון ע"1
משותפת), מקזפה העובדים בין לחלוקה הועברו

וכיו"ב. הכנסה במס החייבים וארוחות אש"ל
נלוות הוצאות ופנסיה, פיצויים תשלומי כולל: לא
דמי סוציאליות), (הוצאות עבודה לשכר העסק של
הועברו שלא או המעסיק ע"1 שולמו שלא שירות
ואש"ל ציבורי ברכב נסיעות משותפת, לחלוקה

הכנסה). במס חייבים (שאינם וארוחות
מוסף) ערך מס (לרבות ברוטו פדיון פדיון:
שאינם אחרים משירותים ופדיון במלון מלינות
מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות,
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המסחר בענפי התפוקה הגדרת
והשירותים

לפדיון רק מתייחסים הנתונים המסחר. ענף
בתקופת וחוטפים במחירים המכירות כערך המוגדר
עמלה דמי בתוספת ,1988 דצמבר עד 1988 ינואר
בבעלות היו שלא שנמכרו סחורות עבור שנתקבלו

העסק.
אחרת עסקית מפעילות הכנסות גם כולל הפדיון

וכוי. וציוד מבנים השכרת שירותים, כגו1:
ואף מוסף ערך מס כגון מסים כולל הפדיון אין
רכוש ממכירת רווחים כגון הון, מרווחי הכנסות לא

וכוי. ערך ניירות של שער מהפרשי רווחים קבוע,

כדלקמן: מוגדרת הסקר ענפי ביתר התפוקה
כוללת (57 (ענף אוכל" "שירותי של התפוקה
על ההוצאות פחות אלה, משירותים הפדיון את
מזון. של הפרסית הצריכה בנתוני שנכללו מזון,

כערך מוגדרת הסקר ענפי ביתר התפוקה
ומפעילות עיקרית מפעילות (הפדיון) ההכנסות

הון). מרווחי הכנסות כולל (לא אחרת עסקית
 העסק שבבעלות הסחורות במלאי השינוי
לשינוי מתייחס העסקים, של הכספיים הדו"חות לפי
תקופת סוף בין שוטפים במחירים המלאי בערך
נתוני הותאמו זה בסקר תחילתה. לבין הדו"ח
בהתאם האינפלציוני) הרווח ניכוי ידי (על המלאי
הלאומית: החשבונאות במערכת המקובלת לשי0ה
שבין ב"חס הוכפל התקופה בהתחלת המלאי ערך
(שנת הדו"ח לתקופת הממוצע לצרכן המחירים מדד
התחלת של לצרכן המחירים מדד לבין (1988
ב"חס הוכפל התקופה בסוף המלאי ערך התקופה.
הרו"ח לתקופת הממוצע לצרכן המחירים מדר שבין
תקופת סוף של לצרכן המחירים למדד (1988 (שנת

הדו"ח.
המסחר לענפי רק מתייחסים המלאי נתוני
המסחר. ענפי של התוצר בחישוב בהם והשתמשו

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
(לפני הכנסה במס החייבים הסכומים כל את כוללים
לשכירים התשלום בגליונות המופיעים מסים) ניכוי
שאינן שכירים בהעסקת הקשורות העסק והוצאות

התשלום. בגליונות מופיעות
הכנסה), מס ניכוי (לפני נ0ו רווח כולל התוצר
הצמדה והפרשי הריבית (ערך נ0ו מימון הוצאות
שנת הצמדה והפרשי הריבית פחות העסק ששילם

דירה. ושכר פחת העסק), ידי על קבלו

החקירה ושיסת הנתונים מקורות
1988 ושירותים מסחר סקר נתוני של המקורות

מינהליים: הם
ונספחי 1988 המס לשנת והפסד רווח דוחות א.
ההוצאות, ואת ההכנסות את המפרטים הדו"ח
סניפי בכל השומה פקידי של הכנסה מס מתיקי

הארץ.
ערך מ0 יחידת של הנתונים מקובץ הפדיון נתוני ב.

האוצר. שבמשרד מוסף
האישורים נתקבלו אלה, מקורות לשני אשר
הכנסה מס מתיקי הנתונים את להוציא הדרושים
סמך על מוסף ערך ממס הנתונים קובץ את ולקבל
חדש), (נוסח הסטטיסטיקה לפקודת אי 15 סעיף

.1972 תשל"ב

עבורה שכר על ההוצאות כל כולל עבודה: עלות
עוברי  המלון עובדי כל של לשכר נלוות והוצאות
וכולל  קיבוץ חברי לרבות ופקידות, הנהלה שירותים,
כולל לא וכוי. שירות רמי ארוחות, לעובדים, דיור גם

קבלנית. עבודה
פחת ניכוי לפני רווח כולל להון ותמורה רווח
נטו. המימון והוצאות ההון התיישנות על חשבונאי

מקורות
"דו"חות על מתבססים הכספיים הנתונים כל
בתי ע"1 שהוגשו כפי החקירה, לשנת והפסד" רווח
מתבססים הנתונים ההכנסה. מס לשלטונות המלון
תעסוקה, על נתונים לאיסוף המשמש המדגם על

ירושלים. במזרח מלון בתי למעט ופדיון, שכר

הקבוע הגולמי ההון מלאי
ל1.1.1985 התיירות במלונות

במלו הקבוע הגולמי המלאי ערך על נתונים
'00000 בשנתון הופיעו ל1.1.1985 התיירות נות

.498 עמי ,198839 מסי לישראל

1988 ושירותים מסחר סקר
נערך 1988 הכספים לשנת ושירותים מסחר סקר
,1988 תשומהתפוקה לוח של ההכנה במסגרת

הלוח. את המלוים הסקרים כאחד
ותוצאותיו 1982/3 לשנת נערך דומה סקר
.1987  38 מסי לישראל ה000י00י בשנתון פורסמו

והמדגם הסקר אוכלוסיית
הפעילים העוסקים אוכלוסיית מתוך הוצא המדגם
האוצר. שבמשרד מוסף ערך מס מקובצי שהתקבלה
עצמאיים, זעירים, עוסקים כוללת זאת אוכלוסייה
ושותפויות החברות רשם אצל הרשומות שותפויות
המדגם מתוך תתמדגם תיקים). (איחוד מע"מ לצורך
המסחר בענפי ופדיון עוסקים על למחקר שימש

והשירותים.

שנחקרו הענפים
הם: הסקר במסגרת שנחקרו הענפים

המסחר; ענפי כל 

אוכל; שירותי 

ומשפטיים, עסק"ם שירותים 

עסקיים, ובריאות חינוך שירותי 

עסק"ם. ואחרים אישיים שירותים 

הנחקרת התקופה
1988 הכספים לשנת מתייחסת הסקר תקופת

(1988 בדצמבר 31 עד 1988 בינואר (מ1

והסברים הגדרות
פי על הוא והשירותים המסחר ענפי של הסיווג

.1970 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג
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מדיווח פנ1ורים שהם עסקים עבור זקיפה ג.
המוכרים בשווקים רוכלים (למשל: למע''מ

וירקות). פיחת
קיבוצים ושירותים בית עוזרות עבור זקיפה ד.

אינם אשר הקיבוץ, חברי ידי על הניתנים
למע"מ. מדווחים

ושכירים מועסקים
אדם כוח סקר הוא 17.10 שבלוח הנתונים מקור
על הסברים עזה. ובחבל ושומרון ביהודה בישראל,

.27 ולפרק 12 לפרק במבואות ראה אלה סקרים

ישירות שנתקבלו הכלכלית הפעילות על נתונים ג.
לא שלהם והפסד רווח שדו"ח עסקים מאותם
נוספים פירו0ים או הכנסה, מס בתיקי נמצא

הסקר. לצורכי דרושים שהיו

ושירותים מסחר סקר נתוני השלמת
הענפים של הפעילות על כללית תמונה לקבל כדי
באמצעות הסקר נתוני הושלמו בסקר, שנכללו

הבאות: הזקיפות
השומה. בפקידי נבדקו שלא תיקים עבור זקיפה א.
השומה בפקידי נמצאו שלא תיקים עבור זקיפה ב.

שונות. מסיבות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640

1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686

תיירות מלונות 938

19881989 ותוצר הוצאות הכנסות, 

1989 וההוצאות ההכנסות פירו0 

19891990 תיירות 901

האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164
1962

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198
1963/64 המקומית

1963/64 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298
1969 המכולת חנויות סקר 331

1976/77 המסחר סקר 590
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LARGE SCALE RETAIL TRADE
INDICES OF SALES BY LARGE
SCALE RETAIL TRADE1, BY
COMMODITY GROUP

המאורגן הקמעוני !noun
במסחר המכירות מדדי

מאורגן1 קמעוני
סחורות קבוצת לפי

At fixed pirces Base: 1990 = 100.0 : o'Ojn קבועים un'nm

סחורות 19801985198719881989199019911992Commodityקבוצת group

לצריכה 52.170.095.298.495.9100.0105.3111.5COMMODITIESמוצרים FOR
הכ>* סך  PERSONALאישית USE  TOTAL

48.069.191.197.897.2100.0103.3104.1Foodמז1ן
והלבשה 057.087.1109.0100.2101.4100.0111.8141.2Textileק0נויל and clothing

53.076.496.5110.3104.6100.093.795.2Footwearהנעלה
(רהיטים, בניק"מא 48.362.098.893.880.1100.0109.9118.5Durableמוצרים goods (furniture,
וכוי) חשמליים electricalמנשירים appliances etc.)

ומטבח בית 82.790.7130.4118.3107.3100.0107.9141.3Householdכלי and kitchen utensils
37.257.490.893.490.9100.0108.0122.2Miscellaneousשונות

אחרים OTHERמוצרים COMMODITIES
ומוצריו 55.776.391.597.898.2100.0100.8110.1Petroleumדלק and its products

1 Cooperatives, chain stores and department stores.
2 As of Abstract 42  1991, the total in the presented years,

excl. gas for domestic use.

DURABLE GOODS
SUPPLY OF DURABLE GOODS
TO THE LOCAL MARKET AND
TO JUDEA AND SAMARIA
AND THE GAZA AREA
Units

וכלבו. שרשרת* חנויות צרכניות,
מכירות כולל אינו המוצגות בשנים הכל הסך ,1991 42 iimu/j ההל

ביתי. לשימוש גז של

בניקיימא מוצרים אספקת
וליהודה המקומי לשוק
עזה ולחבל ושומרון

בניק"מא מוצרים

יחידות

ביתיותטלויזיהמקלטי כביסה nuor<
Television setsDomestic washing machines

ביתיים אויר מזגני
:norכס 3 עד

פרטיות ni'ioo:nar■I'tUDDבלבדמייצור מקומי מייצור
הכלחדשות הכלוידאוט"פבצבעסר Domesticמקומיסר air conditioners

New privateTotalThereof:VideotapeTotalThereof:up to 3 h.p.
carscolourrecordersof local

production
of local production only

196511 ,2828,24337,41721,9269,600
197018,424114,73947,24123,12615,987
197519,64682,37278,13117,07523,824
198020,120180,714158,63854,99215,16225,372
198147,493260,676252,20774,20913,97128,711
198269,886174,839167,56172,29212,52330,938
198386,709165,247163,24582,28283,00411,52634,610
198452,12483,62882,08417,07776,81411 ,05325,701
198537,93573,19472,54719,54370,51011,47126,678
198660,621135,018131,22145,28985,65413,06735,579
198770,024135,560128,90161 ,25898,37510,95861,156
198884,489139,048133,56959,42188,2039,327105,294
198951,536114,348109,22848,90180,5397,63586,639
199061,858183,510174,974134,905104,20012,81762.432
199185,129225,403214,284117,039101,8248,09955,987
1992119,628247,705236,927115,947102,88680,392
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HOTELS
HOTELS1  SUMMARY TABLE סיכום לוח  מלון1 בתי

הארחה שירותי

1980198521989199019911992

המלון Allבלבתי hotels
מלון3 492481481461420430Hotels3בתי
28,71634,10035,04933,66030,15531,887Rooms3חדרים3
57,46868,89073,35070,97164,18067,113Beds3מיסות3

(אלפים) 3,3984,3984,4454,3733,7264,870Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 10,39512,51412,51712,04410,59913,436Personnightsלינות (thousands)  total

7,4287,8586,7995,9804,5107,863Touristsתיירים
2,9674,6565,7186,0646,0905,574Israelisישראלים

מיסות תפוסת 53.853.750.049.748.059.9Percentאחוז bed occupancy

לתיירים מומלצים מלון Touristבתי hotels
מלון3 302298295272241240Hotels3בתי

25,01430,28031תדרים3 ,43229,83126,95727,258Rooms3
49,49060,44265,03161,84456,00656,142Beds3מיטות3

(אלפים) 3,1624,0454,1394,1093,4784,432Guestsאורחים (thousands)

 (אלפים) 9,57711לינות ,43211,72811 ,3439,93412,185Personnights (thousands)
כולל סך grand total

הכל סך  7,2327,4616,5655,7634,3787,405Touristsתיירים  total
1,9462,8181,8071,5921,3292,136Americanמאמריקה
4,6464,1774,1103,5712,5664,400Europeanמאירופה

639466648600483869Otherאחר
2,3453,9715,1635,5805,5564,780Israelisישראלים

לתייר לינות; 3.33.23.53.53.73.2Averageממוצע personnights: per tourist
2.42.32.32.32.42.2perלישראלי Israeli
מיטות תפוסה: :54.453.950.550.849.060.9Percentאחוז bed occupancy
59.158.956.055.554.067.6roomחדרים occupancy

לחודש) (ממוצע 17,10121,39421,66320,92718,80720,927Employedמועסקים persons (monthly
הכל סך average)  total

שכירים :16,52820,88521,01120,31818,32620,457Thereofמזה: employees

הבראה Restבתי homes
הבראה3 1714141488Restבתי homes3

1,5611,2931,3171,292665665Rooms3חדרים3
3,0162,6342,6982,6461,4141,414Beds3מיטות3

(אלפים) 11014014311399111Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 526519381321276252Personnightsלינות (thousands)  total

ישראלים :520516378318276252Thereofמזה: Israelis

אחרים* מלון Otherבתי hotels4
מלון3 173169172175171182Hotels3בתי
2,1412,5272,3002,5372,5333,964Rooms3חדרים3
4,9625,8145,6216,4816,7609,557Beds3מיטות3

(אלפים) 126213164151150326Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 292563409380389999Personnightsלינות (thousands)  total

190394232214131458Touristsתיירים
102169177166258541Israelisישראלים

1 See definition in introduction.
2 Since 1988  according to the new grading.
3 End of year.
4 In the stage of running in and not approved for tourists.

במבוא. הגדרה ראה 1

המלון. נחי של החדש הדירוג לפי  1988 מאז 2

שנה. סוף 3

לתיירים. רשומים ושאינם בהרצה 4
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TOURIST HOTELS,
BY LEVEL AND TYPE1

לתיירים, מומלצים מלון בתי
וסוג1 רמה לפי

1991

גולל סך
Grand
total

1 רסה
Level 1

11 רמה
Level 11

111 ומה
Level 111

Otherאחד

הכל סך
Total

מזה:
נופש כפרי
Thereof:
holiday
villages

מלון2 241225688759Hotels2בתי

הכלי סך ■ 26,9575,4339,7627,5974,1651,334Roomsהררים  total2
מלון2 לבית 1122471748656148Averageממוצע per hotel2

56,00610,43420,25315,8889,4313,003Beds2מיטות1

(אלפים) 3,477.6588.31אורחים ,380.3982.3526.8159.0Guests (thousands)

(אלפים) 9,933.91,881.23,872.32,559.01,621.4502.6Personnightsלינות

כולל (thousands)סך

 grand total
הכל סך  4,378.11,300.61תיירים ,368.71,210.5498.3123.6Tourists  total

1,328.7641.1327.1262.697.913.0Americanמאמריקה

2,566.4556.6849.7805.5354.6104.8Europeanנואירופה

482.9102.8191.9142.445.75.8Otherאחר

5,555.8580.62,503.61ישראלים ,348.51,123.1379.0Israelis

לינות Averageמכו™ personnights

לתייר .3.74.23.53.33.94.3 per tourist
לישראלי .2.42.12.52.22.82.9 per Israeli

מינוות תפוסה: :49.049.353.243.349.152.7Percentאחוז bed occupancy

54.055.757848.253.756.7roomחדרים occupancy

(ממוצע 18,7585,6377,3814,0311,709515Employedמזעסקים persons

הכל סך  monthly)לחות!1) average) 
total

שכירים :18,2825,6377,2133,8401,592430Thereofמזה: employees

מועסקים 0.680.970.770.510.390.35Averageממוצע employed

personsלהדר per room

דולרים) (מליונ' 639.5221.4238.8119.659.724.9Revenueפריון ($ million)

הכל סך  total

למועסק 34.139.332.429.734.948.3Averageממוצע per employed

דולרים) person(אלפי ($ thousand)

ברוטו3 עבודה 30.530.831.830.124.819.9Grossשכר wages3 as percent
מהפדיון ofכאחוז revenue
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TOURIST HOTELS,
BY LEVEL AND TYPE1 (cont.(

לתיירים, מומלצים מלון בתי
(המשך) וסוגי רמה לפי

1992

כולל סך
Grand
total

1 רמה
Level 1

II nm
Level II

111 ר0ה
Level 111

Otherאחר

הכל סך
Total

:nar
נופש כפרי
Thereof:
holiday
villages

מלון2 240225588759Hotels2בת1

הכל2 0ך  27,2585,5849,7027,7544,2181,282Roomsחדרים  total2
מלון2 לבית 1142541768856142Averageממוצע per hotel2

56,14210,59019,98615,9149,6522,819Beds2מיסות'

(אלפים) 4,432.1771.71,728.01,314.7617.6157.7Guestsאורחים (thousands)

(אלפים) 12,184.82,335.14,719.93,297.21לימת ,832.7561.7Personnights

כולל סך (thousands)
 grand total

הכל סך  7,404.71,800.12,558.92,207.9837.8234.4Touirstsתיירים  total

2,136.2973.1633.3391.3138.424.4Americanמאמריקה

4,399.6647.61,582.91,536.1633.0206.7Europeanמאירופה

869.0179.4342.7280.566.33.3Otherאחר

4,780.1535.02,161.01ישראלים ,089.3994.9327.3Israelis

לינות Averageממוצע personnights
לתייר 3.23.73.22.93.84.6 per tourist

לישראלי 2.21.92.32.02.53.1 per Israeli
מיטות תפוסה: :60.962.065.558.054.959.0Percentאחוז bed occupancy
67.669572.364.260.663.0roomתדרים occupancy
(ממוצע 20,7776,3548,1754,5431,704545Employedמועסקים persons

הכל סך  monthly)לחורש) average) 
total

שכירים :20,3066,3547,9904,3681,593480Thereofמזה: employees
מועסקים 0.771.160.840.590.400.41Averageממוצע employed

personsלחדר per room
דולרים) (מליונ1 799.9270.8302.7153.672.932.0Revenueפדיון ($ million)

הכל סך  total

למועסק 38.542.637.033.842.858.8Averageממוצע per employed
דולרים) person(אלפי ($ thousand)

ברונוו3 עכורה 29.229.530.728.723.218.5Grossשכר wages3 as percent
מהפדיון ofכאחוז revenue

See DEFINITIONSANDEXPLANATIONS in introduction. For
the reader's covenience also data for 1991 are presented
by level.
At end of year.
Exct. other labour expenses.

1991 נתוני גטי הקורא, לנוחיות במבוא. והסברים הגדרות ראה 1

רמות. לפי מוצגים
השנה. בסוף 2

נוספות. עבורה תוצאות כולל לא 3
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ROOMS, OCCUPANCY AND
PERSONNIGHTS IN TOURIST
HOTELS IN SELECTED
LOCALITIES

בבתי ולינות תפוסה ,D'Tin
לתיירים מומלצים מלון

נבחרים ביישובים

1992

סלון"שוב בתי
Hotels

amn
Room

תפוסה

OccupancyלינותPersonnights

Locality nio'D

Beds
DTin
Room

הכל סך

Total

מזה:
touirstsThereof:

סןהכ7י

Total

אחת
הכל מסך
Percents
of total

שנה בסוף
At end of yearPercents

Thousands אלפים

מלון 24027,25860.767.612,184.87,404.760.8TOURISTבתי HOTELS

הכל TOTALסן

:Thereofמזה:

586,68658.264:42,785.72,384.385.6Jerusalemירושלים

אביביפו 344,49362.773.21,912.71,514.279.2Telתל AvivYafo

1088647.560.0305.8155.951.0Haifaחיפה

203,86973.277.72,137.2846.139.6Elatאילת

שבע 418246.358.461.124.439.9BeerShevaבאו

412246.457.043.518.342.1Batבתים Yam

661857.064.6261.8168.164.2Herzeliyyaהוצליה

232,89464.568.91,518.2626.241.2Tiberiasטנויה

635843.751.6130.941.331.6Nahariyyaנהוית

151,29162.367.8618.4433.370.1Netanyaנתניה

327944.555.3101.135.134.7Akkoענו

332847.158.7134.182.161.2Aradעת

310637.739.027.38.430.8Zefatצפת

המלח ים 91,63563.270.7753.2355.947.3Deadשפת Sea shore

והגולן הגלילי 48935.736.425.38.533.6Upperאצבע Galilee1 and the
Golan

הארחה בתי :222,26662.265.61,025.2563.555.0Thereofמזרי: guest houses

ובמושבים inבקיבוצים qibbuzim and

moshavim

ובמוצבים. בקיבוצים הארחה לבתי פרס 11 Excl. guesthouses in qibbuzim and moshavim.
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ותוצר הוצאות תיירותהכנסות, מלונות
דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון

נבחרים ויישובים

1987 יוני של ייצור גורמי במחירי ש"וו, מיליוני

הכל סך
Total

Gradeדרגה

5.5DL
כוכבים
star

4
כוכבים
star

3
כוכבים
star

Otherאחר

הכל 0ך
Total

נופש כפרי מזה:
Thereof: holiday

villages

11988

הכל הכנסותסך .1862.0328.2169.5 281.083.3

מחדרים 455.5164.8100.5מזה: 140.549.8

316.1127.855.6ממזון 111.721.0

קנויות תשומות .2412.7157.181.6 130.443.6

(12) גולמי מקומי תוצר .3449.3171.187.8 150.739.7

עבורה עלות 336.2135.366.1מזה: 108.726.1

להון ותמורה 91.424.017.9רווח 39.310.2

21988

הכל סך  הכנסות .1911.5404.0148.8 246.0112.754.4

מחדרים 483.6203.282.5מזה: 130.167.929.8

332.5159.249.5ממזון 93.330.516.0

קנויות תשומות .2437.6190.770.5 118.158.327.6

(12) גולמי מקומי תוצר .3473.8213.378.3 127.854.426.8

עבודה עלות 354.4161.858.2מזה: 98.336.113.9

להון ותמורה 95.739.916.1רווח 25.614.010.1

1989

הכל הכנסותסך .1867.6391.4148.1 228.599.647.5

מחדרים 466.7199.478.2מזה: 122.166.830.9

313.6152.348.7ממזון 91.321.39.1

קנויות תשומות .2396.1171.669.2 105.949.423.9

(12) גולמי מקומי תוצר .3471.4219.779.0 122.650.123.5

עבודה עלות 332.9160.054.5מזה: 90.727.711.7

להון ותמורה 110.344.820.0רווח 28.127.59.4

החרש. בדירוג רק קייכזת כוכבים 5DL דרגה קורם. דירוג יש1, מדגם ו
חדש. דירוג חדש, מדגם 2

ירושלים. מזרח כולל לא 3
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TOURIST HOTELS  INCOME, EXPENDITURE AND PRODUCT

THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY
GRADE AND SELECTED LOCALITIES

NIS million, at factor cost of June 1987

Thereof: selected localities נבהיים "^ובי0 נוזה:

המלוו ים שפת
Dead sea
shore

0בריה
Tiberias

אילת
Bat

iorn
Haifa

אביניפו תל
Tel Aviv 
Yafo

3D'Vvurv
Jerusalem3

11988
1. Income  total

Thereof: From rooms

From food

2. Purchased inputs

3. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

Thereof: Cost of labour

Profit and return to capital

1. Income  total
Thereof: From rooms

From food

2. Purchased inputs

3. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

Thereof: Cost of labour

Profit and return to capital

1. Income  total
Thereof: From rooms

From food

2. Purchased inputs

3. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12)

Thereof: Cost of labour

Profit and return to capital

155.2180.1

79.195.5

61.062.2

75.481.1

79.899.0

67.771.1

9.316.5

21988

162.1184.929.6197.463.249.8

82.797.214.0111.734.126.4

63.462.913.565.725.120.0

78.183.315.989.234.522.3

84.0101.613.6108.228.627.6

70.673.213.662.926.719.8

9.715.50.143.01.55.6

1989

158.8193.628.5165.666.049.3

81.6109.213.092.637.326.9

61.961.213.156.423.319.3

73.375.714.874.235.822.9

85.5117.913.791.330.226.5

67.675.913.753.527.319.4

13.626.10.135.22.74.9

1 Old sample. previous grading. Grade 5DL star exists only in the new grading.
2 New sample, new grading.
3 Excl. East Jerusalem.
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ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון
ללינה ממוצע  נבחרים

1987 יוני של ייצור גורמי במחירי ש"ח,

Gradeדרגה

הכל סך
5, 5DL
כופבים

4
כוכבים

3
כוכבים

Otherאחר

Totalstarstarstarהכל סך
Total

נופש HDD : nar
Thereof: holiday

villages

11988

הכנסות .178.2134.255.5 68.359.1

קנויות תשומות .237.464.326.7 31 .730.9

(12) גולמי מקומי תוצר .340.870.028.8 36.628.2

עבודה עלות 30.555.321.7מזה: 26.418.5

להון ותמורה 8.39.85.9רווח 9.67.2

21988

הכנסות .176.3122.856.6 63.153.070.5

קנויות תשומות .236.758.026.8 30.327.435.7

(12) גולמי מקומי תוצר .339.764.829.8 32.825.634.8

עב1דה עלות 29.749.222.2מזה: 25.217.018.0

להון ותמורה 8.012.16.1רווח 6.66.613.1

1989

הכנסות .176.3125.255.5 61.253.876.7

קנ1יות תשומות .234.854.925.9 28.426.738.7

(12) גולמי מקומי תוצר .341.470.329.6 32.927.138.0

עבודה עלות 29.351.220.4מזה: 24.315.018.9

להון ותמורה 9.714.37.57.59.415.2רווח

החדש. בדירוג רק קיימת כוכבים 5DL דרגה קודם. דירוג ישן, מדגם 1

חדש. דירוג חדש, מדגם 2

ירושלים. מזרח כולל לא 3
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THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY GRADE
AND SELECTED LOCALITIES  AVERAGE PER PERSONNIGHT

NIS, at factor cost of June 1987

נבחרים "שובים :Thereofמזה: selected localities

ירושלים3
Jerusalem3

אביביפו תל
Tel Aviv 
Yafo

Haifa
אילת
Elat

טבריה

Tiberias
המלון ים raw
Dead Sea
Shore

11988

85.2100.21. Income

41.445.12. Purchased inputs

43.855.13. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

37.239.6Thereof: Cost of labour

5.19.2Profit and return to capital

'1988

84.4100.690.974.254.478.61. Income

40.745.349.033.529.835.12. Purchased inputs

43.755.341.940.624.743.53. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

36.839.941.923.723.031.2Thereof: Cost of labour

5.18.40.216.21.38.9Profit and return to capital

1989

827100.993.369.452.282.01. Income

38.239.448.531.128.338.02. Purchased inputs

44.S61.444.838.323.944.03. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

35.239544.922.421532.3Thereof: Cost of labour

7.113.60.214.72.18.1Profit and return to capital

ו Old sample. previous grading. Grade 5DL star exists onyt in the new grading.
2 New sample, new grading.
3 Excl. East Jerusalem.
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SURVEY OF TRADE AND SERVICES 1988
BUSINESSES, EMPLOYMENT, OUTPUT,
PRODUCT AND WAGES, BY ECONOMIC BRANCH

1988 ושירותים מסחר סקר
תוצר תפוקה, תעסוקה, עסקים,

כלכלי ענף לפי עבודה, ושכר

1988

והוצאותמועסקים משכורת .man שכר
(במחיריםעבודו(אלפים) נוספות

D'DOIHJ)תוצרעסקים
WagesתוצרBusinessesEmployedOutputProductענףסמל and otherBranch
Codepersonsכאחוזlabour expenses

(thousands)מהתפוקה(at current prices)
Product
asהכל אוווז*Tinסך

percentמהתוצרמהתפוקה(מיליוני
שיחמיליונ ofי output(ש"חPercentPercent

IS millionTotalofof
1982/8319881982/831988(NISoutputproduct

million)

וקמעונ'5056 סיטוני 39,69061,811170.4מסחר 44,1636,14413.94,26429.769.4Wholesaleו126.1 and retail trade
א1כל57 5,1669,69636.5שירותי 20.781763077.138046.560.3Restaurants, cafes and

.other eating
and drinking places

ומשפס"ם733 עסקיים 12,37526,663110.2שירותים 63.64,9603,33167.11,99140.159.8Business and legal services3
נתונים733 לעיבוד 5449907.3שירותים 7.171843460.430943.071.2Data processing services

וארורים*9 אישיים Personalחרותים and other services4
אישיים9298,90 11,20517,16486.1שירותים 67.92,6571,68263.31,39752.683.1Personal services

רכב91 לכלי 4,0465,93624.8מוסכים 16.01,63565340.045327.769.4Repair of motor vehicles

ובריאות חינוך Commercialשירותי education
andעסקיים* health services4

חינוך83 4,6058,00417.0שירותי 9.556846682.034360.473.6Education services
בריאות85 4,48210,08617.6שירותי 9.499472673.038538.753.0Health services

1 Revenue (sales value) data; all other  output data.
2 Percent out of revenue; all other  percent out of output.
3 Excl. data processing services
4 Excluding noncommercial public services and nonprofit institutions.

תפוקה. נתוני  היתר המכירות); (ערך פדיון נתוני 1

מהתפוקה. ארווז  היתר מהפדיון: אהוז 2

נתונים. לעיבוד שירותים כולל לא 3

ומלכר. עסקיים לא ציבור מוסדות כולל לא 4

0
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BUSINESSES ENGAGING EMPLOYEES AND
SELFEMPLOYED IN THE WHOLESALE TRADE
AND IN THE VARIOUS BRANCHES OF THE
RETAIL TRADE  MAIN DATA

ועצמאיים שכירים המעסיקים עסקים
המסחר ובענפי הסיטוני במסחר

עיקריים נתונים  הקמעוני
1988

עבודה שכר
עבודה והוצאות

עסקים
Businesses

מועסקים
Employed

נוספות'
Wages and

//'TO
Revenue

תוצר

Product
personsother labour

expenses1

Barnch
ccענףסמל

Code/ 11
? | .9 S
goto,
£ >'<§
E z o
a

o _

cf
a a
a.7

C Of

a o
Q_

?Ill9B c
i £§c Z o
a

Vi

alrfi
c Z o
□

c <D

ם a>
a.

£

11a tv
Q.

5056
50

5156
51

כולל סן
0<0וני מסחר

הכל סל ■ קמרוני מ0חר
ומסחר כלנו חנויות

61,811
17,967
43,844

443

100.0
29.1
70.9
0.7

170.7
67.3
103.1
8.3

100.0
39.5
60.5
5.0

4,264
2,347
1,917
161

100.0
55.0
45.0
3.8

44,163
26,953
17,210
1,082

100.0
61.0
39.0
2.5

6,144
3.372
2,772
211

100.0
54.9
45.1
3.4

GRAND TOTAL
Wholesale trade
Retail trade  total
Department stores and
retail trade in mixed

בסחורות commoditiesקמעוני

52
53

מעורבות
במזון קמעוני מםרור

בםקססיל, קמעוני מסחר
13,901
11 ,449

22.5
18.5

34.5
18.2

20.2
10.7

700
222

16.4
5.2

6,097
2,100

13.8
4.8

1,047
319

17.0
5.2

Retail trade in food
Retail trade in textiles,
clothing and footwear

54
ובהנעלה בהלבשה

בית, בצרכי קמעוני 7,21311.718.110.64009.43,4437.84958.1Retailמסחר trade in household
utensils, furniture, machi

במכונות, ,neryברהיסים, vehicles and electri
ובמכשירי רכב calבכלי and gas equipment

5556
חשמל

לנמא קמעוני מסחר
דלק) (כולל

10,83817.523.914.043410.24,48810.170011.4Retail trade n.e.s.
)incl. gasoline)

n1vtu1 mix!re not employees.1 Incl. imputed wages for selfemployed and for otherswho i

co

פ
r

C
c
.X
r

C



EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS.EMPLO
YEES AND HOURS WORKED IN
THE COMMERCE, RESTAURANTS
AND HOTEL MAIN BRANCH, BY SEX
AND MAJOR DIVISION1
Thousands

ושעות שכירים מועסקים,
עיקרי בענף עבודה
אוכל שירותי מסחר,
וענף מין לפי והארחה

ראשי1
אלפים

מועסקים

Fromמישראל Israe,שומרון .fniror

בישראלסר העובדים
TWOמסחרמסחרכולל'nn'uTirviuFrom Judea, SamariaYear

Grand2הגל 81הארחהאוכלקמעוניסיטוניסך Gaza Area working
totalTotal2WholesaleRetailRestauHotelsin Israel

tradetraderants

550515557585Codeסמל

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

Employed personstotal

Males

Females

10.1
10.2
10.1
5.1
6.1

10.0
10.1
10.1
5.1
6.1

(0.1)
(0.1)

Employees  total
8.4
8.6
8.5
3.9

Males

Females

4.7

8.3
8.6
8.5
3.9
4.7

(0.1)

Hours worked per
week  employed

366.0
388.1
400.2
207.5
268.2

Thereof: employees
308.8
337.2
342.6
160.1
209.8

20.3
20.3
18.0
19.4
17.7

13.4
12.3
11.0
12.1
11.1

6.9
8.0
7.0
7.3
6.6

19.3
18.4
16.1
18.0
15.8

12.9
11.3
10.2
11.4
10.2

6.4
7.1
5.9
6.6
5.6

842.6
845.7
697.7
743.9
711.1

798.7
777.1
631.3
685.1
639.0

30.2
30.4
33.6
35.5
38.5

18.9
19.4
21.2
22.2
21.7

11.3
11.0
12.4
13.3
16.8

17.1
17.8
19.8
21.1
25.3

11.6
11.6
12.5
13.2
14.1

5.5
6.2
7.3
7.9
11.2

1,118.4
1,171.0
1 ,294.4
1,311.9
1 ,493.2

592.8
655.2
718.6
736.2
924.8

102.7
105.0
106.2
112.2
115.9

59.4
61.1
63.3
67.8
665
43.3
43.9
42.9
44.4
49.3

57.9
61.1
61.0
68.1
73.3

28.0
30.1
30.2
35.5
37.2

29.9
31.0
30.8
32.6
36.1

3,898.2
4,077.8
4,056.8
4,374.8
4,663.7

2,024.5
2,214.5
2,204.1
2,513.8
2,798.0

53.5
55.0
58.1
56.6
56.3

38.8
39.1
42.6
41.6
41.2

14.7
15.9
15.5
15.0
15.1

45.4
44.9
46.9
45.4
465

31.5
30.4
32.3
31.8
32.8

13.9
14.5
14.6
13.6
13.7

2,135.5
2,262.6
2,396.8
2,335.8
2,367.1

1,787.6
1,828.2
1,892.0
1 ,835.2
1,925.9

הכל !DD'pDWiR
206.8 216.9
211.1 221.3
216.4 226.5
224.1 229.2
229.2 235.3

130.5
132.2
138.1
143.9
140.8

76.3
78.9
78.0
80.2
88.4

גברים
140.5
142.3
148.2
149.0
146.9
נשים
76.4
79.0
78.3
80.2
88.4

הכל שכיריםסך
139.4 147.8
*42.5 151.1
144.2 152.7
152.6 156.5
161.4 166.1

גברים
92.3
92.1
94.0
95.9
99.2

84.0
83.5
85.5
92.0
94.5

55.4
59.0
58.6
60.6
66.9

בשבוע

7,994.7
8,374.7
8,464.0
8,784.1
9,269.2

5,237.1
5,486.4
5,460.7
5,784.7
6,300.1

נשים
55.5
59.0
58.7
60.6
66.9

עבודה שעות
מועסקים
8,360.7
8,762.8
8,864.2
8,991.6
9,537.4

שכירים מהם:
5,545.9
5,823.6
5,803.3
5,944.8
6,509.9

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1988
1989
1990
1991
1992

1 From the data of the Labour Force Survey in Israel, Judea,
Samaria. S Gaza area. See introduction to Chapters 12 and 27.

2 Incl. branch not known.

עזה. וחבל ושומרון יה1דה בישראל, ארם כוח סקר נתוני מתוך ו

.271 12 לפרקים במבוא הסברים ראה
ידוע. לא ענף כולל 2
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ותקשורת תחבורה

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Registered ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
ביחידות המבוטא האונייה noj:(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 0ון 1 של
אשר ב0ונות משקל :(Deadweight) מעמס
היא כאשר מלוחים, במים לשאת יכולה האונייה
את מוריד ואשר הסטנדרטי, ציודה על נוסף עמוסה,

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונייה
להולכת ישראליים מפעלים כולל תעופה: חברות
פנימיים בנתיבים באויר מטענים והובלת נוסעים

ובינ"ל.

מקורות
האוניות ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
הנערכים יומיים רישום דו"חות על מבוססים בנמלים

והרכבות. הנמלים רשות ע"1 הארץ בנמלי
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים
לנוסעים ביחס ותיירות". הגירה "תנועות  4 בפרק
בפרק שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך
כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים ,4
האחרונה. ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי
מכך ההבדלים נובעים האויר בדרך לנוסעים ביחס
רשות דיווחי על המבוססים זה, בפרק שהנתונים
צוות אנשי תנועות כוללים אינם התעופה, שדות
שהנתונים בעוד במעבר הנוסעים כל את כוללים אך
הגבולות משטרת דיווחי על המבוססים 4 בפרק
ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות אנשי כוללים

במעבר. הנוסעים מן חלק ורק לארץ, האחרונה

דרכים

עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקומיות. והרשויות והשיכון הבינוי במשרד ציבוריות
שנערכו מיוחדים סקרים על מבוסס 18.17 לוח
לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"' 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
בעלי חוץ אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא
פחות השוהים תיירים של רכב זמניים, רישיונות
ארם, רכב דיפלומטי, רכב בארץ, חודשים משלושה
וכדומה. עזה וחבל שומרון ביהודה, הרשום רכב
בכל במרס 31 ל מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים
בכל בדצמבר 31 ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה
רכב כלי כלולים לא ואילך 1960 לשנים בנתונים שנה.

משנה. למעלה פג רישיונם שתוקף

הנחקרת האוכלוסייה
התח בענף הכלולים המפעלים הגדרת
האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת בורה,אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי של

פדיון
התקבו כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בעבור בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של לים
להתחשב מבלי הדרח בתקופת שבוצעו שירותים
שוטפים, שוק במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך
כולל ואינו מע"מ) 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
במונחים הענף של התפוקה ערך כסיכום מוגדר

ריאליים.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
עיבוד על מבוססת 18.2 בלוח אחת, סידרה ותעסוקה:
המוסד של המעבידים מכרטסת מדגם של חודשי
על מבוססים הנתונים ב1990 החל לאומי, לביטוח

.100.0=1989 בסיס ועל חדש מדגם
בא אפשריות קודמות תקופות עם השוואות
ידי על נעשה השרשור משורשרים. מדדים מצעות
המתאים במדד הנקובה התקופה של המדד הכפלת

ב100. וחלוקתו 1989 של
ושכר. עבודה  12 בפרק ראה נוסף פירוט

של האחרים בלוחות המופיעה שנייה, סידרה
המפעלים של ישיר דיווח על מבוססת הפרק,
אוטובוסים הבאים: מהענפים אחד בכל העיקריים
ימית, הובלה רכבת, שירותי ציבורית, בתחבורה
דואר תעופה, ונמלי תעופה חברות נמלים, שירותי
כולל ,1983 אפריל עד 1982 יולי מאז ותקשורת.

הגליל. שלום מלוה
עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עבודה הוצאות
ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביד תשלומי את גם
מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לביטוח למוסד
מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי והחל

כמלכ"ר. המוכרים
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אשר נפגעים עם דרכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משטרת ירי על נרשמו
רגל הולר או משטרתי) (כולל אחד אזררו1 רכב לפחות

אזרחי. נוסע או
.942 מסי מיוחד בפרסום ראה נוספים פרסים

נהגים

והגדרות מקור
ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
הרישוי אגף של הנהגים קובץ מתוך שנערך עיבוד

התחבורה. במשרד
כוללת הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
אשר אזרחיים נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל את
הדיווח. בשנת בתוקף היו ואשר ישראל במדינת הוצאו
צבאיים נהיגה רישיונות בעלי כוללת אינה האוכלוסייה
ביןלאומ"ם נהיגה רישיונות בעלי לא ואף בלבד,
בלבד, זמניים רישיונות החזיקו אשר נהגים או בלבד,

הדיווח. שנת בסוף
ישראלי אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם כל הוא נהג

הנסקרת. בשנה בתוקף היה אשר
סוגי את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. דרגת
שק" 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 ^הם
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.919 מסי מיוחד פרסום

משאיות
בשנתון הופיעו 1990 משאיות מסקר נתונים
.543540 עמי ,1992  43 מסי לישראל הסטטיסטי

.924 מסי בפרסום התפרסמו מפור0ים נתונים

מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף פירו0
.919 מסי

לאעירוניות בדרכים תנועה
הרכב כלי כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח

יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים
ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קנ1ע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתים שני
חלק שבאותו התנועה מנפח ב200/0 שונה לצומת,

דרך.
המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
במונים לס00י00יקה המרכזית הלשכה ידי על
הלאעירוניות בדרכים המוצבים ואלקטרוניים, מכניים
אין ק0ע. באותו העוברת התנועה את והמונים
אחת נעשית הספירה וקטנועים. אופנועים סופרים

לפחות. ימים שבעה במשך לשנה,
הכפלת ידי על מחושב לאעירוני קילומסראד

הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח

הארצי הקילומטראז'
שהלשכה שוסף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לסטטיסטיקה המרכזית
של האמידה שיטת שונתה ,1980 בשנת בישראל.
בנספח ניתן מפורט הסבר הארצי. הקילומטראז'
.1993 ,2 'on תחבורה, של לסטטיסטיקה לרבעון

דרכים tmmti

עקב שאירעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה

נבחרים פרסומים

1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668
1984 נסיעה הרגלי סקר 811

1990 משאיות סקר 924
לאעיר1ניות בדרכים תנועה 0פיר1ת 936

19821992
אי חלק 1992 נפגעים עם דרכים תאונות 942
בי חלק 1992 נפגעים עם דרכים תאונות

31.12.1992 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי

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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TRANSPORT
AND COMMUNICATION
PHYSICAL DATA

תחבורה
 ותקשורת

פיסיים נתונים

תקופה) (סוף מנועיים רכב נפגעיםכלי עם דרכים תאונות
Motor vehicles (end of period)Road accidents involving casualties

בתאונות:HIDThereof:אורך נפגעים
Casualtiesרר0ם in accidents

ורכב jiiwujo
Lengthהכל סגורסך מסחרי
of roads'Totalפרסיות nmiDDTrucks andAccidentsהכל הרוגים10 :iiar

Private carsclosedTotalThereof:
commercialfatally injured
vehicles

Km. n"אלפיםThousandsמספרNumber

19503,1323,875228
19513410143,7324,751212
19523811153,8885,036228
19534212164,0355,056174
19544413164,6915,912184
19554714175,1926,432134
19565116186,2497,843155
19575618207,0678,873219
195820208,09710,269207
19596320208,25510,738200
19607024228,35610,542176
19616,5728029238,79011,162244
19626,6759438259,23912,123250
19637,150111472810,65614,113289
19647,443134613211,86916,025325
19657,673171814211,35615,474336
19667,879181894511,23415,545297
19678,518193974710,82615,039376
19688,6972101085011,19715,784407
19698,9612401315812,24317,459439
19709,2902661486613,35519,526529
19719,7092961717314,75721 ,006623
197210,0303281978015,30322,01 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
198011,8105394108912,71617,881434
198111 ,9505934549613,17418,528436
198212,36066251310412,72718,489385
198312,48273057211113,78519,867436
198412,64876059911313,15219,116399
198512,76077661411512,76118,709387
198612,83081964912114,56821,206415
198712,91888269713214,95522,173493
198812,99695375314415,49723,088511
198913,08098477814916,21324,062475
1990§13,1991,01580315317,49627,668427
1991§13,3511,07584816519,41731,541444
199213,4611,17692318622,25937,838507

1 Not incl. privately maintained roads. and as of 1982, roads
in the Golan subdistrict.

2 Since 1978 the dual purpose vehicle group has been trans
ferred from the "trucks" to 'private cars'.

בנפת דרכים כולל ב1982 החל פרטית. באחזקה דרכים כולל אינו 1

ולן.
ממשאיות הדדטיקוט1 הרכב קב1צת הועברה ,1978 בשנת החל 2

פרטיותי. למכוניות
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TRANSPORT
AND COMMUNICATION
PHYSICAL DATA (cont.(

תחבורה
 ותקשורת

(המשך) פיסיים נתונים
ציבורית בתחבורה רכבתאוטובוסים
Buses in public transpotrRailways

שהפגינו אוניות
Shipsנהנים
Driversשנתי שהובלנוסעיםקילומטראנ'ממוצע depatringטונאג'

AnnualKilometragePassengersTonnage
averagetranspotred

אלפים
ThousandsNo. ■or<מיליונים

MillionsאלפיםThousandsNo. 'on

19501,5577791,548
19511,422881,7779171,433
19521,573792,2658881,166
19531,670792,5361,0801,253
19541,662813,0601,2991,399
19551,694823,3911,3771,488
19561,701824,5651,5341,356
19571,790934,6571,8381,558
19581,9241104,7061,6811,514
19592,0111234,8371,9441,632
19602,0971294,3861,9491,788
19612,1991554,5461,9631,944
19622,3031685,0152,7622,021
19632,4151795,0583,3382,020
19642,6052084,9622,2802,069
19652,7802304,9212,6392,190
19662852,9352414,5342,4242,310
19673123,0042434,0702,2922,372
19683463,1202624,1482,9842,920
19693883,2882933,8193,2013,106
19704393,6543144,1173,4192,951
19714934,0083554,2323,2003,004
19725434,1803884,4303,1363,144
19735934,3303644,0593,4753,102
19744,5783473,7223,6662,991
19757134,7433283,5813,3312,834
19764,9533223,4853,5592,595
19778175,2263352,9584,1052,679
19785,4383492,7204,5593,024
19799275,5653622,9594,9353,265
19805,6223533,3005,3262,904
19811,0495,4223543,1735,3422,984
19821,1125,5123692,9115,3383,125
19831,1895,5973622,8095,8223,274
19841,2575,5993642,9605,6633,390
19851,3165,5233712,8756,0663,176
19861,3675,4333882,5476,2443,054
19871,4235,4133892,5496,8273,243
19881,4915,3483682,5386,6343,285
19891,5695,3303532,2966,5203,270
19901,669§5,307§3392,4757,0323,629
19911,8025,471§3402,8837,7423,728
19921,9315,6003813,4398,4034,250
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TRANSPORT
AND COMMUNICATION
PHYSICAL DATA (cont.(

תחבורה
 ותקשורת

(המשך) פיסיים נתונים
בנמלים המטענים תנועת

Freight handled in portsנוטעים
בינלאומית או'חת n}j//7

International air transport
טלפון1 Telephoneשירותי services1

נכנסים
טלפוןקויםנוסעיםויוצאים nin'vu
Telephoneישיריםשהגיעובדרך calls
מחובריםושיצאו2הים

בינלאומיותPassengersנחיתותPassengersנפרקונטענו
LoadedUnloadedarrivingLandingsarirvingבלבדבפנים .וצאות

andandDirectהארץInternational
departingdeparting2subscribersInlandoutgoing
by sealinesonly

טונות 'oin3פמ otr'Dדקות סליונ1
Thousand tonsThousandsNo. Thousands.Millionm.p3Millionאלפיםמסי

minutes

19502131,4352,272. 1171789
19512091,5901152,955166
19522301,1221,66361
19533671,230591,59063
19541,402621,34969
19556271,538921,37377110
19567171,4731041,59287
19578421,5621,517101
19587791,6412,229143
19591,0911,881912,458168
19601,1792,035992,926223683050
19611,0612,1541423,351292
19621,1062,4012013,461321
19631,3192,2962473,883409
19641,4082,4792424,401429539
19651,8362,4732574,7654861726290
19662,0312,5782384,904580675
19672,3112,4171435,738621751
19682,9013,4251697,370970291885
19693,0673,5601448,8449863331,059
19703,3454,2731259,0791,0513691,2002
19713,3634,66816410,0551,4984181,441
19723,4644,92617411,1411,7134611,6434
19733,2345.63217310,7571,6225061,8175
19743,7206,2501339,1821,5735491,9196
19753,4855,3601468,1881,5335792,0887
19763,6685,1231569,4311,8816422,3779
19774,6845,01421210,2272,2756862,49312
19785,2015,66326111,3852,5617312,60016
19795,6586,78633811 ,5862,8027862,69221
19806,2575,49628210,9332,8478602,80024
19816,0216,00827610,8252,9459223,00030
19826,2177,3322599,7892,7489663,40034
19836,4568,4753459.5673,1001,0214,20036
19847,0859,28334710,2083,1871,1035,91037
19857,0889,20533410,1573,1441,2086,31040
19867,3369,4912349,9573,0981,2836,57048
19878,05211,32429611,0013,7191,3936,03074
19887,73711,70127210,7573,4311,4726,48091
19897,89611,51835612,1903,6711,5847,150107
19907,924§13,75242312,9333,7201,6267.670118
19917,702§16,20534211,9893,4271,7037,344140
19928.02319,76762515,3074,4881,8048,219154

1 Through 1984 budget years.
2 Excl. passengers in transit.
3 m.p.  monitor pulses.

תקציב. nnv  19841v 1

במעבר. נוסעים כולל לא 2

מונה. פעימות  פמ 3
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EMPLOYEES' POSTS AND
WAGES, BY MAJOR BRANCH

Monthly average; wages at current prices

ושכר שכיר nnujn
ראשי ענף לפי עבודה,

שוטפים במחירים שכר לחודש; ממוצע
ממוצע

.enin o*y'Knin שכר
לנזשרתmuלמשרת

n1nunב0י0שכידשכדvmovuשכיר
AverageBranchעב1דהAverageBaseעבודהשנירענףסמל
CodeYearEmployees'WagesmonthlyyearEmployees'Wagesmonthly

postswages=100.0postsyearwages
perper

employees'employees'
postpost

אלפים
Thousands

nwiO3
NIS 103NIS nwIndices מדדים

הכל6 198771148,3232,080M986105138132TOTALסן
198872180,9192,497"107168158
198972208,0702,898106194184
2199075251,7373,37021989101119117
199176311,5854,08011104147142
199281368,8564,569109174159

,19871746,2042,7391986104141135Busesאוסובוסים,60 subways.
19881755,5563,292104169162taxisרכבות and

מוניות 19891657,6533,563100175176cablecarsתחתיות,
19901968,9623,6581989104112108ורכבלים

19911982,2054,345■104133128
19922096,9604,883"110157144

משאיות61 19871115,0091,3851986114154134Truckשירותי services
19881220,0221,677"126205162
19891222,6891,879"128232182
19901124,0402,191198998119122
19911332,4672,599'111161145
19921440,2552,911123200162

רננת62 198723,5411,5291986100127127Railwayשירותי services
יבשתית 101165164and"198824,6151,976והובלה land

198925,6062,417100201201transpotrלנמא n.e.c.
199026,2153,536198991131143
199128,6164,373"102181178
1992210,1294,947"106213201

ימית63 .1987718,1042,6851986הובלה 97132136Sea transport
נמלים 1988722,2683,40594162172portושירותי services

1989625,7864,086"91188207
1990732,6344,886198999120122
1991741,1806,109"100152152
1992746,3076,719102170167

אויוית64 1987821,6592,7971986104138132Airהובלה transpotr and
נמלי 1988824,4893,084107156146airportושירותי

1989829,9663,7391108191177servicesתעופה
1990835,6264,2321989103119116
1991844,1865,427100148148
1992954,8336,202"108183169

וארור65 19871216,2701,3081986106139132Storageאתס3ה and
6619881219,2431,586103165159other

19891221,9211,820103188183
19901328,0882,1661989101117116
19911333,8902,667■98141143
19921341,2983,049105172163

19871427,5361,9161986103132128Postדואר67 and
105166158communi■19881534,7242,364ותקשורת

19891544,4492,992107213200cation
19901556,1723,7341989103127124
19911568,9133,484105156149
19921679,0745,031108179167

As of 1987 data are based on an updated sample, thebase year be
ing 1986. As (or comparisonswith previous periods, see explanations
in the introduction.
As of 1990, data are based on a new sample. the base year being
1989. As for comparisons with previous periods, see explanations in
the introduction.

,1986 היא הבסיס שנת כאשר מעודכן מדגם על מבוססים הנתונים ב1987 החל
במבוא. הסבר ראה קודמות, שנים עם להשוואה אשר

.1989 היא הבסיס שנת כאשר חדש, מדגם על מבוססים הנתונים ב1990 החל
במבוא. הסבר ראה קודמות, שנים עם להשוואה אשר
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REVENUE AND LABOUR
INPUT IN SELECTED MAJOR
BRANCHES

עבודה ותשומת פדיון
נבחרים ראשיים בענפים

O'OQIUIN
תעופהבתחבורה רואיתביות

הכל ימיתוכבתציבורית'0ך תעופהנגזליםה1בלה ותקשורתונמלי
TotalBuses inRailwaysSea transportPortsAviationPost and

publiccompaniescommuni
transport1and airportscation

9941,269
1,1741,770
1,3092,208
1,7082,714
1,9713,444

§2,412§4,565
2,8185,357

Revenue at current prices (NIS million)
313
372
439
523
681
§921
1,063

Revenue at 1978 prices (NIS thousand)
1,507 1,026 291
1,652 1,161 318
1,775 1,119 335
1 ,968 1 ,221 330
2,132 1,219 390
2,296 1,216 §450
2,633 1 ,326 489

Input of work
Employees (number)
14,272 6,483 2,637
14,780 6,553 2,617
15,682 7,046 2,536
15,860 7,230 2,456
16,000 7,173 2,431
15,575 6,986 2,439
15,828 7,308 2,489

At current prices
Labour expenses (NIS million)

321 168 88
413 235 118
518 272 153
670 348 191
843 389 218

1 ,029 477 282
1,153 596 310

Average monthly labour expenses
per employee (NIS)

1,877 2,163 2,792
2,329 2,984 3,749
2,754 3,219 5,034
3,522 4,007 6,490
4,391 4,520 7,488
5,504 5,690 9,649

ln1u (מיליוני שוטפים במחירים פדיון

6,069 6,801 10,374

19864,530570461,338
19875,579723521,488
19886,433764571,656
1989§7,945§888622,050
1990§9,583§1,073852,329
1991§1 2,0201,2631102,749
199214,0751,5651123,160

במו שפדיון (אלפי 1978 n)וירי
19864,468278371,329
19874,886279371,439
19885,113258371,589
1989§5,360§220341,587
1990§5,737§213391,744
1991§6,041211421,826
19926,725235441,998

עבודה תשומת
(מספר)שבירים

198613,5851,615
198713,5321,560
198812,8751,485
198912,0251,439
199012,0571,333
199112,1551,348
199212,4331,475

שוטפיםבמחירים
שהוצאות (מיליוני n)עבודה

198645125
198762330
198877035
198973142
1990§92558
1991§1 ,062§80
19921,17489

לשני עבודה הוצאות (שממוצע להודו!! n)ר

19862,7641,293
19873,8381,601
19884,9841,972
19895,0652,420
1990§6,3933,606
19917,278§4,913
19927,8705,033

שבר לשכירממוצע (שח)עבודה monthlyלחודש wagesAverage
per employee (NIS)

19861,7941,1042,0921,8311,486
19872,3601,2582,8502,6031,867
19883,2031,5343,9252,7872,219
19893,2501,8754,8533,4472,831
1990§4,5072,9585,7183,9323,522
19915,1863,4545,4394,9714,466
19925,6993.5247,9746,0435,020

members of cooperatives.
קואופוסיבים. חבוי כוללים עבודה והוצאות שכר שכיוים. נתתי
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RAILWAYS
ISRAEL RAILWAY SERVICES1 ישראלי רכבת שירותי

רכבת

rn'n'n
Unit1980198519871989199019911992

הווובה המסילה .kmאורך 516528529573574574573Lengthקמ of railway line,
standardהםטנדרדית gauge

השלוחות 314330337359366366366Length"אורך of sidings

בתשלום נסו 01,0005,3926,0166,8516,6517,2197,7428,403Netון revenue/ton

בתשלום נסו קימ x 0106828.5931.71,067.61ון ,033.41,047.71,090.91 ,098.0Net revenue ton x km.

הנוסעים 1,0003,4282,8142,5442,3122,5242,8833,439Numberמספר of passengers

קמ x 106263.6203.6172.7152.0169.6177.7198Passengerנוסע x km.

נסו קמ x 1,0001,6181,7602,0181,8031,8281,9021,913Netסון ton x km. per
בשימוש קו .kmלקמ line in use

לסון ממוצע .kmמרחק 154155156155145141131Averageקמ distance per
1מסען ton freight

קמ x 1,000511385326265295310345Passengerנוסע x km. per
בשימוש קו .kmלקמ line in use

לנוסע ממוצע .kmמוחק 77726866676258Averageקמ distance per
passenger

TOTAL

From freight

From passengers
From other sources2

Average revenue per
net ton x km.

Average revenue per
passenger x km.

Revenue at current prices
111,546 108,349 89,468 69,759 55,902 37,601

שוטפים במחירים פדיון

100.0

82.7

13.9

3.4

8.4

7.9

100.0

76.8

13.4

9.8

7.6

8.2

100.0

76.2

12.6

11.2

6.4

6.6

100.0

79.0

12.2

8.8

4.9

5.6

100.0

70.6

13.7

15.7

3.7

4.4

100.0

78.0

12.5

9.5

3.1

2.3

103 168שח

NIS103

'/000.0

78.5

"16.7

4.8

NIS nv0.15

0.11

הכל סך

מטענים מהובלת

נוסעים מהולכת

אחרים2 ממקורות

ממוצע פדיון

נסו ov x לסון

ממוצע פדיון

קמ x לנוסע

Operationalתפעול3הוצאות expenses3
הכל 103סך 18040,31966,35997,254125,061172,634173,389TOTALשח

NIS 103

עבודה 100.517,54429,96241,78357,679100,84989,073Labour"הוצאות expenses

שכירים .0חמספר 1,9941,7151,5601,4391,3331,3481,475Numberמסי of employees

שכר NISממוצע 3.1643.81,257.61שח ,874.52,957.54,776.63,524Average monthly wage!
לח1דש perלשכיר employee

1 Till 1990  budget years (AprilMarch); as of 1991  calendar
year.

2 E.g. income from work for exernal factors. storage, lease of
wagons. etc.

3 Calendar years.

לוח. שמת  1991 מאז מרס};  (אפריל תקציב שנות  1990 ער r

ונוי. קרונות השכרת אחסנה, דמי חוץ, לגורמי מעבודות הכנסות, כגון 2
לוח. שנות 3
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BUSES
BUSES IN PUBLIC

אוטובוסים

TRANSPORT
בתחבורה אוטובוסים

ציבורית1

rvrn'n
Unit

197019801985§1989§1990§19911992

.noאוטובוסים ■003,6545,6225,5235,3305,3075,4715,600Buses
שנתי) annual)(ממוצע average)
ישיבה moipD1,000162.7274.3275.1261.7251.9261.8269.9Seating capacity

Carw annual)(ממוצע average)
106314353371353339340381Kilometrageקילומטראד

km. Di7

TOTAL

100.0
825rom trips on regular

lines
16.8From special trips

and journeys
0.7:rom parcels and

miscellaneous
4.1Revenue per km.

Revenue, at current prices
1,565,539 1,263,096 1,072,708 888,416

שוטפים במחירים פדיון,
351,397 1,462 31.1

TOTAL

From trips on regular
lines

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

EMPLOYED
PERSONSTOTAL

Cooperative members
Employees

100.0
83.8

15.3

0.9

3.7

At 1978 prices
234.7 211.0

144.8 138.4

88.5 71.2

1.3 1.4

Labour input
12,433 12,155

6,025 6,109
6,407 6,046

100.0 100.0
85.0 83.2

14.3

0.7

3.2

16.0

0.8

2.5

212.8 219.7

145.6 150.0

66.0 68.4

1.2 1.3

100.0
74.1

25.3

0.6

0.9

301.3

192.7

107.0

1.6

100.0 100.0
70.5 82.0

28.6

0.9

16.7

1.3

1,000
NIS nvi

"A,

264.1 215.3

179.3 172.5

82.3 40.0

2.5 2.8

NIS

n"e/

1978 במחירי
1,000
NISniy

12,057 12,025 14,043 14,849 9,300
עבודה rmiitin

no. מסי

6,223 6,562
5,835 5,463

7,481 7,786 5,624
6,562 7,063 3,676

הגל סך

נק1ים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנס'ע1ת
וטיולים

ושונות מחבילות

לקמ פדיון

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
ו0יולים

ואונות מחבילות

מועסקים
הגל סן

קואופרטיב חבוי

שניוים

O'OOIUAt current prices
1,00020.71,475307,116730,862925,020,061,5751,174,181הוצאות 1LABOUR
NISעבודה naEXPENSES

שנר NISממוצע ne>5.81,1333,2504,5075,1865,699AVERAGE

MONTHLYלמועסק WAGES
PERלחודש EMPLOYED

PERSON
קואופרטיב 8.11,5094,1726,1187,0887,784Perלחבר cooperative

member
3.27042,1442,7893,2633,734Perל^כיר employee

ו Excl. establishments who provide excursion and touring services. ותיור. טיול שירותי מתן הוא העיקרי 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

שנה סוף

Type and age of ship 1992 1991 1990 1989 1985 1980 1970 1960 1956 וגילה אונ"ה סוג

ofאוניותמספר shipsNumber
הכל 30501101007668697068TOTALסן

אונ"ה Typeסוג of ship
כללי משא אוניות

22417956 }
21 J

4738384445Cargo ships
צובר 1720231815Bulkאוניות ships

8931231210888Otherארור

האונייה Ageגיל of ship
שנים 2 10206134235Upעד to 2 years

34216131142234
59564134239108359
101422362328232122211014
15193114159322826231519
ומעלה שנה 2085484891420 years and over

Gross tonnage (thousand tons) טון) (אלפ1 כוללת תפוסה
הכל 1362881,4382,4631,6761,4621,5801,6341,674TOTALסך

אונ"ה Typeסוג of ship
כללי משא אוניות

67205793532.
576 J

579559610713824Cargo ships
צובר 457557719653582Bulkאוניות ships

69836451,355640346251268268Otherאחר

האונייה Ageגיל of ship
שנים 2 5311829211422274112186Upע7 to 2 years

3410114270238100747434
5911174471,24135635941040819859
10141093726326883162973294291014
1519127571962467466455535321519
ומעלה שנה 20402342644115415825520 years and over

טון)מענזס thousand)(אלפי tons)Deadweight
הכל 01753742,4124,3462,8052,4262,6302,6562,641TOTALך

כללי משא אוניות
1022921 276

6754
1,021 J

7236957809531,021Cargo ships
צובר 8321,0611,3511,1801,097Bulkאוניות ships

73821,1362,6501,250670499523523Otherאחר

As of 1 965 includes data on Israeli ships under foreign flag. זר. ברגל ישראליות אוניות על נתונים כולל ב965י החל
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SEA TRANSPORT AND PORTS
REVENUE AND LABOUR INPUT
IN SEA TRANSPORT AND
PORTS

עבודה Iותשומת no
ובנמלים ימית בהובלה

וננזלים ימית הובלה

1992 §1991 1990 1989 1988 1985 1980

Revenue, at current prices d'DOKO D'Vnni ,//'TO

 ימית SEAהובלה TRANSPORT

הכל 0TOTALן

nu 51,0721,6562,0502,3292,7493,160NISמיליוני million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאהוזים

מטענים 76.984.388585.787587.189.0Fromמהובלת freight

אוניות 21.014.310.412.09.99.78.9Fromמהחכרת chartering of ships

2.11.41.12.32.63.22.1Fromמשונות miscellaneous

הכל PORTSTOTALנמליםסך

שיח 11874395236819211,063NISמיליוני million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחוזים

למטענים 88.987.587.588.488.991.290.6Fromמשירותים freight services

80.383.279.581.882.483.784.7Fromמשינוע marine services

רציף מדמי :50.944.651.251.850.657.852.9Thereofמזה: From wharfage

8.54.38.16.56.57.55.9Fromמאחסנה storage

בסיסיים נמל 4.86.95.14.64.64.75.0Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 1.11.30.80.80.70.50.6Fromמשירותים services to passengers

5.24.36.66.25.53.63.8rromמשעות miscellaneous

At 1978 prices (NIS thousand) שח) (אלפי 1978 במחירי

□■yon nVam1,0901,3391,5891,5871,7441,8261,998FREIGHT

הכל 242257335330390450489PORTSTOTALנמליםסן

למטענים 213226294293341408442Fromמשירותים freight services

משימע :195213279281328391429Thereofמזה: From marine services

מאחסנה :18131411131714Thereofמזה: From storage

בסיסיים נמל 16161717222322romמשירותי basic port services

לנוסעים 3334436romמשירותים services to passengers

10122119221619Fromמשונות miscellaneous

Labour input in ports בנמלים mnw nmiun

(מספר) 3,9262,7282,5362,4562,4312,4392,489Employeesשכירים (no.)

o'7'nnjD'DOIIUAt current prices
לשכיר שכר 1,2193,9254,8535,7187,4397,974Averageממוצע monthly wages

(שיח) לחודש
per employee (NIS)

עבודה הוצאות 1,6825,0346,4907,4889,64910,374Averageממוצע monthly labour

(שיח) לחודש expensesלשכיר per employee (NIS)
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MOVEMENT OF SHIPS,
FREIGHT AND PASSENGERS IN
ISRAEL PORTS1

אוניות, nynn
בנמלי ונוסעים מטענים

הארץ1

1992 §1991 1990 1989 1985 1980 1970 1965 1951

SHIPS DEPARTING

 TOTAL3

Haifa port

Ashdod port

Elat port

UNLOADING AND

LOADINGGRAND

TOTAL

Transported by

Israeli ships (percent)

UnloadingtotaP■3

Haifa port

Ashdod port

Elat port

Loadingtotal

Haifa port

Ashdod port

Elat port

Movement of ships2

4,250 3,728 3,629 3,270 3,176

2,138 1,857 1,762 1,617 1,392

2,055 1,748 1,743 1,531 1,601

131 98 100 98 105

Freight traffic (thousand tons)

27,790 23,907 21,676 19,414 16,294

25.8 41.6 49.1 595 61.1

19,767 16,205 §13,752 11,518 9,206

5,963 5,241 4,517 3,915 3,379

7,760 6,436 4,802 3,663 2,403

611 654 528 379 362

8,023 7,702 7,924 7,896 7,088

2,601 2,205 2,066 1,920 1,605

4,726 4,763 5,168 5,196 4,849

697 734 690 780 634

Passenger traffic (thousand)

אוניות'תנועת

שהפליגו 1,4332,1902,9512,904אוניות

הכלי סך 

חיפה 1,1681,7251,7361,488נמל

אשדוד 71,1271,313נמל

אילת 5488103נמל

טונות) (אלפי מטענים תנועת

וטעינה 1,7984,3097,6181,753סריקה

7713 סן

בספנות 48.550.358.157.2הובלו

(אתח) ישראלית

הכל32 1,5892,4734,2735,496פריקהסך

חיפה 1,3202,1733,1403,579נמל

תשדוד 199331,534נמל

אילת 54200383נמל

הכל 2091,8363,3456,257ט/1ינר,סך

חיפה 1931,5671,1061,819נמל

אשדוד 41,9013,793נמל

אילת 232338645_נמל

(אלפים) נוסעים תנועת

282נוסעים 125 257 115329356423342625PASSENGERS

הכל סך TOTAL

מבקרים :280272286358259604Thereofמזה: cruise

passengersבשיוס

1 Excluding fuel.
2 Including traffic between Israel ports.
3 As of 1982. incl. unloading of coal at the Hadera port.

דלק. כולל אינו 1

הארץ. נמלי בין אוניות מעבר כולל 2

חדרה. בנמל פחם פריקת כולל ב1982 החל 3
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AVIATION

ISRAEL AVIATION SERVICES
ON INTERNATIONAL LINES

של תעופה .nn'ei
בינלאומיים בקוים ישראל

תעופה

1 Flight in one direction.
2 Incl. excess freight of passengers.

rrrrv

Unit1950197019801989199019911992

נודדות' .0noי0ות ■004756,0248,39310,90112,06812,20613,312Single flights1

הטיסות 7ךממוחק 1,77130,82131,70745,24745,66448,86051.064lightאלפי distance
1000km.

טיסו. mwno. 6,56043,42243,65563,30063,50067,10072,200Hoursמסי flown

1,000165461,2991,7411,7671,7511,954Passengersנוסעים
בתצלום קימ א 502,5315,2977,7197,4727,7478,492Revenueמיליוניםנוסע

millionspassenger x km.

בתשלום שהובלו דואו tonsדברי 507457901,2291,1851,6231,353Revenueטונות mail

בתשלום2 27820,39899,319165,238169,281177,454175,786Revenueמטעניםשהובלו freight2

אחר. בכיוון טיסה
נוסעים. של עודף מסען כול'ל

REVENUE AND LABOUR
INPUT IN AIRLINE AND
AIRPORT SERVICES

עבודה ותשומת פדיון
תעופה חברות בשירות1

תעופה ונמלי

1992 1991 1990 1989 1988 1980

במחיר DOIKJ■פדיון, Dם

current pricesRevenue, at
31,3091,7081,971§2,4122,818TOTAL NImSillion

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
69.566.265.565.0§66.167.7From passengers
20.222.721.621.6§23.320.3From freight and mail
10.39.912.913.4§10.612.0From other services

1978pricesAtבמחיר 1978
696.81,118.51,221.21,219.31,216.41,326.0TOTAL (NIS thousand)
496.9695.1770.1752.2762.3856.9Thereof: From passengers
130.7316.3331.7340.6352.8338.6From freight

and mail

שירו מיליוני  הכל סן
D'TinN ■

נוסעים מהולכת
ודואר מטענים מהובלת

אחדים משירותים

wa (אלפי הכל סן
נוסעים מהולכת מזה:

מטענים מהובלת

nniiyninputLabour
הכל 6,8907,0467,2307,1736,9867,308EMPLOYEESשכיריםסך TOTAL

תעופה 4,8274,3654,4714,3964,2784,565Inבחברות airlines
תעופה 2,0632,6812,7592,7772,7082,743Atבנמלי airports

D'OOIKIבמחירי DAt current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

nw מיליוני 1272348389477596 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
תעופה 83.571.170.870.072.170.5Inבחברות airlines
תעופה 16.528.929.230.027.929.5Atבנמלי airports

לשכיר שכר 6.72,7873,4473,9324,9716,043AVERAGEממוצע MONTHLY

(ש"ח) WAGESלחודש PER
EMPLOYEE (NIS)

תעופה 8.13,1833,9604,4595,8346,815Inבחברות airlines

תעופה 3.62,1432,6163,0963,6084,758Atבנמלי 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) טיסות
19491960197019801989199019911992

שנחתו 2,2052,9269,07910,93312,19012,93311,98915,307AIRCRAFTמטוסים LANDING
 922231,0512,8473,6713,7203,4274,488PASSENGERSנוסעים 

(אלפים) הכל TOTALסן (thousands)
701115341,4171,8321,9231,8062,267Arrivingנכנסו
221125171,4301,8391,7971,6212,221Departingיצאו

4593,51630,710105,802178,978194,163196,896206,566FREIGHT1מטענים'
(טונות) הכל TOTALסן (tons)

2931,48613,52846,39781,98087,69789,67693,211Unloadedנפרקו
1662,03017,18259,40596,998106,466107,219113,355Loadedנסענו

הכל 1305221,7632,8724,3184,4954,0615,045MAILTOTALדוארסך
(tons)(סונות)

713219141,8512,7302,8242,3442,975Arrivedהגיע
592018491,0211,5881,6711,7172,070Dispatchedנשלח

1 Excluding mail.

CHARTER FLIGHTS TO
ISRAEL

דואר. כולל לא 1

לישראל שכר טיסות

1975198019851989199019911992

 mnvu D'oion2141,9591,5441,9051,7191,6252,795AIRCRAFT LANDING 
הכל 10TOTAL

בןגוריון תעופה 2061,7061,2441,4051,4001,4972,276Atבנמל BenGurion Airpon
אילת תעופה 8253300500319128519Atבנמל Elat Airport

הכל סר  43,775587,853435,404540,608486,983430,704733,761PASSENGERSנוסעים  TOTAL

 בןנוריון תעופה 42,834531,283356,945402,296398,097400,252634,101Atבנחל BenGuironAirport 
הכל 0totalך

21,599265,963178,478200,916197,311208,965335,977Arrivingנכנסו
21יצאו ,235265,320178,467201,380200,786191,287298,124Departing

 אילת תעופה 94156,57078,459138,31288,88630,45299,660AtElatבנמל Airport total
הכל סך

55428,50140,55568,77542,57216,61050,187Arrivingנכנסו
38728,06937,90469,53746,31413,84249,473Departingיצאו
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POSTS AND COMMUNICATION
REVENUE AND LABOUR
INPUT IN POSTAL AND
COMMUNICATION SERVICES

עבודה ותשומת פדיון
ותקשורת דואר בשירות1

ותקשורת דואר

1985 I 1980198819891990§19911992

0 בנוחייים .||17oD'OOIRevenue, at current prices
טיח מיליוני הכל 757סל 32,2082,7143,4444,5655,357TOTAL NImSillion

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

האר עיוותי 4.9מזה: 7.48.58.88.88.79.1Thereof: Postal services

מברקה 3.9שירותי 6.12.31.71.21.00.9Telegraph services

םלפונים 869טירות1 80.586.286.087.287.387.6Telephone services

1978 Atבמחירי 1978 prices
שח) (אלפ1 הגל 1,306סו 8431,7751,9682,1322,2962,633TOTAL (NIS thousand)

דואר שירותי 35מזה: 547478798389Thereof: Postal services

מברקה 1nror50 624944343230Telegraph services

טלפונים 1,164שיחתי 6771,5981,7821,9582,1132,449Telephone services

עבודה inputLabourתשומת

14,287שכירים 14,35615,68215,86016,00015,57515,828EMPLOYEES

(מספח הכל סן
12,328קבוע1!] 12,81712,40012,80212,98412,96413,069

TOTAL (no.)

Permanent workers

1,959ארעיים 1,5393,2823,0583,0162,6112,759Temporary workers

שוטפי cAtבמחירים current prices
LABOUR EXPENSES עבודה הוצאות

שח מיליוני הכל 200סן 15186708431,0291,153TOTAL NIS million

אחתים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

93.4קבועים 96.592.093.093.092.792.8Permanent workers

5.4אוע"ם 3.58.07.07.07.37.2Temporary workers

לשכיר 1,166ממוצע 4.32,7543,5224,3915,5046,069Monthly average

per employee (NIS)
(שח) לחודש

 עבודה 150שכר 1418539676835953WAGES TOTAL
(NIS million)

שח) (מיליוני1 הכל סך
141קבועים 1383500627772882Permanent workers

93539496371Temporaryארע"מ workers

לשביר 876ממוצע 3.22,2192,8313,5234,4665,021Monthly average

(שיח) לחודש
per employee (NIS)
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POSTAL SERVICES1 דואר1 שירותי

nit m'n'1950196019701980198919901991992

mn jirrn■ nunPostal Units
וסניפים רואו .noבתי ■0064114181213225233234241Post offices and branches

דואר 77218345388363368375396Postalסוכנויות agencies
נע דואר 529364354555548Mobileקוי Post Routes

נע לדואר קשורות 955505927309341,0001,000065Localitiesנקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,000164287103109124129Rentedתאי post office boxes
האר Mailדברי
הכל 000,000165360425440454453489Totalסך

בארץ 116263314356368373415Inlandנשלחו
לחול 23525538403631Dispatchedנשלחו abroad

מחויל 26455646464443Receivedהתקבלו from abroad
לחו"ל שנשלחו דואר onsדברי 102897161,6571,5201,3371,4001,242,264Mailנות dispatched abroad

אויר נדואר :65169518544823864858983Thereofמזה: by air mail
ממוצעים

ד1אר דבר להעברת daysזמן 1.61.61.61.6■מים
Averages
Delivery time of mail

לתושב דואר .noדברי 12011097919295Noמסי of mail per resident
Parcelsהבילות

הכל 1,0007301,4612,4452,0291,3651,4351,444,223Totalסך
הארץ 1391,0051,7371,500930960940815Inlandבפנים
לחול 17131263182170180167159Dispatchedנשלחו abroad מחרל 574325445347265295337249Receivedהתקבלו from abroad
בחאר חבילות
לתול אויר

tons 845275317479491516505Airס1נות mail parcels
outgoing

Telegramsמברקים
הכל 1,0001,5702,2081,112740711722742Totalסך

הארץ 524671805427471480480513Inlandבפנים
לחדל 471450678259101989182Dispatchedנשלחו abroad

מחול 429431689388167133132147Receivedהתקבלו from abroad
ים בלב אוניות 18363820211931Withעם ships at sea

FAX services and
מהירים שירותים

"Speedpost"סקסימיליה
Facsimile

מכשירים
2735Devices

נתונים Transmissionהעברת of data
מסמכים  בארץ

130165179281Inland  documents
269297314478pagesעמודים

הכל סך 239227242301Internationalבעלא1מי  Total
שנשלחו 105109117176Sheetsגליונות dispatched
שנתקבלו גליונות

13411E12E12ESheets received
(אישי) מהיר Expressדואר mail (personal)

בארץ2
1,3122,0072,2V2,45^Inland2 הכל סך  ■בינלאומי 132< 22C21J251International  total

נשלחו
48i 18796 £8Dispatche

8413C155נתקבלו 131Received

1 Till 1990  budget years (April  March); as of 1991 
calendar year.

2 As of 1988 additional service  .speedposf.

\
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COMMUNICATION miiypn

1992 1991 1990 1980 1970 1960 1950 Unit nrrv

TELEPHONE
Exchanges
Exchanges
Thereof: digital

Capacity of exchange

Thereof: digital capacity
Length of optical fibre
cables

Lines and telephones
Direct subscribers' lines

Lines per 100 residents
Thereof: digital

Public telephones
Carphones
Private automatic
exchanges

Commercial systems
International channels
Data transmission lines
Digital transmission
channels

Applications outstanding1
For new lines
For transfer of lines

Telephone calls
Calls  total
Inland
To abroad
From abroad

Monitor pulses
Inland calls
International calls  total

Incoming
Outgoing
Thereof: by direct
dialling

297 268 260 143 89
215 178 156

2,145 2,058 1,975 979 441

58 52 43
2,990 2,138 1,412

1,804 1,703 1,626 860 369

34.7 33.7 33.7
61 53 44

17,120 15,360 14,730
36,100 23,000 15,240
4,500 4,720 4,600

21.5 12.0

7,540 3,740

9,11011,33017,485
1407952,4473,3273,802
461,35016,43017,77028,000
8590

70208311831
121012

4,0004,3024,721
3,9104,1904,603

323943
587375

78

80

68

3.0

540

20

3051,2002,8007,6707,344,219
0.2664320387420

0.1441202247266
0.1223118140154

__79.894.294.795.0

טלפון
הטלפונים רשת

.noמרכזות '0052
ספרתיות "מהן:

המרכזות קויםקיבול אלפי
1000 lines

סיפרתיות מזה:

אופטי סיב כבלי כבלאורך 1 n'p

km/cable
ומכשירים קוים

מחוברים ישירים קויםקוים 17אלפי
1000 lines

תושבים ל100 קוים 1.2מס.
סיפרת"ם מזה:

ציבוריים .noטלפונים 00
פלאפון "מכשירי



אוטומטיות 0ו0יות מרכז1ת

עסקיות _מערכות

בינלאומיים "אפיקים

נתונים להעברת קוים

ספרתיים תמסורת עורקי

ממתינות' בקשות
חדשים 100013לקוים

טלפון "להעתקת

טלפון שיחות
הכל סך  106שיחות

כאוץ
"לחול

מחויל

מנייה חיחת
הארץ בפנים .m.pבשיחות 106 89■מ

הכל סך  בינל דקותבשיחות מיליוני
.^ח1דה106

נכנסות
יוצאות

ישיר בחיוג _/"מזר,:

TELEXטלקס
המרכזות linesקיבול D'1p4501,9605,0907,8008,6008,600Capacity of exchange
מחוברים .noקוים ■oo2801,3503,6405,1904,4103,650Subscribers' lines

הארץ בפנים רקותשיחות 2,5139,65910,50010,5009,0007,500Inlandאלפי calls
1000 minutes

בי1לאו0י1ת 1161,84313,4307,4255,5844,203Internatioaalשיח1ת calls
יוצאות :5,6302,5752,0141,603Thereofמזר): outgoing

1 Incl. notifications on execuiton. ביצוע. הודעות כולל 1
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ROADS
ROADS1 BY LENGTH, AND
AREA

לפי סלולות1 דרכים
ושטח אורן

דרכים

1992 1991 1990 1989 1987 21985 1980 1970 1961

TOTAL

Nonurban roads

Access 3 roads

Urban roads

Length (km.) (ק"נו) אורן

13,461 13,351 13,199 13,080 12,918 12,760 11,810 9,290 6,572

4,229 4,151 4,092 4,033 3,976 3,910 3,382 3,239 3,073

1,325 1,314 1,303 1,295 1,263 1,256 1,020 888 ■ 744

7,907 7,886 7,804 7,752 7,679 7,594 7,408 5,117 2,755

7Dn|O

לאעירוניות דרכים

גישה דרכי

עירוניות דרכים

noiuגו thousand)(1m)|אלסי sqArea

הכל 54,67177,02884,53086,06886,90389,072סך 87,80292,584TOTAL

דרכים 15,27019,40622,92126,16026,97127,33428,062מזה: 27,56229,212Thereof: nonurban

roadsלאעירוניות

1 Excl. roads under private maintenance.
2 As of 1982, incl. roads in the Golan subdistrict.

MOTOR VEHICLES
MOTOR VEHICLES, BY TYPE
OF VEHICLE

End of year, unless otherwise stated

פרסית. באחזקה דרכים כולל אינו 1

גולן. בנפת דרכים כולל ב1982 החל 2

מנועיים, רכב כלי
הרכב סוג לפי

אחרת צוין כן אם אלא שנה, סוף

מנועיים רכב כלי

הרכב סוג
31 III 31 III
1960 1951197019801989199019911992Type of vehicle

הכל 69,580סך 34,103266,233539,525983,774,015,4041,075,459 11,175,876TOTAL

פרטיותי 23,980מכוניות 9,578147,785409,518777,898803,021848,554923,041Private cars1

21,453משאיות21 13,58266,01389,043149,173153,058165,165185,737Trucks'.2

2,394אוטובוסים 1,4194,6557,2988,7138,8868,9209,309Buses

2,477מוניות 1,2393,4205,0858,3688,6998,8279,325Taxis

מיוחד3 815רכב 3942,3253,2343,2083,6644,1634,702Special service

vehicles3

18,461אופנועים 7,89142,03525,34736,41438,07639,83043,762Motorcycles

1 From 1978 on dual purpose vehicles (most having a load
capacity up to 0.9 tons) were transferred from 'trucks' to
"private cars'.

2 Including semitrailer combinations.
3 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

החל הועבר, 0ון) 0.9 עד מורשה מטען בעל (בעיקרו דושימוש' רכב 1

פרטיות. למכוניות ממשאיות ב1978,
ותומך. גורר רכב כולל 2

וכוי. סניטריות מכוניות אמבולנסים, בגון 3
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AVERAGE AGE AND YEAR
OF PRODUCTION OF
MOTOR VEHICLES, BY
TYPE OF VEHICLE
End of year

ושנת הממוצע הגיל
הרכב כלי של הייצור

הרכב סוג לפי המנועיים,
שנה סוף

מיוחדי רכב
הכל אופנועיםnaroSpecialאוםובוסים1niwwoסך
TotalPrivateTrucks'BusesTaxisserviceMootrcycles

cars'vehicles1

Average age (years) (שנים) הממוצע הגיל

5.75.16.17.12.27.67.6

5.75.46.08.42.97.88.4

7.47.46.98.94.09.511.2

6.96.87.17.24.09.29.5

6.86.86.87.73.09.48.0

6.86.86.78.03.29.47.6

7.17.16.97.83.59.27.0

§717.26.97.83.58.66.7

§7.07.26.57.93.38.16.4

6.76.95.97.83.17.75.9

1970

1975

1980

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Number of vehicles in 1991 ב1991 הרכב כל" njyn

"צור nie/

Year of production
total הכל 1,175,876923,041185,7379,3099,3254,70243,762סך

Upto 1983 415,909עד '344,39655,7834,0261,1481,7958,761

19841988344,341270,86852,7812,8411,8821,16915,075

198969,49252,51210,8967233002474,814

199070,29854,08811,5574898244542,886

199182,61257,86017,7703741,8614274,390

1992152,212114,63128,0717242,5455005,741

199341,01228,9618,9491327651102,095

Table 18.18.1 See notes to
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TRUCKS, BY GROSSWEIGHT,
LOAD CAPACITY, TYPE OF
FUEL AND YEAR OF
PRODUCTION

משקל לפי ,niwum
מורשה, מטען כולל,
"צור ושנת דלק סוג

31XII 1992

Year of production

1993 1992 1991 1990 1983
1989

1973
1982

עד
Up to
1972

הכל' סך
Total'

Gross weight (tons) and type of fuel דלק וסוג (טונות) גולל משקל
כוללי jo185,7374,87540,18974,39611,55717,70028,0718,949GRAND TOTAL1

147,9433,78233,83856,3169,46914,25723,0507,231Gasolineבנזין
37,7941,0936,35118,0802,0883,4435,0211,718Dieselסולר oil

הכל 158,0363,37332,98363,07810,11615,18125,0788,227Upto4.0ו\ר04.0ך Total
146,5013,37032,87756,2609,46614,25323,0407,226Gasolineבנזין
11,53531066,8186509282,0291,001Dieselסולר oil

הכל סל 4.1+27,7011,5027,20611,3181,4412,5192,9937224.1 +  Total

l'm1,442412961563415Gasoline
26,2591,0906,24511סולו ,2621,4382,5152,992717Diesel oil

הכל 4.0סך ,158,0363,37332,98363,07810,11615עד 18125,0788,227Upto4.0 Total
1.9 53,9661304,87221,6845,0757,24610,7094,250Upעד to 1 .9

2.04.0104,0703,24328,11141,3945,0417,93514,3693,9772.04.0

הכל סל  4.19.98,2284111,7974,0334604927562794. 19.9  Total
4.15.93,5582196001,6762292614001734.15.9
6.07.92,321485521,37111473131326.07.9
8.09.92,348144645986117158225748.09.9

הכל סר 10.015.94,5802038602,06632537558816310.015.9 Total
10.012.91,7236579044698931745710.012.9
13.015.92,857138701,62022728241410613.015.9

הכל סל  76.0+14,8938884,5495,2196561,6521,64928016.0+  Total
16.018.92,2715541,0105433431801916.018.9
19.021.92,7521217461,3321501402174619.021.9
22.030.05,6501621,9001,84325773264910722.030.0
30.134.01,1791151353892993205630.134.0
34.144.953329226205191833334.144.9
45.0+2,508116169431074323504945.0+

niuiin Load(tons)(נוונות)מטען capacity
הכל סל 5.9 167,6923,87435,04667,66310,69215,80026,0488,569Upעד to 5.9Total

0.4 6,227822,0951,5453063041,014881Upעד to 0.4
0.50.992,3711,17313,53038,4947,13011 ,07615,6525,3160.50.9
1.01.455,2031,99116,16121,0742,4693,6497,9251,9341.01.4
1.53.910,8814272,4555,4076095841,0813181.53.9
4.05.93,0102018051,1431781873761204.05.9

הכל סל  6.08.95,6395151,4462,3473123335521346.08.9  Total
6.06.92,07014366390111299124286.06.9
7.08.93,5693727831,4462002344281067.08.9

הכל סל 9.0+12,2864813,6374,3425461,5651,4692469.0+  Total
9.09.91,718167621680607295239.09.9
10.011.91,38713449145747991263310.011.9
12.014.93,066951,0508161364574555712.014.9
15.019.92,945386351,1561674684018015.019.9
20.029.93092371145133222320.029.9
30.0+2,861247691,0881234373705030.0+

ודון* w*7 רו7*4 11 Incl. not known.
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TRAFFIC ON NONURBAN ROADS
DAILY TRAFFIC VOLUME
ON SELECTED ROAD
SECTIONS (ANNUAL
AVERAGE)
Thousand vehicles

לאעירונ"ם בכבישים avim
בקטעי יומי תנועה נפת

נבחרים דרך
שנתי) (ממוצע

רכב כלי אלפי

ק0ע ■0D

דיר
Roadהקטע 19701980199019911992Descirptionתיאור of
section
no.

road section

Telתאיסויחשל1!! AvivYafoJerusalem
גנות0001010 17.164.381.8Telתאיפו0חלף AvivYafoGannot intch.
שפירים0001020 גנותמחלף 23.150.771.0Gannotמחלף intch.Shapirim intch.
ו^פיריםמחלף0001030 24.347.053.2Shapirimמחלף intch.B.G.

Airportנתיב intch.
לוד0001040 נתבמחלף .13.632.2B.Gמחלף Airpotr intch.Cod intch.
לטרון0001050 לודמחלף 13.932.331.834.3Lodמחלף intch.Latrun intch.
לטרוןצומת0001060 17.335.035.8Latrunמחלף intch.Shaar

הגיא HaGayשעו junc.
ק00ל0001070 0ר/>ף  שורש 11.719.944.337.344.6Shoreshצומת junc.Kastel intch.

(Harel)(הראל)

Telתאיפווויסה AvivYafoHaifa
גלילות0002010 ברוךצומת תל 28.140.469.769.787.9Telצ1מת Barukh junc.Gelilot junc.
נתניה0002050 פולגמתלף 21.818.153.947.743.5Polegintch.Netanyaמחלף intch.
אולגה0002060 גבעת ינאיצומת 15.820.247.646.342.5Yanayצומת junc.Givat Olga junc.
קיסריה0002070 9.613.234.9Cesareaמחלף intch

יעקב זנרון Zikhronמחלף Yaaqov intch.
יעקבמוולף0002080 זברון 7.810.729.623.123.7Zikhronמחלף Yaaqov intch.

Atlitעתלית intch.

לטדון AshqelonLatrunאשקלוןמחלף intch.
מלאכי0003020 0וביהצומת באר 3.95.29.67.711.1Beerצומת Tuveya junc.Malakhi junc.
ראם0003030 מלאכיצומת 12.515.828.421.6Malakhiצומת junc.Reem junc.

השבעה ארומחלף Erezמחסום checkpointHaShiva intch.
הנקרה HaderaHaifaRoshחדרהחיפהראש HaNiqra

אשקלון0004020 מרדכיצומת 3.510.010.315.8Yadצומת Mordekhai junc
Ashqelon junc.

דוה0004060 גן אשדודמחלף 16.936.940.3AshdodGanמחלף Rawe intch.
ראשלצ0004070 רוהמחלף גן 12.722.535.728.364.7Ganמחלף Rawe intch.Rishon

LeZion intch.
השבעה0004080 ראשלצמחלף 15.338.786.988.997.5Rishonמחלף LeZion intch.

HaShiva intch.
מסוביםצומת0004110 25.739.664.779.867.8Mesubimצומת junc.HaAluf Sadeh

שדה .juncהאלוף
שדה0004120 האלוף 23.339.486.281.281.9HaAlufצומת Sadeh junc.Bar Han

בראילן .juncצומת
בראילןצומת0004130 23.848.378.583.364.8Barצומת llan junc.Giveat Shemuel

שמואל .juncגבעת
השרוןצומת0004170 5.210.721.320.122.7HaSharonצומת junc.Kefar HaRoe

הרואה .juncגפר
חרושתצומת0004200 6.510.614.116.1Haroshetצומת junc.Nahal Hadera

חדרה .juncנחל
פרדיס0004220 בנימינהצומת 5.56.18.69.212.0Binyaminaצומת junc.Fureidis junc.
עכו0004280 ביאליקמחלף ק. 11.519.931.738.8Qiryatצומת BialikAkko junc.
6.712.1AkkoNahariyyaעכונהריה0004290
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DAILY TRAFFIC VOLUME
ON SELECTED ROAD
SECTIONS (ANNUAL
AVERAGE) (cont.)
Thousand vehicles

בקטעי יומי תנועה נפח
נבחרים דרך

(המשך) שנתי) (ממוצע

רכב כלי אל0י

קטע מסי
דרך
Road
section
no.

הקטע v#v)19701980199019911992Description of
road section

שבע הערבהבאר Aravaצומת junc.Beer Sheva
דימונה0025010 הערבהצומת 2.13.72.93.35.1Aravaצומת junc.Dimona June.
שבע0025020 דימונהנאר 2.64.93.8Dimonaצומת junc.Beer Sheva

השובלים Beerבארשבעצומת ShevaHaShovalim junc
Raananaרעננה

השובלים0040040 להביםצומת 6.414.316.118.7Lehavimצומת junc.HaSovalim junc.
פלוגות0040050 השונליםצומת 4.26.911.3HaSovalimצומת junc.Pelugot junc.
מלאני0040060 פלוגותצומת 6.08.318.417.222.9Pelugotצומת junc.Malakhi junc.

נדרה0040070 ראםצומת 10.515.525.729.9Reemצומת junc.Gedera junc.

בילו0040090 נוףצומת תל 8.311.717.6Telצ1מת Not junc.Bilu junc.
ביל'ורמלה0040100 4.87.713.720.4Biluצומת junc.Ramla
על0040120 אל לודצומת 9.213.121.426.723.8Lodintch.EIAlמחלף junc.
השרון0040170 סגולההוד 9.515.329.328.2Segulaצומת junc.Hod HaShaarn

זכאי0042010 בן דרוםצומת בני 11.67.38.810.09.5Beneצומת Daromjunc. Ben Zakay
junc.

רוה0042030 גן עובדמחלף בית 12.56.214.614.7Betצומת Oved junc.Gan Rawe intch.

אביברמ>ה Telתל AvivRamla
הרופא0044050 אסף 16.815.9RamlaAsafרמלהצומת HaRofe junc.

הרופאצומת0044060 אסף 20517.828.9Asafצומת HaRofe junc.Bet Dagan

דגן .juncבית
השבעה0044070 דנןמחלף בית ■30.433.0צומת 54.3Bet Dagan junc.HaShiva intch.

השבעהאזור0044080 ,31.833.449.669.259.7HaShivaintchמחלף Azor

ח1ניה HaderaAfulaHananiaחדרהעפולהצומת junc.
אלון0065030 מזרחצומת חדרה 7.811.422.413.4Eastצומת Hadera junc.Alon junc.
מגדו0065070 פחםצומת אל 4.07.7Ummאום al FahmMegiddo junc.
הסרגלעפולה0065080 5.68.210.6Megiddoצ1מת junc.Afula
עלית0065090 2.55.25.7AfulaAfulaעפולהעפולה Illit

Otherאחר
העמק0075030 3.74.48.58.66.7NazarethMigdalנצרתמגדל Ha Emeq
עלית0077030 פוריהסבריה 2.85.55.6Poriyyaצומת junc.Teverya Illit

אהיה1ר0085010 01'ףצו0ת 3.87.614.915.217.6Yasifצומת junc.Ahihud junc.
פינה0089070 17.54.86.56.3ZefatRoshצפתראש Pinna
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ESTIMATED KILOMETRAGE,
BY TYPEOF VEHICLE

Million km. per year

הקילומטראז' אומדן
רכב סוג לפי הארצי,

בשנה ק"מ מיליוני

196319701980'1985198719881989199019911992

הכל 2,1745,89210,94314,05815,35317,04618,06318,66820,00022,795TOTAL2סך

:Thereofמזר.:

פרסיות 9252,8456,4248,8869,74110,78011,63112,17012,94214,583Privateמכוניות cars

6362,0113,4303,7564,1194,6694,8234,8425,3306.293Trucks3משאיות3

197372419538571568592565586640Busesאוטובוסים

182259374556580604623635.632755Taxisמוניות

363214222255277290330352393Motorcyclesאופנועים

1 As of 1982, incl. traffic in the Golan subdistrict.
2 Inc. special service vehicles.
3 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

גולן. בנפת התנועה כולל 1982 מג!1נת החל 1

מיוחד. רכב כולל 2
ותומך. גורו ורכב מסחרי וכב סנדוים, כולל 3

UNURBAN KILOMETRAGE,
BY DAY OF WEEK

לא ארצי קילומטראז'
בשבוע יום לפי עירוני,

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985י 1980 1970 1962

Million km. per year בשנה קמ מיליוני

TOTAL 10,807 10,054 9,701 8,908 8,233 7,480 6,368 5,083 2,966 1,087 | הכל סך

Percents

אי 16.015.616.015.515.615.615.315.615.515.5Sundayום

הי עד בי 15.414.915.215.415.215.215.215.315.315.3MondayThursdayמים

יומי) daily)(ממוצע average)

וי 13.213.112.912.412.512512.512.212.412.3Fridayום

9.211.710.410.611.111.111.311.010.811.0Saturdayשבת

1qqo mun החל ר.רוו nrmרו7*7י ור. rafficנולן11 in the Golan subdistrict.1 As of 1982. incl.

551 miuipni mann



AVERAGE KILOMETRAGE PER
VEHICLE, BY TYPE AND AGE
OF VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km.

קילומטראד ממוצע
הרכב, סוג לפי לרכב,

הדלק וסוג גיל
ק''גו אלפי

דלק סוג גיל, רכב, סוג
מנוע ונפח כולל 1970198019881989199019911992Typeמשקל of vehicle, age, type of fuel,

gross weight. and engine capacity

הכל פרגויותסן 19.315.914.915.215.415.716.5PRIVATEמכוניות CARSTOTAL

שנים 4 22518.516.417.017.117.218.8Upעד to 4 years

שנים 5920.216.615.115.615.616.216.659 years

שנים 102117.613.313.412.913.514.014.41021 years

שנים 22+14.0(16.2)8.511.911.810.311.722+ years

הכל 75.773.077.476.374.472.183.2TAXISTOTALמוניותסך

שנים 4 עד :82.068.974.077.478.573.279.0Thereofמזה: up to 4 years

הכלי 30.538.333.932.932.033.535.9TRUCKSTOTAL1משאיותסך

(טונות) בולל Grossמשקל weight (tons)
הכל 26.833.829.328.327530.431.6Gasolinetotalבנדןסך

1.9 26.729.727.932.132.1Upעד to 1 .9

26.234.2

2.04.030.628.427.629.831.22.04.0

4.1 +30.128.419.0(14.0)(16.5)(26.9)(40.7)4.1 +

הכל 051.462.852.350.549.045.452.2Fuelולר0ך oiltotal

10.015.9 :51.450.747.140.233.835.544.7Thereofמזה: 10.015.9

16.024.959.076.961.041.845.148.862.316.024.9

25.0+61.976.861.060.856.957.463.925.0+

הכל 8.68.48.08.18.99.09.4MOTORCYCLESTOTALאופנועיםסך

סמק 50 7.76.67.17.37.16.87.6upעד to 50 c.c.

ויותר סמק 519.08.98.98.810.411.111.051 c.c. and more

1 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations. תומך. גורר ורכב nnoo רכב טנדרים, כ\לל
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ROAD ACCIDENTS
ROAD ACCIDENTS INVOLVING
CASUALTIES, CASUALTIES
AND VEHICLES INVOLVED

דרגים תאונות
עם דרכים תאונות

וכלי נפגעים נפגעים,
מעורבים רכב

1992 §1991 1990 1989

Annual average Tior \nmn

1980
§1988

1970
1979

1960
1969

1951
1959

Absolute numbers 0'0<n/o onsen

עם 5,68910,57714,81913,70416,21317,49619,41722,259ACCIDENTSתאונות

INVOLVINGנפגעים

CASUALTIES

174286547381417374399452Fatalקטלניות
קשה פצועים 1,3302,0102,6662,5892,6963,1233,2323,594Withעם severely

injured

קל פצועים 4,1858,28111,60610,73413,10013,99915.78618,213Withעם slightly injured

 7,21114,32721,52519,89524,06227,66831,54137,838CASUALTIESנפגעים 

הכל TOTALסן

190314627433475427444507Fatallyהרוגים injured

קשה 1,5572,4203,5383,3463,5363,9654,1474,676Severelyפצועים injured

קל 5,46411,59317,36016,11620,05123,27626,95032,655Slightlyפצועים injured

רכב 7,60915,33523,31822,16426,99129,97633,63039,110VEHICLESכלי

INVOLVEDמעורבים IN

עם ACCIDENTSבתאונות WITH

CASUALTIESנפגעים

תושבים1*000,שיעורים 100,000 population1100Rates per

עם 375393435ACCIDENTS§320422436330359תאונות

INVOLVINGנפגעים

CASUALTIES

 405572634478533594638739CASUALTIESנפגעים 

הכל 0TOTALך

119910Fatally§11131810הרוגים injured
קשה 88971048078858491Severelyפצועים injured
קל 307463511388444499545638Slightlyפצועים injured

רכב 428612687533598643680764VEHICLESכל1

INVOLVEDמעורבים IN

עם ACCIDENTSבתאונות WITH

CASUALTIESנפגעים

1 Average annual de jure population. לשנה. ממוצעת קבועה אוכלוסייה ו
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ROAD ACCIDENTS
INVOLVING CASUALTIES,
BY TYPE OF ACCIDENT

עם דרכים תאונות
סוג לפי נפגעים,

תאונה

19901991
1992

הכל םך
Total

קנולניות
Fatal

קשות
Severe

קלות
Slight

הכל סן
רכב עם התנגשות

נע

17,496
9,998

19,417
11,387

22,259
13,569

3,594 452
1,377 174

18,213
8ו12,0

TOTAL
Collision with moving
vehicle

רכב עם התנגשות
עומד'

19720021735 3179Collision with parked
vehicle1

עצם עם התנגשות
רומם

581599804230 22552Collision with an
obstruction

פגיעה או דריסה

רגל בהולך
4,2054,6064,9901,281 1873,522Running over or hitting

a pedestrian
בתוך בנוסע פגיעה

רכבי כלי

51552453081449Injury of passenger
inside vehicle

1,0981,3141,454447התהפכות 55952Overturning
י 13914815917142Skiddingהחלקה

763639536126אחר 11399Other

1 Incl. collision with vehicle stationary other than for parking. חניה. לשם שלא שנעצר רכב עם התנגשות כולל 1

CASUALTIES IN ROAD
ACCIDENTS, BY AGE AND
TYPE OF INJURED

בתאונות נפגעים
גיל לפי דרכים,

הנפגע וסוג

1992

D'VIXOפצועים
הכל19901991 קלקשהD'xnnסך

TotalKilledSeverelySlightly
injuredinjured

הכלי 27,66831,54137,8384,676סן 50732,655TOTAL1

Ageגיל
(4י0) 3,2693,7964,368741ילדים 533,574Children (014)

(1564) 21,99725,60831,2103,439מבוגרים 35527,416Adults (1564)
(65+) 1,9432,0932,193496קשישים 991,598Old (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכונית 9,62611,11714,3051,273נהג 14612,886Vehicle driver
אופנ1ע 2,0452,3462,457322נהג 182,117Motorcycle driver

10,53611,94014,7291,568נוסע 13213,029Passenger
אופניים 9741,1771,005193רוכב 23789Bicycle rider

רגל 4,4574,8915,2921,314הולך 1883,790Pedestrian
307050644Otherאחר

Incl. injured of age not known. ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל \
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RATES OF MOTOR VEHICLES
INVOLVED IN ROAD
ACCIDENTSWITH CASUALTIES,
BY TYPE OF ACCIDENT
AND TYPE OF VEHICLE
Vehicles per 1,000,000 km. of travel

רכב כלי של שיע/7
המעורבים מנועיים
עם דרכים בתאונות

תאונה סוג לפי נפגעים,
רכב וסוג

נסיעה ק"מ למיליון רכב כלי

ויותררכ1 גלגלים 4

3~2 רכב
Vehicles with 4 wheels and more

כולל סך
Grand

גלגלים
Vehiclps

Thereofמזה:
Year and type of accident תאונה וסוג שנה

Totalwith הכל23 מכוניותאוסרסך
wheelsTotalמוניותwe/aפרטיותבוסים

TaxisTrucksBusesPirvate
cars

19616.35.15.88.0 4.84.41961

19625.95.95.78.1 4.64.21962

19636.14.85.97.6 4.84.21963

19645.84.35.97.9 4.84.11964

19655.63.64.36.6 5.93.21965

19665.04.93.95.7 4.82.91966

19683.73.13.94.6 3.32.61968

19693.57.72.73.34.5 2.52.71969

19703.28.92.83.74.4 2.52.71970

19713.37.52.83.34.6 2.32.81971

19723.06.32.83.44.2 2.52.81972

19742.45.32.13.03.6 2.12.31974

19752.35.82.23.23.5 1.92.21975

19762.36.32.23.43.2 1.72.31976

19772.56.62.43.13.8 1.92.51977

19782.66.72.52.74.3 1.22.81978

19792.26.02.12.34.3 1.22.11979

19801.95.11.72.33.6 0.91.81980

19811.85.11.62.33.5 0.91.81981

19821.55.11.41.43.1 0.71.61982

י 19831.55.71.51.63.0 0.71.71983

19841.45.31.41.12.9 0.71.61984

19851.45.61.31.12.6 0.51.61985

19861.57.41.51.42.7 0.61.71986

19871.56.51.41.42.5 0.61.71987

19881.47.21.31.52.3 0.51.61988

19891.57.21.31.52.2 0.51.61989

19901.67.11.41.82.3 0.71.71990

19911.67.51.52.02.3 1.11.61991

הכל סך  19921.67.11.61.92.2 1.21.71992 TOTAL

רגל בהולך 0.20.70.20.30.4פגיעה 0.20.2Hitting a pedestrian

נע ברכב 1.25.11.21.51.0התנגשות 0.91.3Collision with moving vehicle

0.21.30.20.10.8אחר 0.10.2Other
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DRIVERS
LICENSED DRIVERS1, BY
TYPE OF LICENSE

End of year

לפי לנהוג1, מורשים
רישיון דרגת

נהגים

שנה סוף

1970197519851988198919901991

הכל 439,290713,2771,315,7161,491,1061,568,9831,669,0271,802,490DRIVERSTOTALנהגיםסך
רישיון' Typeרתת of licence2

קטנועים 111אופנועים, ,740136,028186,694208,728217,858229,135241,129Motorcycles, motor
scootersותלתאופנועים or tricycles
ומשא פרסי 416,718699,8471,309,5241רכב ,484,2871 ,562,6771 ,662,4081 ,795,820Private cars 8. trucks

0ון 4 uptoעד 4 tons
טון 4 מעל 0שא 137,330200,927277,091287,766293,517299,647306,437Trucksרכב over 4 tons

34,10642,73554,99457,44559,37661,42462,928Taxisמוניות
20,39224,97938,06240,57742,12043,94845,246Buses3או0ובו0ים3

9,99515,26122,47524,24524,91925,97727,094Semitrailersגוררים

1 Excl. drivers licensed to drive tractors and combines only.
2 Drivers holding all types of licences do not sum up to the total,

because some drivers are licensed to drive more than one type
of vehicle.

3 As of1981, incl. private car drivers who possess only emergency
licenses to drive buses.

בלבד. ניידות חקלאיות ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא
הנהגים מן שרולק מפני הכל לסך מתאים אינו תרישיון ררנ1ת בעלי סיכום 2

רכב. של סוגים במספר לנה1ג מורשים
חירום בשעת אוטובוס לנהוג הרשאים פרטי רכב נהגי כולל בו98ו, הוזל 3

בלבד.

DRIVERS1, BY AGE AND SEX

End of year

ומין גיל לפי נהגים1,

שנה סוף

גיל
19901991

Age סךהכל
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

DIM

Males
נשים

Females

הכל 1,669,0271,094,461574,5661,802,4901,177,181625,309TOTALסך
59,04542,74016,30561,68744,18817,499Upעד18 to 18
1924271,109178,80192,308296,784193,154103,6301924
2534453,688284,508169,180481 ,329301 ,230180,0992534
3544450,839276,069174,770479,277294,037185,2403544
4554222,652148,66573,997252,406166,88485,5224554
5564134,54098,79135,749146,970107,66739,3035564
65+77,14264,88712,25584,02670,01214,01465+

ידוע 121021192Notלא known

" .. , ._T1.." ■".on .18.29 ללוח ו הערה ראה י
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DRIVERS1, BY YEARS OF HOLDING LICENSE
AND AGE

שנות לפי נהנים1,
וגיל רישיון החזקת

31 XII 1991

|1 mm החזקת שנות
Years of holding license

0ןהכל
Total

גיל Ageקבוצת group

18 עד
Upto 181924253435444554556465+

total הכ> 1o1 ,802,49061,687296,784481,329479,277252,406146,97084,026

Less than a year משנה nino152,79541,63634,51432,45026,03911,4255,2281,503

1114,59218,57349,72723,97314,2805,0782,250711

294,9881,47861,58020,6837,3192,3841,123421

382,72350,80921,3626,9722,1521,060368

466,85235,66120,6576,8752,2311,026402

562,41130,18322,0526,9621,995911308

663,88922,99827,9278,7912,5431,190440

771,35110,56642,96011 ,8373,7291,608651

872,56474650,51214,2464,4351,883742

965,39144,51314,3784,1681,664668

1057,06337,15513,5093,9141,654831

1156,72431,83716,5095,1082,316954

1267,93432,20424,1787,1953,0251,332
1364,45626,88126,4457,1612,7871,182
1460,70421,40827,6927,4912,9211,192

1554,54615,23228,1407,2282.7951,151

16+593,0719,522225,103174,053113,35271.030
Not known yn< nV43612116177140

n

!=

I
פ

1 See note 1 10 Table 18,29.
2 Incl. age not known.

.18.29 ללוח 1 הערה ראה 1

ידוע. לא גיל כולל 2



וביטוח בנקים

המאזני בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
הדולר. לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
גם קיימת דלאנ"ד1 1נכםי בניינים הסעיף בהערכת
בערך זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה

סמלי.
של וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביסודו1 חברות
והסברים הגדרות

ע"< שנתקבלו הביטוח לעסקי מת"חסים הלוחות
לאחר  וברוו"ל בישראל הישראליות הכיסוח חברות
חברות ידי ועל  המשנה מב0חי של חלקם ניכוי
משנה ביטוח ניכוי לאחר בישראל, הזרות הביטוח
ע"1 בישראל שנעשו עסקאות כלולות (לא בישראל
מורשה או סניף של תיווך ללא הזרות, החברות

בישראל).
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
בדו"חות הנתונים יתר עם לסכמם ניתן לא ולכן בלבד

הכיסוח. עסקי
של ובמאזניהן והפסד רווח בדו"חות הנתונים
בישראל עסקיהן את משקפים הישראליות החברות
הוא פעילותן שעיקר  הזרות לחברות ואשר ונרוו"ל
והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת רק ניתנת  בחוייל

בישראל.
הובאו 1989 עד הנתונים הרבשנת"ם, בלוחות
אחוזי צוינו השוואתם, ולצורך נומינליים, בערכים
קודמתה, לעומת שנה בכל לצרכן במחירים השינוי
השוואה בני הם ו1991 1990 לשנים שהנתונים בעוד
הסבר (ראה אחידים בערכים שהוצגו היות ישירה,

לעיל). "כללי" בסעיף
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
ביטוח סוגי של שילוב כל וכן נכות, ביטוח גמלא,
לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח אלה.

ה"ם.
ענף של העסקים בדו"ח נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד (19.6 (לוח כללי" "ביסוח
בחשבון נכלל לא לכן שקודם מהשקעות", "הכנסות

זה. בדו"ח
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
במשותף שבוצעו ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על
לאחר הכנסות/הוצאות, יתרת הוא עצמי שייר

המשנה. מבטחי של חלקם ניכוי
השקעות. על ריבית כולל מהשקעות הכנסות
דיוידנד, ואחרות, ביטוחיות להתחייבויות החופפות
המת אשראי דמי וכן השקעות ממימוש הכנסות
גם כולל 19811984 (בשנים הדו"ח לשנת "חסים
ותביעות הביטוח עתודות של ההתאמה סכומי את
לראשית במט"ח הנקובות כללי, בביטוח תלויות
הדו"ח). שנת בסוף השקל של החליפין לשער השנה,

כללי
מובאים זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים רוב
הביטוח לעסקי המתייחסים בלוחות שוטפים. בערכים
מוצגים 1989 שנת עד הנתונים ,(19.9 עד 19.4)
1990 שנתוני בעוד (נומינליים), שוטפים בערכים
שנת לסוף מותאמים שקליים בערכים מוצגים ו1991
החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד בסיס על ,1991
,19.2 ,19.1 לוחות .1991 בדצמבר המטייח של
ולוחות שנה לסוף יתרות הם 19.10 עד 19.8 ,19.3
נתונים של סיכומים הם 19.11 ו 19.7 עד 19.4
במדד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש זרמיים.
לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן, המחירים
של לצרכן המחירים במדד השינוי אחוז צוין שנה
הנקובה הקודמת השנה של דצמבר לעומת דצמבר
הממוצעים בין השינוי אחוז  האחרים ובלוחות בלוח,

המחירים. מדד של השנתיים
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודי יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן וכדי), אחר מחירים למדד צמודים יש מטייח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז

מדוייק. 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 מפורט ביאור
31 ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1992 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, פרטים, כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעט וכוי, מקומיות רשויות

הבנקאות.
גם כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
הבנקאיים, המוסדות בהגדרת נכללים שאינם מוסדות

למשכנתאות. בנקים כגון

למשכנתאות הבנקים מאזני
מתייחס 19.3 לוח אשר למשכנתאות הבנקים
שאינם בכך בעיקר המסחריים מהבנקים נבדלים אליו,
הפצת ע"' מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי
ועי'1 באוצר, ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות
המפקיד. הכוונת לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת

וביטוח בנקים

וסעד. רווח שירותי  25 בפתן הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לבי0וח המוסד של הכספיים הנתונים ו
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של ופיצויים תגמולים קופות אחרות: קופות
ארורות. וקופות בוררים מפעלים

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מורול0ת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מכספים מותו), לאחר לשאיריו (או לעמית חדפעמ1

לזכותו. שיצטברו
כספים בה צובר שהמעביד קרן פיצויים: קרן
עקב כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמ1 לתשלום

מות. או פרישה
לצבירת במקורה נועדה זו קרן השתלמות: קרן
פועלת קרן כל ליד השתלמות. למסרות כספים
של ההשתלמות צורכי את המאשרת מקצועית ועדה

וקידומו. המקצועית רמתו העלאת לשם העובד
את למשוך לעובד האופציה ניתנה ,1978 מאז
6 שחסך בתנאי השתלמות למסרת שלא חסכונותיו

לפחות. שנים
החברים נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
קרנות כוללת זו קבוצה וכדי. נכות מחלה, בעת
בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הדדי, בי0וח

הדדי.
הקופה, נכסי כל סך המשוערך: בערך נכסים

שיערוך. הפרשי גם הכוללים
שהצ להשקעה, הערך תוספת שיערוך: הפרשי

הצמדה. בגין סברה
ע"1 שהוכרו השקעות, סוגי מוכרות: השקעות
ושהקופות במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב

מנכסיהן. מוגדר אחוז בהן להשקיע חייבות
ומעבידים עובדים של הפרשות מעבידים: חובות

יום. 15 תוך המעביד ע"1 הועברו לא אשר
חודשיות הפרשות  ונוספות שוטפות הפרשות
שמע וסכומים והמעביד, העובד שמפרישים קבועות
הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות העמיתים בירים

למפרע. זכויות צבירת בעד
כל או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי ההסבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה

הקופה. תקנון
ל גמל קופות סקר על יותר מפורטים נתונים
הסטטיסטי בירחון מופיעים מפורטים והסברים 1991

.1992 ,7 מסי מוסף  לישראל

מקורות
הכספיים מהדרחות 1971 עד התקבלו הנתונים
נציב עי'1 המאושרות הגמל קופות של השנתיים
על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה. מס
יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים שאלונים
מידי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה לסקר
האוצראגף משרד ע"1 הסקר נערך ב1987 החל שנה.

והחיסכון. הביטוח ההון, שוק

התחייבויות המייצגת קרן הן ביטוח עתודות
לסיכונים בהתאם חלפו, שטרם וסיכונים צפויות

עצמו. על קיבל שהמבטח
תביעות. ליישוב הוצאות כוללות ששולמו 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
לוידס. מורשי כולל לא זרות דוברות

לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

מקורות
חברות של שנתיים דו"חות על מבוססים הנתונים

והזרות. הישראליות הביטוח

נמל קופות
על הנתונים את מציגים ו19.11 19.10 לוחות

הגמל. קופות
בצורת מוגשים 19.10 בלוח הנתונים ב1987 החל
הקודמים. בשנתונים מאשר שונים ובפירוט סיווג
השוערוך הפרשי הכללת הם: העיקריים. ההבדלים
הערך ניירות סעיפי בתוך בנפרד) בעבר (שהוצגו
"נכסים הסעיף ,19921987 בנתוני כן, כמו השונים;
שונים, ופיקדונות ערך ניירות כולל אינו ארורים"
הנכסים כל ו"סך קודמות, בשנים זה בסעיף שנכללו

מעבידים. חובות כולל אינו משוערך" בערך

הגדרות
גמל קופות

אגודה חברה, לכל כולל שם היא גמל קופת
מיוחדת חקיקה לפי שהוקמו תאגיד או שיתופית
לכל או חופשה פיצויים, קיצבה, לתשלום ושנועדו
האוצר משח ע"1 שאושרה אחרת דומה מסרה

לתקנות. בהתאם והמתנהלת
להיות יכולות אחת גמל לקופת הקופות. סיווג
הקרנות סוגי פי על הן נערך הסיווג קרנות. מספר

הנהלתה. פי על והן בקופה הקיימות
שלהן קופות 1989 עד כללו פנסיה קופות
ומ1990 נוספות קרנות עם או בלבד פנסיה קרנות
שאינן קרנות בלבד. הפנסיה קרנות את כוללות הן

אחרות". ל"קופות הועברו פנסיה קרנות
ל1989 הסיכומים ניתנו 19.11 ו 19.10 בלוח

החדש. לפי ופעם הישן המיון לפי פעם  פעמיים
פיננסיים: מוסדות ליד ופיצויים תגמולים קופות
קרנות להן פיננסיים, מוסדות שמנהלים קופות
לתגמולים משותפות קרנות או פיצויים תגמולים,
פנסיה. קרנות אין זו בקבוצה הגמל לקופות ולפיצויים.
השתל קרנות שלהן קופות השתלמות: קופות

בלבד. מות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1971 ;1972 בישראל גמל קופות 436

1991 בישראל ביטוח עסקי 935
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BANKING
STATEMENT OFASSETS AND
LIABILITIES OF THE BANK OF
ISRAEL
At current prices; end of year

הנכסים do'o
של וההתחייבויות

ישראל בנק
שנה סוף שוטפים; במחירים

בנקים

198019851989199019911992

במחירים שנתי שינוי 20,970.095.217.618.09.4Percentאחוז annual change in
consumerלצרכן1 prices1

הכל סן  ASSETSנכסים  TOTAL
שח מיליוני 5614,58025,60926,60130,55836,103NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

לארץ חוץ Foreignתביעותכלפי assets
ונ"רות חוץ מטבע ,45.538.240.948,747.139.3Goldזהב, foreign currency and

חוץ במטבע securitiesערך in foreign currency
חוץ במסבע אחרים 1.200000Otherנכסים assets in foreign currency

ל00שלח Governmentאשראי debt
נסו מועד ארוך mn9.750.635.333.728.824.0Long term debt (net) and
ארעיות provisionalומקדמות advances

ערך וניירות אחר Otherאשראי discounts. advances and
loans andsecurities

ישראלי במטבע ,5.40.7Discountsאשראי advances and loans
18.411.517.930.6in Israeli currency

חוץ במטבע ,28.82.0Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

ערך 7.07.74.15.04.84.9Securitiesניירות

אתרים 2.40.81.31.11.41.2Otherחשבונות accounts

הכל סן  LIABILITIESהתו1"ב1י1ת TOTAL
שיח מיליוני 5614,58025,60926,60130,55836,103NIS million

אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

במחזור ומעות כסף 4.54.410.312.312.413.2Banknotesשטרי and coins in circulation

לארץ Foreignהתחייבויותלחוץ liabilities
מיוחדות משיכה 1.51.21.11.11.11.1Allocationsזכויות of special clearing

rightsשהוקצו
המטבע לקרן 1.50.20.20.20.22.2Liabilitiestotheהתחייבויות I.M.F.

והתחייבויות andהבינלאומית other liabilities
אחרות

הממשלה של 4.19.429.323.027.432.4Depositsפיקדונות of Government and
הלאומיים המוסדות Nationalושל Institutions

של yrn במ0בע Depositsפיקדונות of banking institutions
בישראל בנקאיים inמוסדות Israel in foreign currency
תושב לא פיקדונות 8.15.46.98.98.78.2Againstכננד nonresident deposits

 תושב פיקדונות 34.828.825.129.128.925.6Againstכנגד resident deposits 
restitutionפיצויים

. תושב פיקדונות 32.128.617.616.312.710.2Againstכנגד resident deposits 
otherאחרים

מ1סדות של 3.610.34.33.94.13.1Depositsפיקדונות of banking and finan
בישראל וכספיים cialבנקאיים institutions in Israel

אחרים 0.70.40.30.30.30.3Otherפיקדונות deposits
אחרים 7.39.23.63.73.12.8Otherחשבונות accounts

מילואים וקרן הבנק 1.82.11.31.21.10.9Capitalהון and reserve
1 rwomHor ac anain<=1 noromhpr דצמבר. לעומת דצמבר 1
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS
At current prices; end ofyear

nrroinn .itkd did'o

שנה סוף שוטפים; במחירים

198019851989199019911992

במחירים שנתי שינוי 20,970.095.217.618.09.4Percentאחוז annual change in

consumerלצרכן1 prices'

הכל סך  29976,613146,724169,556204,176240,673ASSETSTOTALנכסים

(nw (מיליוני (NIS million)

הכל 70  yf/nnj' nooIsraeli currency total
שיח מיליוני ■15043,177102,461119,572146,837170,426 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ומעות כסף 0.30.40.40.40.40.4Banknotesש0רי and coins

ישראל בבנק 1.33.51.10.80.80.7Depositsפיקדונות with Bank of.lsrael

במוסדות והלוואות 1.41.11.31.21.31.2Depositsפיקדונות and loans with

בישראל bankingבנקאיים institutions in Israel

לציבור 27.025.343.146.147.751.2Creditאשראי to the public

לממשלה 38.851.036.132.427.923.7Creditאשראי to the government

ערך 19.710.410.410.211.612.7Investmentsניירות in securities

אחר 1רכוש הבנק 0.40.30.30.40.40.4Bank'sמייני premises and other
property

לקוחות '4.02.93.74.56.16.4Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 7.15.13.64.03.83.3Otherחשבונות accounts

חכל סל  חוץ 00Foreignכע currency  total
שיח מיליוני 14933,43644,26349,98457,33970,247NIS million

אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ומעות כסף 0.20.20.20.20.30.3Banknotesש0רי and coins

ישראל בבנק 28.428.328.728.926.722.6Depositsפיקדונות with Bank of Israel

והלוואות 24.621.526.025.527.331.0Depositsפיקד1נ1ת and loans with
בנקאיים bankingכמוסדות institutions
ובחול inבישראל Israel and abroad

לציבור 28.527.424.924.223.422.2Creditאשראי to the public

לממשלה 3.95.14.34.24.85.0Creditאשראי to the government

ערן 1.54.34.35.75.57.0Investmentsניירות in securities

לקוחות '11.411.87.68.08.99.3Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 1.51.44.03.33.12.6Otherחשבונות accounts
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS (cont.)
At current prices; end of year

המוסדות מאזני סיכום
(המשך) הבנקאיים
שנה סוף שוטפים; במחירים

198019851989199019911992

במחירים שנתי שינוי 20,970.095.217.618.09.4Percentאחוז annual change in

consumerלצרכן' prices'
הכל סך  29976,613146,724169,556204,176240,673LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

(nw NIS)(מיליוני million)
הכל סך  ישראלי 11300Israeli currency  total

nej מיליוני ■15144,146103,712120,683147,749171,745NIS million
ov/rw 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

עצמי 2.63.25.05.55.76.1Equityהון capital
הונ"ם חוב 0.50.30.1000Capitalשטרי notes

/ סחירות פיקדון תעודות
חוזרים פיקדונות

קרדיטור"ם

1.45.14.45.45.36.1Negotiable certificates
of deposits/Self
renewing overnight

והלוואות פיקדונות
בנקאיים ממוסדות

וכספיים

0.88.25.34.83.93.4Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 2.00.24.22.23.56.2Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 30.231.337.738.637.540.3Depositsפיקדונות of the public
מאושרים פיקדונות
הלוואות למתן

50.439.127.725.923.015.3Authorized deposits for
granting loans

ממשלה 2.94.25.45.97.47.9Governmentפיקדונות deposits
חשבון על 4.02.83.64.56.16.3Liabilitiesהתחייבויות on behalf of

customersלקוחות
אחרים 5.25.66.67.27.68.4Otherחשבונות accounts

הכל סך ■ חוץ 0Foreignטבע currency  total
שיח מיליוני 14832,46743,01248,87356,42768,928 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
הונ"ם חוב 0.60.50.50.40.40.4Capitalשטרי notes

והלוואות פיקדונות
בנקאיים ממוסדות
ובחול בישראל

23.120.29.48.17.35.7Deposits and loans from
banking institutions
in Israel and abroad

ישראל מבנק 10.91.70.90.90.50.6Loansהלוואות from the
Bank of Israel

הציבור 50.059.472.975.075.977.5Depositsפיקדונות of the public
למתן מאושרים פיקדונות

הל1ואות
0.71.71.51.11.00.8Authorized deposits for

granting loans
והסוכנות הממשלה פיקדונות

היהודית
1.52.52.52.22.22.1Government and Jewish Agency

deposits
חשבון על התחייבויות

לקוחות
11.512.27.88.19.09.5Liabilities on behalf of

customers
ארורים 1.71.84.64.23.73.4Otherחשבונ1ת accounts

1 December as against December. דצמבר. לעומת דצמבר י
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OFMORTGAGE BANKS

At current prices; end of year

הבנקים מאזני do'd
למשכנתאות

שנה סוף שוטפים; במחירים
1992 1991 1990 1989 1985 1980

Percent annual change in

consumer prices1

ASSETS TOTAL

 NIS million

 percents
Deposits with banking and
financing institutions

Credit to the government

Credit to the public  total
 local authorities

 home buyers

 to contractors

 and building companies
 other (incl. subsidiaries)

Securities

Contingent accounts

Other assets

LIABILITIES TOTAL

NIS million

 percents
Equity capital

Capital notes and
debentures

Deposits from
banking institulions

Deposits of the public

Government deposits

Contingent accounts

Other liabilities

9.4 18.0 17.6 95.2 20,970.0

33,250 29,611 21,096 16,199 7,213 19

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.3 5.5 7.6 95 16.6 28.7

4.7

91.6

0.5

84.1

2.0

5.0

2.3

1.1

24.6

0.9

85.9

0.6

78.4

2.4

4.5

3.3

3.9

0.5

1.2

85.8

0.8

80.4

2.1

2.5

2.7

2.1

0.6

1.7

84.7

1.0

78.8

1.8

3.1

2.3

1.1

0.7

6.4

71.1

2.2

59.2

5.2

4.5

3.2

2.1

0.6

33,250 29,611 21,096 16,199

100.0 100.0 100.0 100.0

3.5 2.8 3.0 2.9

7.8 8.8 11.5 13.3

24.8 24.5 24.5 19.4

11.4

52.4

4.2

42.7

3.8

1.7

2.7

2.2

2.6

7,213 19

100.0 100.0

1 .6 2.4

21.0 45.9

16.0

10.720.214.817.120.124.2

18.232.639.838.136.739.2

2.22.11.12.13.9

4.63.13.63.72.90.7

Dn'nna injf '/J'f arw

יצרכן'

הכל סן  נכסים
שית מיליוני 

אחוזים 

בנקאיים כמוסדות פיקדונות

ונספ"ם

לממשלה אשראי

הכל סך ■ לצינור אשראי

מקומיות לרשויות 

למשתכנים 

לקבלנים 

בנייה ולחברות

בנות) חברות (כולל לאחרים 

ערך 1"רות

מקבילים חשבונות

אחרים נכסים

הכל סן ■ התחייבויות
nw מיליוני 

rj'TinN 

עצמי |1n

חוב ואיגרות חוב שטרי

ממוסדות פיקדונות
בנקא"ם

הציבור פיקדונות

ממשלה פיקתנות

מקבילים חשבונות

אחרות התחייבויות

December as against December. דצמבר. לעומת דצמבר 1
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INSURANCE
PREMIUMS RECEIVED1 AND
CLAIMS FOR THE YEAR2 FROM
INSURANCE BUSINESS,3 BY
MAIN INSURANCE BRANCH
MS million

שנתקבלו1 פרמיות
השבה2 ותביעות

לפי ביסוח3, מעסקי
עיקרי ביטוח ענף

ש''וו מיליוני

ביטוח

1991 1990 1989 1988 1987 1985

Percent change in
consumer prices5

PREMIUMS RECEIVED
)By Israeli companies)

CLAIMS FOR THE YEAR
)By Israeli companies)

PREMIUMS RECEIVED
By Israeli companies
By foreign companies6

CLAIMS FOR THE YEAR
By Israeli companies
By foreign companies6

שוטפים 41991במחירים 13o:n .vmn
At current pricesAt December

1991 prices4
במחירים שינוי 16.3אחוז 77.520.248.9

לצרכן5
חי DLifeביטוח assurance שנתקבלו 470.51,240.3פרמיות 891.61,561.22,531.5 2,393.1

ישראליות) חברות (ע1
השנה 178.6447.2תביעות 322.9591.0832.2 766.2

ישראליות) חברות (ע"1

General insurance
3,371.9 3,525.9
3,305.0 3,461.4
66.9 64.5

2,534.3 2,357.3
2,483.6 2,315.0

50.7 42.3

2,725.7
2,638.0

87.7
1,910.1
1,860.1
50.0

2,410.0
2,336.4

73.6
1,758.9
1,708.9

50.0

.Yn moo
1,811.7 1,110.0
1,755.6 1,064.2

56.1
1,272.5
1,241.0

31.5

45.8
643.7
624.8
18.9

שנתקבלו פרמיות
ישראליות חברות ע'

זרות6 חברות עי
השנה תביעות

ישראליות חברות ע1
זרות6 חברות ע1

1 incl. registration and policy fees collected from insured persons in general
insurance, and levy to coverV.A.T. onthe commission of insurance agents. (until 1 979,
credit fees were also included). 2 Incl. paid claims, expenses on settlement
of claims and increase in pending claims. 3 Business receivedin Israel and
abroad, after deducation of reinsurance (in retention). 4 See explanation in
introduction. 5 Annual average as against average of previous year specified
in the table, except for 1990 and 1991 in which the percent change of prices
is December 1991 as against average 1989. 6 For explanation of foreign
companies, see introduction.

כללי בביטוח מהמבוטחים הנגבים פוליסה ודמי רישום דמי כולל 1

גם כולל 1979 (עד הביכווח סוכני עמילות על מעמ לכיסוי והיטל
תכי ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 2 אשראי). דמי
בישראל שנתקבלו עסקים 3 התלויות. בתביעות וגידול עות
הסבר ראה 4 עצמי). (בשייר משנה ביסוח ניכוי אחרי ובחול,
קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 5 במבוא.
הוא במחירים השינוי אחוז שבהן ר1991 ל1990 פרט כלוח, נקובה
חברות על הסבר ראה 6 .1989 וממוצע 1991 דצמבר בין

במבוא. זרות

PREMIUMS RECEIVED1 AND CLAIMS
FOR THE YEAR2 FROM GENERAL
INSURANCE BUSINESS3
NiS million, at December 1991 prices4 1991

השנה2 ותביעות
כלל31 ביטוח מעסקי

*1991 דצמבר במחירי ש"ח; מיליוני
שנתקבלו פרמיות

Premiums received
השנה תביעות

Claims forthe year

3,362.8
477.3

2,499.7
215.5

436.0
41.3

1,124.4
1,122.8

1.6
1, 166.9
1,154.9

12.0
228.9

188.4
27.1

1,067.2
1,065.3

1.9
789.1
780.3
8.8

225.7

223.9
5.0

196.4

215.7
10.0
122.2

194.3
2.1
37.0

121.0
1.2
16.3

35.2
1.8

131.9

15.9
0.4
63.7

128.8
3.1

62.4
1.3

GRAND TOTAL
Lossofproperty insurance
)Incl. comprehensive)
By Israeli companies
By foreign companies

Motor vehicles insurance  compulsory
By Israeli companies
By foreign companies

Motor vehicles insurance  property
By'lsraeli companies
By foreign companies

Liabilities branches insurance
)employer's liability and other branches)
By Israeli companies
By foreign companies

Personal accidents, health and
hospitalization insurance

By Israeli companies
By foreign companies

Aircraft, vesselandfreight
insurance

By Israeli companies
By foreign companies

Other irsks insurance
)Incl. engineering insurance)
By Israeli companies
By foreign companies

כולל סך
רכוש אובדן מפני ביטוח

מקיף) (כולל
ישראליות חברות ע1

זרות חברות עי
חובה  מנועי רכב כלי ניטוח

ישראליות חברות עיי
זרות חברות ע1

רכוש ■ מנועי רכב כלי ביטוח
ישראליות חברות ע1

זרות חברות ע1
חבויות ענפי ביטוח

אחרים) וענפים מעבירים (אחריות
ישראליות חברות עיי

זרות חברות ע"'
אישיות, תאונות מפני ביטוח

ואשפוך מחלות
ישראליות חברות ע1

זרות חברות ע1
שיט כלי טיס, כלי ביטוח

בהובלה ומטענים
ישראליות חברות ע'

זרות חבר1ת ע1
אחרים סיכונים מפני ביטוח

הנדסי) (כולל
ישראליות חברות ע'

זרות חברות ע1

12 Seenotes 12 totable 19.4. 3 Business received in Israel, after deduction
of reinsurance (in retention). 4 See explanation in introduction.

בישראל, שנתקבלו מעסקים 3 .19.4 בלוח 21 nnyn run 12
במבוא. הסבר ראה 4 עצמי). (בשייר משנה ביטוחי ניכוי אחרי
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SUMMARY OF INSURANCE
BUSINESS ACCOUNTS1, BY
MAIN INSURANCE BRANCH
NIS million, at December 1991 prices2

עסקי דו"חות סיכום
ענף לפי הביסורוי,

עיקרי ביסוח
1991 דצמבר במחירי שי'ח, מיליוני

הכל זרות3סך חברות
TotalIsraeli companiesForeign companies3

199019911990199119901991

n mo"iD"Life assurance
n"1m לשנת 1,679.11,831.21,678.91,830.90.20.3INCOMEהכנ0ות OF THE REPORT

הכל 0YEARן TOTAL
2,393.32,531.82,393.12,531.50.20.3Premiumsפרמיות

מהשקעות4 583.3626.7583.3626.700Investmentהכנסות income4
עתודת הגדלת :1,297.51,327.31,297.51,327.300Lessפחות: the increase in life

חיים assuranceב'סוח reserve

ורווח/הפסד 1,679.11,831.21,678.91,830.90.20.3EXPENDITUREהוצאות AND UNDER
הכל סך  ■mooWRITING PROFIT/LOSS

TOTAL
766.4832.5766.2832.20.20.3Claimsתביעותהשנה5 for the year5

לעתודה/מהעתודה 21.00.821.00.8Transferהעברה to/from extraordi
הכלל מן יוצאים naryלסינונים risks reserve

עמלה 351.7359.3351.7359.300Commissionרמי fees
וכלליות הנהלה 316.7340.1316.7340.100Managementהוצאות and general

רפואיות) בדיקות ■.expenses(incl(כולל medical
checkups)

בי0וחי 223.3298.5223.3298.500Underwritingרווח/ר.פסד profit/loss

insuranceGeneralגלליביטוח
הוו''ח לשנת 3,657.33,582.93,589.83,510.867.572.1INCOMEהכנסות OF THE REPORT

הכל סן YEAR TOTAL
2,634.62,527.62,577.62,470.157.057.5Premiumsפרמיות

פוליסה ודמי רישום 891.2844.3883.7834.97.59.4Registrationדמי fees and policy
fees

מהשקעות4 151.6132.8149.0132.02.60.8nvestmentהכנסות income4
העתודה הגדלת :20.178.220.573.80.44.4Lessפחות: the increase in
חלפו שגורס unexpiredלסיכננים risks reserve

ומורו/הפסד 3,657.33,582.93,589.83,510.867.572.1EXPENDITUREהוצאות AND UNDER
הכל סך  WRITINGביטוחי PROFIT/LOSS

 TOTAL
השנה5 2,357.22,534.32,315.02,483.642.250.7Claimsתביעות for the year5

לעתודה/מהעתודה 0.127.10.127.1Transferהעברה to/from extra
הכלל מ! יוצאים ordinaryלסיכונים risks reserve

עמלה 677.1608.7650.2579.326.929.4Commissionדמי fees
וכלליות הנהלה 539.2519.4534.2514.55.04.9Managementהוצאות and general

expenses
ביטוחי 83.7106.690.393.76.612.9Underwritingרווח/הפסד profit/loss

1 See note 3 inTable 19.4.
2 See explanation in introduction.
3 For explanation on foreign companies. see introduction.
4 Interest on investment covering insurance and other liabilities,

dividends. profit from realization of investments and credit fees
referring to the report year.

5Seenote2inTable 19.4.

.19.4 בלוח 3 הערה ואה 1

במבוא. ריסבר ראה 2

במבוא. זרות חברות על הסבר ראה 3
הכנסות דיווידנד, ואחרות. ביסוחיות להתחייבויות החופפות השקעות על ריבית 4

הדוח. לשנת המתייחסים אשראי דמי וכן השקעות ממימוש
.19.4 בלוח 2 הערה ראה 5
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SUMMARY OF PROFIT AND
LOSS ACCOUNTS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES
NIS million

רווח דו"חות סיכום
חברות של והפסד

הישראליות הביטוח
ש''ח מיליוני

1980198519871988198919901991

11'nar
Q'soiui on"nna'1991 דצמבר

At current pricesAt December
1991 prices1

במחירים שינוי TinN22,400.077.516.320.248.9Percent change in

consumerלצרכן2 prices2

מועבר Profit/lossרווח/הפסד transferee! from
עסקי insuranceמרוחות business

הביטוח:

חיים כיסוח 0.0820.181.9119.0171.0223.4298.5
accounts:
 Life assurance

כללי בי0וח 0.0527.0340.2113.788.990.393.7 General insurance
שלא והוצאות Incomeהכנסות and expenses not
עסקי בדרחות includedנכללו in business

הכיסוח
מהשקעות הכנסות 0.2461.737.144.957.454.781.2

accounts:
 Investment income

עודף/שחיקה _39.112.518.716.919.019.9 Inflationary surplus/
של erosionאינפלציוני/ת of net

נטו כספיים monetaryפריטים items
:Lessפחות:

הנהלה הוצאות ■0.0820.941.938.932.857.156.5 Management and
וכלליות 

general expenses
52.34.345.611.4Extraordinary___הכנסות/הוצאות income/

expensesמיוחדות

לפני 0.1948.824.444.9263.3337.9198.2Profit/lossרווח/הפסד before
על למסים provisionההפרשה for taxes on

ההכנסות
למסים ההפרשה 0.1332.840.960.5124.7176.3140.2פחות:

income
Less: Provision to taxes

ההכנסות על
לשנה נק1 0.0616.016.515.6138.6161.658.0רווח/הפסד

on income
Net profit/loss per year

ברווחים/הפסדים 0.062.10.91.56.39.118.8Company'sהחלק share in net
בנות חברות של profits/lossesנסו of

subsidiaryומשולבות and aggregated
companies

הדוח לשנת 0.1218.117.414.1144.9170.776.8Profit/lossרווח/הפסד for the report
שוטפת ,yearמפעילות from current

activity
Cumulative influence for לתחילת מצטברת 6.53.63.98.613.58.1_השפעה

שינויים עקב theהשנה, beginning of the year
הביטוח עתודות inבחישוב accordance with

calculation changes of
insurance reserves

נטו  מיוחדים 0.012.30.24.215.517.421.8Specialפריטים items  net
נקי 0.139.314.013.8120.8139.846.9NETרווח/הפסד PROFIT/LOSS FOR

הד"וח, שנת ENDלסוף OF YEAR,
על לדו"וו TRANSFERREDהעובר TO

בהון ACCOUNTהשינויים ON
CHANGESהעצמי IN OWN

CAPITAL

See explanation in introduction
Annual average as against average of previous year specified in
the table. except for 1990 and 1991 in which the percent change
of prices is December 1991 as against average 1989.
Incl. premium on account of past losses in compulsory vehicle
insurance.

במבוא. הסבר ראה
ל1990 פרט בלוח, נקובה קורמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממ1צע
.1989 לממוצע 1991 דצמבר בין הוא במחירים השינוי אחוז שבהן ול1991,

חובה. רכב בביטוח עבר הפסדי בגין פרמייה כולל
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES

חברות מאזני סיכום
הישראליות הביטוח

1991 1990 1989 1988 1987 1985 1980

Percent change in

consumer prices2

'1991 דצמבר
At December
1991 prices1

38.8 20.7

שוטפים במחירים
At current prices

16.4 39.0 20.970.0 במחירים ■uny אחוז
לצונן'

כולל סן
Assetsננסים

GRAND TOTAL

שיח מיליוני 9.94,002.66,827.18,903.911,882.819,771.4 17,997.2NIS thousand

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

הכל סך  ערך 4.654.257.060.664.2Securities*67.857.85ניירות  total

חוב3 66.957.454.153.956.760.163.3Bonds3איגרות

'wm0.90.40.50.30.30.50.9Shares4

הכל סך  הלוואות
פוליסות על

חיים ניסוח
אחרות

4.5
0.9

3.6

6.2
2.3

3.9

6.0
3.4

2.6

5.7
3.6

2.1

5.8
3.2

2.6

' 6.4
2.7

3.7

6.2
2.2

4.0

Loans  total
On life assurance
policies

Others

בבנקים פיקדונות
כספיים ובמוסדות

אחרים

5.314.517.117.417.014.512.5Deposits with banks
and other financial
institutions

קבוע. רב™
והשקעות מקרקעין

ובחברות בנות בחברות
ארזרות5 ניסוח

2.66.45.75.15.15.14.7Fixed assets, real
estate and invest
ments in subsidiary
companies and other
insurance companies5

ויתרות לגבייה פרמיה
סוכנים של חובה

8.26.26.36.25.24.74.2Outstanding premiums
and agents, debit
balances

ויתרות פיקדונות
כיסוח בחברות אחרות

8.14.94.24.63.52.93.0Deposits and other
balances in insurance
companies

חובה יתרות מזומנים.
אחר ורכוש

3.54.06.16.86.45.85.2Cash, debit balances
and other assets
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES (cont.(

חברות מאזני סיכום
הישראליות הביטוח

(המשך)

1991 1990 1989 1988 1987 1985 1980

Percent change in

consumer prices2

במחיי"
'1991 תמבר

At December
1991 prices1

38.8

שוטפים במחירים
At current prices

20.7 16.4 39.0 20,970.0 במחירים שינוי אחוז
לצרכן*

Liabilities■גויותהתווי
כוללי GRANDסן TOTAL6

שיח מיליוני 9.94,002.66,827.18,903.911,882.817,997.219,771.4NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ועודפים קרנות ,4.14.73.73.43.94.03.0Capitalהון, funds and
surplus

קרנות המניות', 5.58.37.47.46.96.15.7Shareהון capital7,
אחרות* וקרנות capitalהון funds, and

other funds8
1.43.63.74.03.02.12.7Surpluses/lossesעודפים/הפסדים
למסים 0.20.10.1000Reserveforעתודה deferred

taxesנדחים
ארוך ל7מן 0.20.10.20.10.40.40.5Longהלוואות term loans

ביטוח 82.887.888.790.388.989.690.5Insuranceעתודות reserves and
pendingותביעותתלויות claims
חיים ניסוח 51.660.560.059.960.162.363.7Lifeעתודת assurance reserve
כללי ביטוח 11.48.78.58.88.07.26.8Generalעתודות insurance

reserve

לסיכונים 2.11.41.51.51.51.61.4Reserveעתודות for extra
הכלל מן ordinaryיוצאים risks

תלויות 17.717.218.720.119.318.518.6Pendingתביעות claims in life
חיים assuranceבכיסוח and
כללי generalובביטוח insurance

אחרות 12.97.27.36.16.86.06.0Otherהתחייבויות liabilities
ביטוח: Insuranceחברזת companies:

וחשבונות 8.74.64.23.33.83.53.3Depositsפקדונות and other
accountsאחרים

ויתרות 3.52.53.12.72.92.42.7Creditorsזכאים and credit
balances9זכות8

אחרות 0.70.100.10.10.10Otherהתחייבויות liabilities

1 See explanation in introduction.
2 December as against December of previous year specified in

the table, except for 1990 and 1991 in which the percent change
is December 1991 as against December 1989.

3 Bonds of or guaranteed by government, other Israeli bonds (incl.
capital notes convertible into shares) and bonds issued abroad.

4 Incl. certificates of participation 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. הסבו ראה 1

ו1991, ל1990 פרכ1 בלוח, נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2
.1989 לדצמבר ו199 דצמבר בין הוא השינוי אחוז שבהן

(כולל אחרות ישראליות חוב אגרות כערבותה, או הממשלה של ח1ב אגרות 3
בחול. שהונפקו ואגרות להמרה) הניתנים הון שטרי

נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל 4

ומשולבות. בנות חברות של העלות על תוספת בניכוי 5
ובחול. בישראל משנה ביטוח ניכוי אחרי 6

המיועדים רווחים המניות, על ששולמה פרמיה הנפרע, המניות הון כולל 7

אחרות. קרנות וכן מניות ממבקשי תקבולים הטבה, מניות לחלוקת
נדלן. של חדשה מהערכה קרן כולל 8

בשל עתודה גם כולל 1981 (עד בנות חברות של עוש חשבונות כולל 9
המוכרים). לשיעורים מעל פרמיה
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INSURANCE LIABILITIES1
AND INVESTMENTS IN
ISRAEL OF FOREIGN
INSURANCE COMPANIES2

מביטוחי התחייבויות
של בישראל והשקעות
הזרות2 הביטוח חברות

1991 1990 1989 1988 1987 1985 1980

Percent change in
consumer prices4

31991 דצמבר
At December
1991 pirces3

38.8

שומפים בערכים
At current values

20.7 16.4 39.0 20,970.0 במחירים שינוי אחון
לצרכן4

Insurance liabilities1 מביטוח' n1'13"nnn
הכל סך

n1y מיליוני 
אחוזים 

0.2
100.0

26.0
100.0

35.1
100.0

47.2
100.0

59.2
100.0

57.1
100.0

62.3
100.0

TOTAL
 NIS million
 percents

ביטוח nmni
חיים ביטוח
כללי בי0!ח

54.2
7.2
47.0

47.6

47.6

42.3

42.3

35.3

35.3

36.2

36.2

34.7
0

34.7

24.6
0

24.6

Insurance reserves
Life assurance
General insurance

תביווותתלויות
חיים ביסוח
כללי נינווח

45.8
0.6
45.2

52.4

52.4

57.7

57.7

64.7

64.7

63.8

63.8

65.3
0

65.3

75.4

75.4

Pendingclaims
Life assurance
General insurance

Investments in Israel בישראל mtipuin
הכל TOTALסך

ו'1ח מיליוני 0.229.338.339.448.346.148.7TOTAL NIS million
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

חוב5 23.910.612.414.017.123.930.9Bonds5איגרות
00.5Shares6מניות8

טל oans__1.9הלוואות on life assurance
חיים ביסוח policiesפוליסות

אחרות 25.832.541.139.250.441.741.6Otherהל1ואות loans and deposits
בבנקים7 withופקרונות banks7

לגבייה 35.922.223.121.220.115.111.6Outstandingפרמיות premiums
של חובה andויתרות agents debits

balancesסוכנים

אחרות ויתרות 3.112.54.03.51.64.63.0Depositsפיקדונות and other
בי0וח balancesבחברות

in insurance companies

חובה יתרות ,9.422.219.422.110.814.712.4Cashמזומנים, debits balances
אחרים andונכסים other assets

1 After deduction of local reinsurance.
2 Excl. Lloyd's borkers.
3 See explanation in introduction.
4 December as against December of previous year specified in

the table, except for 1990 and 1991 in which the percent change
is December 1991 as against December 1989.

5 Government bonds or government guaranteed Donds. other
Israeli bonds (incl. capital notes cenvertible into shares) and
foreign bonds.

6 Incl. certificates of participation in mutual funds.
7 Incl. deposits in cash with the State Treasury.

מקומי. מעונה ביטוח ניבוי אחרי
לוידס. <vr\m כולל לא

נמבוא. הסבר ראה
ל199111990, פרס בלוח, הנקובה קודמת שנה רצמברשל לעומת דצמבר

.1989 דצמבר לעומת 1991 דצמבר הוא השינוי אחוז שבהן
(כולל אחרות ישראליות חוב ואיגרות בערכותה, או הממשלה של איגרות

בחול. שהונפקו חוב ואיגחת להמרה) הניתנים |1n שטרי
נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל
המדינה. באוצר במזומנים פיקדונות כולל
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קופה1 סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום
נמל קופות

שנה סוף שוטפים; במחירים

שיערוךהשקעות הפרשי כולל

מזה:
'0'a nnx

לצרכן בערךבמחירים סתירותנכסים חוב איגרות
דצמבר הכל סך pi/ hodTradeable bonds
Assetsלעומת at revaluation

שנה דצמבר totalהכל חובסך איגרות

נקובה סחירותפרסיותממשלתיותTotalקודמת שאינן
שחבלוח GovernmentalPrivateNonאחוזיםמיליוני

NISmillionPercentsbondsbondstradeable bonds

הכל סר
198524,237.9100.099.04.50.186.6
2198739.038,796.7100.098.712.12.777.6
198816.449,514.3100.098.320.54.1685
198920.768,289.8100.098.427.75.259.6
199017.682,682.3100.098.226.95.657.5
199118.0103,051.4100.097.928.75.553.3

פנסיה קופות
198510,054.9100.098.40.4089.2
2198739.015,498.4100.099.0.00.196.9
198816.419,062.8100.098.31.81.092.3
198920.724,431.6100.097.81.90.693.1
3198920.723,503.8100.097.90.10.395.4
199017.629,117.4100.098.3.00.295.9
199118.035,714.5100.098.6.00.296.2

ופ תגמולים לידקופות a.צו"ם jiiioidננסיים

198510,574.1100.099.56.80.185.5
2198739.017,701.0100.098.219.44.364.9
198816.423,061.7100.098.131.86.153.8
198920.733,192.9100.098.442.28.041.0
199017.640,307.2100.097.841.88.436.4
199118.050,611.5100.097.244.48.330.4

השתלמות קופות
19851,682.5100.099.49.00.381.5
2198739.03,041.4100.099.82.83.560.2
198816.44,222.9100.099.739.15.148.1
198920.76,356.4100.099.747.76.035.7
199017.67,182.6100.099.645.47.833.6
199118.09,175.6100.099.149.37.527.6

אחרות קופות
19851,926.4100.099.09.1083.0
2198739.02,555.9100.099.015.94.169.4
198816.43,166.9100.098.824.97.160.0
198920.74,308.9100.099.032.99.047.4
3198920.75,236.7100.099.035.68.845.3
199017.66,075.1100.098.934.610.941.2
199118.07,549.8100.098.035.010.135.7

במבוא. הסברים ראה ו
מבוא. ראה הגמל; קופות נכסי בסיכום שינויים חלו ב1987 החל 2

מבוא. ראה אוורות. ליקופות והוכנסו הפנסיה* מקופות הוצאו פנסיה שאינן קרנות 3
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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

Percent change
Thereof:in consumer

prices 
Shares nnnנכסיםDecember

asאחרים'מזה: against
הכל OtherDecemberלחבר'מסר of

בנקים מניות DepositsTotalThereof:assets2previousמזה:
הכל toבהםדרסן membersyear specified
TotalThereof bank sharesin the table

under "The Share
Arrangement"

Total
2.3 3.63.50.20.10.81985
1.3 1.84.51.00.40.339.019872
0.2 0.74.50.90.40.816.41988
0.2 1.14.70.70.20.920.71989
0.2 1.96.20.50.21.317.61990

3.17.10.50.21.618.01991

Pension funds
2.1 4.23.00.10.11.51985
0 0.61.30.50.40.539.019872
0 0.32.70.70.61.016.41988
0 0.11.80.60.51.520.71989
0 0.1170.60.51.520.719893
0 0.11.80.40.41.317.61990

0.11.80.30.31.118.01991

institutionsn financiaand severance funds 1Provident
2.7 3.04.00.20.10.31985
2.3 2.96.81.60.40.139.019872
0.2 0.95.51.20.30.716.41988
0.2 1.55.70.8'0.10.820.71989
0.2 2.78.40.70.11.517.61990

4.79.30.70.12.118.01991

Study funds
1.7 2.95.5000.51985
1.3 1.36.7000.139.019872
0.6 0.96.5000.316.41988
0.6 1.29.20.100.220.71989
0.6 3.09.90.100.317.61990

3.211.50.200.718.01991

Other funds
1.9 2.91.60.20.10.81985
1.4 2.25.40.70.40.239.019872
0.2 1.35.30.60.40.616.41988
0.2 2.96.70.60.40.420.71989
0.2 2.66.30.50.40.520.719893
0.1 3.88.10.50.40.617.61990

5.711.20.70.41.318.01991

1 See explanations in introduction.
2 In 1987, changes were made in the summaries of the funds' assets; see introduction.
3 Funds lhat are nol tot pensions were transferred from "pension funds' to other funds".
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COMPONENTS OF ACCUMU
LATION IN SOCIAL INSUR
ANCE FUNDS, BY TYPE OF FUND
NIS million, at current prices; end of year

בקופות הצבירה מרכיבי
קופה סוג לפי הגמל,

שנה םוף שוטפים; במחירים ,n"v) מיליוני

מעמיתים צבירה : norנסו 

Thereof: accumulation tarm members  net

Lessפחות
שינוי niuriDriצבירהאחוז :mnהעברות

גמלמקרנות(triD.סךהכל2 תצלומי
נטוAccumu(niDonלצרגן' והעברותומקופות
Percentlatlon הכל 0Thereof:NetSocial0'DiVwnך change intotal2Totalallowancestransfersinsuranceאחרים
consumer(incl.frompaymentsOther pirces'additional)fundsandpayments

transfers

Total
17.8

397.8
269.1
270.3
284.8
510.5

Pension funds
9.4

184.3
140.2
105.2
88.3
87.6
105.3

1,598.1
3,164.6
3,690.7
4,499.2
6,694.9
7,714.2

445.7
1,132.4
1,435.2
1,780.3
1,636.2
1 ,989.5
2,461.7

37.9
9.8
55.6
46.2
48.0
73.2

37.8
11.5
1,8
3.5
4.1
1.6
2.0

Provident and severance
funds in financial institutions

4.1
58.6
41.7
71.2
146.8
308.2

Study funds
0.3
42.0
27.9
22.1
11.9
37.9

Other

627.0
1,299.2
1,502.4
1 ,826.5
2,499.2
3,218.3

405.8
583.4
581.4
693.5

1,797.5
1,596.5

5.9
9.1

63.6
80.6
70,1
98.0

3.4
2.0
1.0

0.6
1.5
0.2

1,597.7
4,034.7
5,193.3
7,039.5
8,159.3
8,888.2

498.6
1,165.2
1 ,374.3
1 ,665.7
1 ,542.2
1 ,948.4
2,238.2

610.5
1 ,926.0
2,598.5
3,791.9
4,170.4
4,184.5

324.3
786.9

1,003.6
1,312.8
1,594.9
1,985.1

19.7
482.1

1,289.1
2,316.2
1,227.6
736.7

81.3
163.0
202.9
223.3
186.4
130.3
330.8

הכל סן
16,270.8
8,009.4
10,717.6
18,775.5
14,392.5
20,369.1

פנסיה קופות
6,824.5
2,713.9
3,564.4
5,368.8

5,613.6
6,597.1

ופיצו" תגמולים קופות
פיננסיים מוסדות ליד
14.7 7,102.5
577.3 4,047.4

1,118.0 5,360.7
1,974.8 10,131.2
1,594.5 7,114.3
756.0 10,304.3

השתלמות ק1פ1ת
85.2
163.5
395.3
596.6
216.0
350.9

1,082.6
819.1

1,181.5
2,133.5
826.2

1,993.0
אחר

1985
3198739.0
198816.4
198920.7
199017.6
199118.0

1985
3198739.0
198816.4
198920.7
4198920.7
199017.6
199118.0

1985
3198739.0
198816.4
198920.7
199017.6
199118.0

1985
3198739.0
198816.4
198920.7
199017.6
199118.0

19851,261.238.3164.32.4119.64.0
198739.0429.095.7156.610.2149.6112.9
198816.4611.021.3216.97.2171.759.3
198920.71,142.031.9269.130.3198.971.8
4198920.768.8392.629.7343.088.7
199017.6838.420.6445.619.0408.738.5
199118.01,474.739.4480.423.0437.759.1

1 December as against December of previous year. specified in the table.
2 Incl. also accumulation tarm the funds' activities and revaluation differences.
3 See note 2 to table 19.10.
4Seenote3to Table 19.10.

בלות נק1בה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר
שיערוך. והפרטי הקופות מפעולות צבירה גם כולל 2

.19.10 ללוח 2 הערה ראה 3

.19.10 ללוח 3 הערה ראה 4
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המקומיות והרשויות הממשלה

השקעות ,160/0  קניות ,12.50/0  עבודה שכר
.15.50/0  הדולר של החליפין שער ,א<14,  בבנייה

יעלו המחירים 1993 שנת עד 1992 משנת
כדלקמן:

השקעות ,1.00/0  קניות ,30/0  עבודה שכר
.2.50/0  הדולר של החליפין ושער 1.60/0  בבנייה

שינויים הוכנסו 1992 משנת הממשלה בתקציבי
והשיכון הבינוי משרד של התקציב סעיפי בהגדרות
על הנתונים כך, עקב והמסחר. התעשייה משרד ושל
(המובאים אלה משרדים של והפיתוח הרגיל התקציב
השוואה בני אינם ו1993 1992 לשנים (20.9 בלוח

קודמות. לשנים הנתונים עם
תקציב והצעת הכללי החשב דו''חות המקורות:

.1992 מאוקטובר 1993 לשנת

של וההתחייבויות הזכויות מאזן
הממשלה

הממשלה משרדי כל של וההתחייבויות הזכויות
מפעו יתרות המזומנים, יתרות הן: השוטף במאזן
מפעולות הנובעות ויתרות שוספות פיננסיות לות
בצד כוללות, פיננסיות מפעולות היתרות תקציביות.
 ההתחייבויות ובצד בבנקים הפקדות בעיקר הזכויות,
קצרות. לתקופות האוצר ידי על שגויסו כספים יתרות
משקפות תקציביות מפעולות הנובעות היתרות
והמפעלים המשרדים של וזכאים חייבים בעיקר

הממשלתיים. העסקיים
בעיקר הנובעות זכויות כולל המוניסר1 המאזן
מהשקעות ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
המיועד הממשלה משרדי של מהמלאי וכן במניות
שהממשלה ממלוות נובעות ההתחייבויות למכירה.
נ0לה שהממשלה ושער הצמדה ומביטוח1 קיבלה
מאמצעי בהכוונתה שניתנו הלוואות בגין עצמה על

הבנקים.
על הממשלה התחייבויות שהן המדינה, ערבויות

המקבילים. בחשבונות כלולות תנאי,
הכללי. החשב דו"חות המקור:

ישראל ומשטרת המדינה עובדי
שירות נציבות דו"חות על מבוססים הנתונים
ושירות ישראל משטרת הביםחון, משרד המדינה,
(קבועים, העובדים כל את מקיפים הם הסוהר. בתי
פרס המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים מיוחד, חוזה
מבקר משרד הכנסת, מנגנון הנשיא, לשכת לעובדי
לממשלה, המשפ0י היועץ ישראל, בנק המדינה,
עובדי החינוך, במערכת הוראה עובדי ודיינים, שופכוים
רשות לאומי, לבי0וח המוסד עובדי התעסוקה, שירות
הדואר רשות בזק, התעופה, שדות רשות השידור,
בנציגויות מקומיים עובדים ישראל, רכבת ומלים,
ועובדים צה"ל עובדי ואזרחים חיילים בחו"ל, המדינה

הביטחון. מערכת של ביחידות
הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני א.

הבאים: השינויים ובהרכבם

והכנסת בחירות
20.1 (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו ,(20.3 עד
בשינויים בהתחשב הבחירות. תוצאות בין ההשוואה
תוצאות מובאות בהן, שהשתתפו ברשימות שרולו
הקטנות הרשימות ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה
המיעוטים רשימות יתר קבוצות: בשתי קובצו יותר

הרשימות. ויתר בנפרד) שהוצגו לרשימות (פרט
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
נמסרו (20.620.4 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות ע"1

ממשלה
הממשלה והוצאות הכנסות

תק ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
הממשלה. כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן ציביות,
ותקבולים תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן נוסף

והם: ו20.10 20.9 בלוחות כלולים שאינם
ממשל שיחידה סכומים הן המיועדות ההכנסות א.
שירות מתן תמורת חוץ ממקור מקבלת תית

מסוים.
כספי נכס המרת כמו לתקציב, שמחוץ פעולות ב.
שמסיבות והכנסות הוצאות וכן במשנהו אחד

בתקציב. נכללו לא שונות
הממשלה. של וההכנסות ההוצאות רישום
לפי נרשמות הלומשלה ידי על המבוצעות הוצאות
פרט בפועל, התשלום עם דהיינו, המזומנים שיטת
שולם כאילו אותו שרואים הקבועים העובדים לשכר

חודש. בכל 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. מינהל1

לאומיים. חשבונות  6 בפרק מופיע הממשלה
בינואר ב1 מתחילות 199311992 התקציב שנות
היא 1991 התקציב שנת בדצמבר; 31 ב ומסתיימת
שנת בדצמבר; ב31 והסתיימה חודשים 9 בת
והסתיימו באפריל ב1 התחילו 1990/91 התקציב

במרס. 31 ב
לשנים הממשלה של וההוצאות ההכנסות תקציבי
נערכו ו20.9 20.8 בלוחות המוצגים ו1993 1992
של המקציבים אגף שקבע הבאות, ההנחות פי על
בינוארדצמבר המחירים עליית על האוצר משת

:1992
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הנתונים קלנדרית, כספים לשנת המשק מעבר
נתוני שנה. אותה של בדצמבר ל31 מתייחסים

המועדים. שני לפי מופיעים 1991

המקומיות הרשויות כספי
חשבונותיהן את מחלקות המקומיות הרשויות
בין להפריד הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב
משני באיזה ההחלטה השקעות. לבין שוטפות פעול1ת
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים
שוטפת, הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה: המימון
ע"1 הוא המימון ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם
הרישום פיתוח, לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה

רגיל. הבלתי בתקציב הוא
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
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

.(20.15 בלוח פיר/ט (ראה הכנסות
וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
בלבד. מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

רגיל בתקציב
שהר הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור: לפי א.
והן וממוסדות מהתושבים ישירות גובות שויות
שירותים, ודמי אגרות כללית, ארנונה כוללות:
במועצות מקומיים ועדים מכסות הי0לים,

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
שי בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר רותים,

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
והכנ והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

וכוי). רכוש מכירת (כמו אחרות סות
התחייבויות גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
וכן למעשה התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה, של
השנה. ותוקצבו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

.(20.16 בלוח פירוט (ראה הוצאות
לפי מוינו רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

ההוצאה. וייעוד סוג

משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד .1
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד ב1982 והתיירות";
בספ הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד .2
והחל המשטרה משרד הופרד 1984 נומבר

בנפרד. נתוניו מובאים ב1986
אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מע"צ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המדידות
"משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון". הבינוי
האנר "משרד חדשים: משרדים הוקמו .5
והפיתוח". המדע ו"משרד והתשתית". גירו

והטכנולוגיה".) המרע "משרד  (מ1989
החל מלב"ן עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב1977.
ש" שהיו בןגוריון, התעופה נמל עובדי ב1978, ב.
עצמאית, לרשות הפכו התחבורה, למשרד כים

המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן
ותכנון". "כלכלה חדש: משרד הוקם ב1983 ג.

ההנדסה שירותי עובדי הפכו ב1984 החל ד.
חברה  ל"בזק התקשורת, שבמשרד והסלפון,
עובדי בין עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית

המדינה.
הפך האוצר שבמשרד משרדי" למיכון "המרכז ה.
בע"מ". מערכות "מלם בשם עצמאית לרשות
עובדי בין עוד כלולים אינם עובדיו ב1986 החל

המדינה.
בנק הדואר, שירותי עובדי הפכו ב1.4.1987, ו.

התקשורת שבמשרד הבולאי והשירות הדואר
עובדי בין עוד כלולים ואינם הדואר", ל"רשות

המדינה.
אינם ישראל רכבת עובדי ב31.3.1990, החל ז.
צורפו שהם מאחר המדינה, עובדי בין עוד כלולים

והרכבת". הנמלים ל"רשות
הסביבה לאיכות המשרד הוקם 1990 בשנת ח.
איכות על לשמירה "השירות אליו והועברו
איכות לחקר וה"מכון הפנים ממשרד הסביבה"

הבריאות. ממשרד הסביבה"
הדתות למשרד צורפה 1991 בשנת החל ט.
לא אלה עובדים אז עד המוסלמית, המחלקה

מדינה. כעובדי נחשבו
בדירוגים: שינויים י.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1
ל1980 1975 בין והרוח; החברה במדעי

נפרד. בדירוג היו הם
מקצועות חדש: מקצועי דירוג נוצר ב1983 .2
בו המדורגים העובדים (מקצסייים). טכניים

כן. לפני האחיד בדירוג היו
למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים יא.
ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים
ו1979, 1972 השנים בין עבודה. ליחידות
לממוצע התייחסו ארעיים עובדים על הנתונים
מת הנתונים ,1991 ועד 1980 משנת שנתי.
עם ,1991 משנת שנה. כל במרס 31 ל "חסים
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המקומיות. הרשויות של כספיים דרחות המקור:

ערים איגודי כספי

משנת ערים איגודי חוק פי על הוקמו ערים איגודי
מקומיות לרשויות שונים שירותים מתן לצורך 1955

בינמוניציפאל1. שיתוף במסגרת שונות
לשירותי ערים איגודי 19 בארץ פעלו 1990/91 ב
ערים איגודי 2 ולתברואה, לביוב ערים איגודי 7 כבאות,
הסביבה, לאיכות ערים איגודי 6 וסרינרי, שירות למתן

חולים. לבתי אחד ואיגוד למים אחד איגוד של
לחינוך ערים איגודי 4 כוללים אינם הנתונים
ברק, בני  לכבאות אחד ערים ואיגוד עליסוד1
הרשויות תקציבי בתוך כלולים שתקציביהם מפני

אותם. המרכיבות המקומיות
ערים באיגוד והוצאות הכנסות על הנתונים
860 מסי מיוחד פרסום (ראה 1983/84 מאז נאספים

להלן). ברשימה

ומקורות הגדרות
בלבד. הרגיל בתקציב מקור לפי מוינו ההכנסות

הרגיל: בתקציב ההכנסות מקור
האיגוד; את המרכיבות הרשויות השתתפות

הממשלה; משרדי השתתפות
שירותים ממכירת מריבית, כגון: עצמיות הכנסות

ומרכוש;
בתקציב והן הרגיל בתקציב הן מוינו ההוצאות

כדלקמן: ההוצאות, סוג לפי רגיל הבלתי
ומשכורת, שכר על הוצאות רגיל: בתקציב
פעמיות, חד הוצאות והשתתפויות, לפעולות הוצאות

מלוות. פרעון
עבודות על הוצאות רגיל: הבלתי בתקציב

מלוות. פירעון ועל ציוד רכישת על פיתוח,
ערים. איגודי של כספיים דו"חות המקור:

רגיל בתקציב
הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות סוג: לפי א.
ותרומות, השתתפויות שוספות, פעולות על

מלוות. ופירעון חדפעמיות הוצאות
מקומיים שירותים הנהלה, על הוצאות ייעוד: לפי ב.

אחרות. והוצאות מפעלים וממלכתיים,

רגיל הבלתי בתקציב
מכונות פיתוח, עבודות על הוצאות סוג: לפי א.
ואחר. וקרקע בניינים רכישת הון, העברות וציוד,
מקומיים, שירותים על הוצאות ייעוד: לפי נ.

ואחר. מפעלים ממלכתיים, שירותים
בסיס על נרשמו המקומיות הרשויות הוצאות
עדיין שולמו שלא הוצאות גם רשומות דהיינו, צביר,
כוללות ההוצאות הנדונה. השנה ע"ח חיוב היה ורק
והעברות הלוואות של קרן לפירעון תשלומים גם

הבאות. לשנים
ברשויות לחינוך הוצאות כוללות: אינן ההוצאות
בבתי המורים של במשכורות הקשורות המקומיות
כלולות לא אף חובה. בגני גננות ושל יסודיים ספר
הכספיות והפעולות הדת שירותי על ההוצאות
במועצות המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים של
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 מת"חס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא רגיל והבלתי

וההוצאות.
לע כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
השנים, במרוצת שחלו הריאליים השינויים על מוד
אחוז קבועים. במחירים חושבו וההוצאות ההכנסות
והוצאות הכנסות ניכוי ידי על התקבל הריאלי השינוי
לצרכן המחירים במדד שחל בשינוי שוטפים במחירים

.100.0 = 1987/88 ממוצע בסיס על

נבחרים פרסומים

כ"ג המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות 885
28.2.1989 תשמ"ט אי באדר

כספיים נתונים  1989/90 המקומיות הרשויות 922
השת"םעשרה לכנסת הבחירות תוצאות 926,925
א'ב' כרכים 23.6.1992 תשנ"ב בסיון כ"ב

פיסיים נתונים  1991 המקומיות הרשויות 931

מיוחדים פרסומים

הלאומיים, המוסדות הממשלה, הוצאות 875
 1987/88 ציבורי ומלכ"ר המקומיות הרשויות

1980/81
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ELECTIONS AND THE KNESSET

20.1 3 ללוחות מקרא
LEGEND TO TABLES 20.13

והבנסת nrvm

הרשימהסימן on/Name of listSymbol

(מפאיי)א ישראל ארץ פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A
הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT

המאותרת הפועלים andומפלגת United Workers' Party
רב'ן בראשות Labourהעבודה Headed by Rabin

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך Israel Labour PartyAT
העבודה andואחדות Unity of Labour

המזרחיב לאומית, דתית חזית  Nationalמפדל Religious Front, MizrahiB

המזרחי andוהפועל Mizrahi Workers
אגודתג  המאוחדת התורה Unitedיהדות Torah Judaism Agudat Yisrael,Q

פרץ יצחק הרב התורה, רגל Degelישראל, Hatora, Rabbi Peretz
ישראלד אגודת פועלי התורתי, Agudatהמחנה Israel WorkersD

(שינוייין שינוי  המרכז Centreתנועת  Shinuy ListHN
הליברלי) המרכז לע,

ולשויוןהמפלנהו לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andW
פנתרים (רקח), הישראלית Equalityהקומוניסטית  The Israel Communist Party

וערבים יה1דים ציבור וחוגי ,(RAKAH)שחורים Black Panthers and
Jewish and Arabic Circles

nהחרות Freedomתנועת PatryH

(גחל) חרותליברלים HerutLiberalגוש Front (GAHAL)HL
mm'inהליכודLikudHLTAM

החופשי0 Freeהמרכז CenterT
MoledetTמולדת

לאומית0 לאחדות התנועה  Yahadיחד  Movement for National UnityT
O'המאוחדת הערנית Unitedהרשימה Arabic ListYM
VI'המשק להבראת  Ometzאומץ  for recovery of the EconomyJS
V).(דש) 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

העצמאייםל'> Independentהליברלים LiberalsLA
המאוחדתסמפם הפועלים מפלגת  Unitedמפם Workers' Party andMAPAM

מפלגתיים Nonalignedובלתי
(מחל)מחל Halikudהליכוד (Mahal)MHL
שינוימרצ ,מפם, רצ הדמוקרטית, ישראל Meretzמרצ  RZ, Mapam, ShinuyMERETZ

(תמי<ני ישראל מסורת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ
הערביתע הדמ1קרטית Arabicהמפלגה Democratic PartyADP
ישראלעד אגודת פועלי מצר, ,Morashaמורשה, Mazad, Agudat Yisrael WorkersAD
ממלכתיתע0 Stateרשימה ListAM

YVהתורה דגל  החרדים Degelאגורת HatoraEZ
לשלוםפ המתקדמת Progressiveהרשימה List For PeaceP

ושלוםפש פיתוח  FlattoSharonפלאטושרון  Development and PeacePS
Yציונית להתחדשות התנועה  Tzometצומת  Movement for ZionistTZ

מפלגתיים Renewalובלתי and NonAligned
הישראלית>! הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

תכלתארום)קנ (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN
האזרחרצ לזכויות תנועה  RAZרצ  Citizens' Rights MovementRZ

andולשלום Peace
V)הזה Haolamהעולם HazeS
שליש ShelliSמחנה

תורהשס שומרי הספרדים Associationהתאחדות of Sefardi Observants of the ToraSHAS
ResurrectionThהתחייהת
העבודהתו Unityאחדות of LabourTW

(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM
למערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with the Alignment

הרשימות Otherיתר Lists
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ELIGIBLE VOTERS AND VOTERS IN THE
ELECTION TO THE KNESSET

בבחירות ומצביעים לבחור זכות בעלי
לכנסת

19491992

כנ0ת
Knesset

הבחירות

Election
date

בעלי
לבחור זכות
Eligible
voters

מצביעים
Voters

אוווז

המצביעים
Percent
voters

אחוז

פסולים קולות
Percent הסח
valid votes

קולות
כשרים

Valid
votes

I21.1.1949506,567440,09586.91.2434,684

II30.7.1951924,885695,00775.11.1687,492

III26.7.19551,057,795876,08582.82.6853,219

IV3.11.19591,218,483994,30681.62.7969,337

V15.8.19611,271,2851 ,037,03081.62.91 ,006,964

VI2.11.19651,499,7091,244,70683.03.11,206,728

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 ,954,6097850.91,937,366

XI23.7.19842,654,6132,091 ,40279.80.92,073,321

XII1.11.19882,894,2672,305,56779.71.02,283,123

XIII23.6.19923,409,0152,637,94377.40.82,616,841

c
e

c
cf.
c



VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לבנסת,

עיקריות
A. 19491973 א.

■II'M iinn rt/ju
Knessetכנסת

Symbol of list
IווIIIIVVVIVIIVIII

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 687,492סן 434,684853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855TOTAL

632,035621,183AMT_אמת

443,379ATאת

95,323KAכא

0'86,095 64,01862,40169,46875,65479,985Mי

256,456א 155,274274,735370,585349,330A

1תו 1_69,47558,04366,170TW

מיעוסים רשימות
למערך קשורות

32,288 13,41337,77737,72235,37645,43047,98948,961Minorities' lists
connected with
Alignment2

356,73077,93695,58198,786107,966133,238130,349Bב

ג

ד

f 13,799 ך
111,194 r52■982

39,83645,569
37,178
19,428

39,795
22,066

f 44,002
I 24,968

60,012
G
D

473,309HLTAM5חלסעמ5

16,393TFreeסהמרכז Center

החופשי

256,957296,294HL_רול

nv42,654AM

n45,651 49,782107,190130,515138,599H

111,394לי 22,66187,09959,7007137.255L6

22,171לע 17,78637,66144,8897_45,29943,93356,560LA8

12,811KACH9כך

35,023RZרצ

22,147KN_קנ

הזה 14,12416,85310,469Sשהעולם (Haolam
Haze)

27,334ק 15,14838,49227,37442,11113,61715,712K

10,_ __27,41338,82753,353W'0

רשימות יתר

מיעוטים


4,4848,4693,8963,269
Other
minorities'
lists

רשימות 24,380יתר 43,62016,13321,4223,18115,36914,84539,409Other lists
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VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS (cont.(

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

(המשך) עיקריות
A. 19491973 א.

Knesset
הושימה Symbolא1ת of list

IIIIIIIVVVIVIIVIII

■TinMDPercents
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן

46.239.6AMTאמת
36.7ATאת

7.9KAכא
M4.7'12.57.37.27.56.6_Mמ
35.737.332.238.234.7Aא
8.16.06.6TW_1_1תו

מיעוטים '3.14.74.43.93.53.83.53.1Minoritiesרגימות lists
למערך' connectedקשויות with

Alignment2
ב

)
38.39.19.99.88.99.78.3B

rג 2.0

I 1.6
" }
1.9 J

3.3f 3.2

I 1.8

G
"12.24.74.73.8

1.8Dד

30.2HLTAM5__חלטעמ*
1.2TFreeסהסרכז Center

החופשי

21.321.7HLרול

3.1AMעמ
11.56.612.613.513.8Hח

5.216.210.26.2713.6L6ל8

3.83.23.6LA8_4.13.24.44.67לעי

0.8KACH9כן*
2.2RZרצ
1.4KN■קנ

הזה 1.21.20.7Sשחעולם (Haolam
Haze)

3.54.04.52.84.21.11.1Kק
10,

2.32.83.4W10
Other

ושימות '0.50.90.40.2minorities■תו
listsמיעוטים
ושימות 10.03.51.92.20.31.31.12.5Otherתו 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 fourth Knesset, the name of the list had been

General Zionists (Z).
7 The Progressive Patry is included in the Liberal Party (P).
8 Until the foutrh Knesset, the name of the list had been

Progressive Party.
9 The name of the list: The List of LIGA.
10 Until the 8th Knesset, the name had been: New Communist

Patry (RAKAH).

במסים. כלולה העבודה אחדות ושימת ו
המעוך. הקמת לפני פ1עלים במפלגות קשורות שהיו תאימות כולל 2

המזרחי. הפועל  ועבודה תורה ושימת וכן המזרחי ושימת כולל 3
המאוחדת. הדתית החזית ת'\ימת 4

הממלכתית. והרשימה החופשי המוכז ולעם, נחיל כולל 5

(צ) כלליים ציונים היה: הרשימה שם הרביעית, הכנסת עד 6
הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה 7

(פ). הפרוגרסיבית המפלגה היה: המפלגה שם הרביעית הכנסת עד 8
באיי). יהודית להגנה הלינה של (מיסודה הליגה ושימת הרשימה: שם 9

(ו7ןיח). החדשה הקומוניססית המפלגה השם: השמינית הכנסת עד 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. 19771992 ב.

Knessetכנסת
הרשימה Symbolאות of list

IXXXIXIIXIIIIXXXIXIIXIII

D'oVnm d'idodAbsolute numbers.unKDPercents
הכל 1,747,8201,937,3662,073,3212,283,1232,616,841100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

430,023708,536724,074685,363906,81024.636.634.930.034.6AMTאמת

56,3452.5MAPAMמפס

יחד  046,3022.2TYAHAD

ריש ■ 202,26511.6JSDASHש

29,83754,74739,5381.52.61.7HNהן

20,62127,92149,69897,5131.21.42.44.3RZרצ

250,6679.6MERETZ1מרצי

24,18511ימ ,5901.40.6YM2

160,78795,23273,53089,720129,6639.24.93.53.95.0Bב

63,605107,709129,3473.14.74.9SHASשס

44,46631,1032.31.5NJני

58,65272,31236,079102,71486,1673.43.71.74.53.3G3ג3

23,57117,0901.30.9Dד

33,2871.6ADעד

34,2791.5EZעץ

417no583,968718,941661 ,302709,305651,22933.437.131.931.124.9MHL4

אומץ  w23,8451.2JS  OMETZ

'30,600תלם 1.6TLM

33,9471.9KNכנ

20,38411לע5 ,7641.20.6LA5

44,70083,03770,73031,9572.34.03.11.2THת

45,489166,3662.06.4TZ_ץ

מולדת  044,17462,2691.92.4TMOLEDET

4,3965,12825,9070.30.31.2KACHכך

שלי6  S.27,2818,6911.60ש  SHELLI6
80,11864,91869,81584,03262,5464.63.43.43.72.4Wו7
38,01233,69524,1811.81.50.9Pפ

V27,01240,7881.21.6ADP

רשימות 6,78010,9000.40.6Otherיתר minori

'tiesמיעוטים lists
35,04910,8232,4302.00.60.1PSפש

רשימות 35,79323,91756,54855,50574,8512.01.22.72.42.9Otherיתר lists

1 Incl. RZ, Mapam, HN.
2 Minorities lists connected with the'Alignment.
3 In the thirteenth Knesset are included United Tora Judaism,

Agudat Visrael, Degel Hatora and Rabbi Peretz.
4 See note 5 to Table 20.2A.
5 In the 1 1th Knesset the list is included in AMT.
6 "Shelli includes KN (Moqed) and S (Haolam Haze).
7 The name of the list  as from the 9th Knesset: Democratic

List for Peace and Equality  the Israel Communist Party
)RAKAH), Black Panthers and Jewish and Arabic circles.

(הן). שינוי מפם, רצ, כולל
למערך. הקשורה מינוסים רשימת

ישראל, אגודת המאוחדת, התורה יהדות כולל עשרה השלוש נכנסת
פרץ. יצחק והרב התורה דגל
20.2א. ללוח 5 הערה ראה

במערך. הרשימה כלולה האחתעשרה בכנסת
(ש). חדש כח הזה והעולם (קנ) מוקד כולל שלי מחנה

ולשוויון לשלום דמוקרטית חזית התשיעית: מהכנסת החל הרשימה שם
וחוגי שחורים פנתרים (רקת), הישראלית הקומוניסטית המפלגה 

וערבים. יהודים ציבור
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KNESSET MEMBERS, BY MAIN
LIST

לפי הכנסת, חברי
עיקריות רשימות

A. 19491973 א.
Knessetכנסת

התמיסה Symbolאוח of list
IIו

V
VIIVIM

הנל 120120120120120120120סן 120TOTAL
51____אמת 56AMT
AT_45את
_10____כא _KA
_19M59998'מ _M
_4645404742א _A
1078TW_1_1תו

מיעו0ים 2555443רשי0ת 4Minorities' lists connected
למערך2 withקשותת Alignment2

3101112121110,{ב 12B
ג

ר
{ 3I 2

6} .
4

2

4

2

5 4

2

G

D
39HLTAM5_חלטעמ5

החופשי המרכז ■ 02TFREE CENTER
2626HLחל
4AMעמ
n148151717_ _H
_17?720138ל6 _L6
54_54567לעי 4LA8
3RZרצ
1KNקנ

הזה העולם  12Sש  HAOLAM HAZE
4563511Kק
34ו 3W9

התאמות 73Otherיתר lists

1 See notes 1 8to Table 20.2A.
9 See note 10 toTable 20.2A.

20.2א. ללוח 8 עד 1 הערות ראה  8 עו ו

20.2א. ללוח 10 הערה ואה ■ 9

B. 19771992 ב.

Knessetכנסת
הישימה Symbolאות of list

IXXXIXIIXIII

הכל 0120120120120120TOTALן
3247443944AMTאמת
3MAPAMמפם

יחד 03__TYAHAD
7ש ■ w15_JS  DASH

HN_232י'1
1135RZרצ

'12MERETZמרצי
1YM2ימי
126456Bב

_466SHAS
NJ__31_ני
44254G3גי
D___1ד
AD_2עד
EZ_12ץ

4348414032MHL4מחלי
אומץ  w21_JS  OMETZ

TLM___תלם
KN___2מ

1LA5ל"5
n_3538Th
V23TZ

nr>1r>  0_2_T  MOLEDET
P1_KACH

SSHELLI6__2ששלי*
54443W7וי
21Pפ
12ADPע

מיעוטים תאימות Otherתר minorities' lists
1PSפט

רשימות Otherתר lists

1 See notes 1 7to Table 20.2B. .320.2 לל1ח 7 עד t הערות יאה  7 עד ו
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LAWS PASSED, BY SPONSOR
AND RESPONSIBLE COMMITTEE

יוזם לפי שנתקבלו, D'pin
המטפלת והוועדה החוק

19491992

רזטפלת ןןו\דה J7|rjr1 nrii
KnessetSponsorננסח and

t\ 9 *J\J*J 1 1 1)rl 11 Ir 1 U1 1

IVIIIXXXIXIIXIII
responsible committee

iV^ruw D>171n2,13138820029335475LAWS PASSED
Sponsor1
Government 1;?inn DT1.

1,91330616621920838ממשלתיות
21682307414625Privateפרטיות

המטפלת2 Responsibleהוועדה
Committee2

הכנסת 3433485Houseועדת committee
ומשפט חוק ,50712347529614Constitutionחוקה, Law and

Justice
702108581139522Financeכספים

וביטחון 12714121453Foreignחוץ Affairs and
Securitv

ורווחת 2435224345111Labourעבורה and Welfare
163171518377Economicsכלכלה

ותרבות חינוך
פנים3

46
212

14
48

6
26

10
38

11
37

3
8

Education and Culture
Interior3

סמים בנגע למלחמה 1Committeeועדה for fighting
drugs

Public services4 ציבוריים4 ____541שירותים

המדינה 31616Stateביקורת control
Special_16__4מיוחדת

משותפות 3473721Jointועדות committees

Laws sponsored by a committee are included in the total.
In the First Knesset, there was a 'Committee for Other Pro
cedures'; laws passed by this committee are included in the
Total only.In the EleventhKnesset, anOrganizing Committee
was active, and it is included in the Total only.
Incl. Immigration Committee in the 12th Knesset.
The Public Services Committee has been discontinued in the
Ninth Knesset, and the subjects it dealt with were transferred
to the Labour and Welfare Committee.

הכל. בסך כלולים ועדה. היתה לקבלתם nori'my D^in
בוועדה שהתקבלו חוקים אחר". לנוהל ועדה פעלה הראשונה בכנסת
כלולה והיא מסדרת ועדה פעלה 11 ה בכנסת הכל. בסך כלולים זו

בלבד. הכל בסך
ה12. בכנסת עלייה ועדת כולל

התשיעית: מהכנסת עוד פועלת אינה הציבוריים השירותים ועדת
והרווחה. העבודה לוועדת הועברו זו בוועדה ש0ופלו הנושאים

MOTIONS TO THE AGENDA IN
THE KNESSET, BY SUBJECT

שהועלו היום לסדר הצעות
הנושא לפי בכנסת,

19881993

13 ncnD13th Knesset

11 ncuD12 הכלכנסת Sessionסך מושב
11th12th

KnessetKnessetTotal1II

הכל 1,8612,166885769סך 116TOTAL
Thereof: מזה:

הכל סל  הכנסת של היום 430273131109לסדר 22To the plenary agenda  total
בחון 1861617673לכלול 3For plenary debate

בריון לכלול 2441125536לא 19Not for plenary debate
הכלי סך  בוועדה 1,128843342275לדיון 67To the committee  total1

Committee
המדינה ביקורת mvi

וכיסחון חוץ
2

196
7

2017768 9
State Control
Foreign Affairs and Security

ומשפט חוק 1423108חוקה 2Constitution, Law and Justice
ותרבות 103693830חינוך 8Education and Culture

56782019כלכלה 1Economics
30211Houseכנסת Committee
142753227כספים 5Finance

וקליסה 1931188עלייה 10Immigration and Absorption
ורו!חה 2001015437עבודה 17Labour and Welfare

הסביבה ואיכות 1741454541פנים 4Interior and Environment
מיוחדת 554ועדה 1Special committee

הכנסת ועדת שתקבע 1871044232בוועדה 10In a committee to be nominated
by the House Committee

1 Joint committees are included in the total. ר.רל רר/ר ,^^^1 mnr.1<j1rv. niniiT. ,



INTERPELLATIONS IN THE
KNESSET, BY TYPE AND
MINISTERIAL RESPONSIBILITY

בכנסת, trymuj nmVwui
משרדית ואחריות סוג לפי

19881993

13 13thננסח Knesset

11 12כנסת הכלכנסת Sessionסך je/1o
11th1211ו

KnessetKnessetTotalII I

 רגילות nirtrwej4,4884,6791,6641,571 93ORDINARY INTERPELLATIONS

כוללי סן GRAND TOTAL1

:Thereofמזה:

הכל 0ך ■ ,4,1474,1611,2271נע1ו 139 88Answered total

rnunnMinistry

2602487364האוצר 9Finance

הסביבה 1064444Environmentאיכות

והתשתית 958886האנרגיה 2Energy and

Infrastructure

556528137123הביטחון 14Defence
והשינון 1521816457הבינוי 7Construction and Housing

250330120111הבריאות 9Health

1111643533הדתות 2Religious Affairs

Yinn140882929Foreign Affairs

והתרבות 589582246232החינוך 14Education and Culture

1881372321החקלאות 2Agriculture

והתכנון 91232הכלכלה 1Economy and Planning

והטכנולוגיה 5Scienceהמרע and Technology

5334259184המשטרה 7Police

1401284443המדפסים 1Justice
והרווחה 2042828886העבודה 2Labour and Welfare

2312653734הפנים 3Interior

והעלייה 811482221הקליטה 1Immigration and Absorption
הממשלה 154585651ראע> 5Prime Minister

1811925751התחבורה 6Transpotr

42231110התיירות 1Tourism

והמסחר 114911917התעשייה 2Industry and Trade
100722020Communicationהתקשורת

178Other2■תר

פה בעל 383493160141שאילתות 19ORAL INTERPELLATIONS

1 Incl. unanswered interpellations or such as the term for the
answer had not yet expired.

2 Interpellation answered by ministerswithout portfolio.

המועד סוף הגיע שטרם ו/או נענו שלא שאילתות כלולות הכל בסך 1

למענה.
תיק. בלי שחם עי' שנענו שאילתות 2
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

GOVERNMENT INCOME,
EXPENDITURE AND BUDGETARY
SURPLUSES OR DEFICITS
At current prices; end ofyear

הממשלה והוצאות הכנסות
ועודפים הוצאות הכנסות,

תקציביים גירעונות או
הממשלה של

שנה סוף שוטפים; במחירים

'mown1הוצאות() גירעון או עודף
Income1Expenditure1Surplus or deficit ()

n1u NISאלס" thousand
1948/492.922.80.1
1949/509.329.40.1
1950/5115.0214.90.1
1951/5219.620.91.3
1952/5329.628.80.8
1953/5440.239.70.5
1954/5566.265.30.9
1955/5680.681.71.1
1956/5797.8105.07.2
1957/58112.1113.21.1
1958/59137.7129.87.9
1959/60148.1151.53.4
1960/61170.8172.92.1
1961/62230.2227.13.1
1962/63259.5247.711.8
1963/64322.3311.410.9
1964/65365.5367.62.1
1965/66438.6439.81.2
1966/67447.2485.638.4
1967/68635.9651.515.6
1968/69742.7786.243.5
1969/701,005.01 ,002.82.2
1970/711,253.71,234.119.6
1971/721,659.41,632.9265
1972/732,050.21,997.053.2
1973/743,521.53,549.127.6
1974/754,721.74,752.130.4
1975/767,306.07,302.83.2
1976/779,743.79,741.52.2
1977/7814,645.914,602.243.7
1978/7922,657.622,609.947.7
1979/8049,503.847,802.21,701.6

n1u 1!!^■oNIS million
1980/81109.0111.12.1
1981/82254.9246.38.6
1982/83559.7581.922.2
1983/841,891.91 ,848.743.2
1984/8510,843.911 ,304.6460.7
1985/8632,730.933,662.8931.9
1986/8738,716.035,878.02,838.0
1987/8844,539.044,021.0518.0
1988/8959,042.059,620.0578.0
1989/9057,073.055,131.01,942.0
1990/9167,119.067,275.0156

IVXII 199164,571.066,147.01 ,576.0

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. commercial enterprises. (See breakdown in Table 20.10)
2 Does not include the entire defence budget.

הכללי. החשנ nn המקור:
.(20.10 בלוח פירוט (ראה עסקיים מפעלים כולל 1

במלואו. הביסחון תקציב את כולל אינו 2
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GOVERNMENT INCOME

At current prices; budget years

הממשלה הכנסות

תקציב שנות שוספים; במחירים

'rnwr>> תקציב700/72/
תקציב Actualסוג income1Budget2Budget section

7\tw\7\ mumand income item

1990/91
IVXII
199119921993

n"NIS million

כולל 67,27566,147108,590102,447GRANDסן TOTAL

שוטפים 45,72943,55174,09073,418Currentתקבולים receipts
הון עח 17,46118,39030,92926,044Capitalתקבולים receipts

'שרוול מבנק 1,5511,4872,0351,600Receiptsתקבולים from the Bank
of Israel

עסקיים 2,3781,1431,5361,385Businessמפעלים enterprises
תקציבי גירעון או 1561,576Budgetaryעודף surplus or deficit

הגל סך ■ שוטסים 45,72943,55174,09073,418CURRENTתקבולים RECEIPTS  TOTAL
הכנסה 14,33812,73822,92025,380Incomeמס tax

וכוש 314224390460Propertyמס tax

מקרקעין שבח 7597731,2401,230Landמס betterment tax

הסק0וו על מוסף ערן .1,3841,4942,6002,580V.A.Tמס imposed on the financial
ומלכר sectorהפיננסי and on private non

profit institutions

מעסיקים '710647900380Employersמ0 tax

חינוך Educationהי0ל levy

כללי  7958421,6651,840Customsמנס  general
1,0501,2972,3702,550Fuelמסרלק tax

מלט, משקאות, (טבק, 292311500520Exciseבלו duty (tobacco.beverages,
(cement,miscellaneousשונות)

לחול נסיעות 195175210Travelס0 tax

מוסף ערך 9,87410,12818,32518,570Valueמ0 added tax

קנייה 2,8602,9094,6105,340Purchaseמס tax

מסמכים) (ו\ל הכנסה נולי 207173360310Revenueמס stamp tax (documents)
מנ1ח Levy_הינ1ל on foreign currency

רכב כלי  ואגרות רשיונות 337326603520Licenceדמי fees  vehicles
אחרים  ואגרות nu/'en 388332557600Licenceדני fees  other
עסקיים ממפעלים 690497831703Royaltiesתמלוגים from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
1,4081,0271,3501,248Interestרינית

שנים תקציבי עת 2107770104Refundsהחזרות on account of former
'yearsקודמות budgets

שירותים יבוא על 7457100Levyהיטל on service imports

מסים 780Deductionהפחתות of taxes which have not
נקבעו beenשטרם determined

שמומשו ישראל בנק 463615Realizedרווחי profits of the
Bank of Israel

שונים משירותים 608252478291Incomeהכנסות from various services
פיתוח מתקציב 9,2458,80914,01110.957Transferהעברה from development budget
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GOVERNMENT INCOME
(cont.)

At current prices; budget years

הממשלה הכנסות
(המשך)

תקציב שנות שוטפים; במחירים

תקציב j/o
הכנסה וסעיף

למעשה' הכנסה
Actual income1

תקציבי
Budget2Budget section

and income item

1990/91
IVXII
199119921993

nNIS million

הגל סן  הון ע''ח 17,46118,39026,044תקבולים 30,929CAPITAL RECEIPTS  TOTAL

מחויל ומענקים 9,54210,14013,152מל1ות 17,144External loans and grants

לכיסוח מהמוסד פנים: מלוות
לא1מי

1,9881,0262,980 2,535Internal loans: From the National
Insurance Institute

ואמיסיות 12,22413,10715,469מהפקדות 19,850From deposits and
issues

חשב// על נב"ה אחרות: הכנסות
ומכירת הלואות
(קרן) רכוש

1,5762,0402,482 2,550Other revenue: Collections on account
of loans and sale of
property (capital)

ממינהל הכנסות
ישראל מקרקעי

385489552 475Income from Land
Administration
Authority

לפנסיה הפרשות
ופיצויים

312965 66Allowances for
pension and
severance pay

הון 6713682,300הכנסות 2,320Capital revenue

לתקציב 8,9568,80910,956העברה 14,011Transfer to ordinary

budgetהרגיל

. עסקיים מפעלים
הכל סן

2,3781,1431,385 1,536BUSINESS ENTERPRISES 
TOTAL

האוצר 2520100מפעלי 96Treasury projects

השיכון 1,113Housingמפעלי projects

התקשורת 864103מפעלי 101Communication enterprises

ישראל מקרקעי 7088051,091מינהל 982Israel Lands Authority

וחדרה יפו 659נמלי 11Yafo and Hadera ports

והייצור העבודה לפריון 141214המכון 14Israel Institute of Productivity

הממשלתי הסחר 42629768חשבונות 332Government trade accounts

1 Accountant Generars report.
2 Updated up to October 1992.

הכללי. החשב דוח ו

.1992 לאוקטובר מעודכן 2
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GOVERNMENT
EXPENDITURE

At current prices; budget years

הממשלה הוצאות

תקציב שנות שוטפים; במחירים
למעשה' תקציביהוצאה

תקציב Actualסוג expenditure1Budget2Budget section and

ההוצאה IVXIIexpenditureוסעיף item
1990/91199119921993

>O '1I'*'DnNIS million
כוללי 67,27566,147108,590102,447GRANDסן TOTAL3
רגיל3 45,72943,55174,09073,418Ordinaryתקציב budget3

ופירעון פיתוח תקציב
חובות4

17,02019,58930,92926,044Development budget and debt
repayment4

ישראל לבנק חובות 2,1481,8642,0351,600Debtהחזר repayment to the Bank of Israel
עסקיים 2,3781,1431,5361,385Businessמפעלים enterprises

הכל סך  רגיל 45,72943,47774,09073,418ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
חברי הכנסת, המדינה, 9492132143Presidentנשיא of the State, Knesset,
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
Prime Minister's Office הממשלה ראש  384678103משרד

העלייה לקליטת 8971,2992,1601,158Ministry of  Immigrant Absorption
האוצר 395405560586 Finance

הביטחון 14,32112,36717,57917,945 Defence
הבריאות 1,0208601,1861,308 Health

דתות לענייני 425418797816 Religious Affairs
החוץ 271254402493 Foreign Affairs

והתרבות5 החינוך 5,0634,8737,7539,056 Education and Culture5
החקלאות 1,3471,756812710 Agriculture

והמסחר התעשייה 44475863 Industry and Trade
התיירות 4444171201 Tourism

והתשתית8 האנרגיה 442735330385 Energy and
Infrastructure6

ולתכנון לכלכלה 4556 Economy and Planning
הפנים 5553108120 Interior

המשטרה 1,0239381,4311,509 Police
המשפטים 196182265292 Justice

והרווחה7 העבודה 5,2345,28910,27610,464 Labour and Social
Welfare7

הסביבה לאיכות 17162429 Environment
והשיכון הבינוי 136185402462 Construction and

Housing
והטכנולוגיה המדע 882246 Science and

Technology
התחבורה 48416972 Transpotr
התקשורת 16111819 Communication

המים 5228The_משק water administration
מפלגות 3035194177Financingמימון political parties

9,8789,35714,12513,522Interestריבית
ופיצויים 1,4489111,4981,659Pensionsגימלאות and compensations
לנכים 209207336408Gratuitiesתגמולים to invalids

ושיכון בינוי 13103,1033,630Constructionמענקי and Housing grants
המקומיות לרשויות 9209141,2841,261 to local authorities

לאנרגיה לוועדה 57497679 to the Atomic Energy
commissionאטומית

ליצוא שווקים לפיתוח  9466742,5091,787Subsidiesהענקות  for promotion of exports
מחירים לייצוב 1,1638751,2631,201 for stabilization of prices

208111203176Miscellaneousשונות
המדידות 671010Surveyמחלקת depatrment

אשראי 597477542446Subsidiesסיב0וד to credit
4,2573,048Reservesחרבות
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GOVERNMENT EXPENDITURE
(cont.)

At current prices; budget years

הממשלה הוצאות
(המשך)

תקציב שנות שוטפים; במחירים

למעשה' הוצאה
תקציב Actualסוג expenditure1Budget2Budget section and

ההוצאה expenditureוסעיף item
IVXII

1990/91199119921993

>o n"NISמ"ל"ונ" million

 חובות ופירעון פיתוח 17,02019,58926,044תקציב 30,929DEVELOPMENT BUDGET AND
הכל DEBTסך REPAYMENT  TOTAL

לחקלאים שיכון (כולל 1531551,930חקלאות 2,324Agriculture (incl. rural housing and
הערבה) developmentופיתוח of Arava region)

מים 72101125מפעלי 132Water projects
ומסחר 730607173תעשייה 126Industry and Trade

5259105תיירות 72Tourism
וכבישים 245335887תחבורה 560Transport and roads

16913תקשורת 19Communication
2,4805,3564,594שיכון 6,430Housing

המקומיות לרשויות 198166362הלוואות 325Loans to local authorities
ציבוריים למוסדות 270308609בניינים 806Buildings for public and government

בשירותי והשקעות institutions(ממשלתיים and investments
inחברה social services

אנרגיה מקורות 413549Developmentפיתוח of energy sources
שונים 104115463מפעלים 246Various establishments
חובות 12,63812,30116,783פירעון 19,840Debt repayment

למחקר הלאומית 2132Nationalהמועצה Council of Research
andולפיתוח Development

תקציבי חוזר הון
10Budgetary working capital

הכל סן  עסקיים 2,3781,1431,385מפעלים 1,536BUSINESS ENTERPRISES 
TOTAL

האוצר 2520100מפעלי 96Treasury projects
השיכון 1,113מפעלי

Housing projects
התקשורת 864103מפעלי 101Communication enterprises

ישראל מקרקעי 7088051,091מינהל 982Israel Lands Authority
וחדרה יפו 659ומל' 11Yafo and Hadera ports

והייצור העבודה לפריון 141214המכון 14Israel Institute of Productivity
הממשלתי הסחר 42629768§חשבונות 332Government trade accounts

1 Accountant General's report.
2 Updated up to October 1992.
3 For changes in the definitions of items. see introduction.
4 Excluding expenditure depending on income.
5 Incl. expenditure on higher education.
6 Incl. surplus or deficit for the equalization of fuel prices.
7 Includes transfers to the National Insurance Institute.

הכללי. החשב nn
.1992 לאוקסובר מעודכן 2

מבוא. ראה הסעיפים, בהגדרות שינויים 3

כהכנסה. מותנות הוצאות כולל a
גבוהה. להשכלה הוצאות כולל 5

דלק. למחירי ההשוואה בקרן גדעון או עודף כולל 6

לאומי. לביטוח למוסד העברות כולל 7
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GOVERNMENT
ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

BALANCE OF ASSETS AND
LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

הממשלה של והתחייבויות נכסים
והתחייבויות זכויות מאזן

הממשלה של
NIS million, at current prices; 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ש"וו, מיליוני

31 XII
1991 1991 1990 1989 1988 1987

Current balance noiein |TN1>n

שו0פות 6,8605,595Current§4,3924,8755,5547,286זכויות assets
שוססות 3,6603,971Current§2,9172,8834,1403,930התחייבויות liabilities
שוטף במאזן 1,4751גירעון ,9921,4143,3563,2001,624Deficit of current balance

ojinnbalanceMonetary!1המאזן

Assetsזכויות
167142190155236247Stockמלאי

חכלרולוואותופיקדונות 7015,85619,08129.61635,80242,48750,699Loans anddepositstotal
צמודות לא 6447316327291,0931,078Nonlinkedהלוואות loans

למדד צמורות 11,27414,63515,97318,70321הלוואות ,84826,863Loans linked to the C.P.I
לצרכן המחירים
צמודות 3,7753,48412,02116,23419,45022,707Loansהלוואות linked to the

דו/ץ rateלמטבע of exchange
לבנייה ביניים 110'D90102921337102,827Inteirm financing for building

בנאמנות שנמסרים 138231359443489930Assetsנכסים placed in trust
הכל סך ■ במניות 160210270291724749Investmentהשקעות in securities  total

וחג "עור ,111345Agricultureחקלאות, forestry and fishing
מסרור כרייה, ,76104133152566563Industryתעשייה. mining, trade

andושירותים services
42222111Constructionבינוי

עיסק"ם ושירותים 1215476987122Financesפיננסים and business services
ותקשורת1 565656565647Transportתחםרה and communication1

ומים 111111111111Electricityחשמל and water
Other_איור

שונות 6046189751,003231279Variousזכויות assets
ישראל בנק מניות 606060606060Investmentהון in Bank of Israel

shares
חונ"0 חוב בשטרי 490656Investmentהשקעות in capital notes

מונטרי ,80,62289,231103,474120גירעון 161141,319159,269Monetary deficit
הכל 97,697109,675135,036157,948186,746215,716TOTALסך

Liabilitiesהתדו"בויות
פנים 67,09580,850100,608120,515144,188171,546Internalמלוות loans
חוץ 27,80426,53132,18335,45140,69942,461Foreignמלוות loans

ב>1וחי בגין 2,7982,2942,2441,9821,8591,709Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency
הגל 97,697109,675135,035157,948186,746215,716TOTALסן

Guarantees

Mutually offsetting accounts מקבילים mmtun
2,825 3,900 2,538 2,160 1,731 1,979 ערבויות

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. debentures and shares of the "Bezeq" company, that

were allotted to the State in return for the property that were
transferred to the company.

הכללי. j&nn nn :11|70n
למחנה שהוקצו בזק התקשורת חברת של ומניות חוב איגרות כולל 1

לחבוה. שהועברו הנכסים תמורת
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GOVERNMENT EMPLOYEES
GOVERNMENT EMPLOYEES1,
BY MINISTRIES AND THE
ISRAEL POLICE
31 III each year, unless otherwise stated

מדינה עובדי
המדינה1, עובדי מצבת
ומשטרת משרדים לפי

ישראל
אחרת צוין בן אם אלא שנה, כל במרס 31

198721988198931990199131 XII
1991

31 XII
1992

הכל 74,45376,040TOTAL§74,57870,43171,67671,47672,924סן
הכל סך  מרינה' 54,03349,86750,55750,17451,53252,46053,549Governmentemployees1totalעובדי
הממשלה ראש 788728719764723786860Primeמשרד Minister's Office

האוצר 6,7906,8526,9317,1367,1287,2507,307Ministryמשרד of Finance
הסביבה' לאיכות 98145198Ministryמשרד of Environment4

והתשתית האנרגיה 255263257260252254254Ministryמשרד of Energy and
Infrastructure

הבינ1ח1\ 2,2692,2352,2232,1642,1222,1042,067Ministryמשדד of Defence
והשיכון הבינוי 2,2472,2012,1712,1432,1712,1792,076Ministryמשרד of Construction 81

Housing
הבריאות 19,62420,01020,87821,70722,44622,87423,545Ministryמשרד of Health

דתות5 לענייני 293289278268471507505Ministryמשרד of Religious Affairs5
החוץ 871854883882864872898Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות החינוך 2,6802,7542,7272,7962,8002,9102,946Ministryמשרד of Education 8c Culture
החקלאות 2,5452,4832,4112,4112,3492,3742,427Ministryגזשרר of Agriculture

ישראל מקרקעי 493526563581640662674Israelמינהל Lands Authority
ולתכנון לכלכלה 45504445505450Ministryהמשרד of Economy and

Planning
והטכנולוגיה8 המדע 56535064574953Ministryמשרד of Science

and Technology6
המשטרה 29353743495248Ministryמשרד of Police
המשפטים 2,0082,0022,0132,1232,2212,2922,423Ministryמשרד of Justice

והרווחה העבודה 4,1133,9993,8033,7213,6993,6723,720Ministryמשרד of Labour and Social
Welfare

הפנים 774749814823852885954Ministryמשרד of the Interior
העלייה לקליטת 428424415478667662664Ministryמשרד for Absorption of

Immigration
התחבורה 895889869806894905920Ministryמשרד of Transport
ישראל3 1,5561,4951,450Israelרכבת Railways3
התיירות 0214223237234238234239Ministryשרד of Tourism

והמסחר התעשייה 737655646627610614586Ministryמשרד of Industry and Trade
התקשורת*' 4,32398138142131124135Ministryמשרד of Communication2■4

הכל 0ך ■ ישראל 21,99322,491Israel§20,54520,56421,11921,30221,392משטרת Police Force  total
D'lOlyj17,43417,43617,92018,02118,043§18,57519,031Policemen

הסוהר בתי 3,1113,1283,1993,2813,3493,4183,460Prisonשירות staff

1 See detailed explanation in the introduction.
2 Since 1 988 Postal Services, the Post OfficeBank, the Philatelic

Services and their personnel have not been included among
government employees.

3 Since 1 990,workers of Israel Railways have not been included
among Government employees.

4 The Ministry was established in 1990 and posts from the
Ministries of the Inteiror and Health were transferred to it.

5 As of 1991 ,the Moslem Department, which had not previously
belonged to the Civil Service, was included.

6 Till 1989  Ministry of Science and Development'.

במבוא. מסורסת הגדרה ראה
כלולים אינם הבולאי, והשירות הדואר בנק הדואר, שירותי עובדי מ1988

המדינה. ביןעובד1 עוד
המדינה. עובדי בין עוד כלולים אינם ישראל רכבת עובדי ב1990 החל

הפנים ממשרדי משרות אליו והועברו 1990 בשנת הוקם המשרד
והבריאות.

עובדי בן קודם נכללה שלא המוסלמית, המחלקה כולל בי199 החל
המרינה.

והפיתוח. המדע משרד ■ 1989 עד
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GOVERNMENT EMPLOYEES,
BY PROFESSIONAL GRADATION

31 III each year, unless otherwise stated

מדורגים, מדינה עובדי
מקצועי דירוג לפי

אחרת צוין גן אם אלא , שנה גל במרס 31

1985M986198721988198931990199131 XII
1991

31 XII

1992

הכל 24,63824,27223,95923,81524,21724,38125,19425,99427,127TOTALסן

2,3472,3932,4942,5012,5792,6042,8222,8003,046Physiciansרופאים

וטרינריים 787077767470717675Veterinaryרופאים surgeons

ביוכימאים

ומיקרוביולוגים

760760740739751770777782834Biochemists and
microbiologists

116111989999112110117123Pharmacistsרוקחים

המשפטי הבירות 815811673703729752786803878Workersעונדי of judicial services

החברה במדעי אקדמאים
והרוח

4,0783,9814,0144,0194,1024,2754,3764,6034,940Academic workers in social
sciences and humanities

1,8611,8111,7501,7141,7431,7021,7231,7791,875Engineersמהנדסים

הוראה* 1,9551,7551,7241,6881,6911,6831,6961,7881,827Educationalעובדי staff4

סוציאליים 1,0161,0291,0389849941,0009849921,005Socialעונדים workers

7,5967,7577,7087,7157,8628,1898,6419,0179,310Nursesאחיות

240254230214212223237270270Physiotherapistsפיזיותרפיסטים

264255259265276275287279274Journalistsעיתונאים

וטכנאים 2,2792,0661,9581,8561,8301,7781,7361,7311,718Practicalהנדסאים engineers and
technicians

טכניים 570545522537522180166153143Technicalמקצועות ocupation5

(מקצסים)5

פאוהרפוא"ם 34414492139148159174182Paramedicalעונדים workers

רנטגן 221226220214208219224221226Xrayטכנאי technicians

מחקר 408407410399406401399409401Researchעוכרי workers

1 As of 1986, the workers of the Office Mechanization Center
of the Ministry of Finance have not been included among
government employees; see introduction.

2,3 Seenotes 2 and 3 to Table 20.11.
A Excl. teachers and kindergarten teachers.
5 As of 1983  new professional gradation.

כלולים אינם האוצר tk/ojh/ thud למיכון המרכז עובדי נ1986, החל 1

המדינה. עובדי בין עוד
.20.11 ללוח 3,2 הערות ראה 3,2

וגננות. מורים כולל אינו 4

חדש. מקצועי חיוג  מ1983 6
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GOVERNMENT EMPLOYEES,
ACCORDING TO STANDARD
GRADE
31 III each year, unless otherwise stated

המדורגים מדינה, עובדי
האחיד הדירוג לפי

אחרת צוין כן אם אלא שנה, כל במרס 31

י1970דרגה י1980 י19881989י1987'1985 1990199131 XII
1991

31 XII
1992Grade

כולל 43,71839,12332,60930,07426,05226,34025,79326,33826,4666,422GRANDסך TOTAL
הכל סך  34,80833,65028,85225,81321,69121,89421,45022,15322,7823,146Permanentקבועים  total

32,01322,30310,1651,478539367486572503439IXIV2איד
1,2134,0545,9396,0603,3762,0361,5771,5051,7321,801XVסין
08152,3924,6745,8026,7505,4264,5473,9293,6523,656XVIז

4352,0402,8744,5433,7525,1455,0015,3155,4665,061XVIIייז

2191,5232,2092,8702,7043,4423,8034,0994,2984,733XVIII'וו

10'948091,5642,1451,8572,1642,5072,9103,1063,191XIX1
13638731,4391,3291,5521,5521,6661,7501,894XIX2'ס2

191264038487909981,1361,2171,2861,344XXכ
40117447415527578660695701XXIכא

34140118159167176173210XXIIכנ

41617896104121116XXIIIXXIVכגכד
וחוזה 8,9105,4733,7574,2614,3614,4464,3434,1853,6843,276Temporaryארע"ם and

הכל 0ך  0specialיוחד contracttotal
ארעיים3 8,5885,1853,7164,1734,2984,3404,1903,9983,4503,015Temporaryעוברים workers3

מיוחד* 322288418863106153187234261Specialחתה contract4

אחוזי cPercents
הכל 0ך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Permanentקבועים  total

92.066.335.25.72.51.72.32.62.21.9IXIVאיד
03.512.020.623.515.69.37.46.87.67.8XVו

02.37.116.222.531.124.821.217.716.015.8XVIז

1.26.110.017.617.323.523.324.024.021.9XVII.ז

0.64.57.711.112.515.717.718.518.920.4XVIII'וו

10'0.32.45.48.38.69.911.713.113.613.8XIX1
20'1.13.05.66.17.17.27.57.78.2XIX2

0.10.41.43.33.64.55.35.55.65.8XXכ

0.10.41.71.92.42.73.03.13.0XXIכא

0.10.50.50.70.80.80.80.9XXIIכב

0.20.30.40.40.50.50.5XXIIIXXIVכגכד

1 See explanation in introduction.
2 Since 1986  grade XIV only.
3 Between 19721979  as annual average; between 1980 and

1991, data refer to March 31 of each year; one should be
cautious in comparisons.

4 According to overall salary. Workers on special contracts
according to grades are included with the corresponding
grades. As of 1977 incl. workers without gradation.

במבוא. הסברים ראה
בלבד. 'ד לדרגה מתייחס מ1986

הנתוניםמת"ת 19911980 השנים בין שנתי: כממוצע  19721979 בין
בהשוואות. להיזהר יש שנה: כל במרס ל31 סים

בדר* נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת לפי
דירוג. ללא עובחם גם כולל ב1977 החל גותהמתאימות.
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FINANCES OF LOCAL AUTHORmES

INCOME, EXPENDITURE, AND
SURPLUS OR DEFICIT IN
ORDINARY AND EXTRAORDINARY
BUDGETS OF LOCAL AUTHOR
ITIES, BY MUNICIPAL STATUS
NIS thousand

המקומיות הרשויות נ0פ"
ועודף והוצאות, הכנסות

בתקציב גירעון או
של רגיל ובלתי רגיל
המקומיות, הרשויות
מוניציפאלי מעמד לפי

ש"ח אלפי

הכל 1oמקומיות nixvinאזוריות מועצות
TotalMunicipalitiesLocal councilsRegional councils

שינויבסחירים >M<שינויבמחירים >*,DTnm>\W "/0'noj.nm .tf
ריאלO'OO/UI11ריאלי'D'DOIWריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפים
Current"/ realCurrent"/ realCurrent"/>< realCurrent/ real
pirceschange1pirceschange1pirceschange1pirceschange1

Incomeהכנסות
1963/645441851963/64
1975/769.6 6954855.511525.39515.21975/76
1976/770.2 9356500.21571.71280.21976/77
1977/783.3 1,3339223.52222.31897.11977/78
1978/795.9 2,1471,4755.13452.332713.71978/79
1979/804.1 4,0192,7743.66631.65828.81979/80
1980/814.7 9.8366.7624.31,6255.01,4496.51980/81
1981/820.2 20,86514,3552.93,4718.53,0395.61981/82
1982/833.4 45,74730,3936.77,9841.47,3706.61982/83
1983/842.9 121,62479,266Al22,2471.820,1110.31983/84
1984/853.6 591,362397,4440.6102,8738.491,04510.31984/85
1985/861.3 1,984,4681,352,7072.7325,0934.6306,6681.71985/86
1986/8723.3 3,186,8832,239,74927.1512,93621.2434,1988.81986/87
1987/8819.3 4,481,6163,167,40720.1709,11117.2605,09818.21987/88
1988/893.1 5,425,8583,725,0930.2911,6059.5789,16011.11988/89
1989/909.2 7,053,6124,835,5879.01,257,58215.8960,4432.21989/90
1990/910 8,299,5585,592,0391.71,536,7713.81,170,7493.61990/91

Expenditureהוצאות
1963/645542851963/64
1975/768.5 7014906.611513.69612.81975/76
1976/772.1 9616712.01603.61300.81976/77
1977/784.4 1,3869684.52251.81937.51977/78
1978/7910.4 2,3281,63010.73615.533714.81978/79
1979/801.6 4,4733,1590.77010.66136.81979/80
1980/814.8 9,9466,8936.61,6141.31,4390.51980/81
1981/823.5 21,59214,7811.73,66516.13,14614.41981/82
1982/830.9 49,48333,2121.08.4982.17,7738.71982/83
1983/841.9 138,08290,3150.725,0917.822,6766.61983/84
1984/856.5 741,951507,28711.3129,1032.0105,5617.81984/85
1985/8612.1 2,161,9151,452,53613.6375,57212.2333,8084.71985/86
1986/8715.7 3,257,7012,229,89117.8566,25315.8461,5576.31986/87
1987/8821.6 4,657,3543,241,71223.8788,17018.1627,47215.41987/88
1988/897.8 5,892,7974,011,8165.41,043,51012.8837,47113.61988/89
1989/903.6 7,271,0574,915,1872.91 ,350,8978.71,004,9730.81989/90
1990/912.8 8,799,0265,963,5373.11 ,633,51 12.71,201,9791.61990/91

() גירעון או orעודף deficit ()Surplus
11963/64ן_1963/64
1975/766511975/76
1976/772621321976/77
1977/785346341977/78
1978/7918115516101978/79
1979/8035330925191979/80
1980/8133524854331980/81
1981/82727^261941071981/82
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
1988/89466,939286,723131,905^8,3111988/89
1989/90217,44579,60093,31544.5301989/90
1990/91499,468371,49896,74031,2301990/91

As against previous year; at current prices, with deductions
according to the changes in the Consumer Price Index. The
percent change for 1987/88as against 1 986/87was computed
without Petah Tiqwa, due to the lack of data for 1986/87

נשינו1 מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת: שנה noiitr 1

986/87ו לעומת 1987/88 השינוי אחוז לצרכן. המחירים במרד שחל
שנת עבור נתונים ממנה נתקבלו שלא מפני תקוה, פתח ללא חושב

.1986/87
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"עוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות
מוניציפאלי ומעמד

ש"ח אלסי

הכל TotalMunicipalitiesסך

שוטפים cnr'nm.IVV) שוטפים0/" (IVli.במחיחם 14
At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי

"k real"/>< real
1989/901990/91change11989/901990/91change

כולל 7,053,6128,299,51004,835,5871.7סן 5,592,039
מקור

הכל סך  רגיל 5,257,5086,477,8894.73,612,9326.3תקציב 4,519,027

הכל 0ך  עצמיות 3,377,3184,192,4275.52,669,3276.2הכנסות 3,337,717
כללית ארנונה 2,039,1022,544,5436.01,686,88265מזה: 2,114,816

שירותים ודמי 549,862681,3815.3400,7467.5אגרות 507,080
140,199204,66024.096,05230.8השתתפויות 147,883

ומפעלים 514,423620,3452.5416,2931.8רכוש 498,603
הכל סן  מועברות 4,7886,40013.64,1769.9הכנסות 5,404

הכל 0ך  ממשלה 1,742,8142,247,1429.5885,94010.8השתתפות 1,155,770
כללי 607,681804,52312.5166,59517.2מענק 229,758
1,135,1331,442,6198.0719,3459.4מיוערת2 926,012

חינוך 752,746957,4598.1437,6929.5מזה: 563,991
321,792378,9610.1249,5930.5רווחה 292,290

הרגיל התקציב לאיזו) 132,58831,91879.553,48966.6מלוות 21,035
הכל סן  רגיל בלתי 1,796,2041,821,67113.81,222,65525.5תקציב 1,072,112

וממוסדות מהאוצר מבנקים, 795,762718,99923.2512,29333.9מלוות 399,112

ממשלה 272,272398,68324.4100,25819.3השתתפות 140,739
בעלים 225,303234,00711.8210,29711.9השתתפות 217,990

מוסדות 110,287155,84320.158,68721.8השתתפות 84,122
רגיל מתקציב J5.752,57461.6^58,72637,521הקצבה 23,750

וכוי) הרשות (קרנות 333,754276,61829.6288,54639.2אחר 206,399

7111■■

הכל סן  רגיל 5,257,5086,477,8894.73,612,9326.3תקציב 4,519,927

כללי ומענק 2,716,9703,429,6827.21,879,2617.4מסים 2,374,845
הכל סך  מקומיים 411,773508,1414.8325,3884.0שירותים 398,447

144,027189,58511.8121,61213.5תברואה 162,490
ובי0חון 10,20124,282102.24,288163.4שמירה 13,292

ובניין 50,11685,09844.337,06747.0תכנון 64,124
ציבוריים 69,19284,3543.653,07510.2נכסים 68,849

138,287124,82223.3109,34630.3אחר 89,692
הכל סך  ממלכתיים 1,415,1431,750,1245.1897,5936.2שירותים 1, 122,055

ותרבות 1,043,3091חינוך ,299,7765.8614,4267.7 778,882
350,911423,3522.5270,6982.4רווחה 326,233

וכוי) דת (בריאות, 20,92326,9959.612,43915.7אחר 16,938
546,282712,29610.8434,79412.0מפעלים 572,993

קודמות משנים 34,75245,72711.822,43815.7העברות 30,551
הרגיל התקציב 132,58831,91879.553,48866.6מלוותלאיזון 21,035

לצרכן. המחירים במדד בשינוי מנוכים ש/טפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה לעומת 1

היהודית. הסוכנות השתתפות כוללים 1989/90 לשנת הנתונים 2
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INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE
AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

אזוריות מועצות
Regional councils

.WV) .it,
ריאלי'

"/ real
change1

שוססים במחירים
At current pirces

1990/91 1989/90

ni'Dipo nwvin
Local councils

ריאלי'
"/ real

change1

cduiiu on'nnn
At current pirces

1990/91 1989/90

GRAND TOTAL

INCOME TO ORDINARY
BUDGET TOTAL

Own income  total
Thereof: General arnona

Services fees
Participations
Property and enterprises

Transferred income  total
Government participation  total
General grant
Earmarked2
Thereof: Education

Welfare
Loans forbalancing of ordinary budget

INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGET  TOTAL
Loans from banks, the
treasury and institutions

Government participation
Owners' participation
Patricipation of institutions
Allocation from ordinary budget
Other (municipality fund, etc.)

INCOME TO ORDINARY
BUDGET TOTAL

Taxes and generalgrant
Local services  total
Sanitation
Guarding and safety
Planning and building
Public assets
Other
Government services  total
Education and culture
Welfare
Other (health, religion, etc.)
Enterprises
Transfers from previous years
Loans forbalancing of ordinary budget

3.6 1,170,749

1.0

0.8
5.5
3.1
1.7
8.4

41.4
4.6
3.8
5.4
,4.2
1.5

91.6

17.6

26.4

846,777

369,628
157,032
102,800
27,323
25,260

100
474,131
232,292
241,839
190,629
27,110
2,918

323,972

137,932

960,443
Sources

726,345

3.8 1,536,771 1,257,582

311.688
126,437
90,133
22,822
19,793

145
385,096
190,210
194,886
155,474
22,694
29,416

234,098

92,703

2.8 1,111,184

4.0
2.6
3.0
17.3
4.6
63.0
11.2
16.0
5.7
5.4
2.2

86.4
6.6

19.0

485,082
272,695
71,500
29,454
96,482

896
617,241
342,473
274,768
202,839
59,561
7.965

425,587

181,955

918,231

396,303
225,783
59,005
21,325
78,337
467

471,778
250,876
220,902
163,583
49,505
49.683

339,351

190,766

70,860121,68345.9101,154136.26114.4

10,79212,1984.04,2143,81923.0
32,17046,87223.819,43024,8498.7

5,23912,816107.891395511.1
29,52450,06344.115,68420,1569.2

Purpose
918,2311,111,1842.8726,345846,7771.0

479,450618,4159.6358,259436,4223.5
40,33555,02815.946.05054,6660.9
13,19616,3195.19,21910,7760.7
1,2213,941174.24,6927,04927.6

8,78714,83943.24,2626,13522.3

9,0668,22622.97,0517,27912.3

8,06511,70323.320,82623,4274.4
257,037315,5334.3260,543312,5361.9

202,471248,6314.3226,412272,2632.2
53,01464,6203.627,19932,4991.5

1,5522,28224.96,9327,7744.7
86,760105,6513.524,72833,65215.6

4,9658,59247.07,3496,58323.9
49,6847,96586.429,4162,91891.6

ו As against previous year; at current prices with deduction according to changes in the Consumer Pirce Index
z I ne data lor 1989/90 include also the contribution of the Jewish Agency.
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מעמד ולפי ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות
מוניציפאלי

ש"ח אלפי

הכל Totalnin'vMunicipalitiesסך

o'soiu D'l'nnn>\V\U 0/00'Ddiu DTnra.IVV) 0/o
At current prices1ריאליAt current prices'ריאלי

"/>< real"/a real
'1989/901990/91change11989/901990/91change1

כולל 7,271,0578,799,0262.84,915,1873.1סך 5,963,537

הכל סר  רגיל בתקציב 5,587,3776,928,789הוצאות
D

5.4
ונ

3,828,2917.3 4,835,799

ומשכ1רת 2,157,5942,700,0776.31,535,0497.7שכר 1,945,493
לפעולות 1,951,7502,388,7474.01,243,9335.3הוצאות 1 ,540,987

ותרומות 831,8121,049,7527.2580,51610.1השתתפויות 751,948
חדפעמיות 111,733164,67125.274,35517.4ה1צאות 102,760

הכלי סך  מלוות 534,488625,5400.6394,4386.5פירעון 494,61 1
קרן תשלומי 103,581199,94264.069,54798.7מזה: 162,637

ריבית 79,536131,29540.353,27443.0תשלומי 89,684
הצמדה 379,145423,7475.0281,4590הפרשי 331,174

הכל סך  רגיל בלתי בתקציב 1,683,6801,870,2395.61,086,89611.8הוצאות 1,127,738

פיתות 982,2351,188,7552.8695,2662.1ענודות 800.870
וציוד 61,783100,66438.436,6530.8מכונות 43,491
הון 82,48386,13011.369,13018.4העברות 66,371

וקרקע בניינים 22,11120,95219.519,99914.6רכישת 20,091
535,008473,73824.8265,84837.1אחר3 196,915

הכל סך  רגיל בתקציב 5,587,3776,928,789הוצאות
j"

5.4
וד

3,828,2917.3 4,835,799

750,045920,4524.3455,3766.3הנהלה4 569,544
הכל 0ך  מקומיים .1,479,3971,822,5634.71,106,9427שירותים 1 1,395,925

583,947709,7433.3457,9965.5תברואה 568,722
ובינוחון 97,286150,27331.362,96440.3שמירה 103,957

ובנייה 120,019150,5326.693,0996.5תכנון 116,715
ציבוריים 460,071537,4610.7334,8671.9נכסים 401,433

זכו) עירוני (פיקוח 218,074274,5547.0158,01610.3אחר 205,098
הכל סל  ממלכתיים 2,703,9143,348,9675.21,794,9547.8שירותים 2,278,373

ותרבות 2,019,8442,500,8325.21,286,6488.7חינוך 1 ,644,846
554,208682,2204.6429,4524.8רווחה 529,844

וכוי) דת (בריאות, 129,862165,9158.578,85411.7אחר 103,684
480,711611,8558.1356,3369.4 458,809

אחרות 173,310224,95110.3114,6831.4הוצאות 133, 148
הכל סך . רגיל בלתי בתקציב 1,683,6801,870,2395.61,086,89611.8הוצאות 1,127,738

הכל 0ך  493,464621,2657.0332,5901.0שירותיםמקומיים 387,518
תברואה 68,25486,5087.725,94220.1מזה: 36,683

וביטחון 24,48026,7207.313,96914.4שמירה 14,078
ציבוריים 352,716440,5796.1254,7641נכסים .9 294,077

הכל 0ך  ממלכתיים 385,086452,1460.2256,5077.4שירותים 279,506
ותרבות חינוך 351,618388,5324.6208,2842.4מזה: 239,352
הכל סך  170,510266,35632.7142,38334.0מפעלים 224,481
אחרות 634,620530,47229.0355,41643.5הוצאות 236,233

לצרכן. המחירים נמדד בשינוי מנוכים שוספים במחירים והוצאות הכנסות קורמת; שנה לעומת
ידוע. לא כולל 2

ידוע. ולא מלוות פירעון מינהל, הוצאות כולל 3
יתר. משיכות על ריבית כולל 4
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EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND
PURPOSE OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

נזקומיות nftuiDאזורות jj/XV'O
Local councilsRegional councils

שוטפים שינויבמחירים ■K,שונופים שינויבמחירים >x<

At current pirces'ריאליAt current pirces1ריאלי
Vo real"/ real

1989/901990/91change11989/901990/91change1

1,350,8971,633,5112.71,004,9731,201,9791.6GRAND TOTAL
Type

991,0321,208,0893.6768,054884,9002.1EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

388,342471,9583.3234,203282,6262.5Wages and salary
361,289447,8175.3346,528399,9441.9Expenditure for activities
150,912176,8150.5100,384120,9892.4Participations and donations
20,49440,56968.216,88421,3427.4Nonrecurrent expenditure
69,99570,93013.970,05559,99927.2Repayment of loans  total2
22,42323,61110.511,61313,6940.2Thereof: Payment of principal
16,45925,75432.99,80315,85737.4Payment of interest
47,30349,11611.850,38343,45726.7Linkage of differentials

359,865425,4220.4236,919317,07913.7EXPENDITURE ON DEVELOPMENT
TOTAL

152,726238,72132.8134,303149,1645.6Development
11,25019,54947.613,88037,624130.3Machinery and equipment
4,1584,13615.59,19515,62344.4Capital transfers
1,56240677.955045529.7Acquisition of real estate

190,169162,61027.478,991114,21322.8Other3
Purpose

991,0321,208,0893.6768,054884,9002.1EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET  TOTAL

194,377235,0132.7100,292115,8951.8Administration4
225,060259,3742.1147,395167,2643.6Local services  total
84,77894,4225.441,17346,5993.8Sanitation
14,40021,70328.019,92224,6135.0Guarding and safety
17,99623,0578.98,92410,7602.4Planning and building
86,09596,6204.739,10939,40814.4Public assets
21,79123,5728.138,26745,8841.9Other (municipal supervision etc.(
468,738563,7952.2440,222506,7992.2Government services  total
364,828434,1501.1368,368421,8372.7Education and culture
81,277100,9665.543,47951,4100.5Welfare
22,63328,6797.728,37533,5520.5Other (health, religion etc.(
77,46497,3386.846,91155.70S0.9Enterpirses
25,39352,56975.933,23439,2340.3Other expenditure
359,865425,4220.4236,919317,07913.7EXPENDITURE FROM EXTRAORDI

NARY BUDGET  TOTAL
86,008125,35523.874,866108,39223.0Local services  total
20,90031,96529.921,41217,86029.1Thereof: Sanitation
3,6984,99014.66,8137,6524.6Guarding and safety

56,85176,68714641,10169,81544.3Public assets
70,534700,54221.155,04572,0985.5Government services  total
58,40289,14929.748,93260,0314.2Thereof: Education and culture
13,67529,91285.814,45211,9632a 7Enterpirses  total

189,648169,61324.089,556124,62618.2Other expenditure

1 As against previous year; at current prices with deduction according to changes in the Consumer Price Index.
2 Incl. not known.
3 Incl. administrative expenses, repayment of loans and not known.
4 Incl. interest on overdraft.

597 /j/'o//7onni'ienni n>n/oon



FINANCES OF TOWN ASSOCIATIONS

INCOME, BY SERVICE AND
SOURCE, AND EXPENDITURE,
BY SERVICE AND TYPE IN
TOWN ASSOCIATIONS1
NIS thousand

ערים איגודי כספי
שירות לפי הכנסות,
לפי והוצאות, ומקור
באיגודי וסוג שירות

ערים1
ש"וו אלפי

שי0י 0/o

ריאלי1989/901990/912§
"/>< real
change2

At current prices שוטפים במחירים
כולל סן  3145,7073153,64510.4INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

Serviceשירות
52,99169,42411.3Fireכבאות extinguishing

ותברואה 85,73976,86923.8Sewageביוב and sanitation
 ו0רינרי 9681,55236.2Veterinaryשירות services 
מטבחיים slaughterhousesבתי
הסביבה 5,9645,74918.1Environmentalאיכות protection

1212Waterמים
חולים Hospitalsבתי

הכל סן  רגיל 123,167151,6414.6Ordinaryתקציב budget  total
הכנסה Sourceמקור of income

הרשויות .76,393השתתפות 94,5344.6Participation of local authorities
הממשלה 23,26531,96616.7Participationהשתתפות of government

עצמיות* 23,50825,1419.1Ownהכנסות income4
רגיל בלתי 22,5402,00492.4Extraordinarybudgetתקציב

כולל סך  3145.0383153,7559.9EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL
Serviceשירות

54,20869,59310.9Fireכבאות extinguishing
ותברואה 83,57577,13921.6Sewageביוב and sanitation

 וטרינרי 9911,31913.1Veterinaryשירות services 
מנובחיים slaughterhousesבתי
הסביבה 6,2275,64723.0Environmentalאיכות protection

11130.4Waterמים
חולים Hospitalsבתי

ההוצאה Typeסוג of expenditure
הכל 0ך  רגיל 121,395148,7374.1Ordinaryתקציב budget  total

ומשכורת 47,07459,6647.7Wagesשכר and salary
לפעולות 57,77363,3706.8Expenditureהודאות on activities
andוהשתתפויות participation

חדפעמיות 1,7158,267309.6Nonrecurrentהוצאות expenditure
מלוות 14,83317,4360.1Repaymentפירעון of loans

הכל סל  רגיל בלתי 23,6435,01862.0Extraordinarybudgetתקציב total
פיתוח 20,29932798.6Developmentעבודות

ואחר5 ציוד 3,3441,18170.0Acquisitionרכישת of equipment and
other5

Excl. 5 town associations, whose budgets are included in the
budgets of local authorities  see introduction.
As against previous year; income and expenditure at current
prices are deflated by the change in the Consumer Price Index.
Incl. estimates for associations that did not submit their reports.
From interest and from sale of services and property.
Inct. repayment of loans.

מקומיות רשויות בתקציבי כלולים שתקציביהם ערים איגודי 5 כולל לא
מבוא. ראה 

בשינוי מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה לעומת
לצרכן. המחירים במדד

שלהם. הדוחות את הגישו שלא האיגודים עבור אומדנים כולל
ורכוש. שירותים וממכירות מריבית

מלוות. פירעון כולל
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ציבורי סדר

המשטרה ידי על שנרשמו עבירות על ראשונה
מהסוגים המשפ0 בבתי ושנתבררו רציניות") ("עבירות
השלום, משפנ1 בתי מחוזיים, משפ0 בתי הבאים:

הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום משפ0 בתי
הס00יס0"ם בעיבודים נכללו קודמות, בשנים
על פליליים משפטים גם והרשעות האשמות של
שדיווחים ההאשמות, בפנקס נרשמו שלא עבירות
משפסים המשפנו. בתי ממזכירויות נתקבלו עליהן

כלולים. אינם קלות תנועה עבירות על
המשטרה של פליליים אירועים חקירה: תיקי
תיק סגירת של המקרים ניכוי לארור ועוונות) (פשעים
בלוחות מופיעים חקירה תיקי על הנתונים במשטרה.

.21.141 21.3
כתב הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
יכולה עבירה עבירה. ביצוע על אחד אדם כנגד אישום

אחד. חוק סעיף מאשר יותר של הפרה להיות
משפט בית תיק חינה הספירה יחידת האשמה:
אישום לכלול יכול משפט בית תיק אחד. נאשם לגבי
תיק כל אדם. אותו כנגד אחת בעבירה מאשר ביותר
אירועים מספר בו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה
שונים. ובמקומות שונים במועדים שבוצעו פליליים
השנה, במשך אחת מפעם למעלה שהואשם אדם
המשפט בית תיקי כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל

הנחקרת. השנה במשך הואשם שבהם
שהוגשה בהאשמה אדם של בדין חיוב הרשעה:
חיוב כל נחשב כהרשעה אחד. משפט בית בתיק נגדו
השנה, במשך אחת מפעם יותר שהורשע אדם בדין.
חו"ב שבהן ההרשעות כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל

שונים. בתיקים השנה במשך בדין
אישום לכלול יכול משפט בית תיק העבירה. םוג
בעיבודים אחד. חוק סעיף מאשר יותר של בהפרה
לפי אלה במקרים העבירה סוג נקבע הסטטיסטיים
כולה, ובהרשעה בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף
בהתאם לנאשם הצפוי המכסימלי העונש מבחינת

לחוק.
שהיה הפליליות העבירות סיווג עודכן ב1979,
זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה נהוג
ישראל, משטרת של בשימושם הנמצא אחיד, סיווג
עדכון נוספים. וגופים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
כלפי בעבירות בעיקר שינויים, מספר הצריך הסיווג
המוסר. כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי, הסדר
לחדש הישן מהסיווג מעבר למפתח נוספים הסברים
.1980 ,3 מסי מוסף ■ לישראל סטטיסטי ירחון ראה
פליליות עבירות על שהורשעו אנשים עבריינים:
השנה במשך שהורשע אדם השנה. במשך רציניות
פעם זו בסטטיסטיקה נכלל אחת, פעם מאשר יותר
העבירה לפי הינו העבירה סוג לפי המיון בלבד. אחת

סיכום לוחות
והסברים הגדרות

ציבורי סדר על ההוצאה
הממשלה משרדי הוצאות את כוללות הוצאות
הלאומיים המוסדות לאומי, לביטוח המוסד השונים,
ההסתדרות היהודית, הסוכנות של בישראל (ההוצאות
והרשויות היסוד) וקרן לישראל קיימת קרן הציונית,
עסקיים מפעלים של הוצאות נכללו לא המקומיות.
חלקית או מלאה בבעלות בע"מ, כחברות המאורגנים

אלה. גופים של
ההוצאות ציבורי: סדר על הממשלה הוצאות
הפנימי הסדר על בשמירה הקשורות ולמחקר לניהול
סוהר בתי אש, כיבוי משטרה, משפט, בבתי במדינה,

עבריינים. ושיקום למעצר אחרים ומקומות

ש/פטי0
שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
מקומיים, לעניינים המשפט בבתי השופטים כל וכן
הדין בתי שופטי  1969 בשנת והחל תעבורה שופטי

לעבודה.

דין עורכי
על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות יסוד
במרוצת הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
המספרים סמך על  1963 שנת מסוף השנה;
הדין עורכי בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו

הדין. עורכי בפנקס הרשומים

משפט בתי

21.3 בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
המשפט בתי פעולות את כוללים אינם 21.7 עד

הצבאיים.
הסברים המשפט, בתי על מפורטים נתונים
תיאור וכן הנתונים של העיבוד ושיטת מקורות על
מתפרסמים המשפט, במערכת העיקריים השינויים
שנה. מדי הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת

פלילית סטטיסטיקה
והסברים הגדרות

עד 21.8 בלוחות ואילך 1981 לשנת הנתונים .
בדרגה הפליליים המשפטים את משקפים ,21.10
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מלשכת  דין עורכי לגבי הרבניים; הדין בתי ממזכירות
ישראל ממשטרת  וסוהרים שוטרים ולגבי הדין עורכי

הסוהר. בתי ומשירות
עד 21.17 וכן 21.7 עד 21.3 בלוחות הנתונים
מזכירויות של ה000י00י הדיווח מתוך נלקחו 21.21
הדתיים, הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפ0, בתי
נציב ודו"רו לנוער החסות שירות המשטרה, מסה

הציבור. תלונות
מתוך מדגם על מבוססים 21.7 בלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים
בבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה

והמחוזיים. נלוים) להליכים (פרט השלום משפט
מתוך לקוחים 21.13 עד 21.8 בלוחות הנתונים
המרכזית ללשכה ישראל משטרת שסיפקה חומר
חומר התקבל 1977 שנת מאז לסטטיסטיקה.
וחבל שומרון יהודה, תושבי ממוכן. בקובץ המשטרה

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו עזה
ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים

עבריינות נפגעי

עבריינות נפגעי על סקר הוא הנתונים מקור
לסקר נלוה כסקר ,1990 באוקטוברדצמבר שנערך
סקרים מסוגו; השלישי הוא הנוכחי הסקר אדם. כוח
וב1981 ב1979 מקבילות בתקופות נערכו קודמים
לפרק במבוא אדם כוח סקר על נוספים פרטים (ראה

.(12
משקי של מייצג ארצי ממדגם התקבלו הנתונים
החודשים ל12 ומתייחסים בישראל היהודיים חבית
השוהים בסקר נכללו לא הסקר. עריכת שלפני
,1981 בסקר נפקדו לא הקיבוצים תושבי במוסדות.
בני יהיו שהנתונים כדי אולם, ;1990 בסקר נפקדו אך

בהם. נכללו לא הקיבוצים תושבי השוואה,
המשטרתית הפלילית שבסטטיסטיקה בעוד
הנתונים למשטרה, עליהן שדיווחו עבירות נכללו
אירועים גם הכוללים עבריינות", נפגעי יסקר של
יותר תמונה מציגים למשטרה, דווחו שלא פליליים

הפשיעה. היקף של רחבה

הגדרות
לפחות שנפגעו בית משקי שנפגעו: בית משקי
נספרו שנפגעו הבית משקי אחת. פלילית מעבירה
נפגעו. שבה עבירה של סוג בכל המפורט במיון
בית משק כל נמנה שנפגעו, הבית משקי בסיכום

בלבד. אחת פעם
היפגעות היתה שבהם האירועים כל עבירות:
בתקופה עליהם, דיווח הבית שמשק פליליות מעבירות

לראיון. שקדמו החודשים 12 של

בשנה הורשע שבה האחרונה בהרשעה ביותר החמורה
הנחקרת.

"קט1 נחשבו ,23.7.1971 עד וצעירים. מבוגרים
שטרם ונערים שנה 18 להן מלאו שטרם נערות נים"
ענישה (שפיטה, הנוער חוק שנה. 16 להם מלאו
לגבי הוחל בתשל"א1971, שהתקבל טיפול), ודרכי
מי היה קטין ,1975 באוקטובר מ1 בשלבים: נערים
קטין ,1977 באפריל 1 מאז שנה. 17 לו מלאו שטרם

שנה. 18 לו מלאו שטרם מי הינו
תשל"ח1978, (3 מסי (תיקון העונשין בחוק
שלא מי כי נקבע, ב28.6.1978 בכנסת שהתקבל
פלילית אחריות בר אינו שנים שלושעשרה לו מלאו
תשע לו מלאו שלא מי כי הקודם, הדין במקום 

החליטה ב20.6.1984, פלילית. אחריות בר אינו שנים
שמשמעותו העונשין, בחוק 19 מסי תיקון על הכנסת
הפלילית האחריות של המינימאלי הגיל הורדת

שנה. לשתיםעשרה שנה משלושעשרה
עבר ,1979 בשנת החל הסטטיסטיים בעיבודים
משפט בבית שנשפטו אלה הינם צעירים "נים
בשנים שנערכו הסטטיסטיים בעיבודים לנוער. שלום
מלאו שטרם נערים היו צעירים עבריינים קודמות,
שנה, 19 להן מלאו שטרם ונערות שנה 17 להם

נשפטו. שבה בשנה
שנערכו סטטיסטיים בעיבודים מועד. עבריין
סוף עד שהורשע עבריין כמועד נחשב קודמות, בשנים
הורשע אם גם יותר, או עבירות בשתי הנחקרת השנה
מועד עבריין ,1979 בשנת החל אחד. במשפט בכולן
בשתי הנחקרת השנה סוף עד שהורשע אדם הוא

יותר. או הרשעות
חדש כעבריין נחשב ,1979 לפני חדש. עבריין
פעם רק הנחקרת השנה סוף עד שהורשע מי
של ההאשמות בפנקס שנרשמה עבירה בשל אחת
מי חדש כעבריין נחשב ב1979, המשטרה.החל
אחת בהרשעה הנחקרת השנה סוף עד בדין שחו"ב
שבגינה אחת עבירה מאשר יותר כללה אם גם בלבד,

הורשע.
המצב לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
חושבו העבריינים של השיעורים בדין. החיוב בשנת
קבוצת לפי המתאימה, באוכלוסייה 1,000 כל על
עלייה. ותקופת דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה,

מבחן שירותי

הזקוקים נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
המשפט. בתי ע"י שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה
בהשגחה ומבוגרים נוער בני כוללים מבחן על הנתונים

בלבד. משפט בית צו פי על בטיפול או

מקורות
שופטים לגבי מתקבלים 21.2 בלוח הנתונים
 דיינים לגבי המשפט; כתי הנהלת ממזכירות
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הבית משק כלפי ארורות עבירות אחרות: עבירות
עבירות או נולפוניות, והכוררות רעש גרימת כגון כולו,

הבית. משק מבני אחד כלפי אחרות
לימוד למד שהנרוקר השנים מספר לימוד: שנות

הספר. בבית סדיר

היא שלהם היחסית הדגימה ש0עות אומדנים
0עות בעלי ואומדנים בסוגריים הוקפו 400/0200/0

ובמקומם הודפסו לא יותר גבוהה יחסית דגימה
נקודת"ם(..). הודפסו

עבירה סוג
המגורים, דירת כלפי עבירות דירה: כלפי עבירות
מחוצה או בדירה הנמצא לרכוש נזק גרימת גם כולל

הבית. משק כלפי אחרות ועבירות לה,
שברשות מנועי רכב כלפי רכב: כלפי עבירות
1 עד מסחרית או פרסית מכונית כולל המשפחה,

וקכונוע. אופנוע סון,
בכוח, שימוש ללא גניבה הגוף: כלפי עבירות
מגונה מעשה בכוח, בשימוש איום או בכוח שימוש

האדם. גוף כלפי אחרות ועבירות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1981 כבאות ושירותי שריפות 703
1989 פלילית סטנ1י00יקה 899

1991 משפ0ית סססיסנויקה 921
1990 עבריינות נפגעי סקר 937
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SUMMARY TABLES
EXPENDITURE ON PUBLIC
ORDER

Budget years

ציבורי סדר על הוצאות
סיכום לוחות

תקציב שנות

1987/88 1986/87 1985/86 1980/81

37,769.5 29,175.0Expenditure of the govern
ment, the national institu
tions and the local
authorities  total

20,419.4 15,652.28x01. defence expenditure and
public debt transactions

849.8 650.6Thereof: expenditure on public
order, police and judiciary

o'doiu במחירים ,n"K1 מיליוני
MS million, at current prices

22,199.4 103.3

11,289.8 54.9

448.9 1 .8

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הכל סך 

ותשלום ביטחון הוצאות ללא
חובות

ציבורי, סדר על הוצאות מזה:
ומשפטים משטרה

Percents

ציבורי סדר על ההוצאה 1.72.02.22.23ercentאחוז 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 כל ofמסך total expenditure, excl. defence

רוובות ותשלום expenditureביסחון and public debt
transactions

JUDGES AND JUDGES IN
RABBINICAL COURTS,
LAWYERS, POLICEMEN AND
PRISON STAFF

דין, עורכי דיינים, ,d'Odiuj
וסוהרים שוטרים

19551960197019801985199019911992

JUDGES1שופטים1
העליו] המשפט 98101011111112Supremeבית Court

המחוזיים המשפס 3341568488848482Districtבתי Courts
השלום' משפט '6280100123146158158171Magistratesבתי Courts2
לעבודה3 הדין 102017232326Labourבתי tirbunals3

הדין בבתי 5563728593999695JUDGESד"נים IN RABBINICAL
COURTS1■4הרבניים41
דין1 1,5352,3034,8537,2548,65110,69710,65411,442LAWYERS1עורכי

חדשים מוסמכים :327238328349477511547451Thereofמהם: newly called
to the bar

 ישראל 6,9387,33812,89719,60420,58621,30221,60022,491POLICEמש0רת  TOTAL1
הכל1 סך
6,4326,79411,42717,04317,69818,02118,31919,031Policemenשו0רים
5065441,4702,5612,8883,28סוהרים 3,2813,460Wardersו

1 Till 1991 data on judges, policemen and warders relate to 31 111

each year;data on judges in rabbinical courts and lawyers  to
31 XII. As from 1992, ah data are from 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.

ל31.3; שנה כל מתייחסים וסוהרים שוטרים שופ0ים, על הנתונים 1991 עד
הנתונים כל ב1992 ל2ו.ו3.החל מתייחסים דין ועורכי דיינים על הנתונים

ל31.12. מתייחסים
ולתעבורה. מקומ"ם לענ"נים לנוער, שלום משפט בבתי שופטים כולל

לעבודה. הארצי הדין בבית שופטים כולל
לערעורים. הגדול הדין בבית דיינים כולל
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COURT MATTERS DECIDED,
OFFENCES AND OFFENDERS

בבתי שנתבררו עניינים
ועבריינים עבירות משפט,

Court matters decided משפ0 בבתי שנתבררו oi]■■]^בעבירות שהורשעו עבר"נים
חניניות

31וו1וחדו0 P'nOffenders■פליליים convicted of
11Ti7ngirevous offences
של

הכל כוללאזרוו"םסך המשטרהלא
Investigationעבירות

TotalCivilהכל קלותסך צעיריםfilesתנועה
TotalExcl. minorofAdultJuvenile

trafficthe police
offences

1951115,84614,985100,86149,00933,5548,3201,072

1955194,88940,702154,18776,24937,73412,443

1960292,001108,914183,087104,11856,14616,7513,988

1965389,863172,313217,550145,87189,95620,0325,330

1966432,255188,811234,444147,02297,00419,1945,341

1967430,943205,390225,553147,07999,70913,9073,631

1968449,877214,854235,023144,662101,28314,1794,460

1969413,1891 77,449235,740142,312109,80917,7305,062

1970392,021149,726242,295146,954134,54518,1835,282

1971395,846143,722252,124144,409140,987

1972421,194142,961278,233151,380146,446

1973380,499132,653247,846147,934135,678

1974388,458140,988247,470141,369162,05118,190

1975491,560162,979328,581170,972180,24721,437

1976542,983165,605377,378185,492189,552

1977550,391167,161383,230193,318203,91220,498

1978620,914176,553444,361230,416213,433

1979647,760172,379475,381233,377230,62223,0603,558

1980683,392192,206491,186251 ,705247,084

1981683,106187,750495,356261,385243,40620,5693,368

1982563,598160,885402,713229,774220,83720,3323,509

1983613,074224,793388,281228,681239,83023,3723,237

1984665,098260,627404,471238,966252,23926,8683,465

1985743,718277,062466,656299,698243,71928.7703,653

1986687,248286,980400,268241,772227,20930,1463,212

1987720,870288,755432,115256,392244,75427,1372,729

1988681,513318,523362,990221 ,435256,90625,0432,769

1989742,155367,386374,769217,145265,49825,0842,839

1990787,689409,266378,423223,322252,37425,2392,669

1991786,595438,691347,904212,746265,84027,2252,700

1992798,624460,026338,598205,079308,213
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COURTS
COURT MATTERS, BY TYPE
OF MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1

משפט, בבתי עניינים
ושלב עניין סוג לפי

פעולה1

משפט בתי

Type of
matter

Stage of
proceeding 1992 1991 1990 1980 1970 1960 1950

שלב
פעולה

סוג

ענ"ן

המשפטכל Allבתי courts
96,686301,256395,281702,479816,186816,574826,314ENTEREDALLהוגשו

90,745292,001392,021683,392787,689786,595798,624DECIDEDMATTERSנתבררוהעניינים
נתבררו 18,33069,67985,819185,034440,931480,666510,732PENDINGטרם

14,437116,149148,825201,589442,406469,890489,646EnteredCivilהוגשואזרחיים
13,456108,914149,726192,206409,266438,691460,026Decidedנתבררו

נתבררו 7,21840,42752,851107,212304,396334,651364,429Pendingנורם

82,249185,107246,456500,890373,780346,684336,668EnteredCriminalהוגשופליל"ם
77,289183,087242,295491,186378,423347,904338,598Decidedנתברר!

נתבררו 011,11229,25232,96877,822136,535146,015146,303Pendingרם
:46,529107,386150,835254,571233,734225,023206,769EnteredThereofהוגשומזה:

כולל .42,541104,118146,954251,705223,322212,746205,079Decidedexclנתבררולא
נתבררועבירות 8,84124,37027,69059,892105,287119,247118,039Pendingminorנורם
trafficתנועה
offencesקלות

ומעלה 15 בני תושבים ל1,000 שיעורים

Rates per 1,000 population aged 15 and over

70.2164.7151.3176.1211.2202.7194.9ENTEREDALLהוגשוכל
MATTERS2העניינים2

75.685.875.277.8138.2137.1137.0EnteredCivilהוגשואזרחיים
53.678.976.198.373.065.657.9EnteredCriminalהוגשופליליים

Absolute numbers מוחלטים מספרים

Supreme Court העליון המשפט בית

5961,9883,1374,3425,8255,9856,308EnteredAllהונשוכל matters
4222,0002,8664,0645,1796,0075,445Decidedנתבררוהעניינים

נתבררו 3786749373,3984,5223,9914,855Pendingטרם

4531,6122,1582,7793,8024,1374,383EnteredCivilהוגשואזרחיים
3201,6301,9072,5933,2344,0163,721Decidedנתבררו

נתבררו 03115647562,4433,6173,2383,900Pendingרם

1433869791,5632,0231,8481,925EnteredCriminalהוגשופליליים
1023709591,6891,9451,9911,724Decidedנתבררו

נתבררו 67110181563905753955Pendingטרם
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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 1992 1991 1990 1980 1970 1960 1950 triwo

סונ
ענ"ן

District courts המחוזיים המשפט בתי

All matters

Civil

Criminal

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

106,115 106,055 99,807 70,526 54,668 26,124 7,462
105,187 103,799 103,010 73,469 52,588 24,035 6,627
57,568 57,679 55,954 39,383 27,064 13,181 3,656

92,915 92,314 86,056 59,231 48,956 23,066 6,205
92,570 90,149 89,042 62,348 47,501 21,130 5,548
52,827 53,862 52,271 35,824 24,578 11,322 3,249

13,200 13,741 13,751 11,295 5,712 3,058 1,257

12,617 13,650 13,968 11,121 5,087 2,905 1,079

4,741 3,817 3,683 3,559 2,486 1,859 407

הוגשו

נתבררו

נתבררו כורם

הוגשו

נתבווו

נתבורו 0ום

הוגשו

נתנוון

נתנוון 0ום

כל

חענ"נים

פליליים

Magistrates' courts3 השלום3 משפט בתי

EnteredAll matters
Decided
Pending

EnteredCivil

Decided
Pending

EnteredCriminal

Decided
Pending

656,753 653,744 665,501 467,749 246,329 211,015 70,925
632,485 626,460 636,480 445,350 249,438 206,163 67,481
415,747 388,056 349,983 112,679 41,395 45,981 12,108

343,275 330,105 314,564 123,843 90,255 89,851 7,779
316,730 301,719 280,697 111,529 94,709 84,418 7,588
278,237 250,154 221,640 60,262 23,935 27,369 3,658

313,478 326,639 350,937 343.906 156,074 121,164 63,146
315,755 324,741 355,783 333,821 154,729 121,745 59,893
137,510 137,902 128,343 52,417 17,460 18,612 8,450

הוגשוכל

נתבררוהע1"{ים

נתבררו טרם

הוגשואזוח"ם

נתנוון

נתנוון סום

הוגשופליליים

נתנוון

נתנוון סום

Juvenile courts4 לנוער4 השלום משפט בתי

4794,3215,11110,0846,6556,9317,361EnteredAllהוגשוכל matters

5084,1565,34110,0386,3457,1227,863Decidedנתבררוהעניינים

נתבררו 2411,1351,0483,1283,3123,1262,615Pendingטיס
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COURT MATTERS, BY TYPE
OF MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1 (cont.(

משפט, בבתי עניינים
ושלב עניין סוג לפי

(המשך) פעולהי
Type of
matter

Stage of
proceeding 1992 1991 1990 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג
ענ"ן

oovjn a"n1irnMunicipalלענ"נ"םבתי courts
56,157הוגשוכל 13,92877,105133,330102,71385,92362,637EnteredAllmatters

53,849נתבררוהעניינים 13,39275,176133,84989,71373,75661,850Decided
נתבררו 7,528טרם 86110,81717,27751,77564,59363,597Pending

לשכירות הדין Tenancyבתי tribunals
9191,0451,102814759760EnteredAllהוגשוכל matters

1,0169351,419784730763Decidedנתבררוהעניינים
נתבררו 621509682716747744Pendingטרם

לעבודה הדין tribunalsLabourבתי
7,8545,34637,58443,10049,017EnteredAllכל matters

5,46215,20335,89142,47746,881Decidedנתבררוהעניינים
נתבררו 4,0168,48726,44427,06729,203Pendingטרם

6,37914,63437,17042,57548,313EnteredCivilהוגשואזרחיים
4,45914,31735,50942,07746,242Decidedנתבררו

נתבררו 3,0408,00126,15226,65028,721Pendingטרם
1,475הוגשופליליים  t712414525704EnteredCriminal

1נתבררו ,003886382400639Decided
נתבררו 976486292417482Pendingטרם

1 Some discrepancies between successive years are due to
omissions and additions in the reports.

2 Excl. minor traffic offences.
3 Criminal matters in municipal courts have been included as

of 1983 also in the sum total of the magistrates6 courts; in
the sum total of all courts they are included only once.

4 As of 1983, excl. reports on arrests.

השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים
כריווח. והוספ1ת

קלות. תנועה לעבירות פרט
מ1983 נכללו מקומיים לעניינים המשפט בבתי הפליליים העניינים
נכללו  המשפט בתי לכל בסיכום השלום; משפט לבתי בסיכום נם

בלבד. אחת פעם
מעצרים. על דיווח כולל לא ב1983, החל

RELIGIOUS COURT MATTERS,
BY STAGE OF PROCEEDING1

דתיים, דין בבתי עניינים
פעולה1 שלב לפי

195019601970198019851990199121992

הרבנ"ם הדין .naRabbinical courts
9,01823,42129,09345.36263,41357,37058,49258,570Enteredהוגשו
8,63520,72230,71342,31261,66360,11756,60456,974Decidedנתבררו

נתבררו 1,51419,18517,34825,73938,32522,78724,64328,239Pendingטרם

השרע"ם הד"ן Shariaגת1 courts
2,0432,6512,0513,9304,1375,2684,8425,208Enteredהוגשו

2,0302,6252,0753,8313,7565,1364,5015,020Decidedנתבררו
נתבררו 131361405167471,1331,3371,464Pendingטרם

הדרוזי inn Druzeגית court
119207207283231262Enteredהונשו

151193214282236268Decidedנתבררו
נתבררו 856343474236Pendingטרם

1 See note 1 to Table 21A.
2 Excl. the Rabbinical High Court of Appeals.

.21.4 ללוח 1 הערה ראה
לערעורים. הגדול הרבני הדין בית כולל לא
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COURT MATTERS DECIDED,
BY TYPE'OF MATTER

בבתי שנתבררו עניינים
עניין סוג לפי משפט,

Type of matter 1992 1991 | 1990 1980 1970 1960 | 1950 1 \

Supreme Court העליון המשפט ב"ת

העניינים 4222,0002,8664,0645,1796,0075,445Allכל MATTERS

האזרחיים הענ"1ים 3201,6301,9072.5933,2344,0163,721Allcivilכל matters

לצדק גבוה דין 863333818021,3081.6401,547Highבית courtof Justice

אזררז"ם 151567599830738904740Civilערעורים appeals

אזרחיים עניינים

אחרים

83730927961'1,1881,4721,434Other civil matters

חפליל"ם o'1"1vn 1023709591,4711,9451,9911,724Allכל criminalmatters

District Courts המחוזיים הנושפנו בתי

העניינים 6,62724,03524,52,58824,73,469103,010103,799105,187ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים ,5,54821.13047,50162,34889,04290כל 14992.570Ail civilmatters

בספי1ת nuwin7272,9376.2927.9966,1474.1343,205Pecuniary claims

50158178279544237197Arbitrationכוורות

שותפויות רגל, ,1,563Bankrupteyפ^יסת partnerships

1,3013,3426,6699,99313,17913,97715.377Succession.רו*

האישי המעמד 2922,1903,1275,9328,6679,08310,842Mattersענ"נ1 of personal status _

<Y1rילדים N44162316305393398393Adoption of children

הנוגעות ,13126909534164198תובענות 203Actions relating to

immovableבמקרקעין property

ובקשות 1,9559,03226,20131,29950,61950,95450,077Motionsהמרצות and other
petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,1982,4704,0335,1225,462Civilערעורים appeals

הננ0ה מס 281,3721,466601690788798Incomeערעורי tax appeals

אזרחיים ענ"נים 5309381,1452,9394,6065,2584,453Otherשאר civil matters

פתיחה המרצות .incl)^"(כולל originating motions)

הפליליים העניינים 1,0792,9055,08711,12113,96813,65012,617Allכל criminalmatters

פליליים 6441,4383,7927,96310,52910,2358,872Criminalעניינים matters in

ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2953,1583,4393,4153,745Criminalערעורים appeals
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CRIMINAL STATISTICS
CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

במשפטים niyurm
עבירות על פליליים
תכונות לפי רציניות,

שונות

פל1ל1ת ססטיססיקה

198119851988198919901991

הכל 27,43037,82832,08932,10431,93834,353TOTALסן
ל00ו 92.394.394.595.295.495.7Convictionsהרשעות per 100

prosecutionsהאשמות

10.513.310.810.410.010.0Convictionsהרשעות
16+ בני perל1,000 1 ,000 aged 15+

inבאוכלוסייה the poulation

, המשפנו Courtsבתי
:Thereofמזח:

, 2,8023,5211,9511,8412,0152,136Districtמחוזיים

'Magistrates.19,18828,44025,71625,77825,11526,926השלום
לנוער Juvenile'4,2674,3763,2363,2402,9963,064השלום

Military'8581,0779381,0371,6751,581צבאיים tribunals

אוכלוסייה Populationקבוצת group
21,57627,91523,21723,09423,09624,772Jewsיהודים

5,8549,9138,8729,0108,8429,581לאיהודים .NonJews

Sexמין
24,40834,03528,68028,80428,77631,052Malesגבירים
3,0223,7933,4093,3003,1623,301Femalesנשים

Ageגיל
: ■ 23,16333,45228,35828,86428,94231,289Adultsמבוגרים

4,2674,3763,2363,2402,9963,064Juvenilesצעירים

עבירה Typeסוג of offence
המדינה בטחון ■333623474530568כלפי 699Against the security of the state
הציבורי הסדר 7,0909,8188,6948,3178,7779,735Againstכלפי public order

אדם ח" 118140181257271369Againstכלפי the person's life
ארם של גופו 2,9535,2385,0975,0245,0405,485Bodilyכלפי harm

מין 335522448440447495Sexualעבירות offences
המוסר 1,9743,3863,8124,3964,4414,546Againstכלפי morality
הרכוש כלפי 9,91912,6139,0868,8778,5328,967Against■י porperty

מידמה 2,2213,0102,6832,5482,4392,561Fraudעבירות
עכירות 1,4872,4781,6141,7151,4231,496Otherשאר offences

Penaltyעונש
3,2174,8394,8985,3496,4757,362Imprisonmentמאסר

וקנס 1,0821,2781,0361,0131,001957Imprisonmentמאסר and fine

17,52124,40217,4336,61814,70315,021Fineקנס

5,6107,3098,7229,1249,75911,013Otherאוזר
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CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL CASES,
BY POPULATION GROUP
AND TYPE OF OFFENCE

במשפטים niyurm
עבירות על פליליים
קבוצת לפי רציניות,

עבירה וסוג אוכלוסייה
1991

198119851990
הכל joלאיהודיםיהודים
TotalJewsNonJews

הכל 27,43037,82831,93834,35324,7729,581TOTALסך
מועדים :17,40425,09721,65023,15416,9416,213Thereofמזה: recidivists

23,16333,45228,94231,28922,6056,684Adultsמבוגרים
4,2674,3762,9963,0642,167897Juvenilesצעירים

Percentsאוזוזים
מלל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסן TOTAL

מועדים :63.466.367.867.468.464.8Thereofמזה: recidivists

84.488.490.691.191.390.6Adultsמבוגרים
15.511.69.48.98.79.4Juvenilesצעירים

המדינר. בי0דוון 1.21.61.82.00.94.9Againstכלפי the security of the state
הציבורי הסדר 25.826.027.528.328.328.3Againstכלפי public order

אדם וז" 0.40.40.81.10.42.7Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 14.413.815.816.015.517.1Bodilyכלפי harm
מין 1.21.41.41.41.61.1Sexualעבירות offences

המוסר 7.29.013.913.114.210.6Againstכלפי morality
הרכוש 36.233.026.726.126.425.2Against'כלפי property

מיומה 8.18.07.67.57.67.0Fraudעביחת
עבירות we/5.56.64.64.34.93.0Other offences

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0ADULTSמגוגרים  TOTAL
מועדים :065.569.470.970.271.068.1Thereofזה: recidivists

המדינה ביסהון 1.31.71.82.11.05.2Againstכלפי the security of the state
הציבורי הסדר 27.727.228.129.029.527.9Againstכלפי public order

אדם ח" 0.50.40,81.10.52.6Againstכלפי the person's life

אדם של נופו 15.314.315.815.815.317.1Bodilyכלפי harm
מין 1.11.31.31.31.41.0Sexualעבירות offences

המוסר 7.99.515.014.215.311.5Againstכלפי morality
הרכוש 30.429524.223.823.723.9Againstכלפי property

מירמה 9.48.88.38.08.27.6Fraudעביחת
nnou we/6.37.44.84.75.23.2Other offences

הגל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0JUVENILESצעירים  TOTAL
מועדים :52.243.337538.640.933.1Thereofמזה: recidivists

המהנה ניגוחון 16.217.423.122.417.434.8Againstכלפי the security of the state
הציבור" andוהסדר public order

אדם של גופו 9.710.416.117.818.017.3Bodilyכלפי harm
הוםש 67.562.750.9.5O055.038.0Againstבלפי property
עניוות 6.69.59.89.79.69.9Otherטאו 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 הרשעות
עבירות על סליליים
משך לפי רציניות,

העבירה מביצוע הזמן
ולפי הדין, לפסק עד
וסוג המשפט בית

העבירה

Type of offence

הדין לססק עד העבירה מביצוע D'enin
Months between committing offence and conviction

|1^n
Median 25+ 1324 712 46

עד
Up to

3

Total הכל סך

□>unN

Percents

DHDOO
מ1חל0ים
Absolute
numbers

מחוזיים משפט Districtבתי courts

19812,802100.016.415.224.523.320.511.51981
19853,521100.014.516.323.521.324.311.61985
19902,015100.020.319.625.121.313.69.21990
19912,136100.017.118.124.821.318.610.01991  TOTAL

המדינה בי0חון Against(14.4)(22.7)(28.9)(29.9)(14.4)(42)97100.0כלפי the security
of the state

הציבורי הסדר 195100.08.312.318.526.234.817.8Againstכלפי public orde
אדם ח" 273100.033.020.522.017.27.36.6Againstכלפי the

person's life
אדם של גופו 304100.018.113.825.027.315.810.830dilyכלפי harm

מין 134100.011.923.929.119.415.69.5Sexualעבירות offences
המוסר 459100.015.924.232.917.29.88.0Againstכלפי morality
הרכוש 549100.018.417.323.521.519.310.2Againstכלפי property

מירמה 107100.07.59.38.421.553.325.7Fraudעבירות
עבירות Other(33.0)(66.6)(5.6)(11.1)(16.7)18100.0שאר offences

השלום משפט 'Magistratesבתי courts
198119,188100.08.38.324.138.920.415.91981
198528,440100.010.58.016.335.929.317.31985
199025,115100.010.18.120.235.236.416.51990

הכ> סך . 199126,926100.09.68.319.932.329.817.31991  TOTAL
המדינה בי0חון 363100.08.85.821.236.427.818.1Againstכלפי the security

of the state
הציבורי הסדר 7,553100.06.68.121.333.630.417.5Againstכלפי public orde

אדם רו" Against(26.0)(52.9)(14.7)(17.7)(14.7)34100.0כלפי the
person's life

אדם של גופו 4,517100.05.59.724.633.626.416.4Bodilyכלפי harm
מין 259100.015.86.217.432.028.616.4Sexualעבירות offences

המוסר 3,842100.018.49.318.928.724.614.4Againstכלפי morality
הרכוש 6,789100.013.98.820.031.325.815.4Againstכלפי property

מירמה 2,385100.02.73.110.832.551.025.4Fraudעבירות
עבירות 1,184100.05.29.015.335.135.620.2Otherשאר offences

Juvenile courts לנוער השלום משפט בתי

19814,267100.014.421.936.922.44.49.21981
19854,376100.014.725.742.415.71.58.11985
19902,996100.011.917.041.726.13.39.71990

הכל no  19913,064100.010.317.234.631.26.610.41991  TOTAL
המרינה ביטחון Against(14.6)(2.9)(35.3)(35.3)(23.5)(2.9)34100.0כלפי the security

הציבורי ofוהסדר the state
and public order

אדם של גופו 545100.07.917.634531.28.84.4Bodilyכלפי harm
הרכוש 1,533100.09.717.036.633.13.54.0Againstכלפי property
עבירות 952100.013.016.931.528.01054.4Otherשאר 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 אתת
סוג לפי עונשים, הוטלו

ותכונות העונש
המורשעים1

תא בכל הכ> מסר אחוז
ImpirsonmentProbationמאסרFineקנס תנאי על icmn

198119851991198119851991198119851991

הכל 67.867.946.515.716.224.247.356.867.9TOTALסן

osiun Courtsבתי

o"nnn40.037.715.954.157.275.680.585.685.6District

81.278.953.110.310.615.649.058.863.5Magistrates'

לנוער 38.537.835.84.84.66.213.915.521.0Juvenileהשלום

27.520.412.469.077.283.479.192.792.5Militaryצבאיים tribunals

העבירה 110Type of offence

:Thereofמזה:

המדינה ביטחון 58.350.652.933.046.143.955.062.071.5Againstכלפי the security
of the state

הציבורי הסדר 74.573.545.211.512522.743.953.665.0Againstכלפי public order

אדם של נופו 75.073.248.210.08.810.940.547.358.4Bodilyכלפי harm

מין 35.136.866.068.667.1Sexual(27.2)49.340.426.3עבירות offences

המוסר 51.055.138.439.437.042.483.687.093.1Againstכלפי morality

הרכוש 59.961.144.217.316.424.044.855.164.7Againstכלפי property

מרמה 84.580.465.012.512.015.049.559.870.6Fraudעניוות

אוכלוס"ה Populationקבוצת group

64.864542.916.316.524.847.858.868.4Jewsיהודים

79.077.355.813.315.322.741.251.367.2NonJewsלאיהודים

Ageגיל

73.271.847.617.717.726.053.462.272.7Adultsמבוגרים

38.537.835.84.84.66.213.915521.0Juvenilesצעירים

Recidivismמועד™

66.667.547.320.920.227.252.265.176.7Recidivistsמועדים

69.968.644.86.68.218.036.340.450.2Newהתווים

1 In each type of penalty, combinations with other penalties
were also counted.

אהרים. עונשים עם צירופיו גם נמנו עונש, סוג בכל
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ADULT OFFENDERS
CONVICTED, BY TYPE OF
OFFENCE, RELIGION AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1

מבוגרים עבריינים
לפי בדין, שחויבו
דת עבירה, סוג
שונות1 ותכונות

הכל הכללאיהווים0cnirvך 1.000VלאיהוףםDHIiVסך
TotalJewsNonJewsTotalJewsNonJewsRates

per
1,0002

מוחלטים d'!9di<מבללאחו מועדים 1

Absolute numbersתא בכל העבריינים
Percent recidivists of

n eachtotal offenders
cell

196016,75110,9845,76750.962.8 44.712.41960
196520,03214,2725,76054.467.0 49.313.21965
197018,18313,4984,68558.062.2 56.510.11970
198120,56916,0814,48861.264.1 60.38.51981
198528,77021,2277,54364.463.3 64.811.01985
199025,23918,1677,07266.764.5 67.58.61990

הכל סך  199127,22519,6147,61165.863.6 66.68.71991  TOTAL

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0TOTALסך

עבירה Typeסוג of offence
המדינה ביטחון 2.21.05.450.746.4כלפי 59.60.2Against the security

of the state
הציבורי הסדר 29.630.028.761.459.8כלפי 62.02.6Against public order

אדם ח" (33.2)1.20.52.937.0כלפי (45.5)0.1Against the personos
life

אדם של גופו 16.416.017.661.163.6כלפי 60.01.4Bodily harm
מין (50.0)1.41.51.154.5עבירות 55.70.1Sexual offences
המוסר 13.114.310.284.889.8כלפי 83.51.1Against morality
הרכוש 22.922.723.270.365.2כלפי 72.32.0Against propetry

מירמה 8.18.37.665.266.1עבירות 64.90.7Fraud
עבירות 5.05.63.353.959.4שאר 52.60.4Other offences

Sexמיו
89.387.494.468.265.8גברים 69.214.5Males
10.712.65.645.726.7נשים 49.01.7Females

Ageגיל
19 6.15.38.131.925.6עד 35.729.3Up to 19
202421.419.426.550.346.8 52.114.42024
252920.719.922.770.669.1 71.315.62529
303931.233.325.875.877.3 75.312.33039
404913.514.610.873.581.9 71.07.04049
50+7.17.46.169.176.8 66.72.050+

הכל סל  72.0100.066.67.3Jewsהודים  total
ישראל 67.866.110.9Israelילידי: born

אסיח 5.966.14.4Bornילידי: in: Asia
15.477.99.6Africaאפריקה
10.854.52.4Europeאירופה

Americaאמריקה

הכל 0ך  28.0100.063.616.5NonJewsלאיהורים  total
83.564.518.7Moslemsמוסלמים

8.460.98.1Christiansנוצרים
ואחרים 8.157.114.0Druzeדרוזים and other

For change in definition of adults and juveniles, type of
offence, age and recidivists, see introduction.
Rates were computed according to the average population
aged 18 and over in the respective group; for ages up to
19, out of those aged 1819 (see introduction).

ראה  ומועדות גיל עבירה, סוג וצעירים, מבוגרים בהגדרות שינויים לגבי 1

מבוא.
ומעלה 18 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך חושבו השיעורים 2

(ראה 1819 בני מתוך ,19 עד הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה
מבוא).
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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
Dmy'w

הכל הנלG'llfVסך ל1,000*לאיה1ד'םיהודיםסך
TotalJewsNonJewsTotalJewsNonJewsRates

per
1.0002

o'oVnin ■!■!sonנונלל מועדים אחוז
Absolute numbersתא בבל העבריינים

Percent recidivists of
n eachtotal offenders

cell

19603,9882,8721,11633.329.0 35.010.01960
19655,3304,45387746.934.7 49.310.41965
19705,2824,38090251.128.4 55.89.61970
19813,3682,60476439.427.0 43.16.91981
19853,6532,5351,11832.122.2 36.45.81985
19882,7691,97379633.923.1 38.34.01988
19892,8391,93490530.621.7 34.94.01989
19902,6691,83183829.924.5 32.3.3.71990

ה3ל סך  19912,69030.13.61991 TOTAL
1,87731.83.2Jewsיהודים

81326.24.7NonJewsלאיהודים

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0TOTALסר

Typeסוגעבירה of offence
המרעה ביטחון (30.2)22.416.735.435.9כלפי 41.20.8Against the security

הציבורי ofוהסדר the state and
public order

אדם של גופו (28.3)18.118.217.829.8כלפי 30.50.6Bodily harm
הרכוש (22.1)49.755.236.827.4כלפי 28.91.8Against property
עבירות (23.5)9.89.910.030.7שאר (33.5)0.4Other offences

Sexלוין
95.995.497.230.826.8גברים 3256.7Males
(4.4)(12.7)4.14.62.8נשים (14.9)0.3Females

Ageניל
12131.21.01.6(16.1)(15.4) (16.7)0.21213
141517.617.617.7(15.8)(11.1) (17.9)2.41415
161746.145.846.928.7(26.0) 29.96.61617
18+35.135.733.439.5(34.9) 41.325.318+

1 Seenote1toTable21.12.
2 As of 1979, rates were computed according to the aver

age population aged 1219 in the respective group; for
those aged 18+  according to those aged 1819  see
introduction.

.21.12 לל™ 1 הערה ראה
1219 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך תושבו השיעורים מ1979.
ראה  1819 בני מתוך  18+ הקבוצה לגני המתאימה: בקבוצה

מבוא.
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INVESTIGATION FILES OF
THE POLICE, BY TYPE OF
OFFENCE

של חקירה תיקי
סוג לפי המשטרה,

עבירה

עבירה1 19751980199019911992Typeסוג of offence1

הכל 265,840308,213GRAND'180,247247,0842252,374סך TOTAL

הכל סל  המדינה ביטחון 8877531,9001,5211,261Againstכלפי the securityof the state  total
חירום חוקי על עבירות :460227193179115Thereofמזה: offences under emergency laws

הכל סל  הציבורי הסדר 17,10817,31918,888/9,94822,551Againstכלפי public order  total
ברחוב והפרעה 2,7941,7808548521,043Affrayקט0ה and disturbances

דרך וחסימת רעש ,1,4561,908329185204Nuisanceמ0רד, noise and blocking of public
roads

פלילית גבול 3,5312,9742,0392,1252,163Criminalה0נת trespass
3,9383,8525,5996,4987,685Threatsאיומים

המשפכו כלפי 1,7763,0944,0804,4255,069Againstעבירות judicial authority
והכשלתו שו0ר 1,1231,6922,0462,0412,075Assaultתקיפת on or foiling of police

תפקידו officerבמילוי in exercising duty
אחרות 2,4902,0193,9413,8224,312Otherעבירות offences

הכל סל  ארם ח" 2763185,8543,9974,659Againstכלפי the person's life  total
AA8010710091Murderרצח

לרצח 1401359081112Attemptedנסיון murder
אחרות 9210325,65723.81624,459Otherעבירות offences

אדס של נופו 12,23611,76812,10413,30615,232Bodilyכלס1 harm

מין 2,0451,8022,2182,2322,544Sexualעבירות offences

הכל סל  ה0ו0ר ,2,1133,8437,99110כלפי 13610,405Againstmorality  total
מסוכנים בסמים eiio'w1,5332,4644,9467,5286,581Using narcotic drugs
מסוכנים בסמים 1181,1902,8512,3863,529Tradingסחר with narcotic drugs

אחרות 462189191222295Otherעבירות offences

הכל סל  הרכוש 135,415196,309191,308203,096240,279Againstpropertyכלפי  total
298595716639705Robberyשוד

למוסד או עסק לבית 19,98025,15118,80319,11623,955Breakingהתפרצויות into business premises or
institutions

דירה לבית 23,12436,29625,16925,62527,984Breakingהתפרצות into dwelling
77,230113,931119,731131,798158,152Theftsגניבות

רשות ללא ברכב שימוש :12,27716,11815,21916,11621,151Thereofמזה: unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החזקה או 2,8053,5623,2393,2282,513Receivingקבלה or possessing stolen property

32671322.90222.60522,984Arsonהצתה
בזדון לרכוש נזק 10,02014,09219,70918,96721,619Willfulגרימת damage to property

ארורות 1,6321,9691,0391,1182,367Otheroffencesעבירות

8,62013,86310,1449,9599,423Fraudמירמה
כיסוי ללא שיק משיכת :4,1516,8391,7221,2911,186Thereofמזה: drawing of cheque without cover

אחרות 1,5471,1091,9671,6451,861Otheroffencesעבירות
רישיון ללא נשק החזקת :17023812810683Thereofמזה: unlawful possession of arms

1 According to a classification of offences; updated חו 1979;
see explanation in introduction.

2 Part of the increase derives from offences of nationalistic
character.

הסבר ראה כ979ו; שעודכן העבירות סיווג לפי הוא בל1ח הסירוס 1

במבוא.
לאומני. רקע על מעבירות בחלקו נובע הגידול 2
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nuuaenULUSVIUMIVII^tU UY ^HIMINAL UFFENCEST
BY TYPE OF OFFENCE AND CHARACTERISTICS
OF HOUSEHOLD HEAD (Jews(

מעבירות שנפגעו בית משקי
העבירה סוג פליליות,לפי

(יהודים) הבית משק ראש ותכונות 21.15
19811990

ביח פליליות0ש7/' מעבירות ביתנפגעו .pvmפליליות מעבירות (פגעו
הכל Victimizedסך by criminal offencesהכל 0Victimizedך by criminal offences
(אלפים)(אלפים)

Householdsהכלי דירהסך הגוףכלפי רכבכלפי הכליHouseholdsכלפי IDדירה הגוףכלפי רכבכלפי כלפי
 totalAgainstBodilyAgainst totalTotal1AgainstBodilyAgainst

(thousands)dwellingharmvehicle(thousands)dwellingharmvehicle

בית משקי 100 כל 100על בל ביתעל משקי 100 כל 100על כל על
Per 100 householdsבית Perמשקי 100 householdsבית נושק1

רכג רכבבעל" בעלי
Per 100Per 100

householdshouseholds
owningowning
vehiclevehicle

הכל 0920.68.4ך 27.48.734.01,094.226.710.33.829.6TOTAL
District מחוז

93.07.9 29.310.837.3108.626.610.4(4.1)32.8Jerusalem District
הצפון nno75.26.5 21.69.727.679.924.510.1.(5.7)26.8Northern District
חיפה 145.57.1מחוז 26.29.033.7144.226.59.23.733.4Haifa District
המרכז 203.77.6מחוז 27.37.235.7250.62659.23.927.7Central District

אביב תל 306.59.4מחוז 26.97.632.1369.226.310.73.327.5Tel Aviv District
הדרום 89.111.8מחוז 32.712.140.3123.928.212.3(3.5)33.3Southern District
נפשות Personsמספר per room

הבית במשק לחדר
1.00 מ 298.89.1פחות 23.96.234.3471.023.49.13.188.8

in household
Less than 1.00

1.001.99507.87.6 29.99.934.1545.229.810.94.230.31 .001 .99
2.002.99100.410.9 26.09.632.766.824.712.3(5.5)26.22.002.99
3.00+

ראש תכונות

13.3(6.2) (20.1)(10.0)(24.5)8.4(24.8)(14.1)(40.9)3.00+
Characteristics of

הבית משק
765.68.1גברים 29.18.934.0874.228510.23.929.5

household head
Men

155.09.9נשים 19.17.427.4219.919.410.63.330.1Women
Ageניל

1834293.08.3 29.59.933.4260.529.210.54.131.41834
3544168.99.3 34.912.032.8255.733.912.35.129.83544
4554142.18.2 32.19.038.2160.831.311.63.331.84554
5564137.78.9 25.26.837.1165.724.68.8(2.9)29.05564
65+178.17.7 14.74.623.2251.515.28.03.121.865+
לימוד Yearsשנות of schooling
0489.19.0 16.87.0(24.7)94.112.18.1(1.6)(24.1)04
58214.99.7 22.16.137.4196.121.811.23.525.958
912363.87.4 28.69.134.0439.928.29.84.229.8912
1315113.89.1 33.811.631.7157.030.610.94.529.91315
16+131.38.1 34.810.734.1198.332.411.13.931.316+

ו1וח רית ד1ו771< נח רולל כלס1 רוטרירות 1רכב.נטו Incl. also households victimized by offences against vehicles.

ם

ו?
ו?
C



HOUSEHOLDS VICTIMIZED BY
CRIMINAL OFFENCES AND
SUMMARY OF OFFENCES,
BY TYPE OF OFFENCE (Jews(

שנפגעו בית משקי
וסיכום פליליות מעבירות

סוג לפי העבירות,
(יהודים) העבירה

בית VwoHouseholdsעבירותOffences

הבית0\הכל משקי ביתאחוז משקי עבירותכלפי on1
שנפגע2(אלפים)שנפגעו'(אלפים) בית למשך
TotalPercentAgainstOffences per

(thousands)victimizedhouseholdsvictimized
households1thousands)household2

1981
הכל סך ■ בית 920.6HOUSEHOLDSמשקי TOTAL

רכב בעלי :388.2Thereofמהם: possessing vehicles
שנפגעו בית 252.127.4385.01.5HOUSEHOLDSמשקי VICTIMIZED
פליליות BYמעבירות CRIMINAL OFFENCES

הכל סר ■TOTAL
דירה 77.58.490.11.1Againstכלפי dwelling
הנוף 79.78.796.21.2Bodilyכלפי harm
רכב 131.9334.0198.71.6Againstבלפי vehicle

1990
הכל סן  בית 1,094.2HOUSEHOLDSמשקי TOTAL

רכב בעלי :612.1Thereofמהם: possessing vehicles
שנפגעו בית 292.126.7439.31.7HOUSEHOLDSמשקי VICTIMIZED פליליות מעבירות

BY CRIMINAL OFFENCES הכל סך ■TOTAL
דירה 118.91.3Against'112.210.3כלפי dwelling
הגוף 41.73.846.71.3Bodilyכלפי harm
רכב 181.5329.6273.71.6Againstכלפי vehicle

חושב רננ כלפי מעבירות הנפגעים אוווז היהור"ם; הבית משקי מכלל 1

1

.vehicles
2 Incl. households for which the number of victimizations (= offences) is known.
3 Of all households owning vehicles.

רכב. בעלי מסך
ידוע. מהן ונפגעו העבירות ^מ0פר בית משקי נכללו בחישוב 2

רכב. בעלי הבית משקי מכלל 3

0
ב



CONVICTED JUVENILES
COMMITTED TO
INSTITUTIONAL CARE

שפוטים צעירים
במעונות הנמצאים
אחרים ובמוסדות

195719601970197519801985198919901991

נכנסו
הגל םר

378 376931549373383 442471
Total
352RECEIVED

297347936533435369שוחררו 418365402RELEASED
השנה 5067081,110703487538בסוף 528644594END OF YEAR

ממשלתייםמעונו! monnstitutionsGovernment
302272728388294233נכנ0ו 310296228Received

264259821364311253סוחררו 292264275Released
השנה 415485595333299274בסוף 351306259End of year

ומשפחות אחרים institutionsמוסדות and foster families Otherאומנות
7410620316179150נכנ10 132175124Received

3388115169124116 126101127Released
השנה 91223515370188264ב10ף 177338335End of year

PROBATION SERVICES
YOUTHS AND ADULTS
UNDER THE CARE OF
PROBATION SERVICES

ומבוגרים נוער בני
המבחן שירותי בטיפול

מבחן שירות1

TUI'lU tlS'OJלנוער 1n1r>nrלמבוגרים המבחן שירותי בטיפול
Under care of youth probationUnder care of adult probation

services'services

mViVDנסת"סונוספונסתיימונוספוActivities of
המבחן 'mve'בסוףבמשךבמשךבתחילתבסוףבמשךבמשךבתחילתprobation services

תשנההשנההשנההשנההשנההשנההשנההשנה

NewTermiNewTermi
AtcasesnatedAtcasesnated

beginningduringduirngAt endbeginningduringduringAt end
of yearthe yearthe yearof yearof yearthe yearthe yearof year

חקירה  63276301381953י195 Investigation
12818263247Probationמבחן
חקירה  19602,8407,0146,4573,3971097266911441960 Investigation
739476359856598477448627Probationמבחן
חקירה  19706,56910,10010,5606,1095732,7392,7145981970 Investigation
1,6401,1291,2941,4751,9059561,0451,816Probationמבחן
חקירה  19806,8949,3469,4786,7627843,6523,4191,0171980 Investigation
2,0751,8781,7572,1961,6531,2981,1731,778Probationמבחן
חקירה 19859,2198,1567,4279,9481,9305,8515,6051,4361985 Investigation
2,3511,9702,1512,042Probationמבחן
חקירה  19905,76512,90511,8166,8542,1005,9015,5802,4211990 Investigation
2,1332,4572,3382,252Probationמבחן

1992
6,30613,81513,3216,5302,7017,2955,9854,011חקירה

1992
INVESTIGATION

5,60312,66112,2156,0492,4716,6245,4483,647Malesגברים
4331,1541,106481230671537364Femalesנשים
4,61211,42310.7565,2792,2256,0184,7923,451Jewsיהודים
1,4242,3922,5651,2514761,2771,193560Otherאחרים
2,6162,5012,7032,414PROBATIONמבחן
2,2952,2262,3932,128Malesגברים
321275310286Femalesנשים

2,2332,1522,3192,066Jewsיהודים
383349384348Otherאחרים

Porbation Setvice without criminal record.
פלילי. רישום ללא לשירות שהופנו קסיני0 נם כולל ב1990 החל 1
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MISCELLANEOUS
ACTIVITIES OF THE
EXECUTION OFFICE, BY TYPE
OF MATTER

ההוצאה לשכת פעולות
סוג לפי לפועל,

העניין

שונות

שלב
>!עולה

העניין 195019701980199019911992סוג
Stage of
proceedingType of matter

הכל 10,972125,785139,843299,940286,316288,050REGISTEREDTOTALנרשמוסך
5,34077,77686,609133,332148,087179,558EXECUTEDבוצעו

ושסרות 66,07798,064192,523180,428181,338RegisteredChequesנרשמושקים and bills
20,75951,22586,86696,762112,956Executedבוצעו

אחרים דין 10,32356,20637,31491,76392,31997,012RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
5,26166,63634,81444,62347,88763,879Executedבוצעו

למזונות דין 5242,8934,2525,8265,6975,789RegisteredAlimonyנרשמופסקי
57254489379499581Executedjudgementsבוצעו

1256092132,8062,5352,378RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
2212781322401424Executedבוצעו

תיקים 7,0225,3371,533RegisteredMergingנרשמואיחוד of files
1,1422,5381,718Executedבוצעז

REGISTRARS OF PLEDGES
ACTIONS, BY TYPE OF
MATTER

רשמי niViyD
סוג לפי המשכונות,

עניין

ענ"ן 197219801985199019911992Typeסוג of matter

הכל סך
מישכון הודעות
מישכון ביטול
שונות פעולות

108,392 75,329 41,800 23,752 29,661 27,627
92,503 60,393 31,132 7,072 11,662 26,595
14,889 14,390 10,258 16,533 17,685 604
1,035 546 410 147 314 428

TOTAL
Notices of pledges
Cancellation of security interests
Various activities

COMPLAINTS TO THE
OMBUDSMAN1

לנציב nmVn
הציבור תלונות

מוצדקותDecidedנתבררו איווז
אלו מסך

שנתבררוnar:הוגשו
Enteredהכל מוצדקותסך Percentנמצאו justified

TotalThereof:out of decided
justified

/■■<etn7,6276,1602,89547.01976/77
n<ur\7,8577,9372,71734.21979/80
frown5,1625,5541,62629.31984/85
n'DKin4,8064,7301,24626.31987/88
uvem6,1855,3911,66730.91988/89
I'wn6,4156,4181,66525.91989/90

הכל סן  6,9986,7841,53522.61990/91תשנ''א TOTAL
ממשלה משרדי :2,9922,95071724.3Againstכנגד: Government ministries

ממלכתי1ת 1,1371,13530827.1Stateרשויות authorities
מקומיות 1,4641,41538527.2Localישויות authorities

אחרים 1,4051,2841259.7Otherגופים bodies

1 Jewish calendar year.
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והשכלה חינוך

ב"כולל" הלומדים אברכים ומעלה). 18 (לבני 'גדולות"
נכללים. אינם

(בלוחות עליסודיים" חינוך "מוסדות הסעיף
הבאים. המשנה ענפי של הקבצה הוא ר22.6) 22.5
ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכוניים ספר בתי
עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים,

אחרים. חינוך ושירותי מבוגרים וחינוך
האו כולל עלתיכונים" חינוך "מוסדות הסעיף
למוסיקה, האקדמיה בצלאל, הפתוחה, ניברסיטה
המכללות הטכנולוגיות, המכללות למינהל, המכללה

וכוי.. וגננות מורים להכשרת מוסרות האזוריות,
כוללים: האוניברסיטאי" הגבוה החינוך "מוסדות
מוסד כולל (לא הטכניון, העברית, האוניברסיטה
תל אוניברסיטת בע"מ), ופיתוח למחקר הטכניון
חיפה, אוניברסיטת אילן, בר אוניברסיטת אביב,
(במכון פיינברג ומדרשת בנגב גוריון בן אוניברסיטת
לנכות יש לחינוך, הלאומית ההוצאה בסיכום ויצמן).
החינוך מוסדות מהוצאות המחקר הוצאות כל את
שפורטו המחקר הוצאות רק נוכו בפועל הגבוה.
התקציבים במסגרת המוסדות של הכספיים בדו"חות
אפשר היה לא זאת, לעומת למחקר. המיועדים
ההוראה. בתקציבי המשולבות מחקר הוצאות לנכות
לרבע אלה הוצאות מגיעות תחשיבית הערכה לפי

הגבוה. החינוך מוסדות מהוצאות
(לרבות באוניברסיטאות לרפואה ספר בתי הוצאות

לחינוך. הלאומית בהוצאה נכללות רפואי) מחקר

החינוך שירותי ערך
משקי שרכשו החינוך שירותי ערך (א) בין מבחינים
מההוצאה כ100/0  עסקיים מגופים במישרין בית
הבית משקי הוצאות לפי הנמדד  לחינוך הלאומית
(לרבות הממשלה ידי על שסופקו חינוך שירותי (ב)
והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים), המוסדות

הרוב. שהם רווח, כוונת ללא
מספקים רווח כוונת ללא והמוסדות הממשלה
באין חינם. או מוזלים במחירים החינוך שירותי את
לפי אלה שירותים ערך נאמד שוק, מחיר להם
ומש שכר  עבודה הוצאות (1) לייצורם: ההוצאות
המעסיקים הפרשות לעובדים, ישירות ששולמו כורת
תגמולים, קופת (כגון העובדים עבור ולקופות לקרנות
על ומסים וכוי) מקביל" "מס לרבות לאומי ביטוח
קניות (2) מעסיקים; מס או שכר "מס כמו עבודה
הערכה (3) אחרים; ושירותים סחורות של שוטפות
הוצאה (4) וציוד; בניינים בלאי על להוצאה תחשיבית
הממשלה התחייבות את המשקפת זקופה ממשלתית
שני פרישתם. לאחר לעובדיה תקציבית פנסיה לשלם
לערך באומדנים נכללו לא האחרונים המרכיבים

השכלה
מפקד הם: 22.1 3 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקר' 1961 והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון 12 לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עבודה

לחינוך1 לאומית הוצאה
כספיים) (נתונים

החישוב ושי0ות הגדרות
(1) בין מבחינים לחינוך הלאומית בהוצאה
קבועים. בנכסים ההשקעה (2) השוטפת ההוצאה

שירותי על הוצאה כוללת השוטפת ההוצאה
לרכישת בית משקי של ישירות הוצאות ועוד חינוך
עסקיים. מגופים שנקנו כתיבה, וצורכי לימוד ספרי
לפי סווגו ולא אחד בסעיף הוצגו אלה ישירות הוצאות

הסחורות. יוצרו שבהם התעשייה ענפי
בניינים הקמת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה

חינוך. שירותי המספקים למוסדות ציוד ורכישת

וסיווגם החינוך שירותי
כלל (בדרך חינוך כשירותי שהוגדרו השירותים
כללי, מינהל כוללים: הכלכלה) ענפי לסיווג בהתאם
תיכונים, ספר בתי היסודי, החינוך מוסדות ילדים, m
לימוד ישיבות, וגבוהים, תיכונים על חינוך מוסדות

אחרים. חינוך ושירותי עברית
צהל. ידי על הניתנים חינוך שירותי נכללו לא

אינו החינוך שירותי ענף האחיד, לסיווג בהתאם
בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות, ספר בתי כולל

פועלים. הם שבהם החולים
פנימיות, עבור הוצאות כוללת לחינוך ההוצאה
האוני ליד ומעונות החינוך למוסדות הצמודות
הקצבות או קיום מילגות נכללו לא ברסיטאות.

לתלמידים.
ומעלה, 3 לבני ילדים גני כולל ילדים" "גני הסעיף

יום. מעונות לרבות
תלמודי גם כולל היסודי" החינוך "מוסדות הסעיף

מיוחדים. ספר ובתי ממיונים תורה,
הפרדה אין לחינוך הלאומית ההוצאה בסיווג
התיכון" החינוך ל"מוסדות הביניים "חטיבות בין
הכספיים שבדו"חות משום המקצועיים), או (העיוניים
החינוך במוסדות אלה. הוצאות סוגי בין הפרדה אין

תיכוניות. ישיבות גם נכללו התיכוני
רק כולל תורניים* ספר ובתי "ישיבות הסעיף
וישיבות 8ו) גיל עד (לתלמידים 'קטנות" ישיבות

.1992 .12 ■on 0ו0ף  לישראל ■ooooon הירחון ל11990/91^1991/92. מוקדמים ואומד™ 1989/90 לחינוך הלאומית בהוצאה ואה 1
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יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
מרישומים המושפעות מקריות תנודות שייתכנו משום

תקציבית. לשנה דיווח שנת ומהתאמת

סקסור בכל שנכללו סעיפים או מחלקות
הסעי את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה

המדינה: בתקציבי הבאים פים
הרגיל בתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
הבאים: ההוצאה סעיפי למע0 הפיתוח, ובתקציב
ואמנות, תרבות מדע, גדנ"ע, הנוער, אגף תזונה,
הספורט רשות תורנית, תרבות מוסיאונים,

העתיקות. ורשות הגופני, והחינוך
חינוך על אחרים ממשלה משרדי בהוצאות ב.
תו ומוסדות ישיבות הבאים: הסעיפים נכללו
עובדים להכשרת המכון הדתות), (משרד רנ"ם
חינוך עובדי להכשרת המדרשה סוציאליים,
מקצועית והשתלמות להכשרה אגף ו0יפול,
(משרד ימאים הכשרת והרווחה), העבודה (משרד
של ועלתיכון תיכון לחינוך ומוסדות התחבורה)
ובית "בזק" ספר בית כגון ממשלתיות, חברות

לתיירות. הספר
שסווגה היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
למדריכי סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך:
נוער, מרכזי במוסדות, ונוער ילדים החזקת נוער,
ופעולות החינוך קרן חינוך, למוסדות הקצבות

השכונות. התחדשות במסגרת חינוכיות
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.
כוללת המקומיות הרשויות של לחינוך ההוצאה

הבאים: הסעיפים את
הרגיל בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
הבאות: ההוצאות למעט רגיל, הבלתי ובתקציב
יסודיים, ספר בבתי שיניים ורפואת רפואי פיקוח

המשלים. והחינוך הילד הזנת ק"0נות,
הלשון" "הנחלת התתמחלקה של ההוצאה ב.

לתרבות. המחלקה מתוך
רווח כוונת ללא מוסרות של לחינוך ההוצאה
בבעלות שאינם חינוך מוסדות של ההוצאה את כוללת
המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה,
כוונת ללא המוסדות עסקי. בסיס על פועלים ושאינם

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

וכר).
כוללת ה"אחר" הסקטור של לחינוך ההוצאה
חינוך ושירותי סחורות לרכישת בית משקי הוצאות
פרסיים מורים שירותי על הוצאה כגון עסקיים, מגופים
שכר יסודי), בחינוך לתלמידים השלמה שיעורי (כולל
ילדים בגני לימוד שכר לפקידות, ספר בבתי לימוד
לא כתיבה. וצורכי לימוד ספרי רכישת וכן פרטיים

נהיגה. ללימוד ספר בית נכללים
מלא כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
אחרים". חינוך "שירותי בסעיף מההוצאה לחלק

בהוצאות .1984/85 שלפני בשנים החינוך שירותי
דהיינו, ריבית, לתשלום ההוצאה נכללה לא הייצור
אם בין משתנה אינו לציבור שניתן השירות ערך
מסים גביית ידי על הוצאותיה את מימנה הממשלה
ידי על היה המימון אם ובין מענקים קבלת ידי על או

ריבית. שולמה שעליהם מלוות קבלת

הסקטור לפי ההוצאה סיווג
הסקטורים לפי מוינה לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים:
הוצ (נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה .1

הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות אות
העולמית).

מקומיות מועצות עיריות,  המקומיות הרשויות .2
ואזוריות.

1984/85 בשנת החל רווח. כוונת ללא מוסדות .3
כוונת ללא מוסדות (1) בין: אבחנה נעשתה
הרשויות או היהודית הסוכנות שהממשלה, רווח
(2) הוצאותיהם. עיקר את מממנות המקומיות
הוצאות רווח. כוונת ללא לאממשלת"ם מוסדות
מכלל 900/0 מעל הן הראשונה בקבוצה המוסדות

רווח. כוונת ללא המוסדות הוצאות
בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר .4

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו החינוך שירותי
המממן: הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקסול לפי במיון
סחורות ועל עבודה על הסקטור של הישירות
המממן. בסקטור התחשבות ללא אחרים, ושירותים

לדוגמא:
(כגון: רווח כוונת ללא המוסדות הוצאות כל (1)
סחורות קניית ועל עבודה על העברית) האוניברסיטה
עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו אחרים ושירותים

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של ולא
שבהם הילדים ובגני היסודי החינוך במוסדות (2)
והרשויות הממשלה ידי על במשותף ניתן השירות
ולגננות למורים לשכר ההוצאה נרשמה המקומיות,
מוסדות לאחזקת השוטפת ההוצאה ; ב"ממשלה"
ב"רשויות נרשמה בלאי על תחשיבית והוצאה אלה

מקומיות".
ידי על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על הישירה ההוצאה כסך הסקטור
אחרים ותשלומים העברות מענקים, תמיכות, וגם

הלוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים (נטו)
הוצאות במימון סקטור כל של חלקו בחישוב
הסק בהוצאות הבלאי הערכות נכללות לא החינוך
משום לחינוך, הלאומית ההוצאה בסך ולא טורים
שוטפות הוצאות נכללו לחינוך הלאומית שבהוצאה

קבועים. בנכסים להשקעה והוצאות
התמיכה מרכיב כולל אינו הממשלתי המימון
או נמוכה בריבית שניתנו הממשלתיות בהלוואות

הצמדה. ללא
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
הסק בדו"חות המקביל הרישום הממשלה. בד"וחות
בדו"חות מהרישום שונה להיות עלול האחרים טורים
שההעברה התקופה מבחינת בעיקר הממשלה,

אליה. מתייחסת
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מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים ודיווחים

בנייה. וגמר התחל1ת ש0ח על הגדולות הבנייה
הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .4

לסטטיסטיקה. המרכזית

חינוך
כלל"ם והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
ובמוסדות (22.52 עד 22.7 (לוחות החינוך שבמערכת
הערבי ובחינוך העברי בחינוך (22.10 (לוח "אחרים"
נתונים מובאים לכך בנוסף הדרוזי). המגזר (כולל
(לוחות מבוגרים חינוך של במסגרות הלמידה על

.(22.5522.53

החינוך מערכת
הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת

וסוג: דרג לפי הממוינים
ציבוריים עירונ"ם, יום): מעונות (לרבות ילדים גני
.(42 (גילים חובה וסרום (5 (גיל חובה  ופרסיים
נכללו 2 לגיל הגנים כל וכן 43 לגילים הפרסיים הגנים
קודמות בשנים בתשל"ח. החל החינוך" "במערכת

המוסדותי"האחרים". בין אלה גנים נכללו
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

ומוכ (רשמיים יסודיים ספר בתי כולל יסודי, חינוך
כוללים היסודיים הספר בתי מיוחדים. ספר ובתי רים)
ושמונהשנת"ם וי) כיתה (עד שששנת"ם ספר בתי

חי). כיתה (עד
ספר ובתי ביניים הסיבות כולל עליסוד1 חינוך
כיתות  עליונות (חטיבות תלתשנת"ם תיכונים
ספר בבתי 0יי"ב). (כיתות וארבעשנת"ם י'י''ב)
לימודים יש  ורבנתיב"ם חדנתיב"ם  תיכונים
ומקצועיים סכנולוג"ם חקלאיים, עיוניים, לימוד בסוגי
פי על מתנהלים הלימודים בקיבוצים. המשך ובכיתות
תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד של תוכניות

גמר. תעודות או בגרות
לא וגבוהים עלתיכונים מוסדות
המוסדות נכללו העלתיכון בדרג אוניברסיטאיים.
או בגרות (תעודת הקבלה תנאי לפי אשר הבאים,
ומשך מקבילה) השכלה או מלאה תיכונית השכלה
בהם הלימודים ואשר כעלתיכונים מוגדרים הלימוד,

אוניברסיטאיים: אינם
וגננות מורים להכשרת מוסדות

אחיות הכשרת (כגון: אחרים עלתיכונים מוסדות
טכנאים). הנדסאים, מוסמכות,

להשכלה מהמועצה קיבלו הנ"ל מהמוסדות חלק
בתחומי גבוהים לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה
,22.35 (לוחות אלה לימודים זה. לצורך שאושרו לימוד
B.F.A. כגון: "בוגר" בתוארי מזכים ו22.52) 22.51
B.Ed במוסיקה; בוגר .B.Mus. באומנות; בוגר

בהוראה. בוגר
הטכניון; העברית; האוניברסיטה אוניברסיטאות.
אוניבר בראילן; אוניברסיטת אביב; תל אוניברסיטת
ויצמן מכון בנגב; בןגוריון אוניברסיטת חיפה, סיטת
נמסרים הפתוחה האוניברסיטה על נתונים למדע.

ו22.50. 22.49 בלוחות בנפרד
חובה, גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
הרשמיים, הספר בתי כל  והעליסוד1 היסודי ובדרג

סקרי על מתבסס אלה שירותים על ההוצאה אומדן
משקי הוצאות נרשמו שבהם המשפחה, הוצאות
בסעיף נכללו לא נתונים, בהיעדר בלבד. הבית
מימון (לדוגמא, במימון המעסיקים השתתפויות זה

לעובדיהם). מקצועיים קורסים

קבועים במחירים אומדנים
ומר לחינוך הלאומית בהוצאה השנתיים השינויים
בסקטורים: חושבו קבועים, במחירים העיקריים, כיביה
רווח, כוונת ללא ומוסדות מקומיות רשויות ממשלה,
בנייה בלאי, שוטפות, קניות (שכר, הוצאה סוג לכל
תיכון, יסודי, חינוך ילדים, (גני שירות סוג ולכל וציוד)
(כ700/0 עבודה בהוצאות השינוי וכוי). גבוה עלתיכון,
לפי נאמד קבועים, במחירים השוטפת), מההוצאה
השוטפות ההוצאות עבודה. יחידות במספר השינויים
ניכוי ידי על נאמדו אחרים ושירותים סחורות קניית על
המביא מחירים במדד שוטפים במחירים האומדנים
מוסדות הוצאות של המיוחד ההרכב את בחשבון

אלה.
במחירים האומדנים את מחשבים העסקי בסקטור
כמו כמותיים, באינדיקטורים שימוש ידי על קבועים

פרטיים. ילדים בגני הילדים מספר
נאמרה קבועים במ0ירים במבנים, ההשקעה
האומדן למגורים. בבנייה התשומה מחירי מדר בעזרת
בתפוקת המחירים שינו" בעזרת חושב בציוד להשקעה
מיבוא. בציוד המחירים ושינו" ציוד המייצרים הענפים
עד 1970/71 לשנים 1986/87 במחירי האומדנים
ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1985/86
שחושבו המקבילים השנתיים השינויים שרשור ידי על
בגלל .1980/81 או 1975/76 ,1970/71 שנת במחירי
מסתכמות וההשקעה השוטפת ההוצאה אין השרשור

הכל. לסך
שפורסמו לנתונים בהשוואה מתוקנים. אומדנים
לשנת באומדן תיקונים הוכנסו הקודם בשנתון
מפורטים כספיים דו"חות קבלת בעקבות 1989/90

החינוך. ממוסדות

ובכיסוי בהגדרות שינויים
כיסוי הורחב 1974/75 לשנת באומדנים החל .1
המדידה. שיטות ושופרו לחינוך הלאומית ההוצאה
קודמות, לשנים אומדנים עם השוואה לאפשר כדי
לשנת קבועים במחירים אומדנים 22.4 בלוח מוצגים

הקודמות. השיטות לפי גם שנערכו 1974/75
במתכונת האומדנים מוצגים 1984/85 בשנת החל .2
כדי לעיל. שפורט כפי שונות, הגדרות ולפי שונה
מוצגים קודמות לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר
גם 1984/85 לשנת האומדנים ו22.5 22.4 בלוחות

הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
להצעות הסבר ודברי המקומיות והרשויות הלאומיים

הממשלה. של התקציב
מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2
על רווח כוונת ללא במוסדות וההכנסות ההוצאות

המוסדות. של הכספיים הדויחות סמך
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ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
בו, המתקיימים הלימודים מסוגי אחד בכל רבנתיב1
לימוד. סוג כל של הכולל ההיקף את לציין מנת על
בית גודל ממוצעי חישוב לצורך שימשו אלו הגדרות

.22.16 בלוח הספר
בין נמנו ירושלים במזררו מכינים ספר בתי

הביניים. חטיבות
(22.36 ,22.34 ,22.8 (לוחות הוראה כוחות

ספר בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
לב שים בלי אחת, ארגוניתמינהלית יחידה המהוה
השעות למספר הספר, בבית שונים לימוד סוגי לקיום
בבית מילא שהוא לתפקידים או לימד, שהמורה
נכלל אחד ספר מבית ביותר המלמד מורה הספר.
בהם; שלימד ספר בתי כמספר המשרות בספירת
לימוד מסוג ביותר ספר בית באותו לימד אם אולם,
פעם בספירה נכלל אחד, מתפקיד ביותר או אחד,
מספר אחדות, בשנים .(22.8 (לוח בלבד אחת
כלפי מוטה היה היסודיים הספר בבתי הוראה משרות
בעלי המורים של כפולה מספירה כתוצאה מעלה
נוכו בתשמ"ח החל הספר. בבית אחד מתפקיד יותר
מוסדות לגבי גם תופסת המשרה הגדרת הכפילויות.
משרות בספירת .(22.36 (לוח וגננות מורים להכשרת
נכללו והחקלאיים הטכנולוגיים הםפר בבתי ההוראה

המקצועיים. המדריכים משרות גם
היסודיים הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
החינוך משרד מתקציב הממומנת ההוראה רק נכללה
החינוך רשות שמממנים ההוראה נכללה לא והתרבות;

וכוי. ההורים המקומית,
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
לשבוע; שעות 30  יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
שעות 24  הביניים) חסיבת (כולל העליסוד1 בחינוך
החל  וגננות מורים להכשרת במוסדות לשבוע;
תקן לפי לשבוע שעות ל20 שעות 14.5 בין בתשנ"ג

המוסד.
חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות מספר
לכל המתאימה השעות במכסת השעות כל סך
הספר בבתי העבודה יחידות בחישוב ספר. בית סוג
שעות גם בחשבון הובאו והחקלאיים הטכנולוגיים
מעשית בעבודה המועסקים המדריכים של ההדרכה
(מוריםמדריכים) מעשית ובעבודה בהוראה או בלבד

.(22.34 (לוח
יחידות חושבו וגננות מורים להכשרת במוסדות
המספר אלה, במוסדות בנפרד. מוסד לכל עבודה
משרה, המרכיבות השבועיות השעות של הממוצע
21 (כ תשנ"ב עד בחשבון שנלקח זה מאשר יותר נמוך
עבודה יחידות במספר שהגידול מכאן שבועיות). שעות
החישוב. בשיטת שינוי ע"1 בחלקו מוסבר בתשניג

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
,22.2422.16 ,22.1322.10 (לוחות תלמידים

(22.3622.35
,(22.19,22.11,22.10 (לוחות ילדים בגני ילדים
שביקרו 43 בני רק נכללו תשל"ב, עד  העברי בחינוך
בני גם נכללו בתשלי'ג, החל וציבוריים. עירוניים בגנים
גם נכללו בתשלייז החל פרטיים. בגנים שביקרו 43

החינוך משרד שבפיקוח רשמיים הבלתי הספר בתי
הסעד סוכנות ושל ממשלתיים ספר בתי והתרבות,
מוסדות נכללו לא ירושלים. במזרח והתעסוקה
מוסדות גם בתשל"ט והחל ירושלים במזרח פרטיים
החינוך משרד בפיקוח שאינם רשמיים בלתי נוצריים
להכשרת מוסדות נכללו העלתיכון בדרג והתרבות.

וטכנאים. ולהנדסאים וגננות, מורים
 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"
בחינוך המוסדות בספירת שינוי חל בתשנ"ב החל
וגם יסודיים לימודים גם מתקיימים שבו מוסד הערבי.
יסודי כמוסד פעם פעמיים, נספר תיכוניים לימודים
(לוח העברי. בחינוך הנוהל פי על תיכוני, כמוסד ופעם

.(22.7

אחרים מוסדות
מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
והכוללים: כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
בדרג תורה). (תלמודי פטור מוסדות  היסודי בדרג
בתי לחניכים, ספר בתי קטנות, ישיבות  העליסודי
גדולות" "ישיבות  העלתיכון בדרג תעשייתיים. ספר

קודש. לימודי מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני

ללוחות הסברים
על יסודיים, חינוך ומוסדות ספר בתי ילדים, גני
לאאוניברסיטאיים וגבוהים עלתיכונים יסודיים,

.(22.36 עד 22.7 (לוחות
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 משרות
22.11 ,22.10 בלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על

ו22.19.
ו22.21) 22.7 (לוחות 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)
סוג בכל או  חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת ואילו  ספר בית
לכך, הקורא של לבו תשומת להסב מנת על בלבד;

בסוגריים. הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו
הרווחה בתוכנית שמשתתפים יסודיים ספר בתי
פי על נקבעו השכונות, שיקום ובתוכנית החינוכית

והתרבות. החינוך ממשרד שנתקבלו רשימות
תלתשנת"ם תיכונים ספר בבתי לימוד ס1גי
תיכונים ספר בתי וארבעשנתיים. עליונות) (חטיבות
בלבד אחד לימוד מסוג לימודים מתקיימים שבהם
הספר בתי בין נמנו טכנולוגי) או עיוני (כגון:
מתקיימים שבהם ספר בתי ואילו החדנתיביים
וטכנולוגי) 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
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עברית הבעה גם נכלל תשמ"ח בנתוני ספרות.
מופיעים תשמ"ט מנתוני הרול אשר לשון וידיעת

("עברית''). בנפרד
נתוני ישראל. עם תולדות כוללת הסטוריה
החל ומדינה. עם וידיעת אזרחות גם כללו תשמ"ח
ומדינה עם וידיעת אזרחות של הנתונים בתשמ"ט,

("אזרחות"). בנפח מופיעים
הערבים תולדות גם כוללת העברי בחינוך ערבית

וספרות. דקדוק  הערבי ובחינוך והאיסלם
ישראל. מחשבת גם כוללת פילוסופיה

לפי התלמידים מוינו ו22.32 22.31 בלוחות
עוצמת הומניסס1. או ריאליסטי  הבחינה כיווני
המוגברים המקצועות מספר לפי נקבעה הכיוון
ההומניסטיים או הריאליסטיים או ההומניסס"ם 

 התלמידים נבחנו שבהם  יחד גם והריאליסט"ם
כדלקמן:

וגם הומניסטיים מקצועות יותר או ב2 נבחנו
ריאליסס"ם; מקצועות יותר או ב2

ריאליסס"ם; מקצועות יותר או ב2 נבחנו
הומניסטיים; מקצועות יותר או ב2 נבחנו

אחד ובמקצוע הומניסטי אחד במקצוע נבחנו
ריאליסטי;

מוגברים. מקצועות צירוף אין
מוינו  לעיל שהוגדר כפי  בחינה כיוון בכל
הצירוף של הספציפיים המקצועות לפי התלמידים
מתמטיקה וגם פה שבעל ותורה תנ"ך (לדוגמא:

וכדי). פיסיקה  מתמטיקה וביולוגיה;
אינם המצורפים המקצועות של תשמ"ח נתוני
נכללת אנגלית מתשמ"ט החל אנגלית. כוללים
בחינה. כיווני בקביעת כלומר המצורפים, במקצועות
הלא והגבוה העלתיכון בחינוך תלמידים
ו 22.36 ,22.35 ,22.10 (לוחות אוניברסיטאי
של הכללי ההיקף מוצג 22.35 בלוח .(22.52,22.51
תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על העלתיכון הלימוד
ותלמידי הטכנולוגי העליסוד1 בחינוך '"גי"ד הכיתות
הרשו "אורנים" בסמינר זי'' לכיתות למורים המסלול
בנפרד מוצגת 22.10 בלוח חיפה. באוניברסיטת מים
ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסדות הלמידה
המוזכרים התלמידים למעט אחרים, עלתיכונים
חיפה באוניברסיטת שנכללו "אורנים", בסמינר לעיל
הטכנולוגי העליסוד1 בחינוך '"גי"ד כיתות ותלמידי
נמסרים 22.36 בלוח העליסודי. בדרג זה בלוח שנמנו
בכללם וגננות מורים להכשרת המוסדות על נתונים
"אורנים"). בסמינר לעיל המוזכרים התלמידים (כולל
.22.3622.35 ולוחות 22.10 לוח בין ההבדלים מכאן
תיכונים על לימודים מתקיימים לכך בנוסף
נכללו ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" ב"ישיבות
במערכת שלא האחרים המוסדות בין 22.10 בלוח

החינוך.
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
זה. במכון הלומדים כלל בין 22.55 בלוח גם נכללו

לאאוניברסיטא"ם וגבוהים עלתיכונים במוסדות
שקובצו התמחויות, של במגוון לימודים מתקיימים
שבמספר יצוין : כדלהלן לימוד לתחומי בלוחות

ראשון: תואר לקראת ללמוד אפשר תחומים
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בחינוך ופרטיים. ציבוריים בגנים שביקרו שנתיים בני
חובה. בגני המבקרים 5 בני רק נכללים הערבי

22.35,22.1522.11 בלוחות התלמידים גיל גיל.
הל שיעורי לחישוב הלוח. שנת בסוף המצב לפי חושב
המתאימים, בגילים אוכלוסייה על נתונים שימשו מידה

הלוח. שנת לסוף הם גם המתיחסים
וליליד1 לידה יבשת  לארץ חוץ לילידי מוצא:
,20 ,25 ,26 ,3033 (לוחות האב לידת יבשת הארץ

.(22.11 ,14
למד בו האחרון הספר בית סוג האב: השכלת

.(22.20 (לוח האב
על נקבעת לימודים לצורך תלמידים ניידות
(לוח הלימודים ליישוב המגורים "שוב בין השוני ידי

.(22.23
העליסודי בחינוך הלימוד ומקצועות המסלול

.(22.24 (לוח הטכנולוגי
לרמת בהתאם היתר, בין נקבע, הלימוד מסלול
והמעשיים העיוניים הלימודים בין ליחס הלימודים,
התלמידים. את מכינים שלקראתה התעודה ולסוג

בחינוך ההכשרה מגמות הם הלימוד מקצועות
הטכנולוגי. יסודי העל

השתנו הטכנולוגי בחינוך מרפורמה כתוצאה
הלימוד. מקצועות ומבחר הלימוד מסלולי הגדרות
תשנ"ב. משנת החל בנתונים מתבטאים אלה שינויים
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 העליסודי בחינוך
,22.35 בלוח רק העליסוד1). החינוך על אחרים
העלתיכון, בדרג הכולל הלמידה היקף את המציג
תלמידי בין בתשנ"ג) (כ3,500 אלה תלמידים נכללו
בסך מההבדלים חלק מכאן העלתיכון. החינוך
22.10 הלוחות בין העלתיכון בחינוך הלומדים הכל

להלן). (ראה ו22.35
או עיונית בגרות לתעודת וזכאים נבחנים
.(22.33 עד 22.25 (לוחות גמר טכנולוגית/לתעודת
על נתונים מוצגים 22.33 עד 22.25 בלוחות
טכנולוגיות עיוניות, בגרות לתעודות וזכאים נבחנים

גמר. ולתעודת
לכל הכוונה גמר: / בגרות לתעודת נבחנים
חורף או קיץ במועד ונבחנו שניגשו התלמידים
קשר בלי לפחות, אחת גמר, / בגרות בבחינת

הבחינה. לתוצאות
לתלמידים הכוונה גמר. / בגרות לתעודת זכאים
תעודת לקבלת זכאות המקנות הדרישות בכל שעמדו
במקצוע ההצלחה עם קשר בלי גמר, / בגרות
ו22.33 22.30 עד 22.27 בלוחות אחר. או זה
בגרות לתעודת וזכאים נבחנים על נתונים מוצגים
מגמות  הטכנ1לוגי (בחינוך בחינה מקצועות לפי
קובץ לפי הוגדרו העיוניים המקצועות נבחרים. בחינה)
והתרבות. החינוך משרד של והבחינות השאלונים

כדלהלן: יחד קובצו עיוניים מקצועות מספר
הספר בבתי תלמוד גם כולל פה שבעל תורה

הדתיים.



היתר שקיבלו במסלולים ראשון אקדמי תואר לקראת
להעניק וזכאים גבוהה להשכלה המועצה מן הכרה או

כנ"ל. תואר
תואר מקבלי על נתונים נמסרים 22.52 בלוח

אלה. במוסדות
גבוהים ממוסדות B.Ed. תואר מקבלי בין
אלה הן נכללו מורים להכשרת לאאוניברסיטאיים
במסגרת והן סדירים כתלמידים התואר לקראת שלמדו

המשך. לימודי
התל הכיתות, המוסדות, ספירת ערבי: חינוך
,22.1022.8 (לוחות ההוראה ומשרות מיחם

.(22.1722.15
ספר לבתי צמודות ם' בכיתות תלמידים .1
בין נספרו (כ45) עצמן והכיתות (כ1,150) יסודיים

התיכונים. הספר בבתי והכיתות התלמידים
גן בכיתות המלמדות גננות של משרות .2
מורים של ומשרות יסודיים ספר לבתי הצמודות
יסודיים ספר לבתי הצמודות סי בכיתות המלמדים
הספר בבתי העבודה ויחידות המשרות בין נספרו

היסודיים.

מקורות
,22.3622.15 ,22.1322.7 בלוחות הנתונים
מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות המתייחסים
שערכה ילדים וגני ספר בתי של וסקרים מסקדים על
משרד עם בשיתוף לס00יסנ1יקה המרכזית הלשכה
תלמידים קובצי מתוך עיבודים ועל והתרבות2 החינוך

כלהלן: והתרבות החינוך משת של ומורים
,22.10 (לוחות ילדים3 בגני 52 בני ילדים
43 לבני הנתונים העברי בחינוך :(22.19 ,22.11
הלשכה שעורכת ילדים" בגני ביקור "סקר על מבוססים
ל"סקר בצמוד בתשל"ג החל לסטטיסטיקה המרכזית
לבני שנתיים. בני גם נכללו ואילך מתשל'יז אדם". כוח

אומדן. הוכן 5
המבוססים ,42 בני ילדים על הנתונים בניתוח
הדגימה. סעויות את בחשבון להביא יש מדגם, על

הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים דו'יחות על תשמ"ג עד התבססו
אומדנים הוכנו מתשמ"ז והתרבות. החינוך למשרד

ילדים. בגני ביקור סקר על המבוססים
(לוח עליסודיים חינוך במוסדות פנימיות
במוסדות פנימיות סקר על מבוססים הנתונים (22.22
המרכזית הלשכה ע"1 שנערך עליסודיים חינוך
החינוך מוסדות כל תשנ"ב4. בשנת לס00יס0יקה
החינוך משרד שבפיקוח העברי בחינוך העליסודיים
והעונים במוסד, פנימיה יש אם נשאלו והתרבות
שהתגוררו התלמידים על שאלון למלא נתבקשו בחיוב
במוסדות פנימייה יש אם נבדק לא המוסד. בפנימיית
וחתר החינוך משרד בפיקוח שאינם עליסודיים חינוך
יסודי, (כגון אחרים חינוך בשלבי חינוך מוסדות בות,
אחרות פנימיות בסקר נכללו לא ואף וכוי) עלתיכון
עליסודיים חינוך מוסדות 666 מתוך שהוא. סוג מכל

 ראשון תואר לקראת
הגיל לשכבות מורים גננות, הכשרת הוראה:
מיוחד חינוך פורמלי, בלתי לחינוך מורים השונות,

וכוי.
ודומיהן: טכנאות הנדסאות, טכנולוגיה, מדעי
קציני טכנית, הוראה תכנות, חשמל, אלקטרוניקה,
טקסטיל טכנולוגית שימושי, ומדע טכנולוגיה וכדי. ים

טכנולוגיה. והוראת
שיניים), (רנטגן, טכנאים רפואיים: עזר מקצועות

וכדי. תברואנים אופטומטריסטים, ביוטכנאים,
(החל ביטוח ודומיהן: כלכלה מינהל, פקידות,
בתי מינהל ציבורי, מינהל אדם, כוח ניהול מתשנ"א)
 ראשון תואר לקראת וכדי. ושמאות מס "עוץ מלון,
מתוכניות וחלק השיתופי המשק של ומינהל כלכלה

ולמשפטים. עסקים למינהל לימוד
גרפי, עיצוב פיסול, ציור, ועיצוב: אמנויות
צילום, צורפות, ואופנה. טקסטיל סביבתי, תעשייתי,
לקראת רובם  וקולנוע הבמה אמנות מחול, מוסיקה,

ראשון. תואר
יחסי נסיעות, סוכני דרך, מורי אחרות: מגמות
בטלויזיה וכתבים מפיקים ספרנות, ופרסום, ציבור

וכדי.
(לו וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
שלמדו אלה רק נחשבו (22.3622.35 ,22.10 חות
לאאוניברסיטאיים גבוהים או עלתיכונים לימודים
המקובלות הלימודים ותוכנית מתכונת לפי סדירים,
נכללו לא להוראה. הסמכה לקבלת אלה במוסדות
זאת להגדרה התאימו לא אשר תלמידים בסיכומים
; המשך לימודי במסגרת שלמדו בפועל מורים :

בפועל מורים כ7,000 בתשנ"ג למדו זו במסגרת
בכיר", "מורה מוסמך", "מורה תעודת לקראת
במסלולים הוראה לקראת או ,B.Ed. תואר לקראת

נוספים. התמחויות /
תלמידים במסגרת נכללו לא בתשנ"ב החל
גמול לקראת שלמדו בפועל מורים המשך, בלימודי
נכללו לא כן כמו אחרות. ובהשתלמויות השתלמות
מחנכותמטפלות. במסלול ותלמידות מכינות תלמידי
גם הסדירים התלמידים בין נכללו בתשנ"א החל

חיילות. ומורות עולים מורים
כוללים: (22.3622.35 (בלוחות די שנה תלמידי

;B.Ed. תואר לקראת לומדים
בכיר, מוסמך מורה תעודת לקראת onnif
זו תעודה לקראת הלימודים שבהם במוסדות

שנים; 4 נמשכים
למורים במסלול B.A. התואר לקראת תלמידים

"אורנים". בסמינר זי1' לכיתות
הלומדים את רק די, בשנה כולל, 22.51 לוח

.B.Ed. תואר לקראת
במוס ראשון אקדמי תואר ומקבלי תלמידים
,22.35 (לוחות לאאוניברסיטאיים גבוהים דות
התל על נתונים רוכזו 22.51 בלוח .(22.5222.51
שלמדו לאאוניבירסיטאיים, גבוהים ובמוסדות מידים

.1991 ,9 מסי מוסף ■ לישראל הסטטיסטי בירחון  תשניא  חינוך מוסדות ראה 2

ותרבות. חינוך טל לסטטיסטיקה העלונים מסדות 186 מסי בעלון ,1989 היהוחתינוארמוס באוכלוסייה 24 בני בקוב יום ונמעונות נגנים הביקור ואה 3

ו212. 193 .124 מסי ותרבות חינוך של בסנוטיסנויקה העלונים וסדות 1981^,4 מסי שם, ואה בנושא קודמים לסקוים אשו 4
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ותעודות טכנולוגיות עיוניות בגרות לתעודות ולזכאים
והערבי. העברי בחינוך 0כנ1לוגיות גמר

בית סוג פיקוח, (מחוז, המוסדיים האיפיונים
חינוך" מוסדות ''מפקד קובץ מתוך הועתקו ספר)
בתשמ"ח, ל000י00יקה המרכזית הלשכה שערכה
האישיים האיפיונים ואילו ובתשנ"א בתש"ן בתשמ"ט
קובץ מתוך הועתקו התלמידים של דת) מוצא, (מין,

.1983  והדיור האוכלוסין מפקד
עלתיכון בחינוך ראשון תואר ומקבלי תלמידים
התלמידים על הנתונים לאאוניברסיטאי. וגבוה
,22.35 (לוחות וגננות מורים להכשרת במוסדות
בתש"ן וגם תשמ''ח עד התבססו (22.51 ,22.36
כלליים נתונים נאספו ובו שנתי מפקד על ובתשנ"א
הנתונים בתשנ"ב, והחל בתשמ"כו המוסד. ממזכירות
שבמשרד התלמידים קובץ מתוך עיבוד על מבוססים

והתרבות. החינוך
העלתיכונים במוסדות התלמידים על הנתונים
על מבוססים האחרים הלאאוניברסיטא"ם והגבוהים
וגבו עלתיכוניות לימוד מסגרות של שנתיים מפקדים
לס00יס0יקה המרכזית הלשכה ידי על שנערכים הות

22.51).ל ,22.35 (לוחות
תואר מקבלי על תש"םתש''ן לשנים הנתונים
(לוח לאאוניברסיטא"ם גבוהים ממוסדות ראשון
שנ אישיות רשימות מעיבוד נתקבלו ,(22.52
על שנערך מפקד במסגרת המזכירויות ע''1 מסרו
תשנ"א נתוני לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי

הנ"ל. המוסדות של ממזכירויות מסוכמים נתקבלו

אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות
ידי על הנתונים סופקו תשכ"ד עד תלמידים.
הנתונים עובדו תשל"ה עד מתשכ"ה האוניברסיטאות.
מתוך לסםסיססיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
הנתונים, מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים
מת"ח תשכ"ד עד המספרים והמועד. ההגדרות שונו
תלמיד כל בהם ונכלל לימודים שנת כל לתחילת סים
רק נכללו בתשכ"ה החל גבוהה. להשכלה במוסד
לימוד. שכר המשלמים מוכר תואר לקראת תלמידים
הלימודים שנת לאמצע מתייחסים המספרים
השני), ההרשמה במועד שנתקבלו תלמידים (כולל
מועד עד הרשמתם שביטלו תלמידים כוללים ואינם

זה.
עיבודים על מבוססים הנתונים בתשל''ו החל
לפי המוסדות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)8. השלמות בתוספת

מידע התקבל לא עליונות) וחטיבות ביניים (חטיבות
הנתונים כל ב206. פנימיות נמצאו היתר מבין מ7.

שענו. למוסדות מתייחסים בלוח
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
משרות על הנתונים בתשנ''ב הוראה. כוחות
,(22.36,22.34,22.8 (לוחות עבודה ויחידות הוראה
חינוך מוסדות של השנתי המפקד על מבוססים
בחטיבות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה
להכשרת ובמוסדות התיכונים הספר ובבתי הביניים
החינוך ממשרד שנתקבל מידע עיבוד ועל וגננות מורים
מידע בתוספת היסודי, בחינוך מורים על והתרבות
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שאספה משלים

המוכרים. הספר ומבתי עצמאי, לחינוך מהמרכז
ביניים. ובחטיבת יסודי בחינוך תלמידים תכונות
היסודי בחינוך התלמידים תכונות על לתש"ן הנתונים
22.20i 22.13 ,22.12 בלוחות הביניים ובחטיבת
שנערך תלמידים", תכונות "סקר על מבוססים הינם
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ידי על תש"ן בשנת
תשובות נתקבלו והתרבות5. החינוך משרד הזמנת לפי
יסודיים ספר בבתי מהתלמידים אחוזים 8083 על
אחוזים 8992 ועל העברי בחינוך הביניים ובחטיבות
הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי מהתלמידים
היתה ההיענות מיוחדים ספר בבתי הערבי. בחינוך

יותר. נמוכה
בבתי התלמידים כל נכללו הסקר באוכלוסיית
העברי בחינוך הביניים ובחטיבות היסודיים הספר
נכללו לא דתי. וממלכתי ממלכתי שבפיקוח והערבי

העצמאי. החינוך של ספר בתי
רשימות מילאו הכיתות מחנכי הסקר, במסגרת
והמוצא הגיל המין, על פרטים ובהן בכיתה התלמידים
(השכלת משפחתיים רקע פרטי וכן התלמידים של
במשפחה). ילדים ומספר והאם האב יד משלח האב,
על מבוססים ילדים בגני התלמידים על הנתונים
החינוך על הנתונים ואילו ילדים"6 בגני ביקור 'סקר
קובץ על שנערכו עיבודים על מבוססים העליסוד1

והתרבות. החינוך משח של תלמידים
(לוחות וגמר בגרות לתעודת והזכאים הנבחנים
מתוך עיבוד על מבוססים הנתונים .(22.2522.33
בתש"ן בתשמ''ט, בתשמ"ח, הבגרות בחינות קובץ
סיום (אחרי והתרבות החינוך משרד של ובתשנ"א
את כלל שעובד הקובץ מהשאלונים). בכ></980 הטיפול
תשמי'ט, תשמ"ח, ממחזור המשנה ונבחנ1 הנבחנים
בבחינות הנבחנים את כלל ולא ותשנ"א תש"ן
נבחנים בעיבוד נכללו לא אף קודמות. משנים משנה
לנבחנים מתייחסים בלוחות הנתונים אקסטרניים.

.1985.4 '00 מוסף,  לישראל נםירחון00000' ראה .629 מסי מיותר פרסום תשלז. הספר ובתי הנניס תלמידי של הדמונרפיותחברתיות התכונות ראה 5
לתשמד. נתונים המוסר

לעיל. 3 הערה ראה 6
'otyooon הירחון ארעיים. נתונים  תשמה חינוך מוסדות וכן 782 מיוחד פרסום  תשמה לאוניברסיטאות) (פרס וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסחת ראה 7

.1985.6 מסי מוסף. ■ לישראל
.1993 .5 מסי מוסף. ■ לישראל .otyooon הירחון .1991/92 תשנב,  גבוהה להשכלה אחרים ובמוסדות באוניברסיטאות סטודנטים ראה s
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מבוס 22.46 בלוח ותשמ"ט לתשמ"ה הנתונים ■

תארים מקבלי קובץ בין שנערכה הקבלה על 0ים
לתש"ן הנתונים .1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ
האוכלוסין, מרשם קובץ עם הקבלה על מבוססים
כ97.0 עבור אישיים נתונים הועתקו שבאמצעותה

התארים. מקבלי מתוך אחוז
לשווי מתייחסים הסגל מספרי 22.48 בלוח סגל.
המשרות של סיכום (כולל שלמות משרות ערך
עיבודים על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקי1ת).
על האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שהוזמנו
להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון הועדה ידי
השנה של חדשיים ממוצעים הם הנתונים גבוהה.

הנסקרת.
22.49 בלוחות הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה ע"1 נמסרו ו22.50
מספרי בלבד. האקדמי המסלול ובוגרי תלמידי בהם
תשלום ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים התלמידים
הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת ראשון).

התלמיד. שצבר
במוס ראשון תואר לקראת הלומדים תלמידים
ללוח הסברים ראה לאאוניברסיטאיים: גבוהים דות

לעיל. 22.521 22.51

מבוגרים חינוך
בלוח הקדםאקדמיות המכינות על הנתונים
על החינוך לקידום האגודה ידי על נמסרו 22.53
הפועלות מכינות תלמידי נכללו שבפיקוחה. מכינות
אזוריות מכללות ושלוחותיהן, האוניברסיטאות ליד

מורים. להכשרת ומוסדות
שנה; עד  חדשלב1 מסלול:

שנתיים; עד  דרשלב1
שנים. שלוש עד  תלתשלב1

בשנה בו שלמדו המסלול במסגרת נמנו התלמידים
במסגרת קודמות בשנים למדו אם גם הנסקרת,

אחר. מסלול
לסיוע לזכאים התלמידים מוינו מסלול בכל
צבאי שירות מסיימ1 הינם לסיוע הזכאים ולאחרים.
וכלכליים חברתיים בקריטריונים העומדים לאומי, או
יקבלו אלה החינוך. לקידום האגודה ידי על שנקבעו

במכינה. לימודיהם לצורך כלכלי סיוע
החינוך משרד ידי על נמסרו 22.54 בלוח הנתונים
ירי על נמסרו 22.55 בלוח הנתונים ואילו והתרבות

והרווחה. העבודה משח

22.14 בלוחות ולתשמ"ט לתשמ"ה הנתונים
קובץ בין שנערכה הקבלה על מבוססים ו22.39
.1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ הסטודנטים
קובץ עם הקבלה על מבוססים לתש"ן הנתונים
הועתקו זו הקבלה האוכלוסין,באמצעות מרשם
הסטודנטים9. מתוך אחוז כ93 עבור אישיים נתונים
ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו בלוחות
הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהעם מחו"ל
נכללו לא אקדמיות. תעודות או תואר לקראת
לימוד בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים תלמידים

תואר). לקבל מנת על (שלא מיוחדות אקדמיות
הלימודים תחום נקבע ו22.40 22.38 בלוחות
המחקר לתלמידי פרט הע;קרי, הלימוד מקצוע לפי
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 בין
התואר. לפי רק שמוינו יחד גם ותעודה תואר לקראת
מתוך עיבוד על מבוססים 22.47 בלוח הנתונים

תארים. ומקבלי סטודנטים של שנתי רב קובץ
מתוך הופקו 22.41 ללוח הנתונים מועמדים10.
ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי
למר מתייחסים בלוח המספרים האוניברסיטאות. של
האוניברסיטאות (מספר ולהרשמות (נפשות) עמדים

המועמד). פנה שאליהן
ההרשמה תוצאת

חיובית תשובה קיבל המועמד ולומד: התקבל
ללמוד. והתחיל אחת מאוניברסיטה לפחות

תשובה קיבל המועמד לומד: ואינו התקבל
התחיל לא אך אחת מאוניברסיטה לפחות חיובית

ללמוד.
אפילו חיובית תשובה קיבל לא התקבל: לא

אחד. ממוסד
הקבלה על מבוססים 22.42 בלוח הנתונים
באמצעות האוכלוסין. ומרשם מועמדים קובץ בין
מתוך כ940/0 עבור אישיים נתונים הועתקו זו הקבלה

המועמדים.
מספרי ניתנו תשכ''ה עד תארים". מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל החל בלבד. תארים מקבלי
אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם 22.4522.43
בלבד). אקדמי תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו,
זו בשנה שקיבלו אלה נמנים התעודות מקבלי בין
וגם תואר גם שנה באותה שקיבלו אלה תעודות; רק
דוקטור תואר מקבלי לתואר. בהתאם רק מוינו תעודה

שני. תואר מקבלי בין נכללו ברפואה

.1993 ,3 '00 שם, תשן,  באוניברסיטאות סטודנטים של דמוגרפיות תכונות ראה 9

.1993.2 מטי שם, תשנב  באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי מועמדים ראה 10

מן תארים שלמקבלי דמוגרפיות ותכונות .1992 ,11 מסי שם, תשניא.  גבוהה להשכלה האוקרים המוסדות ומן האוניברסיטאות מן תארים מקבלי ראה 11

.1992.8 מסי שם, תשן,  האוניברסיטאות
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נבחרים פרסומים
(פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות 782

תשמ''ה לאוניברסיטאות)
ובעלי אקדמאים סקר 842 ,836 ,820 ,795

א'די. כרכים  1984 תיכונית על השכלה
באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי מועמדים 819

תשמ''ב בשנת
של העליונה בחטיבה לימוד וכיווני מקצועות 844

תשמ"גתשמ"ז העיוני החינוך
לתעודות וזכאים נבחנים '''ב, כיתות תלמידי 907

תשמ''ט ביישובים בגרות
לתואר הסטודנטים של הלימודים מהלך 929
מעקב סקר  באוניברסיטאות ראשון
תשמ"גתשמ''ז, תשמ''אתשמ"ה,

תשמ''התשמ''ט

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
35 ,34 ,30 ,29 ,21 ,18 ,15 מס'

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 תשכ''ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות 389
תשיל

היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות 500
תשל"ג המקומיות ברשויות הביניים וחטיבת

החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 539
תשל"ו המקומיות ברשויות העברי

החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 576
תשל"ו העברי

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
תשל"ב האקדמיים במוסדות סטודנטים 618

תשל''ט
מחו''ל סטודנטים קליטת סקר 624

תלמיד' של הדמוגרפ'תחברתיות התכונות 629
תשל"ז הספר ובתי הגנים

מס"מי של ותעסוקה לימודים 694 ,663
חלקים ,1979 בישראל האוניברסיטאות

א'ב'
לימר  באוניברסיטאות סטודנטים 712 ,678
תשל"ט, הכנסה ומקורות תעסוקה דים,

א'ב' חלקים
תשמ''א ילדים וגני ספר בתי 701
1980 באוניברסיטאות הסגל 736
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EDUCATIONAL LEVEL
PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING, SEX AND AGE

לפי ומעלה1, 15 בני
שנות אוכלוסייה, קבוצת

ספר, בבית לימוד
וניל מין

השקיה

הכל2 לימודTotal2סך tvvo
Years of schooling

אחוזיםאלפים
ThouPer014589101112131516+/y7

Mpiririn
sandscentsIVICUIul 1

האוכלוסייה populationTotalבל
19611,437.2100.016.18.134.732.0198.01961
19702,032.8100.012.27.132.136.87.44.48.81970
19752,358.0100.09.45.326.924.1 18.19.86.49.91975
19802,660.3100.08.04.622.828.3 17.111.57.710.71980
19852,939.5100.06.23.719.431.6 17.013.09.111.21985
19903,201.3100.05.63.016.435.6 14.114.510.811.61990
19913,427.8100.05.32.815.635.0 14.315.411.611.71991

joTOTALהגל1992 1992
אלפים 3,574.0183.2102.9521.71,249.4 506.4575.0416.7 thousands
אחתים 100.05.22.914.735.1 14.216.211.711.7 percents

Ageגיל
1517297.5100.00.50.64.749.0 44.70.511.01517
1824608.6100.01.10.76.160.3 9.119.82.912.11824
2534726.8100.01.50.99.438.4 11.821.316.712.42534
3544682.8100.02.41.614.229.6 13.020.019.212.33544
4554430.6100.06.14.018.425.0 11.317.717.511.84554
5564349.3100.013.97.124.719.9 10.812.311.39.85564
65+478.2100.015.68.030.417.2 12.39.47.18.565+

הכל 11,748.4100.02.92.714.336.0בר>ם0ך 15.414.813.911.8Mentotal
1517152.5100.0(0.4)(0.6)4.247.5 46.5(0.8)10.91517
1824310.0100.00.70.76.161.2 10.817.33.212.01824
2534365.7100.01.00.88.937.9 13.619.518.312.42534
3544337.0100.01.51.414.029.2 13.917.322.712.33544
4554210.5100.03.13.019.226.5 12.115.920.212.04554
5564162.8100.07.47.325.422.4 10.512.015.010.95564
65+209.7100.010.29.130.118.1 12.010.110.49.165+

הכל 1,825.6100.07.33.115.134.2נשיםסך 13.217.49.711.7Womentotal
1517145.0100.0(0.6)(0.7)5.250.5 42.7(0.3)11.01517
1824298.6100.01.50.76.159.4 7.522.32.512.21824
2534361.1100.02.01.09.839.2 10.023.015.012.42534
3544345.8100.03.41.814.429.7 12.222.715.812.23544
4554220.1100.09.05.017.623.6 10.519.414.911.74554
5564186.5100.019.56.923.917.8 11.112.68.28.95564
65+268.5100.019.87.130.316.6 12.69.04.68.065+
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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

הכל* לי10דTotal2סך שנות
Years of schooling

D'TinKאלפים
Thou
sands

Per
cents

014589101112131516+Median

Jews
19611 ,300.9100.012.67.535.434.66.33.68.41961

19701,809.6100.09.36.331.739.78.14.99.31970
19752,708.2100.07.64.325.518.826.110.77.010.31975
19802,315.8100.06.43.921.317.230.412.38.511.11980
19852,511.3100.05.03.117.316.633.614.210.211.51985
19902,699.3100.04.22.413.713.538.016.012.211.91990
19912,902.3100.03.92.112.913.637.117.213211.91991

TOTALסךהנל1992 1992
א>פ'ם 3,021.4118.867.4368.1400.81,112.4538.5397.9thousands
אחוזים 100.04.02.212.313.337.017.913.312.0 percents

Ageגיל
1517230.8100.0(0.1)(0.5)1.844.252.70.711.11517
1824475.4100.00.50.31.95.566.022.43.412.31824
2534581.3100.01.10.43.99.640.924.819.312.72534
3544595.9100.01.40.510.013.431.821.821.112.63544
4554373.9100.03.52.115.611.927.919.519.512.24554
5564314.2100.010.56.024.611.721.513.312.410.55564
65+449.8100.012.77.531.412.918.19.97.58.865+

הכל .7,472גנריםסך 7100.02.42.077.S14.137.816.315.672.0Mentotal
1517118.3100.0(0.1)(0.5)2.045.051.4(10)11.11517
1824242.3100.0(0.4)(0.4)2.46.966.619.53.812.21824
2534292.8100.00.9(05)4.810.939.522.321.112.72534
3544293.8100.01.2(0.5)9.813.931.118.824.712.63544
4554181.7100.02.01.314.812.729.617.222.412.34564
5564146.3100.06.15.324.111.324.012.816.411.35564
65+196.7100.07.88.030.912.619.010.611.19565+

הכל 7,549.3100.05.52.572.772.636.219.511.011.9Wctnentotalנשי00ך
1517112.5100.0(0.1)(0.4)1.643.354.2(0.4)11.21517
1824233.0100.00.7(0.3)1.34.065.325.43.012.31824
2534288.5100.01.2(0.3)2.98.242.427.417.612.82534
3544302.1100.01.50.610.212.832.624.717.612.53544
4554192.2100.05.02.916.411.126.221.716.712.14554
5564167.9100.014.26.525.212.019.313.89.09.75564
65+253.1100.016.57.231.613.217.49.34.88.365+
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PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING, SEX AND AGE
(cont.(

לפי ומעלה/ 15 בני
שנות אוכלוסייה, קבוצת

ספר, בבית לימוד
(המ^ך) וגיל מין

הכל2 לימודTotal2סך nnvi
Years of schooling

אחוזיםאלפים

ThouPer014589101112131516+|M¥n
Median

sandscents

NonJewsםלאיהוד"
1961136.3100.049.513.927.5'.6.51.21961
1970223.2100.036.113.735.113.01.7(0.4)5.01970

1975279.8100.022.912.938.012.69.13.11.46.51975
1980344.5100.018.910.033.916.013.55.52.27.51980
1985428.2100.013.47.732.019.319.25.92.58.61985
1990502.013.06.530.817.423.26.13.09.01990
1991525.512.86.230.717.723.75.93.09.01991

הכל1992 TOTALסך 1992
552.664.435.4153.6105.6137.136.618.8אלפים thousands
100.011.76.427.819.224.96.63.49.4אחוזים percents

Ageגיל
151766.7100.0(1.9)(1.2)14.746.335.8(0.1)10.41517
1824'.33.3100.03.02.121.222.140.110.5(1.0)11.11824

2534145.5100.03.33.131.320.62857.26.010.22534

354486.9100.09.89.242.910.813.17.86.47.93544
455456.7100.022.816.336.57.27.15.84.36.24554

556435.1100.044.417.224.1(3.2)5.8(3.5)(1.8)2.35564

65+28.4100.061.614.713.6(3.0)(3.5)(2.9)(0.7)0.865+

הכל 276.2100.05.86.427.522.226.66.94.69.9Mentotalנבריםסך
151734.2100.0(1.4)(0.7)12.051.734.1(0.1)10.41517
182467.7100.0(18)(1.8)19.224.441.99.6(1.3)11.11824
253472.9100.0(1.4)2.325.324.331.08.57.210.72534
354443.2100.03.57.742.913.615.67.29.58.63544
455428.8100.010.013.647.18.17.17.86.37.24554
556416.5100.018.324.637.3(4.0)(8.0)(4.7)(3.1)5.85564
ו+65 2.9100.047.025.017.9(2.6)(4.6)(2.1)(0.8)1.5.65+

הכל .276.4100.017.56.528.116.223נשיו01ר 16.42.28.7Womentotal
151732.5100.0(2.4)(18)17.540.637.710.41517
182465.6100.04.3(2.4)23.219.738.311.4(0.7)11.01824
253472.6100.05.33.937.316.925.96.04.79.42534
354443.7100.016.010.742.98.010.68.5(3.3)7.23544
455427.9100.036.019.125.76.27.1(3.7)(2.2)3.94554
556418.6100.067.710512.3(2.6)(3.7)(2.5)(0.7)0.75564
65+15.5100.073.6(6.1)10.1(3.3)(2.7)(3.5)(0.7)0.765+

1 Till 1985  persons aged 14 and over.
2 Incl. not known.

ומעלה. 14 13d  19851V 1

ידוע. לא כולל 2
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PERSONS AGED 15 AND OVER,
BY YEARS OF SCHOOLING,
CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)
Percents, unless otherwise stated 1 992

שנות לפי ומעלה, 15 בני
ספר, בבית לימוד

ותקופת לידה יבשת
(יהודים) עלייה

אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,
לימוד שנות

הכלי Total1Yearsסך of schoolingContinent of
birth and

עלייה אלפיםותקופת
נ01וח

אחוזים
Per014589101112131516+Median

peirod of
immigration

sandscents

הנלאלפים 3,021.4118.867.4368.1400.8538.5סך 1,112.4397.912.0TOTAL thousands

4.0אחתים 100.02.212.313.317.9 37.013.3 percents
הכל סל ■ 1,505.00.4'ישראל 100.00.35.012.819.2 49.412.912.3Israel  total

>יד: Fatherהאב born in:

(0.3)319.2ישראל 100.0(0.2)3.113.119.4 51.012.912.3Israel

717.70.5אסיהיאפריקר. 100.0(0.4)7.316.313.9 55.95.711.9AsiaAfrica

(0.2)459.9איוופהאמריקה 100.0(0.1)2.87.227.1 38.324.313.1EuropeAmerica

 597.016.7'א0'האפי'7/י> 100.06.024.113.98.4 25.45.59.5Asia Africa  total

הכל 7D

עד עלו
Immigrated up to

1960363.517.3 100.07.127.814.56.9 22.34.18.71960

1961196491.512.1 100.03.221.415.49.7 32.65.610.719611964

1965197472.99.8 100.03.318.813.010.5 36.28.411.319651974

1975198431.515.0 100.0(4.2)10.811.215.9 28.514.411.619751984

1985198913.316.7 100.0(6.8)21.2(9.8)16.7 19.7(9.1)10.119851989

1990+17.562.1 100.09.88.6(3.5)(6.9) (5.7)(3.4)0.81990+

 915.11.5'אירופררא0רי7,ה 100.03.116.613.822. 1 24.018.912.3EuropeAmerica 
הכל 70

total

עד עלו
Immigrated up to

1960338.41 6 100.03.926.414.013.7 28.012.411.31960

1961196448.9(1.5) 100.07.020.39.716.7 28.516.311.819611964

19651974128.12.0 100.03.312.512.121.6 24.823.712.619651974

1975197960.8(2.1) 100.02.810.512.919.6 27.125.012.619751979

1980198962.0(0.5) 100.0(1.5)9.310.120.9 20.936.814.119801989

1990+271.21 4 100.01.68.816.434.4 17.819.613.31990+

לפי וגותוקנן לידה Continent(age■ל)2■בשת of birth (standardized by

הכל קל  1,505.01.4'י0ראל 100.01.013.512.317.3 41.013.512.1Israel  total
יליד: Fatherהאב born in:

319.21.1ישראל 100.00.59.29.820.2 41.218.012.4Israel

717.72.3אסיהאפריקה 100.01.820.6 .6.110.9 42.95.411.4AsiaAfrica

459.90.3אירופהאמריקרו 100.00.35.48.025.2 37.823.012.9EuropeAmerica

'597.013.6 100.06.018.414.710.7 31.25.410.6AsiaAfirca

npnmmDrm'915.11.0 100.01.710.215.124.7 27.819.5 .12.6EuropeAmeirca

ידוע. לא כולל
האוכלוסייה. כל היא התקן אוכלוסיית
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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
לידה יבשת גיל, מין,
אחרון ספר בית וסוג

אחתים

בו שלמד אחרון ספר בית Typeסוג of last school attended

תיכון
Secondary

מוסד
למד מוסדעלטכנולוגיm'onלא

הכל Didסך notאקדס'תיכוניוחקלאיישיבהבינייםיסודי
TotalattendPrimaryInterYeshivaVocaPostAca

schoolmediatetionalעיוניsecondemic
andGeneraldary

agircul
tural

Jews■הודים
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
1990100.04.216.01.02.425.025.89.516.11990 הכל 01992100.03.914.31.12.423.525.810.019.01992TOTALך

100.02.313.81.15.027.922.27.720.0Menגברים
_ ovn100.05.414.81.00.119.029.512.218.0Women

גיל
1517100.0(0.1)1.65.53.435.953.0(0.3)(0.2)

Age
1517

1824100.00.52.00.43.632.438.89.612.71824
2534100.01.04.20.43.231.219.814.525.72534
3544100.01.410.70.62.326.518.314.126.13544
4554100.03.517.80.71.318.220.512.225.84554
5564100.010.330.91.01.310.621.06.818.15564
65+100.012.537.31.2176.423.84.812.365+'

לידה Continentיבשת of birth
הכל 100.00.45.31.03.231.730.310.817.3Israeltotalשראלסך

ישראל יליד: 3.11.35.022.840.28.818.5Father(0.3)100.0האב born in: Israe
100.00.57.71.22.043.828.48.38.1AsiaAfricaא0יהאפריקה

2.90.74.018.926.315.831.2EuropeAmerica(0.2)100.0אירופהאמריקה
100.016.630.41.11.419.219.35.46.6AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.01.518.61.11.912.422.811.929.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

JewsNonלאיהודים
1961100.049.242.11.06.31.41961
1972100.033.645.25.32.210.51.41.81972
1980100.019.340.39.72.621.02.74.41980
ו1985100.013.635.5 2.42.428.33.04.81985
1990100.013.033.310.23.231.53.05.81990 הכל 01992100.011.629.711.13.833.83.66.41992TOTALך

100.05.829.611.16.136.03.28.2Menגברים
100.017.529.911.01.531.64.04.5Womenנשים

גיל
1517100.0(1.9)8.323.05.960.70.2

Age
1517

1824100.03.016.515.85.548.04.76.51824
2534100.03.329.711.54.438.34.18.72534
3544100.09.849.15.42.318.85.98.73544
4554100.022.751.63.4(1.2)11.13.26.84554
5564100.044.439.52.6(1.2)7.2(1.4)3.75564
65+100.060.927.52.5(0.7)(4.5)(1.4)(2.5)65+

ום מ1סדות כולל לא בדרום.1 וים 1985 ומטלה.עד 14 בני Dersons. Till 198Ein thif SouthRpirnnin1 FvrI inetiti 1tI/1r1Q anir
aged 14 and over.

EDUCATION



NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION
NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION1, BY TYPE OF EXPEND
ITURE AND MAIN SERVICES
Budget years

לחינוך1, לאומית הוצאה
הוצאה ;110 לפי

עיקריים ושירותים
תקציב שנות

לחינוך לאומית הוצאה

:narThereof:

ספרהוצאה חינוךבתי nnoinהוצאה

 עיוניים,nn01Dשוטפת לאומיתבנכסיםעלתיכוניםתיכונים
כולל הכלסך ילדיםסך ימייםln'nnגני החינוךמקצועיים, כ4יקבועיםומוסדות לחינוך
GrandCurrentKinderהגבוהוחקלאייםהיסודיFixedסהתלנ
totalexpendigartensPrimarySecondary,PostsecondarycapitalNational

ture schoolsvocational,schools andformaexpendi
totalnautical andhigher educationture on

agirculturaltion instieducation
schoolstutionsas0/

ofGNP

>t< שוטפיםמיליוני במחיד"ם .npricesNIS million, at current
1989/90

1962/63

7,425
Q'TinM
100.0

6,889

81.6

673

5:3

1,809

31.6

1,831

21.1

1,467

10.5

536
Percents

18.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512.821.87.6

1970/71100.081.14.925.921.719.618.97.4

'1974/75100.075.35.922.517.918.924.78.4

1975/76100.079.36.523.519.518.920.78.0

1976/77100.083.07.025.021.119.217.08.2
1 977/78100.08537.225.421.720.114.78.5

1978/79.10O086.07.925.821.519.914.08.8

1979/80100.086.87.725.622.720.213.28.6
1980/81100.089.78.226.923.221.010.38.1

1981/82100.089.58.225.724.320.910.58.1

1982/83100.090.18.625.822.622.69.98.3

1 983/84100.089.58.324.423.721.910.58.0
1 984/85100.090.48.125.024.921.59.68.4

'1984/85100.091.58.226.825.121.18.59.2

1985/86100.092.18.025.324.122.17.98.2
1986/87100.092.38.424.224.821.57.78.4

1987/88100.091.98.624.024.620.38.18.4
1988/89100.092.09.024.324.419.88.08.6

1989/90100.092.89.124.424.719.77.28.4

.1990/91100.0
0 oi'Vn

92.7
.vnni ,nt*1986/87prices2

7.3
NIS million, at 1986/87

8.6

1970/711,9761,631122502398456324
1971/722,2251,786139543437505408
1972/732,3911,898157557488521456
1973/742,5572,053174584540570468
1974/752,6812,151192598553586492
'1974/752,8752,222192598514618600
1975/762,8892,320210652527651528
1976/772,8402,369215661564640442
1977/782,9202,481230682597656415
1978/793,0492,616250703638683411

1979/803,0892,697255724667699376
1980/813,0362, 742260762671699290
1981/823,1172,801260773682717310
1982/833,1942,882261778711734308
1983/843,2672,923262783737730337
1984/853,2732,9522647857707233 It

'1984/853,7693,451304969897817316
1985/863,7413,451304916927828290

OQCZ
1986/873,8523,557325932957826295

13OO
1987/883,9783,649337957987815329

1988/894,0793,7333559721,021822J4o

1989/904,1173,7943649961,034820323
ocn

1990/914,2683,918.JOU

and coverage in the years 1974/75 and 1984/85 should be taken
into account  see introduction.

2 As a result of chaining. the current expenditure and the fixed
capital formation do not add up to the total  see introduction.

ובכיסוי בהגדרות שינויים בחשבון להביא יש זמן לאורך הנתונית בהלוואת 1

מבוא. ראה  ו1984/85 1974/75 בשנים
 הכל לסך מסתכמות וההשקעה השוספת ההוצאה אין השרשור, בגלל 2

מבוא. ראה
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NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS
FINANCING, BY SECTOR, TYPE OF EXPENDITURE
AND SERVICE
At current prices; budget years

לפי ומימונה, לחינוך jvdikV nxy/,1
ושירות הוצאה סוג סקטור,

תקציב שנות שוטפים; במרורים

מבצע סקטור Byלפי operating sectorמממן 0ק0ור Byלפי financing sector

שבמימונה ומלכי ממשלה
General governmentnrujiD:מזהThereof:

כוונת ללא
הכל הכלירוויוnnoioסך 0ך
Totalממשלהnmvnכוונת ממשלה'Otherלאסמשלת"םללא

GovernרווהמקומיותNongovernGovern
mentLocalNonprofitmentalment1Local

authoritiesinstitunonprofitauthoirties1
tionsinstitutions

n"u שחPercentsאחוזיםמיליוני Percentsאחוזי0מיליוני
NIS millionNIS million

1980/81111003340 2251110075g1980/81
1981/82251003340 216251007291981/82
1982/83591003241 216591007581982/83
1983/841601003240 2171601006991983/84
1984/858611003339 22686110067101984/85
21984/859811003336 242589510069101984/852
1985/862,6831003137 23272,4201006881985/86
1986/873,8521002936 24383,47510064101986/87
1987/884,9391002934 25394,46710066101987/88
1988/896,1431002933 253105,59010066101988/89

כולל 1989/907,4251002933סך 253106,7541006791989/90  GRAND TOTAL

הכל סך ■ שוטפת 6,8891003034הוצאה 233106,21a100707Current expenditure total
כללי 28310075252581007426Generalמינהל administration
ילדים 6731002610גני 49876081004126Kindergartens

היסודי החינוך 1,809100578מוסדות 3411,538100879Primary schools
עליסוד"ם חינוך 2,4561002036מוסדות 223192,243100712Postprimary schools
עלתיכונים חינוך 1,4671001084מוסדות 241,310100692Postsecondary schools and
הגבוה החינוך higherומוסדות education institutions
כתיבה וצורכי לימוד 201100100201100Textbooksספרי and stationery bought
בית משקי .mv byשנקנו households
הון והעברות 5361001831השקעות 47315361003527Investments and capital transfers

0
8

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 For changes in definitions  see introduction.

לבלאי. תחשיבית הוצאה כולל x?
מבוא. ראה  בהגדרות שינויים בדנר



NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION, BY OPERATING
SECTOR, TYPE OF EXPEND
ITURE AND OF SERVICE
At current prices; budget years

לאומית הוצאה
סקטור לפי לחינוך,
הוצאה סוג מבצע,

ושירות
תקציב שבות שוטפים; במחירים

1988/89

1989/90

הכל סך

Total

ממשלה
שבמיסונה ומלכר

General govenrmentc5

אחרי

Other'

c
cugfj?l

'§
O

CO

< .5
FB

//
cf. CO

CJ?

CO

II
f* CO££
n ~
s 2
C Q.
C c
c O

C CO

ill
III
8*1
ם

כולל 1oGRAND TOTAL

שח מיליוני 6,1437,4252,1651,8522.485216707 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

הכל 0ך  שוטפת 92.092.895.686.593.291.299.6Currentהוצאה expenditure  total
כללי 3.73.89.83.9Generalמינהל administration
ילדים 9.09.18.217.92.624.56.5Kindergatrensגני

היס1ת החינוך 24.324.447.633.75.76.5Primaryמוסרות schools
עיוניים2 תיכונים ספר 12.813.214.619.311.66.00.4Secondaryבתי schools2
ימיים מקצועיים, ספר בתי

וחקלאיים'
11.611.55.69.821.81.40.6Vocational, nautical and

agricultural schools2
עלתיכונים חינוך 5.55.56.91.47.028.7Postsecondaryמוסדות schools

הגבוה החינוך 14.314.20.142.4Institutionsמוסדות of higher education
תורניים ספר ובתי 1.31.40.12.124.1Jewishשיבות religious schools and

rabbinic theological seminaries
מבוגרים וחינוך עברית 0.40.51.10.5Teachingלימור Hebrew and adult

education
אחרים חינוך 6.36.51.663.7Otherובירותי educational services

שנקנו נתיבה וצורכי לימוד ספרי
בית משקי ע~י

2.82.72a4Textbooks and stationery
bought by households

הכל םך  קבועים בנכסים 8.07.24.473.56.88.80.4Fixedcapitalהשקעה formation  total

ילדים 0.90.70.81.50.90.3Kindergatrensגני
היסודי החינוך 3.0251.38.20.40.1Primaryמוסדות schools

עליסוד"ם חינוך 2.42.32.03.52.06.5Postprimaryמוסדות schools
ומוסדות עלתיכונים חינוך מוסדות

הגבוה החינוך
1.71.70.30.34.41.4Postsecondary schools and

higher education institutions

1 Estimates of low reliability.
2 Including intermediate schools.

נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים
הביניים. חטיבת את בולל
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SCHOOLS, TEACHING POSTS AND PUPILS
SCHOOLS IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM

ותלמידים הוראה משרות ספר, ■na
במערכת ספר בתי

החינוך

תשנגjetn'תשןתשםתשלתשךתשט
1948/491959/601969/701979/801989/90§1991/921992/93

כולל 2,000סך 611(2,320)(2,367)(2,432)(2,543)(2,591)GRAND TOTAL

עבי" Hebrewח"נון education
הכל 1,854סן 565(2,064)(1,996)(2,012)(2,078)(2,124)TOTAL

הכל םך  mo. 1,501חינוך 4671,5191,4751,3921,4191,440Pirmary education  total
יסודיים ספר 1,149בתי 4671,2351,2611,2041,2131,238Primary schools
מיוחדים ספר 352284214188206202Schoolsבתי for handicapped

children
mo'iv 353חינוך 98(545)(521)(620)(659)(684)Postprimary education

ביניים nn'on32248304323330Intermediate schools
י תיכונים םפר 353בתי 98544478538564588Secondary schools  total

הכל סל

חדנתיב"ם 454326348381401Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיב"ם 90152190183187Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
113עיוני 39219232340372396General

המשך 95כיתות 3310959504543Continuation classes
וטכנולוגי 60מקצועי 26258310313306311Vocational

303027242323Agriculturalדוקלא1

1יב" Arabחינוך education
הכל 146סך 46(256)(371)(420)(465)(467)TOTAL

ר,כל 70  '7/0' 7/j'n139 45219312330339335Pirmary education  total
יסודיים ספר 138בתי 45207294309312304Primary schools
מיוחדים ספר 1בתי 1218212731Schools for handicapped

children
עליםוד 7חינוך 137(59)(90)'(126)(132)Postpirmary education

ביניים 443698589Intermediateחטיבות schools
 תיכונים ספר 7בתי 13549939194Secondary schools  total

הכל סל

חדנתיב"ם 37615457Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיב"ם 12323737Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
5עיוני 11851807679General

וטכנולוגי 1631435050Vocationalמקצועי
112222Agriculturalחקלאי

1 In 199 1/92the counting systemof institutions was changed. See
introduction.

מבוא. ראה המוסדות. של הספירה בשיטת שינויים חלו בתעונב
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TEACHING POSTS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

בבתי הוראה nnum
החינוך במערכת ספר

omnתשלתשךavjnlun'jtxn

1948/491959/601969/701979/801989/90§1991/92.1992/93

educationHebrew*111■חינוך

mo" 4,15316,88624,72635,88534,42640,25643,329PRIMARYחינוך EDUCATION

הכל TOTALסן

נשים :2,32810,31517,96930,12330,39635,54138,771Thereofמזה: women

יסודיים 4,15315,32822.67333,23331בתיספר ,22336,46740,042Primary schools

מיוחדים ספר 1,5582,0532,6523,2033,7893,287Schoolsבתי for handicapped
children

עליסוד1 Postprimaryחינוך
education

ביניים 9039,56113,56715,21115,670INTERMEDIATE__חטיבות

הכל סך ■
SCHOOLS  TOTAL

נשים 5726,50710,30111,55111_מזה: ,900Thereof: women

תיכונים ספר 9414,74812,37118,77625,05327,90128,968SECONDARYבתי

הכל SCHOOLS■סך TOTAL

נשים :2881,4465,69110,61515,55617,61318,287Thereofמזה: women

וודנתיב"ם 9,39610,94412,82014,62015,140Secondaryתיכונים onetrack

רבנתינ"ם 2,9757,83212,23313,28113,828Secondaryתיכונים multitrack

Arabערביחינוך education
יסוד" 1701,1952,5246,2796,6407,1157,992PRIMARYחינוך EDUCATION1

הכל TOTALסך

נשים :3777832,8943,2503,7334,270Thereofמזה: women

יסודיים ספר 1701,1912,4836,1686,4046,7817,586Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 441111236334406Schools_בתי for handicapped
children

Postpirmary
education

ביניים n13>on__589971,9382,5082,672INTERMEDIATE

הכל SCHOOLSסך TOTAL

נשים :7292627790842Thereof__מזה: women

תיכונים ספר 612861,3422,6773,0573,082SECONDARYSCHOOLS_בתי

הכל 0ך 
TOTAL

נשים מזה:
233212694848855Thereof: women

schools that include Grades 1)1
שיש יסודיים. ספר בתי באותם V ובכיתות גן בכיתות iunm ninun fn

/o כיתות בהם
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CLASSES IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM

החינוך במערכת nuvD

yvmתשלotynlun§1.תשנ"ב'vim
1948/41959/601969/701979/801989/90§1991/92.1992/93

(2+7) כולל סן .14,54614,82422,49130,40936,16838,36639,2601. GRANDTOTAL (2+7)

in'nעבריeducationHebrew
(4+3) הכל סן .23,87113,73619,55225,29129,44831,44732,2862. TOTAL (3+4)

יסודי חינוך .33,36412,03014,76816,96418, 13519,00619,4183. Primaryeducation
הכל סך ■ total

יסודיים ספר 3,36410,98013,45915,78016,79217,58518,034Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1,0501,3091,1841,3431,4211,384Schoolsכתי for handi

capped children

י0ודי על חינוך .45071,7064,7848,32711,31312,44112,8684. Postprimary education
(6+5) הכל 0ך  total (5+6)

ביניים חטיבות .52522,6334,0194,2944,3915. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .65071,7064,5325,6947,2948,1478,4776. Secondary schools

הכל סך  total

תיכון לימוד 0Typeונ of secondary
education

4088481,9542,0432,9743,4773,713Generalעיוני
המ^ך 311392278309353328Continuationכיתות classes

וטכנולוגי 993761,9203,1703,8334,0914,206Vocationalמקצועי and
technological

171266203178226230Agriculturalחקלאי

Arabערביחינוך education
(9+8) הכל סך .76751,0882,9395,1186,7206,9196,9747. TOTAL (8+9)

יסודי חינוך .86671,0572,6634,0454,6224,6024,5718. Primary education
/(לייסורי חינוך .98312761,0732,0982,3172,4039. Postprimary education

(11+10) הכל totalסך (10+11)
ביניים חטיבות .10934518751,0591,10910. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .118311836221,2231,2581,29411 . Secondary schools
הכל סך  total

תיבון לימוד Typeסוג of secondary
education

29114487921912926Generalעיוני
וטכנולוגי 56113279328352Vocationalמקצועי and

technological
21322231816Agriculturalחקלאי
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

חינוך במוסדות תלמידים

n'jtxn.VTxmתשלו/ש"ךתש0
1948/491959/601969/701979/80§1990/91.1991/92

.(2+11)7<OlD1140,817578,003823,4911,200,6361,576,4971,609,3421. GRANDTOTAL (2+11)

(3+11) הרוינוך 140,817567,051797,1911,156,6361,525,4971,557,342Educationalמעונת system (3+1 1 )

*(10) אחרים 10,95226,30044,00051,00052,000Otherinstitutionsמוסדות (10)

עבדי educationHebrewחינוך

.(3+10) הכל סן .2129,688531,923712,9541,023,4101,338,9541,367,8912.TOTAL (3+10)

החינוך מערכת .3129,688520,971686,654979,4101,267,9541,315,8913. EDUCATIONAL

הכל SYSTEM■סך TOTAL

(9 עד 4)(4 through 9)
ילדים1 גני .425,40675,699107,668246,600293,100291,9004. KINDERGARTENS1

יסוד' חינוך .591,133375,054394,354436,387511,247523,7555. PRIMARY EDUCATION

הכל TOTAL.סך

יסודיים ספר 91,133357,644375,534424,173498,850511,749Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 17,41018,82012,21412,39712,006Schoolsבתי for handi
capped children

עליסודי 10,21855,142137,344216,602363,545370,827POSTPRIMARYחינוך

(6+7) הכל סן EDUCATION  TOTAL (6+7)
ביניים חטיבות .67,90872,792129,689131,8556. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .710,21855,142129,436143,810233,856238,9727. Secondary schools

חכל 0ך ■ total

חדנתיב"ם 98,59191,138122,565125,439Secondaryתיכונים onetrack

רבנתיב"ם 30,84552,672111,291113,533Secondaryתיכונים multitrack

תינון mTypeלימוד of secondary
education

7,16832,89463,73161,583112,885118,175Generalעיוני

המשך 1,0487,0658,5086,4389,4698,973Continuationכיתות classes
סכנולוג' 2,00210,16749,55670,681105,270105,703Vocationalמקצועי

5,0167,6415,1086,2326,121Agriculturalחקלאי

עלתיכונים nnoin .81,2965,80111,89425,34141,42244,4198. POSTSECONDARY

ANDוגבוהים HIGHER

הכל INSTITUTIONS■סך  TOTAL

מורים להכשרת 7133,0774,99411,28517,32417,746Teacherמוסדות training colleges2

וגננות'
עלתיכונים 5832,7246,90014,05624,09826,673Otherמוסדות postsecondary

אחרים2 andוגבוהים higher institutions2

אוניברסיטאות .91,6359,27535,37454,48078,64084,9909. UNIVERSITIES

אחרים* מוסדות .1010,95226,30044,00051,00052,00010. OTHER INSTITUTIONS.
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (cont.(

חינוך במוסדות DTr>Vn
(המשך)

תשנ"נyiunY<on/njetnתשנו
1948/491959/601969/701979/80§1991/92*1992/93

ו1דב" Arabחינוך education
החינוך מערגת .1146,080 11,129110,537177,226237,543241,45111. EDUCATIONAL

הכל סך SYSTEM TOTAL
(16 עד 12)(12through 16)

ילדים3 גני .127,274 1,12414,21117,34423,00024,60012. KINDERGARTENS3
יסודי חינוך .1336,729 9,99185,449121 ,985137,583137,30813. PRIMARY EDUCATION

הכל סך ■TOTAL
יסודיים ספר 36,652בתי 9,99185,094121,101135,900135,547Primary schools
מיוחדים ספר 773558841,6831,761Schoolsבתי for handicapped

children

1nvVy 1,956חינוך 1410,50737,27676,13578,580POSTPRIMARY EDUCATION

(14+15) הכל סך TOTAL (14+15)
ביניים חטיבות .142,45714,80334,99836,81514. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .151,956 148,05022,47341,13741,76515. Secondary schools
הכל סל  total

חזנתיב"ם 1,956תיכונים 1417,37317,43217,334Secondary onetrack
ובנתיב"ם 5,10023,70524,431Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of secondary
education

1,933עיוני 146,19819,03430,90131 ,366General
וטכנולוגי 1,4622,6459,6829,883Vocationalמקצועי 81 technological

23390794554516Agriculturalחקלאי

מוסדות .1612137062182596316. POSTSECONDARY
INSITTUTIONSעלתיכונים

הכל סך TOTAL

להכשרת 121370485801801Teacherמוסדות training colleges
וגננות מחים

עלתיכונים 13624162Otherמוסדות postsecondary
institutionsאחרים

Incl. an estimate of children aged 6 (about 4,100 in 1992/93)
who attend kindergartens.
Incl. also students in these institutions who study toward a first
academic degree. As for differences between this table and
Tables 22.35 and 22.36 see explanations in the introduction.
Compulsory only.

בגנים. הלומדים בתשנג) (כ4.100 6 בני של אומדן כולל 1

ראשון. אקדמי תואר לקראת אלה במוסרות הלומדים תלמידים גם כולל 2
במבוא. הסברים ראה ו22.36, 22.35 לוחות לעומת הבדלים בדבר

בלבד. חובה 3
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RATES OF ENROLLMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
CHILDREN IN KINDERGARTENS1,
BY CHILDREN'S AGE AND
ORIGIN (Hebrew education(

חינוך במוסדות למידה nni'V)
ילדים1, בגני ילדים
a'7*'n *" 'D* 00 עברי)11 (חינוך ומוצאם

1988/892

מוצא מזה:
אסיהאפריקה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הגל סך
Total

1976/77 תשלז

מוצא מזה:

אסיהאסריקה
Thereof: oirgin
AsiaAfirca

הכל סך
rota/

1972/73 i"K)T\

מוצא מזה:
אסיהאפריקה

Thereof: oirgin
AsiaAfirca

הכל 0ך
Total

AGE 2  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 3  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergartens
In private kindergartens

AGE4 TOTAL
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE53

AGE2 TOTAL

Thereof: in day nurseries
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 3  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergartens
In private kindergartens

AGE4 TOTAL
In public kindergartens
In private kindergartens

Absolute numbers

11,500 56,300
6,400 23.600
8,700 33,300
2,800 23,000

16,400 72,700
3,600 14,300
14,300 56,400
2,100 16,300

18,100 73,300
18,100 70,700

2,600

18,600 71,300

מוחלטים D'lson

12,200
4,700
5,300
6,900

34,400
9,500
12,900
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

הכל סך  2 גיל
יום JiniSJDD :.OT

ציבוריים בגנים

פרסיים בגנים

הכל 0ן  3 גיל
יום במעונות מזה:

ציבוריים בגנים

פרטיים בגנים

הכל סן ■ 4 גיל

ציבוריים נגנים

פרטיים בגנים

גיל5נ

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

הכל סך  2 490389745674גיל

יום במעונות 135150312377מזה:

ציבוריים 183170441511נגנים

פרטיים 307219304163נגנים

הכל 0ן . 3 811732856798961927גיל

יום במעונות 118138189201מזה:

צינוריים 452522436497746807נגנים

פיסיים 359210420301215121נגנים

הכל סן  * 912900960945985971גיל

צינוי"ס 683693835855949971נגנים

פדט"ם 2292071259035נגנים

1 Incl. day nurseries (see introduction),
2 Among NonJewish population attended kindergartens in

1988/89: About 25*. of aged 3. about 5396 of aged 4 and
about 6ל95 (an estimate) of aged 5  altogether about 40,400
children.

3 Most of them attend publicmunicipal kindergartens.

מבוא). (ראה מעונותיום כולל 1

מבני ,0י53 כ .3 מבני כ*25 נת^1מט: נגנים ביקרו לאיהוד'ת באוכלוסייה 2
ילחם. כ40,400 הכל 05ך מבני (form) 95%'di 4

עירונ"םציבור"ם. בננים מבקרים רובם 3
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PUPILS IN SCHOOLS, BY
TYPE OF SCHOOL, AGE AND
SEX (Hebrew education)
Rates per 1000 in respective group of
Jewish population

ספר, בבתי DTnVn
גיל ספר, בית סוג לפי

עברי) (חינוך ומין
המתאימה בקבוצה ל1000 שיעורים

היהודית באוכלוסייה

17mAge

1417
61314151g17

הכל בנותבניםסך
TotalBoysGirls

הכל TOTALסן
668תשל 9846317079107426034381969/70
795ת^ם 9677298659468567436251979/80
869תשמה 9658079379478948547701984/85
905תשן 9568559579669298848271989/90
918תשנב 9488789629849319108411991/92

"סודי Primaryחינוך education
75תשל 96286652195622101969/70
26תש"ם 87030227216861979/80
24תשמה 83627226416951984/85
25תו^'ן 819272362131071989/90
24תשנב 81227226412971991/92

עליסוד" Postprimaryחינוך education
ביניים Intermediateחטיבות schools

3תשל 1932911969/70
119תשם 961131254114931979/80
141תשמה 1271351484724931984/85

160 13515916253666521989/90
154 13315415555263521991/92

חינו! 100 D>schoolsSecondaryבתי
590תשל 25436406816855814281969/70
650תש"ם 15867184637917326191979/80
704תשמה 26467674118298427651984/85
720תשן 26697723688508698181989/90

הכל סך  740תשנ"ב 36977853688568968321991/92 TOTAL
5697361808847767Boysבנים
1785376907948901Girlsבנות

לימוד Typeסוג of education
הכל 0ל  370עיוני' 2183424448421General 1  total

4308163345373348Boysבנים
1435206507526497Girlsבנות

 וחקלאי 370מקצועי 1185432449411Vocational and
הכל 0agirculturalך  total
1389198463474419Boysבנים
350170400422404Girlsבנות

המשך. וכיתות עיוני תיכון כולל 1ו Incl. secondary aenerat and continuation classes.
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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 DTnVn
מין לפי ספר, בבתי
ערבי)1 (חינוך ודת

המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
min'Ttrn באוכלוסייה

Religionדת

הכל D'jmבנותבניםסך
TotalBoysGirlsואחריםנוצתםמוסלמים

MoslemsChristiansDruze
and others

13 Agedבני 6

8719328068469738821969/70תטל
9449709169349859791979/80

9479609359389849781984/85תשמה
9539649419469899741989/90תשן

9529659449489909731991/92תשנב

Aged 1417 בני
2943802002345502091969/70תשל
5135804404727535201979/80תשים

6216565815908076201984/85תשמת
6286645895988236241989/90תשן

6446436446228345991991/92ת^נב

:Thereofמזה:
עלי0ורי 624619629601824575inבחינוך postprimary

education2

1 Excluding private schools, and educational institutions in East
Jerusalem.

2 Incl. intermediate schools.

ENROLLMENT IN UNIVER
51

ירושלים. במזרח חינוך ומוסדות פרסיים ספר נחי כולל לא
ביניים. חטיבות כולל 2

SITIES1 AMONG THE 2029
AGE GROUP2, BY SEX, AGE AND
CONTINENT OF BIRTH (Jews3)
Percents of ages 2029 in the Jewish population

באוניברסיטאות1 למידה
לפי ,22029 בגילים

ויבשת גיל מין,
(יהודים3) לידה

היהודית באוכלוסייה 2029 מבני אחוזים

nmmo'nvmyvmתשלהתשכה
1964/651969/701974/751984/851988/891989/90

הכל 3.86.37.27.68.28.6TOTALסן
5.47.08.07.57.77.8Menגברים
2.85.66.37.68.79.4Women{שים

Ageגיל
42025.68.19.08.99.49.72024
92522.53.55.16.26.87.42529

לידה Continent■בשת of birth
הכל 0ך  8.19.99.58.28.78.8Israelישראל  total

ישראל יליד: 5.27.510.013.415.215.0Fatherהאב born in: Israel
1.62.53.03.74.04.2AsiaAfricaאסיהאפריקה

10.712.614.014.915.315.3EuropeAmericaאירופהאכזויקה
0.81.62.12.82.82.4AsiaAfircaא0יר,א0ריקה

5.39.88.48.38.210.2EuropeAmeircaאיחפהאנוריקה

1 See introduction.
2 Most students are in this age gorup (about ^t> in 1989/90).
3 Percentages for NonJews in 1 989/90: Age 2029  1.7*;

age 2024  2.5X; age 2529  Q.8%.

.nan fun
בתשן). %69'D) זו גיל לקבוצת ש"נים הסנוודנסים רוב

;.t%7  2029 בני לאיהוד'0: לגני מזו^ן האחוזים
..Q%8  2529 בני ;2.5*<  2024 בני 3
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CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

CLASSES, BY NUMBER OF
PUPILS IN CLASS

ספר בבתי DTitrni mno
החינוך שבמערכת

מספר לפי כיתות,
בכיתה תלמידים

הכל בכיתהסך התלמידים Numberofמספר pupils in class
Total1910141519202425293034353940+

30,4091,8082,9732,6713,9144,6436,6266,0941,6801979/80תש"ם
36,1681,9222,7002,1394,6856,1428,3198,0402,2211989/90תשן

תשנ"ב .138,3642,0512,5262,0624,4976,5308,8639,0852,7501.1991/92 GRAND
(2+9) כולל TOTALסן (2+9)

Hebrewעבריחינוך education
25,2911,7522,7712,4953,4403,8765,1224,6951,1401979/80תשם
l1un29,4481,8062,4711,9504,0434,9856,4626,1461,5851989/90

■yvoT\ .231,4451,8992,2831,8803,8385,3826,9587,0842,1212.1991/92 TOTAL
(3+6) הכל 3)סך +6(
יסודי חינוך .319,0061,4621,4228592,4643,7064,7113,7006823. PRIMARY
(4+5) הכל EDUCATIONסך 

TOTAL (4+5)
>0ור"ם ספר בתי .417,5854481,0858022,4593,7044,7063,7006814. Primary schools
מיוחדים 0קי בתי .51,4211,0143375752515. Schools forhandi■

cappedchildren
עליסודי חינוך .612,4394378611,0211,3741,6762,2473,3841,4396. POSTPRIMARY

(7+8)EDUCATION (7+8)
ביניים חטיבות .74,2932203371703064038511,5494577. Intermediate schools

תיכונים 0פר בתי .88,1462175248511,0681,2731,3961,8359828. Secondary schools
הכל סך  total
לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
3,47652891832854266071,155679Generalעיוני

המשך 3535939679693395Continuationכיתות classes
ו0כנולוגי 4,091157419603671700648607286Vocationalמקצועי and

technological
22637264551483412Agriculturalחקלאי

educationArabערביחינוך
5,118562021764747671,5041,3995401979/80תשם
6,7201162291896421,1571,8571,8946361989/90תש"ן

תשנ"ב .96,9191522431826591,1481,9052,0016299.1991/92 TOTAL
(11+10) הכל 10)סך +11(

יסודי חינוך .104,6021402141124908421,3001,17033410. PRIMARY
EDUCATION

עליסודי חינוך .112,31712297016930660583129511. POSTPRIMARY
EDUCATION

(12+13)(12+13)
ביניים חטיבות .121,0599139531343254506612. Intermediate

schools
תיכונים ספי בתי .131,2583166111617228038122913. Secondaryschools

12374111207313183General_912עיוני
וחקלאי 346315384261736846Technologicalטכנולוגי and

agricultural
הכל 3ercentsTOTALאחוזיםסך

1005.99.88.812.915.321.820.05.51979/80תשם
1005.37.55.913.017.023.022.26.11989/90תשן

1005.36.65.411.717.023.123.77.21991/92תשנב
עברי Hebrewחינוך education
1006.911.09.913.615.320.218.64.51979/80תשים
1006.18.46.613.716.922.020.95.41989/90תשן

1006.07.36.012.217.122.122.66.71991/92תשנ"ב
ערבי Arabחינוך education
1001.13.93.49.315.029.427.310.61979/80ת^ם
1001.73.42.89.617.227.628.29.51989/90תשן

1002.23.52.69.516.627.628.99.11991/92תעוננ
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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 הבנ'ם ואחוז

תלמידים ביןממוצע O'jj/7 unN
Average number of pupilsהספר בית תלמידי

ספר nnPercentלכילבית boys of
Per schoolPer classpupils in school

Sn'iiun.rarnתשןD'KJTIתשנ"גa"v!r\\>or\8תשנגתשנב§תשןתש"ם
1979/801989/90§1991/921992/931979/801989/90§1991/92.1992/931979/801989/90§1991/92*1992/93

כולל 343.2414.0428.0428.626.727.828.428.350.450.350.850.9GRANDסן TOTAL

עברי 327.1397.2421.0421.225.827.127.827.749.649.950.350.6HEBREWחינוך EDUCATION

יסודי 295.9340.1360.3363.725.726.126.927.050.650.450.750.6PRIMARYחינוך EDUCATION

יסודיים סמר 336.4383.5411.2413.426.927.528.428.450.350.150.450.2Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 57.161.660.259.410.38.68.78.763.461,462.963.7Schoolsבתי for handicapped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION

ביניים 293.5396.7401.5399.627.630.030.230.049.750.751.051.1Intermediateחטיבות schools

תיכונים םפר 300.9381.3414.6406.425.328.128.728.246.348.348.949.4Secondaryschoolsבתי

דודנתיב"ם 279.6310.9321.7312.826.428.328.927.950.154.554.355.5Secondaryתיכונים onetrack

רבנתיב"ם 346.5510.2608.1607.123.427.928.528.639.941.443.042.7Secondaryתיכונים multitrack

תינון לימוד Typeסוג of secondary education

265.4281.9303.4298.430.132.232.531.836.742.442.743.4Generalעיוני

המשך 109.1150.9210.4208.723.224.426.827,445.248.549.648.5Continuationכיתות classes

וסכנולוג1 228.0310.0344.0339.922.325.325.725.154.654.155.556.4Vocationalמקצועי and technological

189.2196.6271.0266.125.226.527.626.649.948.848.247.3Agriculturalהקלא'

ערבי 429.3494.8459.6462.331.030.930.931.053.651.852.953.4ARABחינוך EDUCATION

יסודיים ספר 420.7446.9435.6445.931.130.630.630.852.951.853.554.6Primaryבתי schools

ביניים 344.3419.2411.7413.732.833.133.033.255.052.152.752.0Intermediateדו0יבות schools

תיכוניים ספר 288.7426.7452.0444.331.432.432.732.355.951.550.650.3Secondaryבתי schools



PUPILS IN PRIMARY AND
POSTPRIMARY EDUCATION,
BY GRADE

בחינוך תלמידים
והעליסודי, היסודי
כיתה דרגת לפי

תשנ"ג*T1TODwvmrein§nv!>nתשך (ijvj n 1992/93Grade'1991/92§1948/491959/601969/701979/801989/90דרג

כולל 108,131461,491603,716812,2501,006,9351,088,5101,110,470GRANDסן TOTAL
|mnעבריeducationHebrew

atn 874,792894,582Total'101,351429,586531,698652,989799,128סן
15,12548,42748,80366,16670,56977,55080,3041א"

12,12450,72448,21764,79768,05877,74877,874IIבי

12,66551,06747,62465,57668,78274,65078,903IIIגי
11,88247,38950,42262,73667,49273,61676,209IVדי
11,79344,89751,24859,39666,93375,20575,657Vהי
10,44745,38850,54157,22169,13172,04675,497VIוי

הכל סך  9,76245,35051,75054,39569,22472,00474,285VIIזי total
ביניים בחטיבות :5,62925,07839,72843,97745,599Thereofמזה: intermediate

schools
הבל סך  7,33538,43149,57054,21272,39474,40973,083VIIIחי total

בעיים בחטיבות :2,27925,04742,56244,65445,169Thereofמזה: intermediate
schools

מיוחדות יסודיות 3,3814,0872,0133,0882,6872,711Specialכיתות primary classes
ברווה דונה ofבלי unspecified grade
הכל סך  4,46121,84143,92651,58467,44671,79972,734IXטי  total

ביניים בחטיבות :22,66738,31841,02141,655Thereofמזה: intermediate
schools

2,93615,26335,40244,85762,42673,96471,794Xיי
1,89610,70728,90237,21157,65466,70270,331XI'א

הכל סך . 9256,58120,50331,31652,73558,77361,647XII'ב ottal
עיוני בתיכון :4,25613,36314,55725,95630,29631,799Thereofמזה: in secondary

general
4351,1552,4562,7812,679XIII'ג
268354740853874XIVי#ד

|mnערביArab education
הכל 706,78031,90572,018159,261207,807213,718215,888Total
2,0126,21911אי ,32818,93120,61120,66921,8651

1,3465,40310,92718,44819,54921,59920,832IIבי
1,1795,0819,63917,87919,67420,27921גי ,489III
9593,9218,97217,63419,31420,18321,005IVדי
6082,8608,31416,65120,30320,84919,976Vהי
3752,8027,03615,06520,52119,45019,826VIוי

הכל סך  2312,6795,98114,28019,96219,66419,092VIIזי total
ביניים בחטיבות :4665,38310,10312,55813,017Thereofמזה: intermediate

schools
הכל סך  561,8884,67913,58219,55619,34718,889VIIIחי total

ביניים בחטיבות :3215,15110,20812,13012,896Thereofמזה: intermediate
schools

מיוחדות יסודיות 23504920231247Specialכיתות primary classes
ברווה דוגה ofבלי unspecified grade
הכל סך  144952,4918,74816,63917,05016,282IXטי  total

ביניים בחטיבות :4,2698,61710,31010,902Thereofמזה: intermediate
schools

2091,2247,06713,06614,49314,912Xיי
1868424,6339,98410,63711,473XI'א

הכל סך  1395353,7438,5509,1879,902XII'ב total
עיוני בתיכון :1394693,1716,5756,7637,265Thereofמזה: in secondary

general
~~'ג



588098XIII

Incl. class grade not known. ידועה. לא כיתה דרגת כולל
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PUPILS IN SCHOOLS, BY
SUPERVISION (Hebrew
education(

לפי הספר, בתי תלמידי
עברי) (חינוך פיקוח

הכל SupervisionפיקוחTotalסן

מספרים
דתיממלכתיאחוזיםמוחלטים 'Tcfmn'עצמאי
AbsolutePercentsStateStateIndependent1
numbersreligious

תש"ך ספר 357,644100.066.926.56.6Primaryבתי schools2 1959/60
תשיל 375,534100.065.627.86.61969/70יסודיים2
424,173100.074.220.15.71979/80תשם
\'V1T\461,790100.071.121.37.61989/90

498,850100.069.222.28.51991/92§
'rixm511,749100.068.722.19.11992/93*
תשיר אי ניתה :47,988100.064.228.27.6Thereofמזה: grade 1 1959/60
48,369100.067.925.96.21969/70תשיל
65,498100.076.119.04.91979/80תשים
69,848100.071.522.26.31989/90תשן

§76,732100.069.023.08.01991/92תשניב§
79,540100.068.423.18.51992/93תשנג
תשיל עליסודי 7,900100.062.537.5Post/primaryחינוך 1969/70
תשים 72,792100.075.623.01.4educationחטיבות 1979/80
fun 120,608100.083.316.10.6Intermediateהביניים 1989/90

§:myn129,689100.082.616.90.5schools 1991/925
131,855100.082.017.50.51992/93*

תשל ספר 129,436100.074.421.93.7Secondaryבתי schools3 1969/70
תשים 143,810100.073.822.24.01979/80תיכונים3
205,139100.075.918.45.71989/90תש"ן

§233,856100.075.518.26.31991/92תשנב§
238,972100.074.818.56.71992/93תשנג

1 01 Agudat Israel,mainly.
2 Excl. special schools.
3 General schools, religious schools supervised by the Adminis.

tration of Religious Education and other religious schools.

PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS, BY TYPE OF
INSTITUTION AND SUPER
VISION (Arab education)

בעיקר. ישראל אגודת 1
מיוחדים. בתיספר כולל לא 2

אחרים. ודתיים דתי לחינוך מינהל בפיקוח דתיים כלליים, ספר בתי 3

חינוך, במוסדות תלמידים
ופיקוח מוסד סוג לפי

ערבי) (חינוך

בלתי nnoiD
רשמיים ושמייםמוסדות

Official institutionsNonofficial
institutions

בפיקוח מזה:
הכל מגזרסך : nraהחינוך משרד

noion >ioTotalהכל joוהתרבותסןהכלדרוזיType ionfstitution
TotalThereof:TotalThereof:

Druzesupervised
sectorbytheMinistry

of Education
and Culture

1991/925תשנ"ב§
הכל 237,543219,24728,33115,269סך 18,296TOTAL

23,00021,0002,9002,000ננ"לדים' 2,000Kindergartens1
יסודי 137,583127,16515,5108,582חע1ך 10,418Primary education

הכל סך  עליסודי 76,13570,2579,9214,687חינוך 5,878Postprimary education  total
ביניים 34,99833,8075,99521,191Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספר 41,13736,4503,9264,687בתי 4,687Secondary schools
עלתיכון 825825Postsecondaryחינוך education

.1992/93תשנג
241,451225,00928,59413,670סןהכ'ל 16,442TOTAL

ילדים1 24,60022,5003,0002,100גני 2,100Kindergatrens1
יסודי 137,308128,73215,7626,796חינוך 8,5763rimary education

הכל סך  עליסודי 78,58072,8149,8324,774חינוך 5,766Postprimary education  total
ביניים 992Intermediate^36,81535,8235,935הסיבות schools

תיכונים ספר 41,76536,9913,8974774בתי 24,774Secondary schools
עלתיכון 963963חינוך Postsecondary education

See note 3 to Table 22.10.
Preparatory schools in East Jerusalem.

.22.10 ללוח 3 הערה ראה
ירושלים. במזרח מכינים ספר בתי 2
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PUPILS IN PRIMARY AND INTERMEDIATE
SCHOOLS, BY SCHOOL CHARACTERISTICS,
ORIGIN AND FATHER'S EDUCATION
(Hebrew education(

יסודיים ספר בבתי D'T'nVn
תכונות לפי ביניים, ובחטיבות
האב והשכלת מוצא ספר, בית

עברי) (חינוך
1989/90; |" תש

Total הכל האבOriginמוצאסך /jtje/,1Father's education

תיכון
עיוני

למדאירופהא0יהישראלD'NnNמספרים תיכון,טכנולוגי,יסודי,לא על
אוחדרכללאמריקהאפריקהמוחלטים אקדמיחקלאי

ישיבה
תיכונית

Secondary
AbsoluteAsiaEuropeNoPrimary,general,Post
numbersPercentagesIsraelAfricaAmericaeducationHedervocational,secondary,

agriculturalUniversity
or Yeshiva

יסודיים ספר Primaryבת" schools
הכל 426,687100.046.335.518.22.020.848.628.6TOTALסן

Districtמחת
43,609100.058.823.118.11.413.844.140.8Jerusalemירושלים
■הצפון 50,066100.041.241.517.32.822.251.423.7Northern
50,825100.047.529.523.02.518.048.131.4Haifaחיפה
119,847100.049.732.118.21.620.147.231.1Centralהמרכז

אביב 98,220100.051.232.116.71.323.348.726.7Telתל Aviv
64,120100.026.955.517.73.224.352.220.4Southernהדרום
Supervision1פיקוח1

328,373100.048.832.019.21.219.251.028.6Generalממלכתי
דתי 98,314100.037.647.514.94.826.540.128.6Religiousממלכתי

ביניים Intermediateחטיבות schools
הכל 119,975100.037.041.022.12.122.147.128.7TOTALסך

Districtמחוז
9,852100.046.938.714.41.322.447.429.0Jerusalemירושלים
18,229100.030.245.724.12.723.850.722.8Northernהצפון
20,454100.039.133.927.12.120.145.232.6Haifaחיפה
37,842100.041.935.622.51.818.646.732.9Centralהמרכז

אביב 18,210100.043.635.520.91.724.841.132.4Telתל Aviv
15,388100.016.665.318.13.428.152.915.7Southernהדרום
Supervison1פיקוח1

100,478100.039.237.123.71.420.349.029.3Generalממלכתי
דתי 19,497100.025.460.813.85.931.637.225.3Religiousממלכתי

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1



PRIMARY SCHOOLS PARTICIPATING
AND NOT PARTICIPATING IN THE
EDUCATIONAL WELFARE PROGRAM AND/OR
THE NEIGHBOURHOOD RENEWAL PROGRAM,
BY VARIOUS CHARACTERISTICS
(Hebrew education(

יסודיים ספר בתי
משתתפים ושאינם שמשתתפים
ו/או החינוכית הרווחה בתוכנית

השכונות, שיקום בתוכנית
עברי) (חינוך שונות תכונות לפי

1990/91תשני יא

בתיהספר

חנוכית ברווחה
שיקום ו/או
שכונות

Schools in
educational

הכל מסר אחוז
הספר בתי

היסודיים

למוסד תלמידים ממוצע

Average pupils
per institution

לכיתה תלמידים ממוצע

Average pupils
per class

יחידות ממוצע
לכיתה עבודה

Average work
units per class

שבועיות שעות ממוצע
לתלמיד

Average weekly
hours perpupil

welfare and/or
neighbourhood

renewal

Percent of
total primary
schools

ברווחה

ובשיקום
In welfare
and renewal

ברווחה לא
ובשיקום ולא

Not in welfare
nor in renewal

ברווחה
ובשיקום

In welfare
and renewal

ברווחה לא
ובשיקום ולא

Not in welfare
nor in renewal

nniro
ובשיקום

In welfare
and renewal

ברווחה לא
ובשיקום ולא

Not in welfare
nor in renewal

nnnn
ובשיקום

In welfare
and renewal

ברווחה לא
ובשיקום ולא

Not in welfare
nor in renewal

הכל 36730.6361.4414.226.729.21.51.31.71.3TOTALיסך

nnoDistirct
2114.3424.4368.129.128.91.41.31.51.4Jerusalem

6034.7374.6294.627.926.71.61.3171.5Northernהצפון
3925.8280.0398.824.128.31.51.31.91.3Haifaחיפה

10336.1399.4479.027.630.51.51.21.61.2Centralהמרכז
4318.4357.4509.125.030.31.51.31.81.3TelAvivתלאביב

10147.6334.8335.126.127.21.51.21.81.4Southernהדרום

Supervisionפיקוח
19926.7441.8462.428.230.51.51.31.51.2Stateממלכתי

16648.5267.2335.624.227.41.61.42.01.5Stateממלכתידח1  religious
21.7183.0303.822.924.21.31.21.71.4Otherרתיאחר religious

טיפורו טעוני 94'A01special care
pupilsנכיתיהספר in school
6"/ ער C144.6490.0448.331.630.71.31.21.31.2Up to 6O/

70/180/0 F9029.6468.8501.428.830.21.41.31.51.3/7o018"/
+ 19"/23378.2328.0328.225.626.61.61.51.81.7H%19

1 Incl. institutions with percent of special care pupils not known. ידוע. לא 0י0וח 0עוני אחה בהם מוסדות כולל 1



SURVEY OF POSTPRIMARY BOARDING SCHOOLS
INSTITUTIONS AND PUPILS
IN POSTPRIMARY BOARDING
SCHOOLS, BY DISTRICT AND
SUPERVISION (Hebrew education(

עליסודיים חינוך במוסדות פנימיות סקר
ותלמידים מוסדות

ספר בבתי בפנימיות
מחוז לפי עליסודיים,
עברי) (חינוך ופיקוח

אחוז

בפנימיות
מכלל

העליסוד"ם
Percent in
boarding
schools of
all post
primary

Secondary schools תיכונים ספר בתי

Type of education לימוד סוג

חקלאי
Agri
cultural

מקצועי
Voca
tional

Juno
fimn

Dontinu
ation
classes

עיוני
General

הכל סך
Total

niD'on
ביניים

Inter
mediate
schools

כולל סך
Grand
Total

Institutionsמוסדות
. 12322702131.31991/92(198)י75(206)1תשנ''ב  כולל GRANDסן TOTAL

Districtמחוז
47847437147.0Jerusalemירושלים
23162351010329.1Northernהצפון
27132613314435.5Haifaחיפה

56265025423733.1Centralהמרכז
אביב 26225206318.2Telתל Aviv
27102717510329.3Southernהדרום
Supervisionפיקוח
5938561018291715.6Generalכללי

דתי חינוך מנהל 89328564427445.9Administrationבפיקוח
of religious
education

אחר 58557491465.9Otherדתי religious
Pupilsתלמיד

27,5256,46121,06413.21979/80תשים
32,4016,56925,83211.61984/85תשמה
33,5437,18226,36111.61986/87חשמז
35,5847,83227,75212,7872,69910,4281,83811.01988/89תשמ"0

הכל סך  37,7857,05730,72815,1371,98211,6801,92910.41991/92תשנ"נ  total
Districtמחת

6,5944506,1444,9561,1523616.7Jerusalemירושלים
4,1151,0433,0724077301,7352009.6Northernהצפון
6,7231,1315,5921,7203683,27822612.5Haifaחיפה

12,3643,4268,9383,8935523,77571812.2Centralהמרכז
אביב 4,1174903,6272,1839574875.2Telתל Aviv
3,8725173,3551,9783327832628.2Southernהדרום
פיקוח
13,1633,5239,6401,4901,4325,1971,5214.6כללי

Supervision
General

דתי חינוך מנהל 18,2782,93715,3418,9525505,43140828.4Administrationבפיקוח
of religious

אחר 6,3445975,7474,6951,05241.1דתי
education

Other religious
בנים :Thereofמזה: boys

הכל 26,4914,41122,08011,4631,1018,5051,01174.7Totalסל
Districtמחוז

5,5343405,1944,3128631928.1Jerusalemירושלים
2,5906481,9423053651,15411811.9Notrhernהצפון
4,4135743,8391,0091862,5549016.2Haifaחיפה
8,7652,3446,4212,7843842,88436917.1Centralהמרכז

אביב 2,7321222,6101,9383952777.3Telתל Aviv
2,4573832,0741,11516665513810.6Southernהדרום
Supervisionפיקוח
8,5842,0206,5648297174,1638556.1Generalכללי

דתי חינוך מנהל 13,4302,25211,1786,5783844,06015640.1Administrationבפיקוח
of religious
education

Other religious אחר 4,4771394,3384,056282805דתי

Counting of institutions  sienteroduction. מבוא. ראה  מוסדות ספירת 1
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MOBILITY OF PUPILS IN THE POST
PRIMARY EDUCATION, BY SEX,
SUPERVISION, EDUCATION,
TRACK OF STUDY1 AND
TYPE OF LOCALITY

DTnVn s7/7"j
עליונות בחטיבות
פיקוח, מין, לפי
הלימודים1 נתיב

יישוב וצורת
1990/91 ; תשנ"א

הלומדיםהלומדיםלומדים הלומדיםאחוז אחוז
 ליישובביישובתלמידים ליישובביישובמהוץ מחוץ הסגוריםהמגוריםהמגוריםסךהנל
Pupils StudyingStudyingPercentPercent
totalin localityDutside localitystudyingstudying

of residenceof residencein localityutside locality
of residenceof residence

//בדי |11"nHebrew education
ו1כ* 223,792147,20376,58965.834.2TOTALסן

1■"
109,66067,41542,24561.538.5בנים

Sex
Boys 114,13279,78834,34469.930.1Girlsבנות

פיקוח
167,856118,04849,80870.329.7כללי

Supervision
General מינהל 39,74419,45120,29348.951.1Administrationבפיקוח of דתי חינוך

ארור דתי 16,1929,7046,48859.940.1בפיק1ח
religious education

Other religious
נתיב

114,76582,33832,42771.728.3עיוני
Track
General

109,02764,86544,16259.540.5Vocationalטכנולוגי
"שוב צורת

הכל 0ך  עירוניים 201,163144,80156,36272.028.0"שובים
Type of locality
Urban localities  total 20,62718,4432,18489.410.6Jerusalemירושלים

12,3179,8762,44180.219.8TelAvivתליאביב
10,3098,7191,59084.615.4Haifaנויפה

"שוב גודל
100,000199,99966,17249,62416,54875.025.0

Sizeof locality
100,000199,999 50,000  99,99924,04617,6996,34773.626.450,000  99,999 20,00049,99941 ,59629,95611,64072.028.020!000  49,999 10,000 19,99915,0308,5076,52356.643.410,000 19,999 2,0009,99910,7821,9778,80518.381.72,000  9,999

אחרים עירוניים 284284100.0Other"שובים urban localities
הכל סך  כפריים 22,4572,40220,05510.789.3Rural"שובים localities  total

רב 11 111'n.Arab education הכל 35,75425,02610,72870.030.0TOTALיסך
מ"ו

18,26312,3225,94167.532.5בנים
Sex
Boys

17,49112,7044,78772.627.4Girlsבנות
נת"נ

27,31819,8057,51372.527.5עיוני
Track
General

8,4365,2213,21561.938.1Vocationalטכנולוגי
"שוב צורח

הכל 0ך  0"2nv 32,49825,0267,47277.023.0"שונים
Type of locality
Urban localities  tota

84612372.627.4Jerusalemירושלים
TelAviv(1.2)98.8(3)249246תלאביב

1,1161,0348292.77.3Haifaחיפה
"שוב גודל

50,00099,999
20,00049,999

3,153
4,249

3,076
3,853

77
396

97.6
90.7

2.4
9.3

Sizeof locality
50,000  99,999
20,000  49,999 10,000 19,9997,4316,0191,41281.019.010,000 19,999 2,000  9,99914,4689,8634,60568.231.82,600  9,999

ארורים עירוניים 1,74887487450.050.0Other"שובים urban localities
הכל 0ך ■ כפריים 3,0653,065100.0Rural"שובים localities  total

1 Differences in the number of pupils and in the definition of t'ack
of study between this table and other tables on postprimary
education are due to the differences in the sources of data.

ללוחות זה לוח בין לימודים נתיב ובהגדרת הלתמיחם במספרי הבדלים
הנתונים. במקורות מהשוני נובעים עליונות הסיבות על pim
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VOCATIONAL TWELFTH GRADE
PUPILS1, BY SEX, SUBJECT
AND TRACK OF STUDY

"ב י כיתות 1piftm
מין, לפי טכנולוגיות1,

הלימודים ומסלול מקצוע
הכל TotalTrackסך of study2 לימוו'ם2 00ל\ל

I'n10)בגרותSex and
לימוד גימספריםומקצוע בי, ,בירמות אי subjectרמות of study

(מסמ"ת)(מסמר,אחוזיםמוחלטים
WOOD

AbsolutePercentsCertificateMatricu
numberslevels C,Dlation,

(N.T.T.,levels A,B
P.T.T.)(S.T.T.)

עברי educationHebrewחינוך
17,020100.014.729.555.81984/85תשכזה
22,857100.016.626.457.01988/89תשמיט

ן 23,654100.014.127.858.11989/90תש
23,399100.015.326.658.11990/91תשניא

הכל סן  1991/92תשנ''ב TOTAL
מוחלסים מספרים 24,442100.010,07014,372 absolute numbers

אחתים 100.0100.041.258.8 percents
12,79152.3100.039.760.3Boysבנים
11,65147.7100.042.857.2Girlsבנות

Subjectמקצוע
3,91116.0100.060.939.1Machineryמכונות

ואלקטרוניקה 4,88820.0100.033.067.0Electricityחשמל and
electronics

ואדריכלות 7753.2100.019.5805Buildingבנייה and architecture
עץ 3011.2100.076.423.6Woodעיבור work

מדע, ,9413.8100.06.793.3Technologyטכנולוגיה, sciences and
אוטומטי נתונים automaticועיבוד data processing

תעשייתית 1970.8100.015.784.3Industrialכימיה chemistry
1030.4100.0100.0Biothechnologyביוטכנולוגיה

5,95324.5100.052.247.8Administrationמינהל
וניהול 680.3100.0100.0Industryתעשייה and management

4521.8100.025.274.8Tourismתיירות
העיצוב 8913.6100.031.168.9Designאמנויות arts

1290.5100.058.141.9Communicationתקשורת
1,6336.7100.066.633.4Fashionאופנת

החן 2711.1100.088.911.1Beautyטיפוח care
ומקצוע1ת 3411.4100.017.982.1Nursingסיעוד and paramedical
subjectsפרהרפוא"ם
לפעוטות '4792.0100.053.446.6Infantsחינוך education

ימי 1800.7100.012.887.2Nauticalחינוך education
1980.8100.013.186.9Scientifictechnologicמדעיתטכנולוגית

6562.7100.046.253.8Miscellaneousשונות
2,0758.5100.0100.0General3עיוני3

EDUCATION



י"1תלמידי GRADEVOCATIONALכיתות TWELFTH

מין,22.24 לפי ,PUPILS1טכנולוגיות1, BY SEX, SUBJECT
הלימודיםמקצוע ANDומסלול TRACK OF STUDY
).cont((המשך)

TotalTrackסךהכל of study2 לימודים2 </<oo

Sexבגרותגמרמין and
לימוד גימספריםומקצוע בי, ,בירמות אי subjectרמות of study

(סססת)(מססר,אחוזיםמוחלטים
מסמ"מ)

AbsolutePercentsCetrificateMatircu
numberslevels CDlation,

(N.T.T.,levels A,B
P.T.T.)(S.T.T.)

ערב1 Arabווינון education
1,038100.042.9תשמה 14.742.41984/85

1,494100.036.1תשמס 11.45251988/89

1,638100.041.2תשן 10.748.11989/90 '

2,221100.023.7תשנא 9.067.31990/91

הכל סך  1991/92■תשנ"ב TOTAL

מוחלנוים מספרים 2,2678371,430 absolute numbers
אחוזים 100.0 100.036.963.1 percents

1,229100.0בנים 54.235.564.5Boys

1,038100.0בנות 45.838.661.4Girls

vajinSubject

532100.0מכונות 23.454.745.3Machinery

ואלקטרוניקה 1?nun405100.0 17.913.186.9Electirciyt and
electronics

ואדריבלות 47100.0בנייה 2.125.574.5Building and architecture

עץ 108100.0עיבוד 4.867.632.4Wood work

382100.0מינהל 16.927.772.3Administration

21100.0תיירות 0.9100.0Tourism

10100.0תקשורת 0.4100.0Communication

34800.0אופנה 15.472.727.3Fashion

ומקצועות 8500.0סיעוד 3.7100.0Nursing and paramedical
subjectsפרהרפואיים

לפעוסות 1600.0חינוך 0.7100.0Infants' education

4100.0מדעיתטכנולוגית 1.8100.0Scientifictechnologic

5300.0שונות 2.334.0 166.0Miscellaneous

21900.0עיוני' 9.71100.0General3

In vocational schools and in vocational tracks in multitrack
schools.
As a result of the reform in the technological education system,
the distribution by track of study changed.
Incl. pupils in the vocational track, who learn only general sub
jects.

רבנתיביים. ספר בבתי הטכנולוגיים ובנתיבים טכנולוגיים ספר בבתי 1

מסלול לפי בחלוקה שינוי חל ה0כנולוגי החינוך במערכת הרפורמה בעקבות 2
הלימודים.

בלבד. עיוניים מקצועות הלומדים הטכנולוגי. כנתיב תלמידים כולל 3
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INTERNAL MATRICULATION EXAMS
MATRICULATION EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY TRACKOF STUDY AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1

אינטרנ'ות בגרות בחינות
וזכאים בגרות בבחינות נבחנים

נתיב לפי בגרות, לתעודת
שונות1 ותכונות הלימודים

מהנבחניםזכאים זכאים אחוז
ExamineesEntitledPercentנבחנים entitled of

to certificatesexaminees

הכל סך
Total

עי/כי
General

0כנולוגי
Voca
tional

םךהכל
Total

עיוני
General

טכנולוגי
Voca
tional

הכל סך
Total

עיוני
General

0כנולוגי
Voca
tional

עבדי educationHebrewחינוך 1

32,48322,47810,00520,38915,8514,53870.5תשמז 62.845.41986/87
35,50524,32911,17622,30217,2845,01871.0תשמ''ח 62.844.91987/88
37,46226,20711תשמס ,25523,67618,3845,29270.1 63.247.01988/89

38,67526,56312,11223,58318,7404,84370.5תש*ן 61.040.01989/90
הכל2 סך  39,15429,09910,05526,36221,2895,07373.2תשנ"א 67.350.51990/1991  TOTAL2

Districtמחוז
4,1883,1091,0792.9152,32858774.9ירושלים 69.654.4Jerusalem
3.3952,3979982,0401,53051063.8הצפון 60.151.1Northern
5,5274,0351,4923,9803,08689476.5חיפה 72.059.9Haifa

10,7168,2552,4617,3316,1321,19974.1המרכז 68.448.7Central
אביב 11,0327,9573,0757,5206,0571,46376.1תל 68.247.6Tel Aviv
4,2963,3469502,5762,15642064.4הדרום 60.044.2Southern

Supervisionפיקוח
31,93523,3738,56221,61117,2164,39573.7כללי 67.751.3General

דתי חינוך 06,8835,4401,4434,5653,89367271.6ינהל 66.346.6Administration of
religious education

אחר 33628650186180662.9דתי 55.412.0Other religious

Sexמיו
16,46611,2415,22510,7277,8652,86270.0בני0 65.154.8Boys
19,52815,4714,05713,62511,7811,84476.1ננות 69.845.1Girls



MATRICULATION EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY TRACK OF STUDY AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1 (cont.(

וזכאים בגרות בבחינות נבחנים
נתיב לפי בגרות, לתעודת
שונות1 ותכונות הלימודים

(המשך)
0>ta1מהנבחנים זכאים אחוז

ExamineesEntitledPercent entitled of
to certificatesexaminees

הכל סך
Total

עיוני
General

טכנולוגי
Voca
tional

הכל 0ן
Total

עיוני
General

טכנולוגי
Voca
tional

הכל סך
Total

1JI'V

General
טכנולוגי
Voca
tional

עבי 1n"n(liunn)cont.)Hebrew education
Originמוצא

12,55110,1012,4509,0247,7171,30771.976.453.3Israelישראל

13,5188,8954,6238,0695,9252,14459.766.646.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

9,7867,6282,1587,1865,9501,23673.478.057.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

עוב Arabחינוך education
5,1744,7474272,3512,2539845.447.523.01986/87תשכוז

5,8425,1986442,4912,32017142.544.626.61987/88תשמח

6,0095,3057032,5342,16818639.240.926.51988/89תשמיט

6,3845,5538312,5242,34218239.542.221.91989/90תשן

הכל3 סך  7,0716,0181,0533,2152,88233345.547.931.61990/91תשנ"א TOTAL3

Sexמין

3,2622,7505121,5051,34615946.148.931.1Boysבנים

3,4712,9744971,5691,40616345.247.332.8Girlsמות

Religionדת

4,9064,1337732,0191,78823141.243.329.9Moslemsמוסלמים

1,1229341887396568365.970.244.1Christianנוצרים

69364647309301844.646.617.0Druzeדרוזים

\A1ara3q 1 "W\ ni mileilatinn portifi^atn internal matrip.1 In Airriitinn tn nunils pntitlpir
enlilledto extgrnal cetrificates in 1986/87. 1.150 in 1987/88, ),005 in 1988/89
1,172 in 1989/90 and 1,317 in 1990/91.

2 1001. sex and origin not known.
3 Incl. sex not known and other or religion not known.

.1,317 ובתשנא 1,172 בתשן ,1,005 נתשמט 1,160 בתשמוו
ידועים. לא ומוצא מין כולל 2

ידועה. לא או אוזרת ודת ידוע לא מין כולל 3



EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO COMPLETION
CERTIFICATES IN
VOCATIONAL SCHOOLS1

גמר בבחינות נבחנים
וזכאים טכנולוגיות

טכנולוגית, גמר לתעודת
שונות1 תכונות לפי

גסו rrnvn1?זכאים אחוז
מהנבחניםטכנולוגית

ExamineesEntitled toPercent entitled
vocationalof examinees
certificates

עבר* j/j'/jHebrew education
9,0442,31625.61987/88תשמ''ח
10,6323,04728.71988/89תשמ"ט
9,9992,73327.31989/90תש"ן

הסלנ סך  10,3903,32432.01990/91תשנ"א  TOTAL2
Districtמחוז

67019929.7Jerusalemירושלים
1,43536925.7Northernהצפון
1,59064640.6Haifaחיפה

2,58381431.5Centralהמרכז
1,90461532.3Telתלאביב Aviv

2,20868130.8Southernהדרום
Supervisionפיקוח
7,9862,63533.0Generalכללי

דתי חינוך 2,15165930.6Administrationמינהל of
religious education

אחר 2533011.9Otherדתי religious

Sexמין
4,6261,12524.3Boysבנים
4,8021,90939.8Girlsבנות
Originמוצא

1,76253930.6Israelישראל
6,1941,98432.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

1,36947834.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

ערב" Arabחינוך education
567407.11987/88תשגז''ח
628619.71988/89תשמ''ט
553458.11989/90תש"ן

הג37 סן  5906310.71990/91תשנ"א TOTAL3

Sexמיו
352339.4Boysבנים
1942311.9Girlsכנות

Religionדת
4234410.9Moslemsמוסלמים
Christian(7.9)383נוצרים
Druze(10.6)859דרוזים

See definition in introduction. Besses, in 1990/91, in Hebrew
education 316 pupils submitted general final exams. whereof 73
are entitled to certificates of completion; in Arab education these
numbers are, accordingly, 1 10 and 17.
Incl. sex and origin not known.
Incl. sex not known and other or religion not known.

עיוניות; נמר בבחינות בתשנא אלה, מלבד במבוא. הגדרה ראה 1

ערבי ובחינוך לתעודה, זכאים מהם 73 אשר תלמידים, 316 עברי בחינוך
לתעודה. זכאים 17 אשר תלמידים, 110

ידועים. לא ומוצא מין כולל 2
ידועה. לא או אחרת ודת יד1ע, לא מין כולל 3
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS1
AND EXAMINATION UNITS
Percents, unless otherwise stated 1990/91; A'

בגרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

לפי עיונית, בגרות
נבחרים1 בחינה מקצועות

בחינה ויחידות
תשנ אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

Examinedנבחנו

מקצועות
סך
גולל2

7א

נבחנו

Not
בחינה nnin'Examination units

מוחלטים
Selected

examination
נבחרים בחינה

Grand
total2

exam
ined

הכל סך
Total

12345+Absolute
numbers

subjects

1ענוחינוך educationHebrev
Humanities

הומניסטיים Bibleמקצועות
תנין

נבחנים
זנאים

100.0
100.0

5.3
0.1

94.7
99.9

72.5
77.4

6.6
5.5

0.1
0.1

15.5
16.9

27,565
21,260

Examinees
Entitled

Oral law
שבעלפה תווה

נבחנים
זנאים

100.0
100.0

82.3
80.0

17.7
20.0

0.5
0.3

1.2
1.0

1.6
1.4

0.1
0.0

16.4
17.3

5,737
4,268

Examinees
Entitled

Literature
ספרות

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

12.7
7.6

87.3
92.4

1.7
1.8

72.4
77.4

0.0
0.0

0.0
0.0

13.0
13.1

25,390
19,675

Examinees
Entitled

Hebrew
עברית

נבחנים

זכאים
100.0
100.0

6.6
0.2

93.4
98.8

0.083.1
88.3

8.5
9.4

1.7
2.1

0.0
0.0

27,170
21,247

Examinees
Entitled

History
הסטוויה

100.07.992.14.377.91.72.45.726,793Examinees
נבחנים
100.04.295.80.286.11.42.35.920,404Entitledזנאים

Civics
אזרחות

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

6.5
1.3

93.5
98.7

88.4
94.8

4.8
3.8

0.3
0.1

0.0
27,221
21,019

Examinees
Entitled

Social sciences
החברה מדעי

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

82.5
82.5

17.5
175

0.11.9
1.6

2.9
2.7

1.6
1.1

11.1
12.1

5,085
3,730

Examinees
Entitled

Geography
גיאוגרפיה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

89.2
90.6

10.8
9.4

0.1
0.1

0.5
0.5

2.7
2.0

0.1
0.0

7.3
6.7

3,136
1,994

Examinees
Entitled

Plastic arts
אמנות

נבחנים
זנאים

100.0
100.0

94.2
94.7

5.8
5.3

0.2
0.1

2.4
2.3

0.3
0.2

3.0
2.7

1,685
1,118

Examinees
Entitled

Music
מוסיקה

נבחנים
זנאים

100.0
100.0

98.6
98.5

1.4
1.5





0.4
0.4

0.4
0.4

0.6
0.7

398
328

Examinees
Entitled

Philosophy
פילוסופיה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

91.5
90.7

8.5
9.3

1.0
1.1

7.2
8.0

0.00.2
0.2

0.0
0.0

2,465
1,974

Examinees
Entitled

Arabic
ערנית

ננחנים
זנאים

100.0
100.0

93.4
92.5

6.6
7.5

0.2
0.2

0.6
0.5

1.0
1.2

1.6
1.9

3.0
3.7

1,907
1,601

Examinees
Entitled

French language
צרפתית
ננחנים
זנאים

100.0
100.0

94.4
93.3

5.6
6.7


1.2
1.3

1.3
1.7

3.0
3.8

1,620
1,437

Examinees
Entitled

English language
אנגלית

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

6.7
0.1

93.3
99.9

9.5
5.5

30.6
29.0

53.4
65.4

27,141
21,271

Examinees
Entitled

Sciences
ריאל"סט"ם Mathematicsמקצועות

מתמטיקה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

11.3
0.1

88.7
99.9_

19.3 23.6 45.7
25.1 29.9 44.9

25,805
21,267

Examinees
Entitled

Physics
פיסיקה

ננחנים
זכאים

100.0
100.0

83.0
78.2

17.0
21.8

0.0
0.0

1.6
1.8

0.1
0.1

5.2
9.8

4,946
4,634

Examinees
Entitled
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS1
AND EXAMINATION UNITS (cont.(

בגרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

לפי עיונית, בגרות
נבחרים1 בחינה מקצועות
(המשך) בחינה ויחידות

Percents, unless otherwise stated 1990/91 ; תשנ"א אחרת צוין כן אם אלא אחוזם,
examinedנבחנו

לאסר
בווינהנבחנוכולל2מקצועות nii'n'Examination unitsD'lDODSelected נבחרים Notexaminationברועה

subjects Grand
total2

exam
ined

הכל 0ך
Total12345+bsolute

umbers
(המש ריאליסטיים מקצועות

Sciencesכימיה (cont.)
ו100.081.718.30.8570.0נבחנים 1.85,324

Chemistry
Examinees זכאים

ביולוגיה
100.076.723.31.06.70.015.54,955Entitled

נבחנים
זכאים
mNV[7n

100.0
100.0

69.2
66.5

30.8
335

0.4
0.2

5.7
4.7

0.4
0.2

24.3
28.3

8,951
7,131

Biology
Examinees
Entitled

100.099.50.50.00.10.00.4138נבחנים
Agriculture

זכאים
מחשב לימודי

נבחנים
זכאים

100:0

100.0
100.0

99.6

93.9
93.3

0.4

6.1
6.7

0.0

0.3
0.2

0.0

4.3
4.7

0.0

0.1

0.4

0.4
0.5

1.1
1.4

87

1,789
1,624

Entitled
Computer studies
Examinees
Entitled

ו 1illArabחינוך education
הומניסטיים מקצועות

Humanitiesערבית
100.011.089.00.921.548.618.05,345נבחנים

Arabic
Examinees זכאים

עברית
100.0~100.026.856.316.82,882Entitled

100.013.886.20.217.71.160.86.45,189נבחנים
Hebrew
Examinees זכאים

היסטוריה
100.00.0100.012.00.577.210.22,881Entitled

100.09.690.47.551.67.62.920.85,438נבחנים
History
Examinees 100.00.199.90.971.27.71.218.92,879Entitledזכאים

נבחנים
זכאים

החברה מרעי

100.0
100.0

93.8
95.5

6.2
4.5

2.3
1.7

3.9
2.8

372
130

Civics
Examinees
Entitled

100.078.321.72.53.010.91.24.21,306נבחנים
Social sciences
Examinees זכאים

אנגלית
100.086.713.30.71.58.50.62.1382

1 SM^iil 1EllIt* ww

Entitled
29.741.73.94,530__100.024.775.3נבחנים

English language
Examinees זכאים

גיאוגרפיה
100.00.199.927.766.06.12,879Entitled

2.1774_100.087.112.90.110.7נבחנים
Geography
Examinees זכאים

ריאליסטיים מקצועות
מתמטיקה

100.093.56.5


0.05.60.8186Entitled
Sciences

47.317.48.24,389_100.027.172.9נבחנים
Mathematics
Examinees 100.00.595.054.130.714.72,869Entitledזכאים פיסיקה

0.43.09.3765_100.087.312.7נבחנים
Physics
Examinees 100.076.423.60.74.618.3679Entitledזכאים כימיה

100.079e20.42.311.C7.11,225נבחנים
Chemistry
Examinees {זכאים 100.066i33.13.2 17.112.£954Entitled

59.3נבחנים 100.040.70.511.80.128.:2,447
Biology
Examinees /זכאים 50.0 100.050.Co.e) 8.6O.C40./1,441Entitled

1 Compared to 1987/88, the selection of examination subjects was
changed. See explanation in introduction.

2 See absolute numbers in Table 22.31.

הסברים בחינה.ראה מקצועות במבחר מסויימים שינויים חלו תשמח לעומת
במבוא.

.22.31 בלוח מוחלטים מספרים ראה 2
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PERCENT OF PUPILS ENTITLED
TO MATRICULATION CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS
AND EXAMINATION UNITS
Percents in each cell

i1

1990/91 ; תשנ"א

לתעודת זכאים אחוז
מקצועות לפי בגרות

ויחידות נבחרים בחינה
בחינה1

תא בכל אחוזים

acas aeeaei luo'aau
התלמידים מכלל בנרות

Percent of pupils entitledבחינה Examinationיחידות units
to matriculation certificates

of all pupils

uniuuנבחנו Kiv)
במקצועבמקצוע

Were not12345+
Examinedexamined
on theon the
subjectsubject2

'7jj/ in'nHebrew education
הומניסטיים Humanitiesמקצועות

80.0Bible(65.0)77.178.160.43תנך
שבעלפה 77.5Oral(15.0)74.472.945.059.565.5תורה law

79.880.860.371.375.0Historyהקטוריה
73.3Literature(46.2)(66.7)77.478.2ספרות
Hebrew_78.277.781.386.4עברית

החברה 73.473.160.568.150.980.6Socialמדעי sciences
78.441.969.690.0Englishאנגלית

66.2Geography(58.8)79.253.2(89.5)63.674.3>יאונר0יה
82.473.076.179.588.1Musicמוסיקה
66.473.634.670.359.765.7Plasticאמנות arts

80.172.578.880.475.4Philosophyפילוסופיה
88.772.281.190.391.0Frenchצרפתית
84.072.470.856.482.288.488.8Arabicערנית

ריאליסטיים Sciencesמקצועות
82.477.292.494.8Mathematicsמתמטיקה

95.4Physics(75.0)79.7(50.0)93.769.0פיסיקה
96.5Chemistry(100.0)93.168.789.486.5כימית

79.770.338.560.038.885.5Biologyביולוגיה
מחשב 88.690.4Computer(0.0)79.672.742.079.6לימודי studies

.311< 1n"neducationArab
D"OD'3mn Humanitiesמקצועות

nnioo'n57.266.148.819.843.5History
JVOV49.032.5(22.7)60.975.9Hebrew

rarnn vm29.253.113.424.237.321.923.2Social sciences
rfmtt.63.644.775.876.4English

25.019.2Geography(16.7)24.051.4גיאוגרפיה
54.459.855544.8Arabicערנית

ריאליסטיים Sciencesמקצועות
65.454.885.685.3Mathematicsמתמטיקה
74.293.6Physics(87.5)88.841.9פיסיקה
77.940.267.674.786.0Chemistryכימיה

35.768.7Biology(62.1)58.940.4ביולוגיה
מחשב 88.7Computer(80.0)87.846.8לימודי studies

1 The calculation of compulsory subjects included only pupilswho
were examined in at least some compulsoiy units.

2 The calculation included only subjects which are not compulsory.
3 Precents on base lower than 100 are presented in brackets.

יחידות לפחותבמספר ונבחנו תלמידים רק נכללו חובה, למקצועות בחישוב 1

חונה.
חובה. שאינם מקצועות וק בחישוב נבללו 2

בסוגרים. מוצגים מ100 נמוך בסיס על אחוזים 3

661 חינוך



PERCENT OF GENERAL
MATRICULATION EXAMINEES
IN 4 EXAMINATION UNITS OR
MORE AND PERCENT OF PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY SELECTED
SUBJECTS1 AND SEX
Percent of examinees of total examinees
on the subject
Percent of pupils entitled to certificates
of all those entitled to certificates

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בנרות
ואחת ויותר יחידות

בגרות, לתעודת הזכאים
בחינה מקצועות לפי

ומין נבחרים1
0ך מתוך הנבחנים אחוז
במקצוע הנבחנים הכל

הזכאים מכלל הזכאים אחוז
לתעודה

;1990/91תשנ"א

נבחרים בחינה mj/1x,7o

עברי lii'n
Hebrew education

ערבי )13'n
Arab education

Examination subject
הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

הומניסטיים Humanitiesמקצועות
תנך

נבחנים
זכאים

15.6
17.0

11.7
12.6

18.3
19.7



Bible
Examinees
Entitled

שבעלפה תורה
נבחנים

זכאים

16.5
17.3

16.0
16.4

16.5
16.4



Oral law
Examinees
Entitled

היסנ11ריה

נבחנים
זכאים

8.1
8.2

7.2
7.2

8.5
8.6

22.7 23.7
19.0 20.1

24.8
20.7

History
Examinees
Entitled

עברית
נבחנים

זכאים

1.7
2.1

2.4
2.9

1.4
1.6

695 67.2
87.2 87.4

65.7
88.1

Hebrew
Examinees
Entitled

ספרות

נבחנים

זכאים
13.0
13.1

4.4
4.2

19.9
19.2



Literature
Examinees
Entitled

rarnn מדעי
נבחנים
זכאים

12.7
13.2

10.0
10.5

15.1
15.5

4.2 5.4

2.4 2.7
6.6
2.7

Social sciences
Examinees
Entitled

אנגלית
נבחנים
זכאים

84.0
94.4

84.0
96.5

84.6
93.7

47.2 45.6
73.4 72.1

45.3
72.2

English language
Examinees
Entitled

גיאוגרפיה

נבחנים
זכאים

7.4
6.7

8.7
7.7

6.9
6.3

2.5 2.1

0.8 0.8

1.7
0.9

Geography
Examinees
Entitled

מוסיקה

נבחנים
זכאים

1.0
1.1

0.9
1.1

0.9
1.1



Music
Examinees
Entitled

אמנות
נבחנים
זכאים

3.3
2.9

1.4
1.2

4.5
4.0



Plastic arts
Examinees
Entitled
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PERCENT OF GENERAL
MATRICULATION EXAMINEES
IN 4 EXAMINATION UNITS OR
MORE AND PERCENT OF PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY SELECTED
SUBJECTS1 AND SEX (cont)
Percent of examinees oi total examinees
on the subject
Percent of pupils entitled to certificates
of all those entitled to certificates

1990/91 ; תשנ"א

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בגרות
ואתת ויותר .חידות

בגרות, לתעודת הזכאים
בחינה מקצועות לפי

ומין נבחרים1
(המשך)

סך מתוך הנבחנים אתת
במקצוע הנבחנים הכל

הזכאים מכלל הזכאים אחוז
לתעודה

נבחרים בחינה מקצועות

עברי חינוך
Hebrew education

ow livn
Arab education

Examination subject
הכל 0ך
Total

בנים

Boys
בנות

Girls
הכל סך
Total

בנים

Boys
בנות
Girls

(המשך) הומניסטיים Humanitiesמקצועות (cont.)

Philosophyפילוסופיה

0.20.5Examineesנבחנים

0.20.5Entitledזכאים

Frenchצרפתית language

4.32.85.00.1נבחנים  0.1Examinees

5.53.66.20.3זנאים  0.1Entitled

Arabicעינית

4.63.55.871.4נבחנים 61.8 66.6Examinees

5.64.36.877.9זנאים 68.1 73.1Entitled

ריאליסטיים Sciencesמקצועות

Mathematicsמתמסיקה

42.951.337.323.0נבחנים 29.1 25.6Examinees

55.067.347.041.7זנאים 50.0 45.4Entitled

Physicsפקיקה

15.326.57.26.0נבחנים 13.2 9.3Examinees

19.936.09.212.1זנאים 25.0 18.3Entitled

Chemistryנימיו.

11.812.811.36.5נבחנים 7.8 7.1Examinees

15.517.514.412.1זנאים 13.2 12.8Entitled

Biologyביולוגיה

24.722.826.429.9נבחנים 27.2 48.4Examinees

28.526.030.645.4ונאים 36.4 40.6Entitled

ytinn Computerלי0וף studies
1.52.50.8Examineesנבחנים

1.93.10.9זנאיס  Entitled

Seenote 1 toTable 22.27. .22.27 ללוח 1 הערה ואה
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PERCENT OF GENERAL
MATRICULATION EXAMINEES
IN 4 EXAMINATION UNITS
OR MORE AND RATIO OF
ENTITLED TO CERTIFICATES
TO EXAMINEES, BY SELECTED
EXAM SUBJECTS1, ORIGIN AND
SUPERVISION (HEBREW EDUCATION)
Percent of examinees of total
on the subject examinees 1990/91; Ki\OJ\

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בנרות
ויותר בחינה .חידות

לנבחנים, זכאים ויחס
בחינה מקצועות לפי

ופיקוח מוצא נבחרים1,
עברי) (חינוך

סן מתוך הנבחנים אחוז
במקצוע הנבחנים הכל

OriginSupervisionמוצא

בחינה 71/pa,7aהכל בפיקוחכלליאירופהאסיהיו11ראלסך  Selectedדתי
examמ.ח.דאמריקהאפריקהTotalנבחרים

AsiaEuropeGeneralReligious subjects
IsraelAfricaAmericasupervised

byA.R.E.

הומניסטיים Humanitiesמקצועות
Bibleתנך

נבחנים 15.613.519.314.03.762.1Percentאחוז examinees
לנבחנים זכאים 0.820.910.740.850.700.84Ratioיחס entitled to examinees

^בעלפה Oralתורה law
נבחנים 16.513.321.614.20.386.3Percentאחוז examinees

לנבחנים זכאים 0.770.830.680.850.970.77Ratioיחס entitled to examinees
Historyהסנווריח

נבחנים 8.17.97.97.88.65.0Percentאחוז examinees
לנבחנים זכאים 0.740.750.690.770.740.73Ratioיחס entitled to examinees

Literatureספרות
נבחנים 13.013.514.212.314.57.2Percentאחוז examinees

לנבחנים זכאים 0.730.760.680.760.730.75Ratioיחס entitled to examinees
Hebrewעברית

נבחנים 1.71.91.22.40.2Percentאחוז examinees
לנבחנים זכאים 0.860.890.680.910.86Ratioיחס entitled to examinees

החברה Socialמדעי sciences
נבחנים 12.713.512.413.314.83.4Percentאחוז examinees

לנבחנים זכאים 0.770.780.730.800.770.77Ratioיחס entitled to examinees
Englishאנגלית

נבחנים 83.887.576.389.586.175.8Percentאחוז examinees
לנבחנים זכאים 0.830.850.790.850.820.83Ratioיחס entitled to examinees

Geographyגיאוגרפיה
נבחנים 7.47.97.57.38.53.8Percentאחוז examinees

לנבחנים זכאים 0.660.670.630.700.650.77Ratioיחס entitled to examinees
Musicמוסיקה

נבחנים 1.01.1אחוז 0.61.21.10.5Percent examinees
לנבחנים זכאים 0.850.820.800.910.831.00Ratioיחס entitled to examinees

Plasticאמנות arts
נבחנים 3.33.72.73.33.80.4Percentאחת examinees

לנבחנים זכאים 0.630.730.560.650.660.89Ratioיחס entitled to examinees
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PERCENT OF GENERAL
MATRICULATION EXAMINEES
IN 4 EXAMINATION UNITS
OR MORE AND RATIO OF
ENTITLED TO CERTIFICATES
TO EXAMINEES, BY SELECTED
EXAM SUBJECTS1, ORIGIN AND
SUPERVISION (HEBREW EDUCATION) (cont)
Percent of examinees of total
examinees on the subject 1990/91; N"nwn

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בגרות
ויותר בחינה יחידות

לנבחנים, זכאים ויחס
בחינה מקצועות לפי

ופיקוח מוצא נבחרים1,
(המשך) עברי) (חינוך

סן מתון הנבחנים אחוז
במקצוע הנבחנים הכל

בחינה ni1>i*pr<
ם ח נבח

הכלי סך
Total1

SupervisionפיקוחOirginמוצא

Selected
exam
subjects

ישראל

Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
אמריקה

Europe
America

כללי

General

בפיקוח  דתי
מ.ח.ד

Religious 
supervised
byA.R.E.

הומניסטיים מקצועות
(המשך)

Humanities (cont.)

פילוסופיה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
0.2
0.72

■ 0.9
0.72

Philosophy
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

צופתית
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
4.3

0.91
4.3
0.96

3.1
0.90

4.9
0.93

5.1
0.92

1.2
0.64

French
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ערבית

נבחנים אחת

לנבחנים זכאים יחס
4.6
0.89

4.8
0.89

5.7
0.87

3.9
0.920.89

1.2
0.86

Arabic
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ריאליסטיים Sciencesמקצועות

נותמסיקה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
42.9
0.93

47.8
0.94

33.1
0.92

48.8
0.95

44.3
0.94

39.6
0.90

Mathematics
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

פיסיקה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
15.3
0.95

17.1
0.96

10.8
0.93

18.3
0.96

16.3
0.95

11.9
0.95

Dhysics
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

כיסיר.

נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
11.8
0.96

13.6
0.97

8.0
0.96

14.2
0.96

13.6
0.96

4.7
0.98

Chemistry
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ביולוגיה

נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס

24.7
0.85

25.3
0.88

23.3
0.81

25.2
0.88

24.5
0.85

27.0
0.85

Biology
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

מח^ב לי0וף
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
1.6

0.90
1.6

0.93
0.9
0.85

1.7
0.89

1.2
0.93

3.0
0.85

Computer studies
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

A.R.E. Administration of Religious Education
1See note 1 to Table 22.27.

דתי חינוך מינהל = rno
.22.27 ללוח 1 העור. ואה 1
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זכאות מין, לפי עיוניות, בנרות בבחינות נבחנים
בחינות1 כיווני לפי פיקות, מוצא, בגרות, לתעודת

מוגברים מקצועות וצירופי
תשנ"א

הכל מזה:Totalסך
Sexמיןזכאים

בחינות מספריםכיווני
מוגברים מקצועות בנותבנים:Thereofאחוזיםמוחלטיםוצירופי

AbsolutePercentsentitledBoysGirls
numbers

■1ay 111'n

מוחלנוים מספרים  הגל 229.09921,28911,24115,471סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0

יותר או ריאליסטיים מקצועות ב~2 2,7919.412.510.88.4נבחנו
הכל סך  יותר או הומניסטיים מקצבות בי! ונם

מזה:

ומחמטיקהפיסיקה 4221.51.92.50.7תנךתושבע
ומתמטיקתניולוגיה 4641.62.11.41.7תנותושבע
ומתמטיקהפיסיקה 1470.50.70.80.3תנךאננלית

ומתמטיקהביולוגיה 3191.11.50.71.4תושבעאנגלית
1מתמ0יקהפיסיקה 2050.70.91.10.4ענריתאנגלית

ומתכונדקהפיסיקר. 2790.91.31.10.8צרפתיתאנגלית
ומתמטיקהביולוגיה 1160.40.50.30.5צרפתיתאנגלית

ריאליסטיים מקצועות ב2 7,35725.332.832.720.3נבחנו
הכל סך  יותר או

מזה:

718253.34.21.3מתמסיקהפיסיקהכימיה
7572.63.52.32.9מתמסיקהכימיהביולוגיה

2,6329.011.716.14.0מתמטיקהפיסיקה
9613.34.33.23.4מטמטיקהכימיה

2,0247.09.05.87.9מתמטיקהביולוגיה
1640.60.70.50.6כימיהביולוגית

הומניסטיים מקצועות ב1 נבחנו
הכל סל  יותר 9,60533.035.822.740.1או

מזה:

6282.22.51.82.2תנךתושב'עאנגלית
החברהאננלית 2821.01.20.91.0היסטוריה0רעי

1,0883.73.63.24.1תנןתושב'ע

3811.31.30.32.1תנךספרות

7452.62.80.93.8ספרותאננלית
4231.51.61.51.3היסטוריהאנגל'ת

החברהאנגלית 1,2064.14.93.44.9מדעי
4591.61.62.11.1ניאוגרפיהאננלית

4061.41.81.01.8ערביתאננלית

3301.11.40.61.4צרפתיתאננלית
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GENERAL MATRICULATION EXAMINEES, BY SEX, THOSE ENTITLED TO
MATRICULATION CERTIFICATES, ORIGIN, SUPERVISION AND BY
COURSE OF EXAMS1 AND COMBINATIONS OF ENHANCED SUBJECTS

1990/1991

OirginSupervisionמוצא
■amThereof:

בפיקוחאירופהאסיה Coursesדתי of exams
andסחדאמריקהאפריקהישראל combinations
IsraelAsiaEuropeGeneralA.R.E.of enhanced subjects

AfricaAmericareligious

Hebrew education

10,1018,8957,62823,3735,440TOTAL  absolute numbers
100.0100.0100.0100.0100.0 percents

10.76.510.95.626.2Examined in 2 or more scientific and
2 or more humanities subjects  total
Thereof:

1.61.21.6_7.8Bibleoral law and mathematicsphysics

1.41.71.78.5Bibleoral law and mathematicsbiology

0.50.40.70.12.3BibleEnglish and mathematicsphysics

1.30.71.30.15.3Oral lawEnglish and mathematicsbiology

0.80.21.10.9HebrewEnglish and mathematicsphysics

1.10.51.11.2FrenchEnglish and mathematicsphysics

0.50.20.40.5
FrenchEnglish and mathematicsbiology

28.319.229.630.54.2Examined in 2 ormore scientific
subjects  total
Thereof:

2.91.43.13.1Mathematicsphysicschemistry

2.72.03.43.2Mathematicschemistrybiology

9.96.810.610.91.5Mathematicsphysics

3.82.63.64.00.3Mathematicschemistry

7.35.88.18.31.6Mathematicsbiology

0.70.40.60.7
Chemistrybiology

34.732.329.447.9Examined in 2 or more humanities
subjects  total
Thereof:

1.72.02.60.110.8Bibleoral lawEnglish

1.10.61.21.2Historysocial sciencesEnglish

2.86.12.319.9Bibleoral law

1.11.71.30.61.5Bibleliterature

2.92.02.83.20.1LiteratureEnglish

1.61.01.61.8HistoryEnglish

4.83.44.45.10.2Social sciencesEnglish

1.71.11.72.0GeographyEnglish

1.51.51.21.7ArabicEnglish

1.00.81.31.4FrenchEnglish
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זכאות מין, לפי עיוניות, בגרות בבחינות נבחנים
בחינות1 כיווני לפי פיקוח, מוצא, בגרות, לתעודת

מוגברים מקצועות וצירופי
(המשך)

תשנ"א

בחינות כיווני
מוגברים מקצועות וצירופי

Total.nmסןהנל
l'f<Sex

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

אחוזים
Percents

Thereof:
entitled

בנים
Boys

בנות
Girls

עברי 1n"n(iwnnl

/במקצוע ריאלי00י במקצועאחר 1,8656.46.36.66.2נבחנו
הכל הומני0טי0ך אתר

:r\m

6612.32.62.32.3אננליתביולוגיה

מוגברים מקצועות 2 של בצרוף נבחנו לא

יותר 7,53125.812.627.224.9או
מזה:

מוגבר אחד ריאליסטי במקצוע 1,1734.02.95.13.3נבחנו
מוגבר אחד הומניסטי במקצוע 4,25914.68.912.716.0נבחנו

ערבי חינוך

מוחלטים מספרים  הכל 36,0182,8822,7502,974סך
אחוזים 

100.0100.0100.0100.0

יותר או ריאליסטיים מקצועות ב2 נבחנו

הכל סך  יותר או הומניסטיים מקצועות 83613.925.715.612.7וב2

יותר או ריאליסטיים מקצועות ב2 60510.118.111.58.6נבחנו
יותר או הומניסטיים מקצועות ב2 2,99149.747.145.153.9נבחנו
ובמקצוע ריאליסטי אחד במקצוע נבחנו

הומניסטי 3575.96.85.76.2אחד

או מוגברים מקצועות 2 ט\ל בצירוף נבחנו לא

1,2292052.321.418.7יותר

מזה:

מוגבר אחד ריאליסטי במקצוע 1422.41.63.31.5נבחנו
מוגבר אחד הומניסטי במקצוע 3916.50.66.95.9נבחנו

דתי. ח'נץ מינהל  מחד
.22.27 ללוח י הערה ראה 1

ידועים. לא ומוצא מין כולל 2
ידוע. לא מין כולל 3
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GENERAL MATRICULATION EXAMINEES, BY SEX, THOSE ENTITLED TO
MATRICULATION CERTIFICATES, ORIGIN, SUPERVISION AND BY
COURSE OF EXAMS1 AND COMBINATIONS OF ENHANCED SUBJECTS
(cont.)

1990/1991

פיקוחOirginמוצא
מזה:

Supervision
Thereof:

Courses of exams
and combinations

of enhanced subjects
ישראל
Israel

Tl'OK

אפריקה
Asia
Africa

אירופה

אמריקה
Europe
America

כללי
General

בפיקוח דתי
מחד

A.R.E.
religious

Hebrew education (cont.)

6.66.36.16.85.2Examined in 1 scientific and
1 humanities subject  total
Thereof:

2.61.72.62.80.1Englishbiology

22533.921.027.716.4Not examined in a combinationof 2

enhancedsubjects ormore
Thereof:

3.65.03.54.71.4Examined in 1 enhanced scientific subject
12.819.511.815.210.2Examined in 1 enhanced humanities subject

Arab education

TOTAL  absolute numbers

 percents

Examined in 2 or more scientific

and 2 or more humanities subjects

Examined in 2 or more scientific subjects

Examined in 2 or more humanities subjects

Examined in 1 scientific and

in 1 humanities subject

Not examined in a combinations of 2

enhanced subjects or more

Thereof:

Examined in 1 enhanced scientific subject
Examined in 1 enhanced humanities subject

A.R.E.  Administration of Religious Education.
1 See note 1 to Table 22.27.
2 Incl. unknown sex and origin.
3 Incl. unknown sex.
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מין, לפי לנבחנים, עיונית בגרות לתעודת זכאים יחס
מקצועות וצירופי בחינות כיווני ולפי פיקוח, מוצא,

מוגברים
תשנ"א

I1"Sexמוצא

בחינות כיווני
מוגברים מקצועות הכלוצירופי ישראלבנותבניםסך

TotalBoysGirlsIsrael

עבדי j/j'/<
הכל 0.730.700.760.76סך

יותר או ריאליסטיים מקצועות ש2 נבחנו
הכל סך  יותר או הומניסטיים מקצועות ב2 0.970.960.980.98וגם

מזה:
ומתמטיקריפיסיקה 0.970.951.000.96תנךתושבע
ומתמטיקהביולוגיה 0.960.930.980.97תנןתושבע
ומתמטיקהפיסיקה (0.98)(0.98)0.970.971תנ''ךאנגלית

ומתמטיקהביולוגיה 0.970.951.000.98תושבעאננלית
ומתמטיקהפיסיקה 0.980.980.980.98עבריתאננלית
ומתמטיקהפיסיקה 0.990.990.991.00צרפתיתאנגלית
ומתמסיקהביולוגיה (0.98)0.99(0.94)0.97צרפתיתאנגלית

הכל סך  יותר או ריאליסטיים ב2מקצועות /j/uj0.950.940.960.96
מזה;

0.980.980.980.98מתמטיקהפיסיקהכימיה
0.980.980.990.99מתמטיקהכימיהביולוגיה

0.950.940.970.96מתמטיקהפיסיקה
0.960.950.980.97מטמטיקהכימיה

0.950.930.950.96מתמטיקהביולוגיה
0.910.920.890.85כימיהביולוגיה

הכל סך  יותר או הומניסטיים מקצועות ב~2 0.790.750.820.82נבחנו
מזה:

0.850.750.910.87תניךתושב''עאנגלית
החברהאנגלית 0.910.900.940.94הסטוריהמדעי

0.710.580.770.72תנךתושבע
0.740.74(0.66)0.73תנךספרות

0.810.750.830.84ספרותאננלית
0.820.830.820.83הסטוריהאננלית

הוזברהאנגלית 0.870.850.880.87מדעי
0.750.740.780.77גיאוגרפיהאנגלית
0.920.860.950.92ערביתאנגלית

0.900.870.930.92צרפתיתאנגלית
הכל סך  הומניסטי אחד /במקצוע ריאליסטי במקצועאחר 0.720.670.760.70נבחנו

מזה:
0.840.830.850.81אנגליתביול1גיה

יותר או מוגברים מקצועות 2 של בצרוף נבחנו 0.360.270.430.36לא
\t\TO

מוגבר אחר ריאליסטי במקצוע 0.530.430.640.54נבוזנו
מוגבר ארוד הומניסטי במקצוע 0.450.360.510.47נברונו

ערב1 חינוך
הגל 0.480.470.49סך

הכל סן  יותר או הומניסטיים מקצועות ב2 0.890.870.90וגם
יותר או ריאליסטיים מקצועות בי2 נבחנו
יותר או ריאליסטיים מקצועות ב2 0.860.850.87נבוזנו
יותר או הומניסטיים מקצועות ב2 0.450.450.45נבחנו

הומניסטי אחד ובמקצוע ריאליסטי אוזד במקצוע 0.550.540.56נבוזנו
מקצועות 2 של בצירוף נבחנו 0.050.080.03לא

יותר או מוגברים
מזה:

מוגבר אחד ריאליסטי במקצוע (0.04)0.320.36נבחנו
מוגבר אחד הומניסטי במקצוע 0.050.060.03נבחנו

דתי. חינוך מינהל  מחד
בסוגרים. מופיעים מ100 נמוך בבסיס מחולקים יחסים 1
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RATIO OF PUPILS ENTITLED TO MATRICULATION CERTIFICATES TO
EXAMINEES, BY SEX, ORIGIN, SUPERVISION AND BY
COURSE OF EXAMS AND COMBINATIONS OF ENHANCED SUBJECTS

1990/1991

Courses of exams
and combinations

of enhanced subjects

Supervision
Thereof:

nip's
:nar

בפיקוח דתי
מחד

A.R.E.
religious

כללי
General

Origin

אירופה

אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

TOTAL
Examined in 2 or more scientific and
2 or more humanities subjects  total
Thereof:
Bibleoral law and mathematicsphysics
Bibleoral law and mathematicsbiology
BibleEnglish and mathematicsphysics
Oral lawEnglish and mathematicsbiology
HebrewEnglish and mathematicsphysics
FrenchEnglish and mathematicsphysics
FrenchEnglish and mathematicsbiology

Examined in 2 ormore scientific subjects  total
Thereof:
Mathematicsphysicschemistry
Mathematicschemistrybiology
Mathematicsphysics
Mathematicschemistry
Mathematicsbiology
Chemistrybiology

Examined in2 or more humanities subjects  total
Thereof:
Bibleoral lawEnglish
Historysocial sciencesEnglish
Bibleoral law
Bibleliterature
LiteratureEnglish
HistoryEnglish
Social sciencesEnglish
GeographyEnglish
ArabicEnglish
FrenchEnglish

Examined in 1 scientific and 1 humanities subject  total
Thereof:
Englishbiology

Not examined in a combinationof2 enhanced subjects or more
Thereof:
Examined in 1 enhanced scientific subject
Examined in 1 enhanced humanities subject

TOTAL
Examined in 2 ormore scientific
and 2 or more humanities subjects
Examined in 2 or more scientific subjects
Examined in 2 or more humanities subjects
Examined in 1 scientific and in 1 humanities subject
Not examined in a combinations of 2 enhanced
subjects or more

Thereof:
Examined in 1 enhanced scientific subject
Examined in 1 enhanced humanities subject

Hebrew education
0.72 0.74

0.96

0.97
0.96
0.97
0.98

0.85

(1.00)
0.86
(0.88)
0.91

0.75

0.82

0.71
(0.97)
(0.67)

(1.00)

0.63

(0.63)
0.22

0.98

(1.00)
(0.91)
0.98
0.99
0.97
0.95

0.98
0.98
0.95
0.97
0.94
0.91
0.81

0.91

0.71
0.81
0.82
0.87
0.75
0.92
0.90
0.73

0.84
0.37

0.30 0.46
0.28 0.54

Arab education

0.78

0.97

0.99
0.96
0.98
0.97
0.99
0.99
(0.94)
0.95

0.98
0.98
0.95
0.96
0.94
(0.95)
0.82

0.85
0.93
0.75
0.76
0.80
0.82
0.88
0.72
0.90
0.94
0.78

0.89
0.38

056
0.46

0.67

0.97

0.95
0.95
(0.95)
1.00
(0.95)
1.00
(0.95)
0.94

0.97
0.98
0.93
0.96
0.93
(0.95)
0.76

0.84
0.89
0.67
0.71
0.78
0.81
0.86
0.78
0.94
0.87
.O70

0.85
0.35

O.50
0.44

A.R.E.  Administration of Religious Education.
1 Ratios divided by base lower than 100 are presented in brackets.
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פיקוח, מוצא, מין, לפי טכנולוגיות, בנרות בבחינות נבחנים
נבחרות ומגמות בגרות rrnynV זכאות

תשנ"א

מוצאSexמין0Totalךהכל

נבחרות מסקריםמגסות
ישראלבנותבניםG'nrwמוחלטים
AbsolutePercentBoysGirlsIsrael
numbers

עברי חינון
הכלי 10,035100.056.343.726.5סן

מזה:
ומכונות 701100.094.06.029.8מכניקה
מכונות 105100.073.426.617.0שרטוט

ובקרה 201100.091.09.030.5אוסומציה
תעופה 116100.096.43.623.9מכונאות

251100.096.73.326.3חשמל
ומהוגנים 2,150100.083.017.024.7אלקטרוניקה

או0ומסי נתונים 418100.072.327.731.7מחשביםעיבוד
ובקרה פיקוד 209100.088.811.219.9מערכות

105100.070.729.320.7ענאמערכות
ובקרה 334100.087.112.928.9מיחשוב

126100.01.898.224.6מחנכותמספלות
449100.02.697.427.8אופנהתפירה

158100.03.696.414.0סיעוד
802100.03.693.322.1מזכירות

1,144100.06.793.322.1חשבונאות
סכני 163100.012.387.723.6מינהל

מכירות וקידום 247100.036.064.033.5שיווק
375100.019.980.133.9תיירות

שימושית 335100.025.374.732.7אמנות
108100.041.558.522.6בניהשרטוט

ושרטוט 423100.044.855.233.4אדריכלות

ערבי חינוך
הכלי 1,053100.050.749.3סן

מזה:
ומכונות 84100.094.06.0מכניקה

ואיבחון 85100.097.62.4רכבמכונאות
133100.095.24.8חשמל

ומחשבים 122100.071.428.6אלקטרוניקה
119100.010.090.0אופנהתפירה

81100.0100.0סיעוד
151100.06.393.7מזכירות

בג"ן 47100.058.741.3שרטוט

דתי. חינוך מינהל  מחד
תלמידים. מס10 פחות נבחנו מהן אחת בכל אשר במגמות נבחנים 35ו,ו נכלל! הכל בסך ו

a'jnjj 10n פחות נבחנו מהן אחת בכל אשר במגמות נבחנים 231 נכללו הכל בסך 2
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TECHNOLOGICAL MATRICULATION EXAMINEES, BY SEX,
ORIGIN AND SUPERVISION AND PUPILS ENTITLED TO
MATRICULATION CERTIFICATES, BY SELECTED TRENDS

1990/1991

OirginSupervision?אחו
:nrr<thereof:זכאים

תא בכל
בפיקוחאירופהאסיה Percentדתי
entitledSelectedסהדכלליאמריקהאפר'קה trends
AsiaEuropeGeneralA.R.E.in each
AfircaAmericareligiouscell

Hebrew education
50.123.485.214.450.5TOTAL1

Thereof:

47.322.991.68.433.5Mechanics and machinery
47.935.177.122.939.0Machinery design
50.329.391.09.054.7Automation and control

47.728.4100.027.6Aviation mechanics
58.215.574.925.136.7Electricity

46.229.383.216.872.9Electronics  computers
40.827.580.119.983.3Computers  automatic data processing
58.721.490.010.065.6Command and contorl systems
50.029.3100.0_57.1Automatic data processing  systems
47.228.882.617.467.1Computerizing and control

57.917.588.911.128.6Infant nursing
55.316.973.122.341.6Fashion  tailoring
52.933.162.737.329.7Nursing

59.318.685.314.129.2Secretarial work
60.416.075.324.538.7Accountancy
64.111.1100.043.6Technical management
47.918.6100.036.8Marketing and sales promotion
46.119.9100.038.9Tourism

41.326.093.16.957.3Applied arts
52.724.777.822.262.0Building  design
46.220.498.31.748.0Architecture  design

Arab education
31.6TOTAL2

Thereof:
17.9Mechanics and machinery
16.3Vehicles  machinery
29.3Electricity
85.2Electronics and compute
9.2Fashion  tailoring
64.2Nursing
29.8Secretarial work
23.4Building design

A.R.E. Administration of Religious Education.
1 Incl. 1 , 1 35 examinees in trends, in each ofwhich there were less than 100 examinees.
2 Incl. 23 t examinees in trends, in each ofwhich there were less than 40 examinees.
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TEACHING STAFF IN SCHOOLS OF
THE EDUCATIONAL SYSTEM

WORKUNITS, BY LEVEL OF EDUCATION

ספר בבתי הוראה nino ^
החינוך במערכת 10

חינוך דרג לפי עבודה, יחידות

עבודה יחידות
Work units

לכיתה עבודה יחידות ממוצע
Average work units per class

תשל
1969/70

תשם
1979/80

תש"ן
1989/90

תשנב§
§1991/92

תשנג*
*1992/93

תשל
1969/70

תשם
1979/80

/"ten
1989/90

תשנב!
§1991/92.1992/93

עבו educationHebrewחינוך

כולל 27,51843,03449,33555,65656,9861.41.71.71.81.8GRANDסך TOTAL

יסודי חינוך
הכל סל 

18,68323,03723,01926,26026,4461.31.41.31.41.4Primary education
 total

יסודיים ספר 17,19121,35521,06424,07824,5531.31.31.31.41.4Primaryבתי schools

מיוסדים ספר 1,4921,6821,9552,1821,8931.11.41.51.51.4Schoolsבתי for handi
capped children

עליסוד' Postprimaryחינוך
education

ביניים niD'on5486,4088,5879,5519,7592.22.42.12.22.2Intermediate schools

תיכונים ספר 8,28713,58917,72919,84520,7811.82.42.42.42.4Secondaryschoolsבתי

וודנתינ"ם 6,2048,0099,14110,21710,9111.82.32.42.42.4Secondaryתיכונים
onetrack

רננתיב"ם 2,0835,5808,5889,6289,8701.82.52.52.52.5Secondaryתיכונים
multitrack

ו1רבי educationArabחינוך
הכל 6,6848,37210,16311,0571.31.41.51.6TOTALסך

יסודי 4,9125,3535,6266,1121.21.21.21.3Primaryחינוך education

ביניים 8461,6081,9882,1511.91.81.91.9Intermediateח0יבות schools

תיכונים ספר 9261,4112,5492,7941.52.02.02.1Secondaryבתי schools



NONUNIVERSITY POSTSECONDARY
AND HIGHER EDUCATION

STUDENTS IN NONUNIVERSITY
POSTSECONDARY1 AND HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS,
BY FIELD OF STUDY2,
YEAR OF STUDY, SEX AND AGE

לאאוניברסיטאי וגבוה ע>תי3ון חינוך

במוסדות תלמידים
עלתיכוניםי חינוך

לאאוניברסיסא"ם, וגבוהים
לימוד2, תחום לפי

וגיל מין לימוד שנת
01לימוד nnField of study

§ HP8

לי10ד, nzvjהכל סך
נס

sit
1* "tr^cS o

(Ar at
c 2 3

CO

§/I
g'l

c

Year of study,
וניל Totalמין

ו1
CO
<v

c*o co2c ^np(1) o
c c
e ■a5 .2n

a ag
? 3pcJS op^g

SSS

|1'5o
sex and age

F"oo ~co gO3ISi8
tz S>

o O)
,CD C
\ CD

F cB

£o
E

15,5175,4424,7931,1776001,3648761,2651970/71תשלא

26,22711,0577,3551,2196072,3531,8351,8011974/75ת^לה
tmn27,35111,7707,8571,9614752,1761,3751,7371979/80

r\'mm34,61712,90513,8921,5677482,6032,0288741984/85
fan33,59312,90911,5121,2737423,8212,5298071989/90

:nun46,24918,59913,9511,6567427,2693,3187141991/92
 a''1t'1n49,57119,12715,4961,3638128,6232,9311,2191992/93

כולל |OGRANDTOTAL

 עברי \n>n48,608418.32615,3341,3638128,6232,9311,219Hebrew education 
הכל 0totalן

לומדים :13,98857,4389583,9091,683Thereofמזה: first
ראשון degreeלתואר students
לימוד Year)!ו1ת of study

21,6735,4699,2054194014,1981,105876Iאי

15,1035,5865,1944462732,542760302IIבי

8,6925,5186314151181,34962041IIIני

3,1401,7533048320534446IVדי

Sexמי1
21,3812,94111,2921102405,2721,149377Menגנרים

27,22715,3854,0421,2535723,3511,782842Women

Ageגיל
24 32,01414,11110,5418065833,8001,685488Up"ד to 24
252912,4154,2153,3861931763,0131,0703622529

ומעלה 304,1791,407364531,81017636930 and over
ערבי 963801162Arabחינוך education

1 For differences between this table and Table 22.10 see intro
duction.

2 See details in introduction.
3 Incl. 873 technology students towards a first degree.
4 See notes 2 and 3 toTable 22.36.
5 As of 1985/86. incl. all first year through fourth year students in

courses inwhich the studies are towards a first degree.

מבוא. ראה ,22.10 לוח לעומת המלע! לגבי
במבוא. פירוט ראה

בוגר". תואר לקראת ר&בםלוניה במדעי תלמידים 873 כולל
.22.36 ללווו ר3 2 הערות ראה

שלומדים בתחומים ד עד אי בשמם התלמידים כל כולל בתשמו, החל
.\\am תואר לקראת בהם
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TEACHER TRAINING
COLLEGES

להכשרת jinoin
וגננות מורים 22.36

n'DVJTI*YVOTIתשםתשיל
1969/701979/801984/851989/901991/9211992/93

עבדי educationHebrewחינוך

nnoio405337273030Institutions

הוראה 1,0342,9533,7543,2954,0764,362Teachingמשרות posts
עבודה 4991,4861,6801,5451,94622,568Workיחידות units

הכל1 4,99411,28512,48212,33317,79818,326STUDENTSתלמידיםסן  TOTAL3
Supervisionפיקוח

2,9927,4648,3798,26411,25111ממלכתי ,579State
1,2242,6482,7792,6844,2744,374Statereligiousממלכתידת'

אחר 7781,1731,3241,3852,2732,373Otherדתי religious

לימוד Yearשנת of study
2,3134,1784,3584,4855,9975,4691א

2,1513,7893,7003,7325,2775,586IIב

5302,9503,5472,8044,9415,518IIIג

3688771,3121,5831,753IVד

הגברים 13.910.315.716.616.616.0Percentאחה men
בנרות* תעודת בעלי 27.858.370.884.387.9Percentאחוז holders of

matriculation certificates4

ערבי Arabחינוך education
122222Institutionsמוסדות

הוראה 348490121132108Teachingמשרות posts
עבודה 3052475867287Workיחיד1ת units

הכל3 3704854235768015801STUDENTSתלמידיםסן  TOTAL3

לימוד Yearשנת of study
1991811452152582181א

171184134218327261IIב

120144143216322IIIג

הגברים 46.945.249.922.920.518.5Percentאחוז men
בנרות תעודת בעלי 77.293.4Percentאחוז holders of

matriculation certificates

The data on pupils in the Hebrew education for 1991/92 are
biased upwards for technical reasons.
The increase in the number of work units derives mainly from the
changed method of cacuiation. See introduction.
Excl. teachers studying towards 'senior teacher' certificate (in
1 992/93  1 ,783 inHebrew education and 212in Arab education)
and teachers studying towards the B.Ed. degree (in 1992/93 
3,073). Incl. students in a course for teachers of grades VllX
who registered also in the University of Haifa (580 in 1992/93).
As of 1990/91, including immigrant teachers and soldier teach
ers.

In 1984/851989/90 including also studens who passed all ma
triculation exams but did not receive grades by the time of the
survey.
About 300 nonJewish students studied in special classes in the
Hebrew education in 1992/93.

מעלה כלפי מוסים תשנב בשנת העברי בחינוך התלמידים על הנתונים
נוכניות. מסיבות

ראה החישוב. בשיטת משינוי בעיקר נובע העבודה יחידות במספר הגידול
מבוא.

בכיר. מורה תעודת לקראת המשך בלימודי הלומדים בפועל סורים כולל לא
B.Ed. תואר ולקראת הערבי) בחינוך ו212 העברי בחינוך בתשנג 1,783)
הלומדים זי' לכיתות למורים במסלול תלמיחם כולל בתשנג). 3,073)
החל בתשנג). כ580 חיפה באוניברסיטת בסטודנטים ורשומים באורנים

חיילות. ומורות עולים מורים גם כולל בתשנא,
אך הבגרות בחינות בכל שנבחנו תלמיחם גם כולל תשמהתשן בשנים

המפקד. מועד עד תוצאות קבלו לא
לאיהוד"ם תלמידים כ300 העברי בחינוך למדו לאלה בנוסף בתשננ

להם. מיוחדות בכיתות
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אוניברסיטאות
■

UNIVERSITIES
STUDENTSת7מידים IN

BYבאוניברסיטאות22.37,1 DEGREEUNIVERSITIES1
ומוסד תואר NAND)לפי INSTITUTIC

ownתש"ןתשמהתשםתשלתשךYVBT\VVOT\

1948/491959/601969/701979/801984/851989/901991/921992/93

הכל Totalסן
הכל 09,275ך 1,63535,37454,48061,15567,77078,64084,990TOTAL

ואשון 28,348תואו 21,54928,05340,25044,35546,96053,95058,740First degree
ראשונה שברי 02,925זה: 1909,85413,51013,31014,72018,44019,480Thereof: first year

שבי 2תואו 25,15610,05012,76516,10018,86020,220Second degree
שלישי 927תואו 861,3462,9303,2153,9104,6804,930Third degree

8191,2508208001,1501,100Diplomaתעודה

העברית3 האוניברסיטה
Hebrew University3

הכל 1o9576,752§12,58813,57014,38516,78018,61019,130TOTAL
ראשון 287126,2779,2138,7009,07010,60011תואו ,42011,770First degree

ראשונה שנר, :2154423,2963,3303,2303,7103,7304,090Thereofמזה: first year
שני 222,1193,1303,8404,6305,3305,440Secondתואו degree

שלישי 864757421,3401,3001,4201,6901.720Thirdתואו degree
514400175130170200Diplomaתעודה

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree
Diploma

10,470
7,590
1,640

2,200
640

40

לישראל טכנולוגי מבון . הטבניון
Technion  Israel Institute of Technology

10,280 9,080 8,060 7,580 6,045 2,411

6,600 6,000 5,400
1,700
1,900

7,440
2,030
2,170
610
60

520
60

1,700
1,640
360
60

1,400
1,740
350

90

4,066
1,241

1,645
334

1,971

450

360

80

678

676

190

2

הגל 10

ראשון תואר

ראשונה שנה מזה;

.vo תואר

שלישי תואר

תעודה

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל jo6167,95814,38018,02019,27021,53023,440TOTAL
ראשו) 26166,83610,35012,97512,77014,29015,530Firstתואר degree

ראשונה שנה :2882,2193,8103,5003,6004,7804,780Thereofמזה: first year
שני 29513,1004,1205,4505,9806,590Secondתואר degree

שלישי 6307508501,0301,070Thirdתואר degree
171300175200230250Diplomaתעודה
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STUDENTS IN
UNIVERSITIES1, BY DEGREE
AND INSTITUTION (cont.(

DTnVn
באוניברסיטאות1,

(המשך) ומוסד תואר לפי

1992/93
תשנ"ב

1991/92
תשן

1989/90
חשמה

1984/85
תשם

1979/80
תש"ל

1969/70
תש"ר

1959/60
תשט
1948/49

ביאילןאוניברסיטת
UniversityBarHan

4,273 4238,0708,7809,33011,93013,320TOTAL

3,925 24236,7506,8006,7808,7309,890First degree
1,235 1761,9001,7302,2603,2003,230Thereof: first year
272 2.1,0101,5501,9402,4102,550Second degree
20'210300410490560Third degree
56100130200300320Diploma

חיפה אוניברסיטת

Haifa University
2,7946,1406,3306,7808,1209,670TOTAL

2,7295,3505,4105,4006,3607,570First degree
1,1831,6701,7702,0502,5703,290Thereof: first year

4807151,1301,4701,810Second degree
102590120120Third degree

65300180160170170Diploma

הכל סן
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה;

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

הכל 0ך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

בנגב נוייון בן אוניברסיטת

Ben Gurion University of the Negev
1,2974,2505,0805,8907,4908,220TOTAL

1,2843,7004,1004,8105,7106,390First degree
6801,4001,3801,4002,1302,450Thereof: first year

4207208601,3001,400Second degree
70160170260310Third degree
136010050220120Diploma

הכל סך
ראש// תואר

ראשונה /ve/ \\\m

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

למדע ויצמן מכון
Weizmann Institute of Science

הכל 419490500640680740TOTALסך

שני 169170180190200230Secondתואר degree
שלישי 250320320450480510Thirdתואר degree

As of 1969/70 sludents in special courses, not tor an academic
degree have not been included. As of 1976/77 data are based
on institutions files and complementary data (estimates) (see
introduction). As for students of the Open University and in
nonuniversitary higher education institutions  see Tables 22.49
and 22.51.
Students for second degree are included among first degree
students.
Incl. Tel Aviv branch from 1959/60 till 1969/70.

מובילות שאינן מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים נכללו לא בתשל החל
המוסדות קובצי על מבוססים הנתונים נתשלז הרול אקדמי. לתואר
באוניברסיטה לתלמידים אשר מבוא). (ראה (אומדנים) השלמות בתוספת
22.49 לוחות ראה  אוניברסיטאיים לא גבוהים חינוך ובמוסדות הפתותה

ו22.51.
ראשון. תואר לקראת התלמידים בין כלולים שני לתואר התלמידים

תשל. עד מתשן אביב בתל השלוחה כולל
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STUDE8NTS IN UNIVERSITIES,
BY DEGREE, FIELD OF
STUDY AND INSTITUTION

תלמידים
לפי באוניברסיטאות,

ומוסד לימוד תחום תואר,

שנר שינוי *אחוז

Annual percent
change2

jevi'תשניאתש"ןתשיםתשלי
1969/70'1979/801989/901990/911991/92nunתשנב

ev7!"unrתשיל
1979/801989/901991/92
1969/701979/801989/90

התלמידים Allכל students
הגל TOTALסך

מוחלטים נוספרים ■54,480 33,38367,19071,19078,6405.02.24.0 absolute numbers
אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0 percents

נשים 46.2מזר.: 43.350.851.452.55.73.14.5Thereof: women
Degreeתואר

ראשון 73.9תואר 79.669.468.568.64.21.63.9First degree
ראשונה שנה 24.8מזה: 29.521.721.423.43.20.95.0Thereof: First year

שני 18.4תואר 14.323.824.124.07.74.84.1Second degree
שלישי 5.4תואר 3.85.66.16.08.82.94.4Third degree

2.3תעודה 2.31.21.31.45.04.46.6Diploma

ראשו לתואר ראשונה firstשנה degreeyear forFirst
הגל 100.0סך 100.0100.0100.0100.03.20.94.5TOTAL

נשים 50.1מזה: 47.553.753.354.23.81.25.1Thereof: women
לימודים Fieldתחום of study
הרוח 31.7מדעי 32.929.028.128.42.805.4Humanities

הוזכרה מדעי

"} "27.826.425.43.2Social sciences
הניהול ומדעי 2.62.72.33.3.4.0Businessעסקים and admin

istration sciences
5.0משפטים 4.83.32.74.63.62.38.6Law

עזר ומקצועות 4.4רפואה 2.97.27.16.57.66.60Medicine and para
medicalרפואיים courses
ך8.3מתמטיקה,

< 12.4

3.6J

6.58.38.0

< 5.6

2.6 ■10.1Mathematics,
ומדעי statisticsסטטיסטיקה and

computerהמחשב sciences
פיסיקליים 4.84.84.27.84.0Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 3.74.44.23.62.44.3Biologialמדעים sciences

2.9חקלאות 1.51.82.11.410.23.61.8Agriculture
12.3הנדסה 13.312.613.615.52.41.34.6Engineering

Institutionמוסד
העברית 21.8האוניברסיטה 33.425.224.420.21.11.10.7Hebrew University

11.0הטכניון 12.611.513.411.01.82.04.4Technion
אביב תל 29.6אוניברסיטת 22.524.523.525.96.15.65.7Tel Aviv University
בראילן 13.6אוניברסיטת 12.515.415.617.44.11.86.4Bar Man University
חיפה 12.6אוניברסיטת 12.013.912.513.93.72.55.0Haifa University

גוריון בן 11.3אוניברסיטת 6.99.510.611.68.407.2Ben Gurion
University

1 Excl. students from abroad.
2 Geometric average.

מחול. תלמידים כולל לא
גיאומטרי. ממוצע
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לימוד, תחום תואר, לפי באוניברסיטאות, תלמידים
ומוצא אוכלוסייה קבוצת גיל, מין,

אחוזים

תשן

1inn
n"71uniTDtynהכל הרוחסך <yrmהווברה

1974/751984/85TotalHumanitiesSocial
sciences

הכל סך  ראשו! 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 44.848.351.373.850.6מזה:

גיל
6.96.47.34.53.9עד19
202123.516.617.617.216.3
222441.337.239.839.644.9
252918.224.724.522.322.6
30344.07.25.16.45.6
35+6.07.95.710.06.7

אוכלוסייה קבוצת
96.592.193.391.495.0יהודים

3.57.96.78.65.0לאיהודים

הכל סן  (יהודים) O100.0100.0100.0.100.0100מוצא
7.919.228.826.628.1ישראל

18.327.127.932.031.2אסיהאפריקה
73.853.743.341.440.7אירופהאמריקה

הכל סך  שני O100.0100.0100.0.100.0100תואר
35.246.850.370.750.3מזה:נשים

גיל
24 22.812.413.66.79.8עד
252952.242.044.130.344.9
303411.221.819.420.221.5
354413.816.718.329.9205
45+7.14.612.93.2

אוכלוסייה קבוצת
98.796.896.794.798.3יהודים

1.33.23.35.31.7לאיהודים

הכל סן  (Dnm■) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
6.413.122.919.023.0ישראל

11.216.519.922.621.5אסיהאפריקה
82.470.457.258.455.5אירופהאמריקה

הכל סך  שלישי O100.0100.0100.0.100.0100תואר
25.939.741.351.146.0מזח:נשים

גיל
29 48.221.625.67.311.9עד
303425.432.635.121.328.0
3544OC A31.829.044.044.8
45+14.010.327.415.3

אוכלוסייה קבוצת
99.797.396.195.998.0הודים

0.32.73.94.12.0לאיהודים

הכל סך  ויהורם) 100.010O.O100.0100.0100.0מוצא
4.69.117.113.415.3ישראל

9.512.515516.013.3אסיהאפריקה
85.978.467.470.671.4אירופהאמריקה

רפואיים. עזר מקצועות כולל
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STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY DEGREE, FIELD OF STUDY,
SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN

Percents

1989/90

הטבע .y1r<המסה
ואדריכלותווקלאותומתמטיקהרפואה'משפטים
LawMedicine1SciencesAgircultureEngineering

andand
mathematicsarchitecture

100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTDEGREE TOTAL
43.370.443.844.315.7Thereof: women

Age
5.89.913.81.212.7Up to 19
16.921.722.612.115.52021
37.838.339.946.332.02224
31.019.420.130.734.82529
5.34.12.66.24.23034
3.26.61.03.50.835+

Population group
94.191.291.195.795.3Jews
5.98.88.94.34.7NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS) TOTAL
35.528.731.732.628.5Israel
20.420.223.423.825.2AsiaAfrica
44.151.144.943.646.3EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL
39.548.143.740.118.1Thereof: women

Age
10.227.124.78.111.8Up to 24
54.847.158.049.744.62529
19.714.511.724.525.43034
14.78.85.215.517.03544
0.62.50.42.21.245+

Population group
100.094596.396.3985Jews
0.05.53.73.71.5NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS) TOTAL
24.223.128.728.819.6Israel
17.815.317.015.320.3AsiaAfrica
58.061.654.355.960.1EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0THIRDDEGREE TOTAL
(56.4)39.734.017.0Thereof: women

Age
(24.4)39.114.724.0Up to 29
(37.8)40.043.344.03034
(21.6)17.935.730.23544
(16.2)3.06.31.845+

Population group
(86.3)96.097.296.0Jews
(13.7)4.02.84.0NonJews

100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
(8.1)20.512.913.5Israel
(29.0)14.320.916.7AsiaAfrica
(62.9)65.266.269.8EuropeAmerica

1 Incl. paramedical courses.
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STUDENTS IN
UNIVERSITIES, BY FIELD
OF STUDY AND DEGREE

תלמידים
לפי באוניברסיטאות,
ותואר לימוד תחום

1991/92; תשנ"ב

הכל סך
Total

ראשון תואר
First degree

תוארתואר
rnivn

Diploma
הכל סך
Total

.nor

nvt)

ראשונה
Thereof:
first year

<je/

Second
degree

Third
degree

כולל 78,64053,95018,44018,8604,6801,150GRANDסך TOTAL

הכל סך ■ הרוח ,7022ו1י 72215,3135,4934,6761,134999Humanities  total
הכלליים הרוה 8,5476,5442,8741,4605421Generalמדעי humanities

ולימודי ספרויות שפות,
רגיונליים

5,7214,4241,25896927553Languages, literature and
regional studies

להוראה והכירה 5,0612,1466361,835228852Educationחינוך and teacher
training

2,2471,85462930687Atrsאמנות
מיוחדות לימודים תכניות

ושונות
54634596106293Special courses and

miscellaneous

הכל 0ך  החברה 'inn22,45374,9834,9586,843520107Social sciences  total
החברה 18,17813,7274,5113,99442433Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 4,2751,2564472,8499674Businessעסקים and administration
sciences

2,7062,47086119640Lawמשפטים

הכל 0ך  5,7493,5321,0621,98421518Medicineרפואה  total
2,8891,1293571,596164Medicineרפואה

רפואיים עזר 2,8602,4037053885118Paramedicalמקצועות courses

 הטבע ומדעי 73.32S8,5443,5412,6482,11026Mathematicsמתמטיקה andnatural
הכל sciencesסך  total

סססיסטיקה מתמטיקה,
המחשב ומדעי

5,4914,3101,94882734311Mathematics, statistics
and computer sciences

פיסיקליים 3,8652,26882882875415Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 3,9721,9667659931,013Biologicalמדעים sciences

7,336740277394202Agricultureחקלאות

ואדריכלות 10,9468,3682,2542,119459Engineeringהנדסה and architecture
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CANDIDATES1 FOR FIRST YEAR
STUDIES OF FIRST DEGREE IN

UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS
OF CANDIDACY AND
PREFERRED FIELD OF STUDY

שנה ללימודי מועמדים1
ראשון לתואר ראשונה

מין, לפי באוניברסיטאות,
ותחום הרשמה תוצאות

עדיפות
שנתי' שינוי אחוז
Annual percent

change2
M"*1u1nD"wnתשנ"בתשניאתש"ן
1970/711979/801989/901990/911991/92cramrvmתשנ"ב

D1unrumתשלא
1979/801989/901991/92
1970/711979/801989/90

DThousandsאלפ
21.535.636.738.540.75.80.35.3Enrollmentsהרשמות

(נפעלות) מועמדים
הכל סר 

16.224.625.026.027.84.80.25.4CANDIDATES (persons)
TOTAL

Thereof:
מהם:

מוסדות ל2 4.17.28.18.69.16.31.22.5Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

9.012.611.812.112.93.80.74.6Menגברים

7.212.013.313.915.05.91.03.9Womenנשי0
ההרשמה Resultsתוצאות of ergistration
ולומדים 9.011.914.015.017.13.21.66.8Acceptedהתקבלו and studying

לומדים ואינם 1.74.34.34.44.911.10.15.2Acceptedהתקבלו and not studying
5.07.75.75.85.84.72.80.6Wereנלר1ו rejected

עדיפות Fieldתח1ם of preference
החרו 4.56.96.16.16.64.91.13.4Humanitiesמרע*

החברה 3.97.67.27.47.87.70.53.9Socialמדעי sciences
0.81.71.91.52.08.70.93.2Lawמשפ0ים

עזר ומקצועות 0.82.33.13.63.312.52.83.1Medicineרפואה and
paramedical courses

ומתמ0יקה הטבע 02.12.82.83.33.83.30.116.8Sciencesדעי and mathematics
0.20.50.30.30.310.76.04.3Agricultureחקלאות
2.42.53.03.33.40.51.67.1Engineeringהנדסה and

architectureואדריכלות
ידוע 1.50.20.60.40.6Notלא known

D'rinMPercents
(נפשות) מועמדים

הכל 0ך ■

100.0100.0100.0100.0100.0CANDIDATES (persons)
 TOTAL
Thereof:

מוסרות ל2 25.729.132.333.2325Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

55.551.047.046.746.3Menגברינו

44.549.053.053.353.7Womenנשים
הרשמה Resultsתוצאות of registration

Thereof: מהם:
ולומדים 55.548.255.957.761.7Acceptedהתקבלו and studying

לומדים ואינם 10.317.417.017.017.5Acceptedהתקבלו and not studying
31.231.122.922.420.7Wereנדחו rejected

עדיפות Fieldsתחום of preference
הרוח 30.428.125.123.924.1Humanitiesמדעי

החברה 26.731.129.528.928.6Socialמד^1 sciences
משפטים

עזר ומקצועות רפואה
רפואיים

5.2
5.3

7.1
9.6

7.9
12.6

6.1
13.9

7.5
12.0

Law
Medicine and
paramedical courses

ומתמטיקר הטבע 14.611.511.512.814.0Sciencesמדעי and mathematics
1.42.21.21.41.2Agricultureחקלאות

ואדריכלות 16.410.412.213.012.6Engineeringהנדסה and
architecture

of studies were included. As of 1978/79, only freshmen were
included (Ihosewhochanged field of studywere not included 
4.731 enrollments and 4,354 candidates in 1990/91).

2 Geometric average.
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CANDIDATES FOR FIRST
YEAR STUDIES OF FIRST
DEGREE IN UNIVERSITIES,
BY SEX, AGE, POPULATION
GROUP, ORIGIN, AND BY
RESULTS OF CANDIDACY
Percents

שנה ללימודי מועמדים
ראשון לתואר ראשונה

מין, לפי באוניברסיטאות,
אוכלוסייה קבוצת גיל,
תוצאות ולפי ומוצא

ההרשמה
1989/90 תש"ן אחוזים

הכל סך
Total

:onnThereof

התקבלו
ולומדים

Accepted
and

studying

התקבלו
לומדים ואינ0
Accepted
and not
studying

irvn

were
rejected

הכל "|o100.0100.0100.0100.0TOTAL
Sexמ"ו

47.046.045.050.8Menגברים
53.054.055.049.2Womenנשים

Ageגיל
19 17.315.510.625.8Uptoעד 19
202125.928.824.520.82021
222433.634.637.929.22224
252913.512.115.215.42529
30344.94.36.34.93034
35+4.84.75.53.935+

אוכלוסייה Populationקבוצת group
87.692.691.271.8Jewsיהודים

12.47.48.828.2NonJewsלאיהודים

(יהודים) O100.0ORIGIN.100.0100.0100מוצא (JEWS)
29.230.629.724.3Israelישראל

30.427.831.238.7AsiaAfricaאסיהאפריקה
40.441.639.137.0EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל 100.055.917.022.9TOTALסך
Sexמיו

100.054.616.424.8Menגברים
100.056.917.721.2Womenנשים

Ageגיל
19 100.050.510.334.1Uptoעד 19
2021100.062.916.018.42021
2224100.058.219.019.92224
2529100.050.719.0.26.22529
3034100.049.321.422.93034
35+100.056.019.318.635+

אוכלוסייה Populationקבוצת group
100.059.817.518.8Jewsיהודים

100.033.711.951.9NonJewsלאיהודים

(Dnm>) ORIGINמוצא (JEWS)
100.062.817.815.6Israelישראל

100.054.717.923.9AsiaAfricaאסיהאפריקה
100.061.617.017.2EuropeAmericaאירופהאמריקה
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES1, BY
DEGREE AND INSTITUTION

מן תארים מקבלי
האוניברסיטאות1,
ומוסד תואר לפי

תואר
תשט
1948/49

תשך
1959/60

תש"ל
1974/75

won
1979/80

rroun
1984/85

תשן
1989/90

תשנא
1990/91

תשנב
1991/92Degree

גולל 10
ראשון תואר

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

193
135
48
10

1,237
779
337
81

5,566
4,064
807
238
457

9,371
6,740
1,652
378
601

11,218
8,113
2,140
356
609

13,915
10,192
2,790
450
483

1.3,633
9,995
2,726
404
508

14,658
10,506
3,068
510
574

GRAND TOTAL
rirst degree
Second degree
Third degree
Diploma

University2Hebrew
3,5933,3583,684TOTAL
2,4122,3252,495irst degree
909764878Second degree
133115177Third degree
139154134Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
Second degree
Third degree

העברית3 האוניברסיטה
3,136 2,396 2,622 707 58
2,049 1,430 1,849 315
761 594 411 323 48
118 130 135 69 10
208 242 227

1,786
1,291
387
80
28

לישראל טכנולוגי מכון  הג1נני!ן
Technion  Israel Institute of Technology
1,704
1,249
358
75
22

1,816
1,313
403
86
14

Tel Aviv University
4,088 3,906 4,035
2,792 2,759 2,940
1 ,008 932
105 93
183 122

877
100
118

BarHan University
1,992
1,554
309
34
95

1,792
1,385
284
39
84

1,621
1,266
236
31

88

Haifa University
1,638 1,517 1,400
1,302 1,225 1,160

179
5

225
8

103 108

133
2

105

1,404
984
332
65
23

3,272
2,478
603
76
115

1,308
1,009
161
20
118

1,173
959
109

2

103

1,347
1,045
226
53
23

2,452
1,734
527
83
108

1,265
1,045
121
34
65

1,015
863
68

84

1,032
791
177
54
10

464
404
48
12

135
135

אביב תל אוניברסיטת
1,203 18
935 12
141 6

4

123

בראילן אוניברסיטת
423 48
309 48
47

67

187
157

היפה אוניברסיטת

Ben Gurion University of the Negev3
1,317 1,233 1,308 812 775
1,072 1,052 1,101 634 623
185 142 165 116 59
29 21 23 20 14
31 18 19 42

30

בננבנ נוריון בן אוניברסיטת
23
23

Weizmann Institute of Science3
153 123 142 113
76 67 67 58
77 56 75 55

79

121
57
64

34

76
31
45

למרע3 ויונמן מבון

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר

תעודה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי ת!אר

תעודה

הכל סן
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר

תעודה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר

תעודה

הכל 0ך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר

תעודה

הכל 0ך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואד
תעודה

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר

Excl. first degree recipients of the Open University (see Table
2250) and in academic courses of institutions authorized by the
higher education council (see Table 2252).
Including recipients of degrees from the Tel Aviv branch since
1962/63.
Recipients of degree up to 1963/64were included in the Hebrew
University.

(22.50 לוח (ראה הפתוחה באוניברסיטה ראשון תואר מקבלי כולל <tr
להשכלה המועצה ע' שהוכרו גבוהים ספר בתי של האקדמיים ובמסלולים

.(22.52 לוח (ראה גבוהה
ואילן. מתשכנ אביב בתל מהשלוחה תארים מקבלי כולל
העברית. באוניברסיטה נכללו תשכד עד תארים מקבלי
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES, BY
DEGREE, FIELD OF STUDY
AND INSTITUTION

מן תארים מקבלי
לפי האוניברסיטאות,

תחום תואר,
ומוסד לימוד

שנתי' שינוי אחוז
Annual percent

change1
תשנבתשנאתשןתשםתשל

תשניגt/n'/תשים1969/701979/801989/901990/911991/92
תשןavmתשלא
1979/801989/90991/92
1970/711979/80989/90

התארים מקבלי Allגל recipients degrees
הכל TOTALסן

מוחלטים מספרים 5,5669,37113,91513,63314,6584.0 5.32.6 absolute numbers
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0 percents

נשים 38.145.150.551.551.45.2מזה: 7.13.5Thereof: women
Degreeתואר

ראשון 73.072.073.273.371.74.2תואר 5.21.5First degree
שני 14.517.620.020.020.95.4תואר 7.44.9Second degree

שלישי 4.34.03.23.03.51.8תואר 4.76.5Third degree
8.26.43.53.73.92.2תעודה 2.89.0Diploma

degreeFirstראשוןתואר
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

לימוד Fieldתחוס of study
הרוח 31.727.625.024.524.23.2מרעי 3.80.0Humanities

ההברה |מדעי 21.3
30.726.428.331.82.7 1\ 10.1

7.8 J
11.6Social sciences

הניהול ומדעי 3.14.33.52.916.2Businessעסקים and adminis
tration sciences

8.74.24.55.04.04.9משפטים 2.20.4Law
עזר ומקצ1עות 0.71.87.37.67.020.2רפואה (15.9)0.3Medicine and para

medicalרפואיים courses
סטטיסטיקר מתמטיקה,

}
4.66.25.04.574 ך

/ 10
11.3 J

13.8Mathematics, statistics
המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקליים 2.44.64.54.31.3Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 4.94.03.93.62.34.6Biologicalמדעים sciences

2.52.21.61.92.00.9חקלאות 3.913.5Agriculture
17.418.516.115.815.52.7הנדסה 5.90.3Engineering and

architectureואדריכלות

Institutionמוסד
העברית 45.421.223.723.223.75.4האוניברסיטה 2.51.7Hebrew University

19.415.512.912.512.32.3הטכניון 2.80.1Technion
אביב תל 23.025.728.827.626.65.4א1ניברסי0ת 6.40.3Tel Aviv University
בראילן 7.615.512.413.914.81.9אוניברסי0ת 13.010.8BarHan University
חיפה 3.912.811.412.312.43.0אוניברסיטת 18.65.9Haifa University

בןגוריון 0.69.210.810.510.25.9אוניברסיטת (39.1)0.1BenGurion University
ofבנגב the Negev

1 Geometric average. גיאומטרי. ממוצע 1
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES, BY
FIELD OF STUDY AND
DEGREE

מן תארים מקבלי
לפי האוניברסיטאות,
ותואר לימוד תחום

1991/92; תשנ"ב
תוארתוארתואר

הכל joתעודהשלישישנידאשון
TotalFirstSecondThirdDiploma

degreedegreedegree

כולל 014,65810,5063,068510574GRANDך TOTAL

הכל םך  nnn 03,6912,54853685522Humanitiesדעי  total
הכלליים הרוח 1,15697814434Generalמדעי humanities

ולימודים ספרויות ,9267891022015Languages(גופות. literature and

regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 1,19444625425469Educationחינוך and teacher
training

288252315Artsאמנות

מיוחדות לימודים 127835138Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל 70  החברה 4,8463,6561,1174726Socialמדעי sciences  total

החברה 3,9993,3465874026Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 8473105307Businessעסקים and administration

sciences

D'ODIiin434419105Law

הכל סך  1,2177404372614Medicineרפואה  total
61623236123Medicineרפואה

רפואיים עזר 60150876314Paramedicalמקצועות courses

■ הטבע וכ1רעי 2,1241,3005582642Mathematicsמתכוכ1יקה andnatural

הכל 0sciencesך  total

סטטיסטיקה ,636474115452Mathematicsמתמסיקה, statistics

המחשב andומדעי computer sciences

פיסיקליים 74345319991Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 745373244128Biologicalמדעים sciences

3182148321Agircultureחקלאות

ואדריכלות 2,0281,6293276210Engineeirngהנד0ה andarchitecture
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תחום לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבל1
ומוצא אוכלוסייה קבוצת גיל, מץ, לימוד,

אחתים

תשן

מדעי
nnwnסךהכלnrm .innהחברה

1974/751984/85TotalHumanitiesSocial
sciences

הכל סן  ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 43.849.051.773.851.5מזה:

גיל

21 3.53.22.50.91.4עד
222437.924.828.623.830.9
252942.849.549.944.149.3
30346.311.19.612.97.9
35449.58.07.213.28.2
45+3.42.25.12.3

אוכלוסייה קבוצת
97.095.394.691.596.6יהודים

3.04.75.48.53.4לאיה1דים

הכל סן  (יהודים) O100.0100.0100.0.100.0100מוצא
7.716.526.021.127.0ישראל

16.924.327.531.629.9אסיהאפריקה
75.459.246.547.343.1אירופהאמריקה

הכל סך . שני O100.0100.0100.0.100.0100תואר
נשים 35.240.844.367.547.4מזה:

גיל
24 8.62.31.90.3עד
252960.439.437.814.930.9
303414.532.531.418.436.0
354416.416.721.742.326.4
45+9.17.224.46.4

אונלוס"ה קבוצת
98.097.197.195.999.0יהודים

2.02.92.94.11.0לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
6.611.623.416.923.9ישראל

10.614.016.420.517.0אסיהאפריקה
82.874.460.262.659.1אירופהאמריקה

הכל סן  שלישי 100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 19.432.634.940.2מזה:

35+ 36.755.354.888.6בני

.(22.45 לוח (ראה רפואיים עזר מקצועות כולל
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RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY FIELD
OF STUDY, SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN

Percents

1989/90

הטבע '1nr<הנדסה
ואדריכלותומתמטיקהרפואה'

LawMedicine1SciencesAgricultureEngineering
andand

mathematicsarchitecture

100.O100.0100.0100.0100.0FIRSTDEGREE TOTAL
42.973.448.343.414.4Thereof: women

Age
6.07.90.61.4Up to 21

17.931.935.335.826.12224
62.043.549.746.960.12529
15.09.05.211.110.43034
4.07.41.85.62.03544
1.12.20.10.045+

Population group
95.692.594.392.096.8Jews
4.47.55.78.03.2NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
26.927.728528.927.6Israel

26.517.323.226.826.0AsiaAfrica

46.655.048.344.346.4EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL
35.943.435.218.3Thereof: women

Age
2.76.40.81.3Up to 24

48.464.039.035.72529
38.221.440.738.43034
8.07.217.821.33544
2.71.01.63.345+

Population group
94.696.895.897.7Jews
5.43.24.22.3NonJews

100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
19.232521.420.8Israel

15.013512516.8AsiaAfrica

65.854.066.162.4EuropeAmerica

100.0THIRD DEGREE  TOTAL
32.4Thereof: women
44.4aged 35+

1 Incl. paramedical courses (see Table 2245).
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באוניברסיטאות, ראשון לתואר ראשונה שנה תלמידי
אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי שנים, חמש אחרי

הלימודים בתחילת לימוד ותחום מוצא
שורה בל של הכל מסך אחוז

למדוס"כזו
CompletedStudies

H'nvmvnvmrrnvjTi/coenrvrmn
1980/811982/831984/851980/811982/83

הכל 7056.358.064.510.9 11.5
מיו

56.958.464.110.5גברים 12.0
55.657.665.011.3נשים 11.1

בתחילת גיל
הלימודים
19 59.562.066.312.8עד 14.1
202166.466.572.812.3 12.3
222463.262.367.410.6 11.1
252950.249.758.79.5 10.7
303444.242.551.911.1 11.8
35+44.345.752.110.8 10.0

אוכלוסייה קבוצת
60.260.267.710.8יהודים 11.4

50.548.848.516.7לאיהודים 17.7
מוצא

64.765.272.710.4ישראל 12.0
57.255.263.211.4אסיהאפריקה 11.5
ישראל 58.657.664.311.1ילידי 11.9
חו"ל 54.147.858.312.0ילידי 10.7

60.361.068.010.7אירופהאמריקה 11.1
ישראל 62.262.569.310.5ילידי 11.2
חדל 55.557.064.311.1ילידי 11.0

לימוד תרוום
הלימודים בתהילת
הכל סל  הרוח ■J/OT44.045.557.613.0 13. 1
הכלליים הרוח 42.445.651.112.0מרעי 13.8

ספרויות 48.148.453.214.9שפות, 12.4
רגיונל"ם ולימודים

53.050.356.810.7חינוך 10.1
ואמנות אומנות 28.633.640.614.9אמנות, 16.0

שימושית
אחרות לימודים 11.10.086.812.5תוכניות 0.0

ושונות

הכל סל  החברה .58.060.964.69מרעי 1 70.5
והחברה 58.061.665.38.3מדעי 10.2
ומדעי 57.456.459.714.4עסקים 13.4

הניהול

73.465.967.479.8משפטים 73.4

רפואיים 68.674.778.74.7מקצועותעזר 6.3
הטבע 58.260.868.411.4מרעי 12.3

הכל סל  ומתמטיקה
סטטיסטיקה 54.059.267.611.3מתנ01יקה, 12.3

המחשב ומדעי
פיסיקליים 61.959.966.312.5מדעים 11.9
ביולוגיים 64.065.671.811.1מדעים 12.6

75.674.080.54.8חקלאות 5.4

ואדריכלות 73.074.180.09.4ר,נר0ה 10.6
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FIRST DEGREE STUDENTS IN UNIVERSITIES, AFTER FIVE
YEARS, BY SEX, AGE, POPULATION GROUP, ORIGIN AND
FIELD OF STUDY AT THE BEGINNING OF STUDIES
Percent of total in each row

ללמודלמדו i/7'oon
Studiesnterrupted studies

nnvTOH'rvtmmvmnn*m
1984/851980/811982/831984/85

9.732.231.125.7TOTAL
Sex

9.831.131.126.1Men
9.733.331.125.4Women

Age at the beginning
of studies

12.626.425.221.0Upto 19
9.521.321.217.72021
9.325.627.223.32224
7.938.640.833.42529
9.644.046.438.43034
10.645.743.537.235+

Population group
9.328.529.023.0Jews
14.731.834.536.8NonJews

Origin
8.623.224.518.6Israel
9.831.333.527.0AsiaAfrica

10.129.431.325.6Israel born
8.535.340.233.3Born abroad
9.228.628.322.7EuropeAmerica
9.326.726.921.4Israel born
9.033.431.926.6Born abroad

Field of study at the
beginning of studies

11.943.041.536.4Humanities  total
11.943.842.337.0General
12.039.536.734.8Languages, literatures

and regional studies
11.136.939.032.1Education
13.755.451.545.7Crafts, arts and applied

atrs
2.688.987.510.5Other studying programs

8.131.5.3O027.2Social sciences  total
8.031.830.126.7Social sciences
9.229.229.231.2Business and

administration sciences
15.913.114.316.7Law

5.725.120.615.7Paramedical studies

9.729.527.722.0Natural sciences and
mathematics  total

9.733.729.622.7Mathematics, statistics
and computer sciences

8.226.227.625.5Physical sciences
10.823.423.417.3Biological sciences
2.219.021.117.2Agriculture

8.516.416.411.6Engineeirng and
architecture
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UNIVERSITY STAFF1, BY
TYPE, DEGREE AND GRADE

Fulltime equivalents  monthly average

באוניברסיטאות1, הסגל
ודירוג דרגה סוג, לפי

רוודש> ממוצע  שלמות משרות ערן שוו1

1978/79
n'DIUTI

1984/85
ooun

1988/89
lan

1989/90§1990/91
'jetn
1991/92

כולל 17,59017,60617,11716,63316,83317,539GRANDסך TOTAL

ומחקר הוראה 7,9247,8717,5767,2667,5028,110TEACHINGסגל AND RESEARCH
הכל סן STAFF  TOTAL

Degreeדרגה
הכל סך  בכיר אקדמי 204,0744,2964,3664,3374,4744,590Seniorל academic staff  total

המניו מן 6939341,0621,1151,1821,219Professorפרופסור
חבר 8069711,1041,0921,1271,161Associateפרופסור professor
בניר 1,2891,3361,3051,2661,3001,350Seniorמרצה lecturer

1,2861,055895864865860Lecturerמרצה

הכל סך  זוטר אקדמי 1,9171,391962933899895Junioracademicסגל staff total
רוקסור 22316411410310695Instructorמדריך (senior)

736637452432375340Instructorמדריך
בי 514325217135120129Assistantאסיססנס B

אי 444265179263298331Assistantאסיססנס A

ומחקר nmm nnv1,5761,398993683644665Teaching and research
assistant

3577861,2551,3131,4851,960Otherארור

הכל סן  טכני 3,1383,2323,5313,5283,5123,576TECHNICALסגל STAFF TOTAL

Gradeדירוג
522557683709733767Engineersמהנדסים

ומיקרוביולוגים 951960880843813791Laboratoryלבורנטים assistants and
microbiologists

1,6151,6661,7231,7031,6691,679Techniciansטכנאים
5049245273297339Otherאתר

מינהלי 6,5286,5036,0105,8395,8195,853ADMINISTRATIVEסגל STAFF
הכל סן .TOTAL

Gradeדירוג
4,9244,6004,1004,0073,9293,928Standardאחיד

והרוח ההברה 1,2471,5581,6061,6261,6721,734Socialמדעי sciences and humanities
מיוחד בחוזה 17017116288109103Specialמועסקים contract employees

18717414211810988Otherאחר

1 Since 1987/88 incl. the Research and DevelopmentAuthority in
the Ben Gurion University of the Negev.

בנגב. בןנוריון באוניברסיטת ופיתוח למחקר הת!1ות כולל n'ntxnn 1
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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 nu'cmniHn
האקדמי למסלול נרשמים

הפתוחה, האוניברסיטה של
לימוד ושנת תחום מין, לפי

שנה כל מאי

oinnנרשמים Q'DtirnStudents reenrolling
הכל חדשיםסך
TotalNewראשונה שנייהשנה שנה

studentsFirst yearSecond yearThird year

מוחלטים Absoluteנוספרים numbers
8,772תשמב 13,5953,7568062611981/82
6,648תשמה 12,0343,8621,2352891984/85
6,659תשן 13,0073,9061,8006421989/90

7,991תשניא 15,7614,4732,0491,2481990/91
8,193תשננ 17,9295,5662,7391,4311991/92

הכל סן . 8,082תשנ''ג 19,0395,9323,3051,7201992/93 TOTAL
4,315מזה:נשים 10,4133,2851,895918Thereof: women

והחברה הרורו 6,335מרעי 15,3084,6862,8441,443Humanities and social sciences
ומתמנויקה הטבע 1,747מדעי 3,7311,246461277Sciences and mathematics

Percentsאחוזים
הכל 100.0סן 100.0100.0100.0100.0TOTAL

והחברה הרוח 78.4מדעי 80.479.086.183.9Humanities and social sciences
ומתמטיקה הטבע 21.6מדעי 19.621.013.916.1Sciences and mathematics

הנשים Percentאחוז women
הכל 53.4סן 54.755.457.353.4TOTAL

והחברה הרוח 060.3דעי 60.462.061.054.5Humanities and social sciences
ומתמטיקה הטבע 28.4מדעי 31.430.734.947.7Sciences and mathematics

RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM
THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX AND
FIELD OF STUDY

מן ראשון תואר מקבלי
הפתוחה, האוניברסיטה
לימוד ותחום מין לפי

תשנב
1991/92

תשנא
1990/91

תשן
1989/90

תשמ0
1988/89

תשנזיו
1987/88

תשנזז
1986/87

תשמו
1985/86

תשמה
1984/85

תשמד
1983/84

תשסג
1982/83

TOTAL
Men
Women

Field of study
Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

350
196
154

317
33

339
178
161

296
43

304
154
150

270
34

2B1
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 סך
גברים
נשים

לימוד תחום
והחברה הרוח מדעי

ומתמטיקה הטבע מרעי



FIRST DEGREE STUDENTS IN HIGHER
NONUNIVERSITY INSTITUTIONS, BY FIELD
OF STUDY, YEAR OF STUDY AND SEX1

במוסדות ראשון תואר 1T'r/zn
לאאוניברסיטאיים, גבוהים חינוך
ומין1 לימוד שנת לימוד, תחום לפי

לימוד mwYear of study
לימוד הכלתחום Fieldסך of study

TotalK mv)בי mm'ג mv<'ד שנה
FirstSecondThirdFoutrh

2,027685546343תשמב 4531981/82
2,881835684706תשמה 6561984/85
8,2862,6092,2291,641תשן 1,807. 1989/90

12,6323,8813,3512,205תשנב 3,1951991/92
הכל סך  13,9884,1213,7462,408תשנ"ג 3,7131992/93 TOTAL

7,4381,8122,0091,347הוראה1 2,270Teacher training2
הטכנולוגיה 958362271157מדעי 168Technology sciences

עסקים ומינהל 3,1891,156832521כלכלה 680Economics and business administration
וארכי0ק0ורה עיצוב 1,683529388383אמנויות, 383Atrs design and architecture

aw_720262246212משפסים
נשינו :ntnThereof: women

הכל2 9,1282,5412,4621,552סל 2,573TotaP
6,6631,6451,8221,190הוראתי 2,006Teacher training2

הטכנולוגיה 148633720מדעי 28Technology sciences
עסקים ומינהל 968377270115כלכלה 206Economics and business administration

וארכי0ק0ורה עיצוב 1,008322223227אמנויות, 236Arts design and architecture
aw_34113411097משפ0ים

1 See introduction. 2 See note 4 to Table 22.35.

RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM
HIGHER NONUNIVERSITY
INSTITUTIONS, BY FIELD OF STUDY

.22.35 ללוח 4 הערה ראה מבוא. ראה 1

ממוסדות ראשון תואר מקבלי
לאאוניברסיטאיים, גבוהים

לימוד תחום לפי

לימוד oinnתשם
1979/80

תשמה

1984/85
תשמז

1986/87
תשמט
1988/89

תשן
1989/90

תשנא
1990/911991/92Field of study

הכל 1974576629531,0551,2331,618TOTALסך
הטכנולוגיה1 30127120112140178169Technologyמרעי sciences1

עסקים' ומינהל 506112498100347Economicsכלכלה and business administration1
ועיצובי 92141170205162222221Artsאמנויות and design1
הכל' סך  75139311512655733881Teachingהוראה  total1

הרך 8736982102Forלגיל grades lll
נו 9406796158Forלכיתות grades IIIVI
ז' 7585127208201216271Forלכיתות grades VllX
18129160274299301Forביןמםלולי all grades2

פורמלי בלתי 363831444049Informalלרוינוך education

1 See introduction.
2 Including physical education, music and special education.

מבוא. ראה
מיוחד. וחינוך מוזיקה גופני, חינוך כולל
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ADULT EDUCATION
STUDENTS IN PREACADEMIC
PREPARATORY COURSES1, BY
TRACK AND CHARACTERISTICS
OF STUDENTS

במכינות DTnVn
לפי קדםאקדמיותי,

ותכונות מסלול
התלמידים

מבוגרים חינוך

חרשלב' מסלול
Onestage trackמסלולססלול

תלתשלב21דושלב1'
0owdiךהכל :narTwostageThreestage
Totalהכל track2track2לסיועסך

TotalThereof:
entitled to
assistance

nr>wn4,8113,2101,8201,4831181987/88
o~mm5,0243,4841,9431,3511891988/89

I'wn6,0014,2382,4211,5791841989/90
6,7844,5662,6452,0092091990/91תשניא
7,6694,8972,9282,6231491991/92תשנב

הבל סן ■ 7,7895,5723,0922,0681491992/93תשנ"ג TOTAL
שליד מכינות :2,4892,373942116Thereofמזה; preparatory courses
inריאוניכרסיסאות universities

אחוזים  הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן  percents
48.650.845.441.661.1Menגברים
51.449.254.658.438.9Womenנשים

Ageגיל
20 w4.34.93.82.65.4Up to 20
212240.537.640.848.2. 43.22122
232439.640.241.838.337.22324
25+15.617.313.610.914.225+

Originמוצא
25.327.219.620.220.6Israel3■שואל3

50.347.561.657.558.7AsiaAfricaאסיהאפריקה
24.425.318.822.320.7EuropeAmericaאיוופהאמריקה

ההורים בנית Children■לזים in parents home
51.552.840.949.236.7Uptoעד3 3

4+48.547.259.150.863.34+

ספר בבית לימוד Yearsשנות of schooling
11 10.65.77.819.772.5Upעד to 1 1

12+89.494.392.280.327512+

בנרות בחינות Matriculationסיום prior
במכינה DniD'Vn toלפני preparatory courses

30.441.732.80.9Allנולן exams
40.443.649.233.89.1Partחלקן of exams

בחינה 29.214.718.065.390.9Noאף exams

בגרות בחינות Typeסונ of matriculation exam
77.385.282.455.9Internalאינטרנית

22.714.817.644.1Externalאקסטרנית

1 See introduction.
2 Most  entitled 10 assistance.
3 Incl. nonJews.

מבוא. ראה 1

לסיוע. זכאים רובם 2

לאיהודים. כולל 3
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PUBLIC HEBREW COURSES
FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF
EDUCATION AND CULTURE
January each year

ציבוריים Dniyuj
למבוגרים לעברית

החינוך משרד מסעם
והתרבות
שנה כל ■נואר

הכל :Thereofמזה:Totalסך

עבודהUlpanimאולפנים אולפני
Workלומדיםכיתות Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםכיתותלומדיםכיתות

ClassesStudentsClassesStudents

195180814,43732907190 8
196080613,135661,138496 32
197080014,4841793,5192,068 127
198097517,4233266,4622,040 117
198576811,5202824,3201,500 100
198974613,6992524,8071 ,332 74
199087916,6114879,2271,284 72
'19913,15776,0602,75768,3861,824 90
י 19923,31969,2222,31746,6973,175 160
219932,07043,3111,03621,8252,706 132

1 The increase derives fromproviding additional classes fornew immigrants.
2 The decrease derives from the decrease in immigration.

לעולים. כיתות מריבוי נובע הגידול 1

בעלייה, מצמצום נובעת הירידה 2

STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING
COURSES1 AND SUPPLEMENTARY
TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF LABOUR
AND SOCIAL WELFARE

להכשרה' בקורסים לומדים
מקצועית והשתלמות

מטעם למבוגרים
והרווחה העבודה משרד

1992

הכשרה1950196019701980198519901991 מזה:
הכל :0Thereofך
Totaltraining

הכל 1o7,91711,40314,86431,30254,46180,566113,389132,860113,665TOTAL
הקודם Typeסוג of course

מקצועית 7,2735,26310,02424,67945,71769,20599,723113,665113,665Vocationalהכשרה training
6446,1404,8406,6238,74411השתלמות ,36113,66619,195Supplementary
trainingמקצועית

Vocationמקצוע
5,4298336504271621,0808,11113,31313,248Buildingבניין

9655,2364,1852,6834,1613,0873,9924,6784,642Metalמתנת work
873621693433926268281,2291,229Woodעץ work

1655,54910,00018,10214,21115,55014,50714,507Practicalהנדסאות, engineering,
'techniciansטכנאות, training,
instruction3הדרכה3
1,3761,4582,5873,0524,2403,812Mechanicsמכונאות
2,6883,7135,5236,3927,7057,471Electricityהשמל and

electronicsואלקטרוניקה
1,0222,9291,3225,13110,4148,76317,7303,913Hotelהארחה keeping
2,1892,4142,9323,8675,9275,927Sewingתפירה
5,7457,2679,51312,14312,5358,505Drivingנהיגה

חשבונות 2,4037,7281,47010,39310,336Bookkeepingהנהלת
1,0583,4641,1101,1571,157Programmingתיכנות
1,4363,7851,3824,5298,20019,40148,11139,44638,918Miscellaneousשונות

1 Excl. on the job training. As of 1986, Incl. courses for retraining of academicians.
2 The increase derives from the abundance of training courses for immigrants,

mainly for retraining of academicians and for technological updating
3 Studies in the Government Institution for Technological training: Practical engi

neering and technicians' training (9,167 students in 1992), students preparing
"projectwork' (3,000) and students in preparatory classes for practical engineer
ing and technicians' training (1,887)  see introduction.

קורסים כולל ב1986 החל בעבורה. אימון כולל לא
אקדמאים. להסבת

להסבת בעיקר לעולים, הכשרה קורסי מריבוי נובע הגידול
טכנולוגיים. עדכונים ולצורך אקדמאים

הנדס טכנולוגית: להכשרה הממשלתי במכון לימודים
פרויקטנטים ב1992), תלמידים 9,167) וסכנאות אות
ראה  0,887) וקדםטכנאות קדםהנדסאות וכן {3,000)

מבוא.
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ופיתוח מחקר

הסקטור לפי סיווג
ממשלתיים ומפעלים פרטיים מפעלים עסקי:

עסקי. בסיס לפי הפועלים
ממשלה, משרדי כולל הרחבה בהגדרה ממשלה:
לבי המוסד לאומיים, מוסדות מקומיות, רשויות
בעיקר הממומנים או השייכים ומלכ"ר לאומי mo
"השכלה בסקטור המוסדות למעט הממשלה, ע"1

גבוהה".
הסכניון, העברית, האוניברסיטה גבוהה: השכלה
אוניבר בראילן, אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת
ויצמן ומכון בנגב בןגוריון אוניברסיטת רויפה, סיטת

למדע.
מטרתם עיקר אשר מוסדות פרסי: מלכ''ר
בסקטור הכלולים אלה מלבד רווחים הפקת אינה

גבוהה". "השכלה בסקטור או הממשלתי
מלכ"ר עם ביחד מממן כסקטור נכללו בית משקי

פרטי.
מכירות ידי על בארץ מרפ הוצאות מימון חו''ל:

העברות. או
בהון שימוש הם המו"פ לייצור המימון מקורות
עצמי), בהון מימון כמקור נחשבות (הלוואות עצמי
תרומות, שבוצע, מו"פ מכירת ממשלתית, תמיכה

הון. והעברות הון מענקי
את כוללת המממן הסקטור של התרומה סך
עצמאיים, ממקורות ומממן בעצמו מייצר שהוא החלק
בארץ, אחרות יחידות ידי על שמיוצר מרפ רכישת
הניתנות אחרות הון והעברות מענקים תרומות,

לסקטור.

חישוב ושי0ות מקורות
בענף המו"פ הוצאות תעשייה: עסקי, סקטור
להלן) (ראה מיוחד מרפ סקר לפי נאמדות תעשייה
על לאיכיסו1 השלמות כולל ,1989 בשנת שנערכו
שירותי בענפי מרפ הוצאות .1990 סקר מימצא1 בסיס
עסקיים, מרפ מוסדות והתקשורת, המים החשמל,
על התבססו אחרים נבחרים וענפים תוכנה שירותי
וראיונות. כספיים דוחרת מיוחדים, לשאלונים תשובות
הרשויות ממשלה, משרדי של דוחרת ממשלה:
במחלקת ראיון וכולל ציבורי, ומלכ"ר המקומיות

משרד. בכל החשבות
להלן. ראה גבוהה: השכלה

למטרות באוניברסיטאות הגולמית ההשקעה
לתכנון מהועדה נתונים סמך על נאמדה מרפ
המרכזית הלשכה וסקר האוניברסיטאות של ותקצוב

לחינוך. הלאומית ההוצאה על לסטטיסטיקה
כספיים. ודוחרת מיוחד שאלון פרטי: מלכ"ר

מכלל (00/0ו סקרים בהם נערכו שלא בענפים
בסיס על הערכה לפי ההוצאה נאמדה ההוצאה)
אדם. כוח מסקר במרפ המועסק אדם כוח על נתונים
אקדמית או תקציבית לשנה שהתקבלו נתונים
במדדים שימוש ידי על הקלנדרית לשנה הותאמו

הוצאה. סוג לכל ספציפיים

ופיתוח למחקר הוצאות
בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
בת באוניברסיטאות, ובפיתוח במחקר לתשומות
סקרים על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני עשייה
והטכנולוגיה. המדע משת עם בשיתוף שנערכו
במפורט תוארו הסקרים של והמתודולוגיה המקורות
בפרסומים הלשכה: של המיוחדים הפרסומים בסדרת
האוניברסיטאות לגבי  ו847 737 ,671 ,502 מסי
התעשייה. לגבי ו799 704 ,581 מסי ובפרסומים
ההמלצות עם תואמו שננקטו והסיווגים ההגדרות
והארגון אונסק"ו מטעם זה בתחום הבינלאומיות

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מחקר
חדש, טכנולוגי או מדעי ידע לייצור המיועדת מקורית
קיים. טכנולוגי או מדעי ידע של חדש "שום לגלות או

אזרתי למו"פ הלאומית ההוצאה
(23.13 (לוח

ההוצאה סיכום לראשונה מוצג זה בשנתון
המרכזית הלשכה שערכה אזרחי למרפ הלאומית
סיכומים הוצגו קודמים בשנתונים לסטטיסטיקה.
המרכז עם בשיתוף והפיתוח המדע משרד, שערך
ההוצאה סיכומי את שהכין טכנולוגי, ולחיזו1 לניתוח
ואינו שונה במתכונת נערך הנוכחי הסיכום הציבורית.

קודמים. סיכומים עם השוואה בר

הגדרות
ההמלצות שימשו ולסיווגים להגדרות כבסיס
Frascati ומדריך UNESCO של הבינלאומיות
ופיתוח. מחקר פעילויות מדידת על OECDti של

המיועדת ומקורית שיטתית כעבודה מוגדר מרפ
אדם, על ידע כולל חדש, טכנולוגי או מדעי ידע לייצור
מדעי ידע של חדש "שום לפתח או וחברה, תרבות

טכנולוגי. או
ולמדידה לאיתור קל אינו המרפ תפוקת ערך
תשומות סיכום של בדרך זה ערך לאמוד נהוג ולכן
קבועים בנכסים וההשקעות מרפ לייצור הקשורות

בארץ. ובמוסדות במפעלים
הכל סך ע"1 נאמד מרפ של הלאומי הייצור
מרפ כולל הוא במדינה. המיוצר מרפ על ההוצאה
המבוצע למרפ תשלומים כולל אינו אך מחרל ממומן

בחרל.
שוט "צור הוצאות נכללו השוטפות בתשומות
אנרגיה מוצרי חומרים, ברוטו, עבודה הוצאות פות,
הגדרת (לפי פחת למעט אחרות, ביניים ותשומות
כוללות קבועים בנכסים n1vj7yjnn .(Frascati
קבועים הון ומוצרי רכב כלי ציוד, בניינים, רכישות

אחרים.
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נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מחקרים
האוניבר של החשבונות ומהנהלות למרפ מהרשויות

הנ"ל. בפרסומים פירוט ראה 0יטאות.

בתעשייה מוי'פ
(23.10 עד 23.9 (לוחות

והסברים הגדרות
נוספות: עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,

תעש"ה.  14 בפרק הגדרות ראה
כלי עזר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכדי. חשמל מים, היק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
פטנטים. עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר
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. ידי על מוזמנים מחקרים
חלק לפחות במו"פ שעבד מי כל במו"פ: עוסק

הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן
אקדמי תואר בעלי מועסקים כוללים אקדמאים
על המוסמכים מהנדסים זה, לתואר מקבילה ברמה או
סטודנטים וכן והארכיטקסים האינג'ינרים אגודת ידי
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
והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים

בתעשייה. מוי'פ סקר במסגרת נאספו

מקורות
ללא מפעלים כוללת אינה הסקר אוכלוסיית
ומפעלים היהלומים'' "תעשיית תתענף רווח, כוונת
כמסגרת שוטף. "צור ללא במו"פ רק העוסקים
משמשים: מרפ בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת
הסקר בשנת במו"פ שעסקו המפעלים רשימת

הקודם;
בשנת במו''פ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי
במסגרת התקבל עליהם והמידע השוטף הסקר
מינהל"ם וממקורות שנה באותה התעשייה סקר

מחקר). ומכוני ממשלתיים (מוסדות
רשימת של המידע מקורות הורחבו ב1990
מיוחדת חקירה נעשתה במו"פ. העוסקים המפעלים
ולא הקודמים במדגמים היו שלא המפעלים בקרב
מקור בשום בהן שעסקו מוי'פ פעולות על מידע היה
את וכלל מפקדי היה 1990 של הסקר לפיכך, מינהל1.
1991 לשנת הסקר במו"פ. העוסקים המפעלים כל

במו"פ. העוסקים מפעלים מדגם על מבוסס
"1990 בתעשייה מרפ ב"סקר1 ראה נוסף פירוט

.1992 ,11 מסי לישראל סטטיסטי לירחון במוסף

"פ, מו על הממשלה משרדי הוצאות
הוצאה סוג לפי

כוללות מרפ על הממשלה משרדי הוצאות
המשרדים של הרגיל התקציב במסגרת הוצאות
שמומנו הוצאות לרבות הפיתוח, תקציב ובמסגרת
בתקציבי ונכללו דולאומיות מקרנות העברות ידי על

המשרדים.

הוצאה סוג
וקניות שכר על הוצאה כוללות ישירות הוצאות

מרפ. לביצוע שוטפות
הוצאות שכר, תשלומי כוללות שכר על הוצאת
זקיפה ביניהן רכב), נוספות, (שעות נוספות עבודה

תקציבית. לפנסיה
או מוסדות ידי על מוייפ קניות מו"פ: קניות
מתוכננות פעולות לביצוע למשרד, מחוץ מפעלים

המשרד. של
של אחרים למבצעים מקורות העברת העברות:
לגוף עצמאות מתן כדי ותוך אותם לממן כדי מו"פ

הפרויקט. מטרות בבחירת הנתמך

קבועים במחירים אומדנים
הממשלה משרדי בהוצאות השנתיים השינויים
בנפרד: הוצאה סוג לכל חושבו קבועים במחירים
מרפ קניות שוטפות, קניות שכר, על הוצאות

ספציפיים. מחיר במדדי שימוש ידי על והעברות

מקורות
הממשלה. של כספיים דוחרת (1

הממשלה. במשרדי חשבים עם ושיחות פגישות (2

באוניברסיטאות למוי'פ הוצאות
(23.8 עד 23.4 (לוחות

והסברים הגדרות
הממומנים מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
ושמנהלים האקדמי המוסד של השוטף לתקציב מחוץ

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם
הארגונית היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום

ופיתוח. מחקר בה שמתבצעים
נכללו לא שוסף מתקציב למו"פ ההוצאה בנתוני

ומשפטים. הרוח מדעי
בפרק מופיעים האוניברסיטאות סגל על נתונים

.22
נאמד ספציפי, מדד בהיעדר קבועים: מחירים
ניכוי ידי על ההוצאה סוגי כל עבור הריאלי השינוי
הותאם הממוצע השנתי (המדד לצרכן המחירים במדד

המתאימה). האקדמית לשנה

מקורות
מאוקטובר האקדמית, לשנה מתייחסים הנתונים

תקציב). (שנת 1970/71 ל פרט ספטמבר, עד
על מבוססים הנתונים שוסף. מתקציב מו"פ
התקציב ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים
פירוט ראה האוניברסיטאות. סגל עם וראיונות

ו737. 502 מסי בפרסומים
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פטנטים לרישום בקשות או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
(23.11 (לוח 1984 אקדמית

האקדמאים, בקרב במו''פ העיסוק על נתונים
גבוהה השכלה בעלי של מדגמי סקר על המבוססים

יצוין, המשפ0ים. משרד הפ0נ0ים, רשם המקור: והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות ב1984, שנערך

 יי יבק'יי יי™ בי1 *  * ?£Z^Z7^0Zi^^3Z
אישורה. לבין .842 מסי מיורוד פרסום

נבחרים פרסומים
בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799 מיוחדים פרסומים

1980/19811984/85
תיכונית על השכלה ובעלי אקדמאים סקר 842 ועל אקדמית השכלה בעלי בין במרפ העיסוק 593
ובפיתוח במחקר העיסוק די כרך  1984 1974 תיכונית
באוניברסיסאות ופיתוח במחקר תשומות 930  1984 ועלתיכונית אקדמית השכלה בעלי 795

1988/89 ;1986/87 א' חלק
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NATIONAL EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT

NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D, BY OPERATING
SECTOR AND FINANCING SECTOR

ולפיתוח למחקר לאומית הוצאה
למו"פ לאומית הוצאה

מבצע סקטור לפי אזרחי,
מממן וסקטור 23.1 UJ2

1989

מבצע Operatingסקטור sector

הכל גבוהה1ממשלהעסקיסך פרסיהשכלה מלכר
TotalBusinessGovernmentHigher education1Private nonporfit

institutions

שח מיליוני  הכל 1,948.7934.0.21S0636.1163.6TOTALסך  NImilSlion

אחוזים 100.047.911.032.78.4 percents

אחוזים .100.0100.0100.0100.0100.0 Percents
מממן 0Financingק0ור sector

40.577.76.14.612.6Businessע0קי
37.422.384.847.024.0Governmentממשלח
25.611.0Directישיר

לתכנון 11.836.0Planningועדה and grants
committeeולתקצוב

גבוהה' 8.60.126.40Higherהשכלה education'
פר0י 6.14.25.147.2Privateמלכר nonprofit

institution
7.44.817.016.2Restחול of the world

ם
ם
>
1
0

See definition in introduction. במבוא. הגדרה ראה 1



NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D, BY FINANCING
SECTOR AND OPERATING SECTOR

למו"פ לאומית הוצאה
מממן סקטור לפי אזרחי,

מבצע וסקטור

1989

מממן Financingסקסוו sector

הכל גבוהה'0n'tviimך notu/nפר0י ווולמלכר
TotalBusinessGovernmentHigher education1Private nonprofitRest of the world

institution

nw מיליוני  הכל 1,948.7788.8728.4168.0118.8144.7TOTALNISסך million

אחוזים 100.040.537.48.66.17.4 percents

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 Percents

ממנע Operatingסקנוור sector

עסקי 92.028.6ם
Business

ממשלת IS.1.725.00.27.67.1Government
c

גבוהה' השכלה O3.741.099.827.474.6Higher education1

פו0י מלכיו =2.65.4065.018.3Private nonprofit
c

institution

במבוא. הגדוה ראה 1 51 See definition in introductior



GOVERNMENT MINISTRIES EXPENDITURE
ON CIVILIAN R&D, BY TYPE

הממשלה משרדי הוצאות
סוג לפי אזרחי, מו"פ על

s
ם

nrvw1Intramuralהוצאות0ךהכל expensesאזרחי מו"פ העברותקניות

Totalהכל :TotalThereofסך wages nDiu :narPurchases of civilian R&DTransfers

n"e! NISמיליוני million
d'doiiu D<vnn3At current prices

1989405.4113.052.132.2260.21989
1990496.1127.966.932.6335.61990
1991632.3150.481.433.0448.91991

1989 ■!.nniAt 1989 prices
1990421.8107.755.627.8286.31990
1991456.2. 105.255.729.0322.01991

בל באחוזים, d"m'<uקודמתה לעומת n1<oprevious yearPercent change on
199045714101990
19918204121991



EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT (R&D) IN UNIVERSITIES

TOTAL EXPENDITURE1 AND
EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT (R&D) IN
UNIVERSITIES, BY INSTITUTION
At 1988/89 prices

(מו''פ) וסיתוח למחקר הוצאות

והוצאות כוללות1 הוצאות
(מו"פ) ופיתוח למחקר
לפי באוניברסיטאות,

המוסד

באוניברסיטאות

1988/89 במחירי

הכל 0ך
Total
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1981/82■!!■Vnn"wNIS million1981/82
כוללות 1,120.4291.5159.5247.984.193.6133.7הוצאות 109.7TOTAL EXPENDITURE

□■unKPercents
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0TOTAL EXPENDITURE

ח3ל סל  o1a? 40.640.046.829.326.68.098.4מזה: 25.3Thereof: on R&D  total
^ו0ף 31.627.334.023.622.97.384.6מתקציב 19.1Intramural research
מייתר 9.012.712.85.73.70.713.8ממימון 6.2Separately budgeted

מיוחד ממימון 22.231.827.219.513.99.314.0מופ 24.6Separately budgeted R&D
מ0ה asכאח1ז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D
1984/85■II'V'Dn"1uNIS million1984/85
כוללות 1,328.1348.4204.2287.0106.477.5178.2הוצאות 126.4TOTAL EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0TOTAL EXPENDITURE

הכל 0ך  למויפ 45.447.552.128.427.47.599.2מזח: 29.6Thereof:on R&D total
^וסף 30.427.433.121.020.25.972.9מתקציב 19.2Intramural research
מיוחד 15.020.119.07.47.21.626.3ממימון 10.4Separately budgeted

מיוחד ממימון 33.042.336.425.920.021.026.5מרפ 35.2Separately budgeted R&D
מ0יה asכאחוז percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D
n10NISמיליוני1986/87 million1986/87
סוללות 1.264.0346.5192.2282.098.279.1174.4הוצאות 91.7TOTAL EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0TOTAL EXPENDITURE

ה2ל 0ך  לםופ 44.544.947.529.026.36.998.6נוזח: 33.8Thereof: on R&D  total
שוסף 29.524.731.420.518.86.073.7מתקציב 19.9Intramural research
מיוחד 15.020.216.18.57.50.924.9ממימון 13.9Separately budgeted

מיוחד \\1yrm 33.644.933.929.228.713.425.2מ31 41.2Separately budgeted R&D
מסיה asכאחוז percent of total

לגזו'פ expenditureהה1צאה on R&D
ntuNISמיליוני1988/89 million1988/89
כוללות 1,381.2383.4204.0308.0109.274.1195.1הוצאות 107.3TOTAL EXPENDITURE

Percentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0TOTAL EXPENDITURE

חגל סך  לםויפ .nro44.238.643.127.123.08.699.0 35.0Thereof: on R&D  total
noiei 28.723.229.622.415.77.869.1מתקציב 18.6Intramural research
מיוחד 13.515.413.54.77.30.829.9מ0ימון 16.4Separately budgeted

מיוחד ממימון 31.940.031.517.431.59.030.2מרפ 46.9Separately budgeted R&D
מסיה asכאווח percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D

1 Current expenditure and expenditure on separately budgeted re
search with deduction of overheads. Incl. expenditure in non
academic units. patr 01 whose services were imputed to the
estimate of expenditureonRS D.

עליהם. התקורה בניכוי מיוחד מימון כעלי למחקרים והוצאות ה1צאותשוספות
ההוצאות לאומדן נזקפו מסירותיהן שחלק לאאקדמיות ביחידות הוצאות כולל

למויפ.
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EXPENDITURE ONR&D FROM
CURRENT BUDGET IN THE
UNIVERSITIES
At 1988/89 prices

מהתקציב למו"פ הוצאות
באוניברסיטאות השוטף

1988/89 במחירי

1981/821984/851986/871988/89

n1u NISמיליוני million הכל סך  שו0ףי 3'xj7n679.1770.5745.0 703.9CURRENT BUDGET1  TOTAL למו''פ1 הוצאות 352.3404.9369.2מזה: 373.7THEREOF: EXPENDITURE ONR&D
)3xpnn D1rr//1xj noiiu

1'xpniioהשוטף כ
percentbudget asR&D from current

of current budget 051.952.653.2ךהכ7 53.1TOTAL
Institutionמוסד

העברית 49.147.449.1האוניברסיטה 47.8The Hebrew University
לישראל טכנולוגי מכון  43.945.743.7הטכניון 45.3Technion

אביב תל 43.543.843.6אוניברסינות 42.1Tel Aviv University
בראילן 43.346.241.5אוניברסינות 45.8BarMan University
חיפה 16.214.417.3אוניברסיטת 14.6Haifa University

בנגב בןנוריון 33.733.734.7אוניברסיטת 34.2BenGurion University of the Negev
למדע ויצמן 100.0100.0100.0מבון 100.0Weizmann Institute of Science

■ym Scientificתחום field
ומתמטיקה ה0בע vor69.969.370.6 69.7Natural sciences and mathematics

ואדריכלות הנדסה
רוקלאות

36.4
26.1

36.5
25.7

36.2 35.9
38.4 30.0

Engineering and architecture
Agriculture

רפואיים עזר ומקצועות 41.242.238.9רפואה 41.6Medicine and paramedical courses
וחינוך החברה 31.733.135.9מדעי 34.9Social sciences and education

Incl. the direct and imputed expenditure in natural sciences, engi
neering, medicine, agriculture, social sciences and education.

ומדעי חקלאות רפואה, הנדסה, הטבע, במדעי והזקופה היהירה ההוצאה כולל
והחינוך. החברה

EXPENDITURE ON R&D FROM
CURRENT BUDGET IN UNIVER
SITIES1,BY SCIENTIFIC
FIELD AND INSTITUTION

מהתקציב למו"פ הוצאות
באוניברסיטאות1, השוטף
ומוסד מדעי תחום לפי

1988/89 Atבמחירי 1988/89 prices

מדעימדעי
החברההנדסההטבע

הכל וחינוךרפואהואדריכלותומתמטיקהסך
TotalNaturalEngineeirngAgricultureMedicineSocial

sciencesandsciences
andarchitectureand

mathematicseducation

n"V)NISמיליוני million
1981/82352.3228.436.25.539.342.91981/82
1984/85404.9264.242.26.746.245.61984/85
1986/87373.5241.937.36.144.244.01986/87
1988/89396.2252.940.011.243.248.91988/89

Percentsאחוזים
1981/82100.064.710.31.611.212.21981/82
1984/85100.065.210.41.711.411.31984/85
1986/87100.064.710.01.611.911.81986/87 הכל סן 1988/89100.063.410.12.810.912.31988/89 TOTAL

העברית 100.042.412.721.423.5Theהאוניברסיטה Hebrew University
טכנולוגי 100.037547.412.22.9Technionlsraelהטכניוןמכון Institute

ofTechnologyלישראל
אביב תל 100.051.99.519.619.0Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 100.063.836.2Barllanאוניברסיטת University
חיפה 100.0100.0Haifaאוניברסיטת University
בןנוריון 100.054.524.116.05.4BenGurionאוניברסיטת University

בנגב
למרע ויצמן 0.1_100.099.9מכון

of the Negev
Weizmann Institute
of Science

1 Excf. separately budgeted expenditure. מיוחד. מימון בעלי למחקרים הוצאות כולל לא ו
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EXPENDITURE ON
SEPARATELY BUDGETED
RESEARCH IN UNIVERSITIES,
BY SCIENTIFIC FIELD AND
INSTITUTION
At 1988/89 prices

מחקרים על הוצאות
מיוחד מימון בעלי

תחום לפי באוניברסיטאות,
ומוסד מדעי

1988/89 במחיר1

הכלי סך
Total'

.vm

הטבע
ומתימטיקה
Science
and

mathema
tics

הנדסה
ואדריכלות
Engineer

ing
and

architec
ture

חקלאות
Agriculture

רפואה2
Medicine2

'inn
החברה

Social
sciences

'jsm
ni1n

ומשפטים

Humanities
and law

n1u .NIS million
1981/82100.646.120.04.015.07.97.61981/82

1984/85199.798.634.310.527.914.314.11984/85

1986/87189.097.826.19.330.215.510.11986/87

1988/89186.0107.322.87.024.38.615.01988/89

D'TinKPercents
1981/82100.045.619.74.214.97.97.71981/82

1984/85100.049.217.15.314.07.37.11984/85

1986/87100.050.914.15.115.98.55.51986/87

הכל סך 1988/89100.058.012.33.813.18.14.71988/89 TOTAL
העברית 100.039.211.928.313.86.8Theהא1נינר0י0ה Hebrew University

למרוקר הטכניון 100.015.773.07.93.4Technionמוסד R&D

Foundationולפיתות
אביב תל 100.056.57.117.213.65.6Telאוניברסיטת Aviv University

בראילן 100.077.220.52.3BarManא1(יבוסי0ת University

חיפה 100.04.288.07.8Haifaאוניברסיטת University

בןנוריון 100.059.910.117.010.92.1BenGurionאוניברסיטת University

ofננגב the Negev
למדע ויצמן 100.094.55.5Weizmannמנון Institute

of Science

הגל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך

העברית 31.821.4100.068.554.046.4Theהאוניברסיטה Hebrew University

למחקר הטכניון 14.94.087.69.06.2Technionמוסד R&D

Foundationולפיתוח

אביב תל 7.87.64.510.213.19.1Telאוניברסיטת Aviv University

בראילן 4.35.710.72.2Barllanאוניברסיטת University

חיפה 0.33.30.5Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 9.59.87.912.312.74.3BenGurionאוניברסיטת University

ofבנגב the Negev
למח1 ויצמן 31.451.537.5Weizmannמנון Institute

of Science

1 Incl. scientific field not known.
2 Incl. paramedical courses.

ידוע. לא מרעי תחום כולל 1

רפואיים. עזר מקצועות כולל 2
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EXPENDITURE ON SEPARATELY
BUDGETED RESEARCH, BY
SOURCE OF FINANCING,
INSTITUTION AND SCIENTIFIC
FIELD
At 1988/89 prices

מחקרים על הוצאות
מיוחד, מימון בעלי
מימון, מקור לפי

מדעי ותחום מוסד

1988/89 במחירי

1981/821984/851986/871988/89

1!) 'jft'BnNIS million
כוללי no100.6199.7189.0186.0GRAND TOTAL1

מימון Sourceמקור of financing
ו הכל 0ך  58.4116.2106.898.8Israelישראל  total1

6.516.615.810.3Academicאקדמי
43.874.368.763.0Publicציבורי
8.025.220.119.0Privateפרטי

מחו"ל 42.383.679.986.3Foreignמקורות sources

D'rinMPercents
הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מימון Sourceמקור of financing
הכל 0ך  58.457.757.253.4Israelישראל  total

7.08.28.45.6Academicאקדמי
43.636.936.734.0Publicצינורי
7.812.510.810.3Privateפרטי

מחויל 41.642.342.846.6Foreignמקורות sources

imxשל מישראלהמימון מקורות
sourcesof IsraelifinancingPercent

Institutionמוסד

העברית 48.551.857.754.5Theהאוניברסיטה Hebrew University

ליבראל טכנולוגי מנון  81.374.373.065.8Theר.0כניון Technion

אביב תל 71.273.475.866.2Telאוניברסיטת Aviv University
אילן בר 80.673.443.455.8Barllanא1ניברסיטת University

חיפה 68.660.479.556.9Haifaאוניברסיטת University
בנגב בךגוריון 82.776.056.852.8BenGurionאוניברסיטת University of

the Negev
למדע ויצמן 37.238.936.843.0Weizmanמכון Institute of Science

*vm Scientificתחום field
ומתמטיקה הטבע 51.848.345.2Scienceמדעי and mathematics

ואדריכלות 77.277.969.9Engineeringהנדסה and architecture

52.362.074.8Agricultureחקלאות

רפואיים עזר ומקצועות 41.241.946.0Medicineרפואה and paramedical courses
וחינוך החברה 71.774.170.1Socialמרעי sciences and education

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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R&DIN INDUSTRY
EMPLOYED PERSONSINRtfD IN
INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH1

End of year

בתעשייה, במו"פ Dpoyin
ראשיי ענף לפי

בתעשייה מרפ

שנה סוף
בסופ העוסקים מועסקים

Employed persons dealing withR& D

:narThereof:
ראשיסמל Aggregatedענף major
Codeהכלמקובץ rarcmnbranchסך

Totalאקדמאים
GraduatesPractical

engineers

199019911990199119901991

המפעלים }jAll establishments
הכל12 9,17910,2385,1976,0553,1043,345TOTALסך
1טבק1112 משקאות ,31425714311410578Foodמזון, beverages

and tobacco
הלבשה,1315 ,10622533953755Textilesטקסטיל. clothing,

ומ1צריו leatherעור and its

דפוס1718 ומוצרי!, 7910941363159נייר
products

Paper and its prod
לאור ,uctsוהוצאה printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 413376193181157148Rubberמוצרי and plastic

כימיים20 1,1051,106732686252317מוצרים
prooucis

Chemical and oil
נפ0 productsומוצרי

והציבה,10,16,21 15310160428046Miningכרייה and quarrying,
ומוצריו, woodעץ and its

מינרלים ,productsמוצרי
nonmetallicאלמתכתיים

mineral products
בסיסית2223 411389164181164147Basicמתכת metal

מתכת andומוצרי metal products
2013829418658147Machineryמכונות24
חשמלי25 33736018816788137Electricalציוד equipment

אלקטרוני 5,0615,8183,0293,8081,7211,706Electronicציוד equipment
הובלה,26,28 9991,115520559411505Transportכלי equipment,

שונות miscellaneousתעשיות
manufacturing

ji'ovnn'pomn so dויותר ם
more employed personsEstablishments with 50 and

הכל12 7,3018,6754,2175,2592,4412,778TOTALסן
וסבק1112 משקאות ,192195101827358Foodמזון, beverages

and tobacco
הלבשה,1315 ,06120420851754Textilesקס0יל, clothing,

ומוצריו leatherע/ד and its
mmfA 1l/^ + O

רפוס1718 ומוצריו, 4210916352160נייר
prooucib

Paper and its prod
לאור ,uctsוהוצאה printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 25324811712999103Rubberמוצרי and plastic

כימיים20 881918595569193271מוצרים
prouuiAb

Chemical and oil
נפט productsומוצרי

והציבה,10,16,21 13610151427346Miningכרייה and quarrying,
ומוצריו, woodעץ and its

מינרלים ,productsמוצרי
nonmetallicאלמתכת"ם

mineral products
בסיסית2223 332345128158136133Basicמתכת metal

מתכת andומוצרי metal products
1013165215434135Machineryממנות24
חשמלי25 24329613014557109Electricalציוד equipment

אלקטרוני 4.2245,0162,5533,3561,4111,414Electronicציוד equipment
הובלה,26,28 836927454504327395Transportכלי equipment,

שונות miscellaneousתעשיות
manufacturing

1 The 1990 data are based onanRS D census and 1991 data. are
based on a sample.

מדגם. על מב1ססים 1991 ונתוני מופ מפקד על מבוססים 1990 נתוני 1
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למו"פ ומימון השקעות הוצאות,
ראשי ענף לפי בתעש"ה,

שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

ראשיססל ענף
מקובץ

ופיתוח מחקר על הוצאות

סךהכל
Total

והוצאות עבודה שבר
נוספות עבודה

Wages and other
labourexpenses

ואנרגיה D'lnin
Materials and

energy

אהרות, הוצאות
תקורה כולל

Other expenses,
incl. overhead

19901991199019911990199119901991

המפעליםכל

הכ>12 953.21,236.1561.4725.3156.3186.8154.0211.5סן
וטבק1112 משקאות 16.012.610.59.22.11.71.30.8מזון,

הלבשה,1315 4.318.22.913.20.61.80.32.9נוקססיל,
ומוצריו עור

דפוס1718 ומוצריו, 3.65.12.02.71.11.40.30.5נייר
לאור והוצאה

ופלסטיק19 גומי 22.929.611.114.55.35.61.64.3מוצרי

כימיים20 117.8142.863.178.413.917.817.118.2מוצרים
נפ0 ומוצרי

ורוציבה,10,16,21 19.429.010.613.72.12.13.13.5כר"ה
ומוצריו, עץ

מינרלים מוצרי
אלמתנ"ת"ם

בסיסית2223 26.435.415.622.85.15.22.44.6מתכת
מתכת ומוצרי

14.624.17.815.43.34.22.83.1מכונות24
חשמלי250253 30.532.719.320.54.12.64.28.1ציוד
אלק0רוני254256 574.4757.5343.7449.388.4120.9109.4135.0ציוד
הובלה,26,28 123.2149.074.985.630.023.611.630.5כלי

שונות תעשיות

ויותר מועסקים 50 המעסיקים מפעלים

הכ127 0846.21,117.8499.2659.6135.0169.4142.9193.2ן
וטבק1112 משקאות 11.28.77.66.71.31.10.50.2מזון,

הלבשה,1315 2.216.51.511.80.41.60.22.8טקסטיל,
ומוצריו עור

דפוס1718 ומוצריו, 2.45.01.42.70.81.40.10.5נייר
לאור והוצאה

ופלסטיק19 גומי 15.821.17.610.23.74.61.13.1מוצרי

כימיים20 106.7130.856.271.012.616.315.816.6מוצרים
נפט ומוצרי

והציבה,10,16,21 18.227.510.113.71.52.13.03.5כר"ה
ומוצריו, עץ

מינרלים מוצרי
אלמתכ"ת"ם

בסיסית2223 23.528.513.617.54.84.82.23.6מתכת
מתכת 1מוצרי

8.418.54.912.01.72.81.42.5מכונות24
חשמלי250253 26.928.617.418.83.32.13.86.3ציוד
אלקטר1ני254256 515.7694.7308.6415.676.5110.9104.0124.5ציוד
הובלה,26,28 115.4137.770.379.628.221.610.829.6כלי

שונות תעשיות
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EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OF R&D IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

NIS million, at current pirces

Expenditure on R&D

במבנים mvi7un
לס"ופ ובציוד
Investments

in buildings and
equipment for R&D

נזופ |1D'r<

ממשלתיים ממקורות
R&D financed
by Gonemment

Aggregated
major barnchCode

עבודות ביצוע
חוץ גורמי ידי על
Contract and

commission work

199019911990199119901991

All establishments

81.5112.557.964.8200.8266.3TOTAL12
2.10.90.40.51.10.7Food, beverages and

tabacco
1112

0.50.30.22.30.50.8Textiles, clothing, leather1315
and its products

0.20.50.20.50.50Paper and its products,1718
printing and publishing

4.95.20.92.63.02.8Rubber and plastic19
products

23.728.46.97.433.039.4Chemicals and oil20
products

3.69.72.32.13.12.4Mining and quarrying,10,16,21
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

3.32.81.60.91.91.5Basic metal and2223
metal products

0.61.40.20.61.93.2Machinery24
2.91.50.60.49.412.7Electircal equipment250253

32.952.442.743.0130.0175.0Electronic equipment254256
6.79.31.94.516.527.8Transport equipment,26,28

miscellaneous
manufacturing

Establishments with
50 and more employed persons

69.295.854.358.8178.6237.3TOTAL12
1.80.70.30.30.50.5Food, beverages and

tabacco
1112

0.10.30.12.10.10.8Textiles, clothing, leather1315
and its products

0.10.40.1000Paper and its products,1718
printing and publishing

3.33.20.71.12.01.5Rubber and plastic19
products

22.126.96.16.931.236.8Chemicals and oil20

3.68.22.32.13.02.4Mining and quarrying,10,16,21
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

3.02.61.50.61.71.3Basic metal and2223
metal products

0.31.20.10.61.62.4Machinery24
2.41.40.30.48.710.9Electrical equipment250253

26.643.740.940.6114.8156.4Electronic equipment254256
6.06.91.94.114.924.2Transport equipment.26,28

miscellaneous
manufacturing
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PATENTS
APPLICATIONS ENTERED
FOR REGISTRATION OF
PATENTS IN ISRAEL, BY
SOURCE OF APPLICATION

לרישום שהוגשו בקשות
לפי בישראל, פטנטים

הבקשה מקור

פטנטים

הכל מישראלסך 0חולבקשות בקשות
TotalApplications from IsraelApplications from abroad

19496382104281949
19506002223781950

19516242583661951
1952705, . 2914141952
19536642803841953
19546983033951954
19557382904481955

19568533025511956
19579003235771957
19581 ,0993977021958
19591,252 .4018511959
19601,5144651,0491960

■ 19611,6964221,2741961
1962■1,9274191,5081962
19632,0594511,6081963
19642,1684411,7271964
19652,1974121,7851965

19662,2893971,8921966
19672,0562911,7651967
19682,1602901,8161968
19692,2912312,0601969
19702,2952472,0481970

19712,5453832,1621971
19722,7253942,3311972
19732,7233742,3491973
19742,4383442,0491974
19752,3984831,9151975

19762,4245611,8631976
19772,5295082,0211977
19782,6216321,9891978
19792,7155952,1201979
19802,7736692,1041980

19812,8597272,1321981
19822,9147072,2071982
19832,9826872,2951983
19843,3866962,6901984
19853,5177902,7271985

19863,6498192,8301986
19873,8588233,0351987
19883,8549952,8591988
19894,0901,0423,0481989
19903,9081,0522,8561990

19913,7171,0872,6301991
19923,7271,4002,3271992
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בריאות

במוסדות הכלולות יחידות ידי על עסקי בסיס על
הנתונים במערכת הופרדו רוורו, כוונת ללא שונים

פרסיים". "רופאים בסעיף ונכללו כאן המובאת
מעבדות גם כולל שיניים" "רפואת הסעיף

שינ"ם. ונוכנאות שיניים לרפואת
רפואה מכוני גם כולל פרטיים" "רופאים הסעיף
וטיפולים אתיות שירותי פרסיים, רפואה ומעבדות

מיוחדים.

הבריאות שירותי ערך
בריאות שירותי (ו) שירותים. סוגי שני בין מבחינים
רווח כוונת ללא והמוסדות הממשלה ידי על שסופקו
בית משקי שרכשו בריאות שירותי (2) (כ750/0)

עסקיים. מגופים במישרין
מספקים, רווח כוונת ללא והמוסדות הממשלה
חינם. או מוזלים במחירים הבריאות שירותי את
אלה שירותים ערך נאמד שוק, מחיר להם באין
שכר  עבורה הוצאות (ו) לייצורם. ההוצא1ת לפי
המעי הפרשות לעובדים, ישירות ששולמו ומשכורת
קופת (כגון העובדים עבור ולקופות לקרנות סיקים
וכוי) מקביל" מס " לרבות לאומי ביסוח תגמולים,
מעסיקים"; "מס או שכר" "מס כמו עבודה על ומיסים
והוצאות רפואה חומרי תרופות, על הוצאות (2)
(3) ושירותים; סחורות לקניית אחרות שוטפות
(4) וציור; בניינים בלאי להוצאה'על תחשיבית הערכה
התחייבות את המשקפת זקופה ממשלתית הוצאה
לאחר לעובדיה תקציבית פנסיה לשלם הממשלה
באומדנים נכללו האחרונים המרכיבים שני פרישתם.

.1984/85 משנת רק הבריאות שירותי ערך על
לתשלום ההוצאה נכללה לא הייצור בהוצאות
הממשלה שסיפקו הבריאות שירותי ערך דהיינו, ריבית,
המימון מדרך מושפע אינו רווח כוונת ללא והמוסדות
הלוואות קבלת או מענקים וקבלת מסים גביית 

ריבית. שולמה שעליהן

הסקטור לפי ההוצאה סיווג
הסקטורים לפי מוינה לבריאות הלאומית ההוצאה

הבאים:
המוסר כולל  המקומיות והרשויות הממשלה .1

הלאומיים; והמוסדות לאומי לביטוח
חולים; קופות .2

רוח, כוונת ללא אחרים מוסדות .3
בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר .4

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו הבריאות שירותי
המממן: הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
סחורות ועל עבודה על הסקטור של הישירות

לבריאות1 לאומית הוצאה
כספיים נתונים

חישוב ושיטות הגדרות
(1) בין מבחינים לבריאות הלאומית בהוצאה
קבועים. בנכסים ההשקעה (2) השוטפת ההוצאה

שירותי על הוצאה כוללת השוטפת ההוצאה
משקי של ישירות הוצאות ועוד לסוגיהם בריאות
מגופים שנקנו רפואיים ומכשירים תרופות על בית
ולא אחד בסעיף הוצגו אלה ישירות הוצאות עסקיים.

הסחורות. יוצרו שבהם התעשייה ענפי לפי סווגו
בניינים הקמת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה

בריאות. שירותי המספקים למוסדות ציוד ורכישת

וסיווגם הבריאות שירותי
כלל (בדרך בריאות כשירותי שהוגדרו השירותים
ממ מינהל כוללים: הכלכלה) ענפי לסיווג בהתאם
חולים בתי מונעת; ורפואה ציבוריות מרפאות שלחי;

פרטיים. רופאים שיניים; רפואת ומחקר;
במרפאות הניתנים בריאות שירותי נכללו לא

צה"ל. בבסיסי חולים ובבתי
הכלכלה", ענפי של האחיד ל"סיווג בהתאם
לשירותי ההוצאה את כוללת אינה לבריאות ההוצאה

התברואה.
מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות הסעיף
באם לטיפול התחנות שירותי את השאר, בין כולל,
מלחמה החינוך, במוסדות הבריאות שירותי ובילד,
על פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול ובמחלות, במגפות
התברואה. על הבריאות משרד ופיקוח רפואה חומרי
בתי של החוץ מרפאות את גם כולל זה סעיף
הוצאותיהן את לזהות אפשר היה אם החולים,
השיניים מרפאות החולים. בתי של הכספיים בדרחות
שיניים". "רפואת בסעיף וניתנות כלל בדרך הופרדו

כולל: ומחקר" חולים "בתי הסעיף
ול נפש לחולי כלליים,  לסוגיהם חולים בתי .1
רפואיים אגפים החלמה; בתי ממושכות, מחלות
בדרך המשולבים לאחיות ספר בתי אבות; בבתי
מחקר פועלים; הם שבהם חולים בבתי כלל

הכספיים. בדו"חות להפרידו ניתן שלא
במרכזים בתשושים לטיפול שירותים נכללו: לא
כשירותי המוגדרים אבות, ובבתי גריאטריים
(לרבות באוניברסיטאות לרפואה ספר בתי סעד;

רפואי). מחקר
מיוחדות יחידות כולל זה סעיף  מחקר .2
במחקר. העוסקות רווח כוונת ללא במוסדות

רפואי שירות כמו עסקי, בסיס על הפועלות יחידות
הניתנים רפואיים ושירותים חולים בבתי (שר"פ) פרטי

.1993 .5 מסי מו0ף, לישראל רו0ט0י00י הירחון ל1991י. מוקרם ואומדן 1990 לבריאות הלאומית ההוצאה ראה 1
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.1990 בשנת החל התרחבות נרשמה זו בפעילות
אש ליום הממוצעת חש/טסת "ההוצאה
הכוללת ההוצאה חלוקת של בדרך פוז"חושבה

בו. האשפוז בימי חולים בית סוג בכל

קבועים במחירים אומדנים
לבריאות הלאומית בהוצאה השנתיים השינו"ם
בסק חושבו קבועים, במחירים העיקריים, ובמרכיביה
החולים קופות מקומיות, ורשויות ממשלה סורים
הוצאה סוג לכל רווח, כוונת ללא אחרים ומוסדות
ולכל וציוד) בנייה בלאי, שוטפות, קניות (שכר,
השינוי וכוי). חולים בתי (מרפאות, שירות סוג
במ השוטפת), מההוצאה (כ600/0 עבודה בהוצאות
העובדים במספרי השינויים לפי נאמד קבועים, חירים
על השוטפות ההוצאות לעובד. העבודה ובשעות
ניכוי ידי על נאמדו אחרים ושירותים סחורות קניית
המביא מחירים, במדד שוטפים במחירים האומדנים
מוסדות הוצאות של המיוחד ההרכב את בחשבון

אלה.
במחירים האומדנים את מחשבים העסקי בסקטור
כמו כמותיים, באינדיקטורים שימוש ידי על קבועים

אשפוז. ימי מספר
נאמדה קבועים, במחירים במבנים, ההשקעה
האומדן למגורים. בבנייה התשומה מחירי מדד בעזרת
בתפוקת המחירים שינו" בעזרת חושב בציוד להשקעה
מיבוא. בציוד המחירים ושינו" ציוד המייצרים הענפים
1970/71 לשנים קבועים במחירים האומדנים
בסיס שנות במחירי במקור חושבו 1985/86 עד
לכל 1986/87 במחירי שורשרו אלה אומדנים שונות.
אין מכך כתוצאה ההוצאה. הכל ולסך הוצאה קבוצת

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות

הנחקרת התקופה
ומרכיביה לבריאות הלאומית ההוצאה על הנתונים
והחל תקציבית שנה לפי 1990/91 לשנת עד מוצגים

קלנדרית. שנה לפי גם 1990 בשנת

בהגדרות שינויים
במת האומדנים מוצגים ,1984/85 בשנת החל
כדי לעיל. שפורט כפי שונות, הגדרות ולפי שונה כונת
מוצגים קודמות לשנים אומדנים עם השוואה לאפשר
גם 1984/85 לשנת האומדנים ו24.3 24.1 בלוחות

הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי

מתוקנים אומדנים
הו הקודם בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
ו1990/91 1989/90 לשנים באומדנים תיקונים כנסו
ממוסדות מפורטים כספיים דו"חות קבלת בעקבות

הבריאות.

מקורות
הל המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
להצעות הסבר דברי המקומיות, והרשויות אומ"ם
המדינה. מבקר ודו''חות הממשלה של התקציב
ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2
אחרים ובמוסדות החולים בקופות וההכנסות
הכספיים הדו"חות סמך על רווח כוונת ללא

אליהם. המופנים מיוחדים ושאלונים שלהם

בסקטור התחשבות ללא אחרים, ושירותים
עבודה על ההוצאות כל לדוגמא: המממן.
קופות כמו במוסדות אחרים ושירותים וסחורות
של ולא זה סקטור של כהוצאות נרשמו חולים
כגון ההוצאות, את שמימנו האחרים הסקטורים

הבית. משקי או הממשלה
המימון מוגדר המממן הסקסור לפי במיון
סחר על הישירה ההוצאה כסך הסקטור ידי על
העברות מענקים, תמיכות, וגם ושירותים רות
(לא אחרים לסקטורים (נטו) אחרים ותשלומים

הלוואות). מתן כולל
הוצאות במימון סקטור כל של חלקו בחישוב
בהוצאות הבלאי הערכות נכללות לא הבריאות,
לבריאות, הלאומית ההוצאה בסך ולא הסקטורים
הוצאות נכללו לבריאות הלאומית שבהוצאה משום

קבועים. בנכסים להשקעה והוצאות שוטפות
התמיכה מרכיב את כולל אינו הממשלתי המימון
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 המוסד

סקסור בכל שנכללו סעיפים או מחלקות
המ והרשויות הממשלה של לבריאות ההוצאה
התקציב (במסגרת לבריאות הוצאות כוללת קומיות
הבריאות, משרד ידי על הפיתוח) ותקציב הרגיל
בנפגעי לטיפול היחידה והרווחה, העבודה משרד
לאומי, לביטוח והמוסד הלאומיים המוסדות הנאצים,
הוצאות וכן המקומיות, ברשויות לבריאות המחלקות
היסודיים. הספר בבתי שיניים ורפואת רפואי לפיקוח
כוללת החולים קופות של לבריאות ההוצאה
הפית!ח ובתקציב הרגיל בתקציב שנרשמו ההוצאות

שלהן.
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 כתי היתר,

וכוי. בריאות
כוללת ה''אוור" הסקסור של לבריאות ההוצאה
ומכשירים תרופות לרכישת בית משקי הוצאות
בריאות משירותי פדיון וכן עסקיים מגופים רפואיים
חולים בתי כגון עסקיים, גופים ידי על שסופקו
רווח, כוונת ללא במוסדות עסקיות יחידות פרסיים,

וכוי. פרטיים שיניים ורופאי רופאים שר"פ, כמו
של עסקית רפואית פעילות נכללה זה בסקטור
ידידים לאגודות או מחקר לקרנות המסונפים מכונים
רווח), כוונת ללא כמוסדות (המאורגנים חולים בתי ליד
לבדיקות מכונים תקופתיות, לבדיקות מכונים כגון
ניתוחי כגון עסקית רפואית ופעילות מיוחדות רפואיות

וכוי צינתורים פתוח, לב
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שנת בראשית או הראשונה החיים שנת בסוף הניתן
השנייה. החיים

התחדדויות או חדשים מקרים שחפת: מקרי
למרות השנה, במשך שנתגלו ומקרים המחלה של
במצב מקרים נכללים לא חדשה. איננה שההידבקות

להתחחויות). (פר0 כ''נרפא" שהוגדר

ומקורות הסברים
והת המאושפזים תנועת מיטות, חולים, בתי
המחלקה ע"1 נמסרו הנתונים חולים. בבתי פוסה
הבריאות, במשרד ולס00יסנ1יקה רפואית לכלכלה

החולים. מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם
נתקבלו נפש חולי על הנתונים הנפש. בריאות
שירותי של ולסטטיסטיקה לאפידמיולוגיה מהיחידה
על מבוססים והם הבריאות, במשרד הנפש בריאות
לחולי ח1לים מבתי ושחרורים קבלות של חודשי דיווח
כלליים, חולים בבתי נפש לחולי וממחלקות נפש
הודעות היחידה מקבלת כן, כמו יום. חולי כולל
למוסד המתקבל או המשתחרר חולה כל על פרטניות
הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות אלו והודעות
המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים גם כלולים
במשרד ולס00י00יקה רפואית לכלכלה מהמחלקה

הבריאות.
לאפידמ המחלקה עיי נמסרו הנתונים חיסונים.
מהתחנות דיווחים סמך על הבריאות שבמשרד ■ולוגית
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם ל0יפול
(לא האוכלוסייה לכל מתיחסים הנתונים הנפתיות.

ירושלים). מזרח כולל
הודעות על מבוססים הנתונים זיהומיות. מחלות
מקרי על הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים
אינן ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מחלות
המחלה בחומרת קשורה השלמות ומידת שלמות
לא ושחפת מלריה מין, (מחלות הביקורת ובאפשרות

בסיכום). נכללו
למחלות המחלקה ע"1 נמסרו הנתונים שחפת.
הודעות על ומבוססים הבריא1ת במשרד ממושכות
לרופא שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרסי,

חישוב שיסות
שיעורים, מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אם (אלא ממוצעת אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו
האוכלוסייה כוללת ,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן

בכוח. עולים

המיטות: תפוסת אחוז
בפועל אשפוז ימי

* 100
המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי

בתקן המאושרות

ממוצעת: שהייה
חולים של שהייה ימי סה''כ

הנידונה בשנה מהמחלקה שיצאו
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מהמחלקה שיצאו חולים סה"כ
בריאות

ודיווחים מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
הבנייה וחברות והשיכון הבינוי סשרד של ישירים

בנייה. וגמר התחלות שטח על הגדולות
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות 0.4קרי

לסטטיסטיקה. המרכזית
המחלקה פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .5
הבריאות. במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

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 מופיעות מוות

הגדרות
המיטות. סוג לפי נקבע חולים: בית סוג

ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות
מוסדות. בין העברות או למחלקה

מיטה סוג
למחלת מחלקה כוללות כלליות מחלקות
נכללת ואילך 1988 משנת .1987 עד הנסן

ממושכות. במחלות המחלקה
ריאות, מחלקות כוללת: פנימית מחלקה
השתלת המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, כליות, לב,

מוגדרות. בלתי ומחלות ומין עור עצם, מוח
נמרץ טיפול גם כולל כללי נמרץ טיפול

נשימתי.
ילדים. נמרץ טיפול גם כולל ילדים

פה כירורגיית גם כוללת כללית כירורגיה
דם. כלי וכירורג"ת ולסת

גריאטריה שחפת, כולל:  ממושכות מחלות
ואונקולוגית נפש תשוש' וסיעודית) (שיקומית

סיעודית.
בתי את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
שקדמה בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים

הדיווח. 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
הבאים חולים נפש: לחולי בבי''ח יום חולי
למשך בשבוע, ימים למספר לפחות נפשי לטיפול

היום. כל למשך או ביום שעות מספר
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
ושעלת) צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי: באורח
כלל (בדרך ס"בין שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון
החיים בשנת מוחלש חי וירוס של האבלות שלוש
השנייה החיים שנת בתחילת דחף וחיסון הראשונה
חצבת נגד וחיסון הראשונה), החיים שנת בסוף או



בדיווח המקרים מספר

הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר

(אחוזים) בחיסונים הדיווח כיסוי
השנוור,: בשנה הראשונה: בשנה

עליהם שדווח המקרים 100/מספר * 100
הדיווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 814
בית משק וניהול דיור תנאי א.

מידבקות מחלות של ססםיסס"ם לוחות 826
19811985 נבחרות

1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 840
ומעלה 60 בני של נבחרים מאפינים ב.
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 868
בריאות בשירותי ושימוש בריאות ג.

תמותת של דמוגרפ"םחברת"ם מאפיינים 910
19811984 נתוני בסיס על תינוקות

19871989 מוות סיבות 923
1987 אשפוזים של אבחנתית ס00יס0יקה 941

;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14
1952

בישראל אמהות ותמותת פרינסלית תמותה 75
19501954

1961 עד 1958 בישראל מסר0ן התמותה 174
בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

19501967
19501972 תינוקות ופסירות מת לידות 453

19721976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
הדמוגרפיים המאפיינים של ס00יס0י ניתוח 659

1976 החולים קופות מבו0חי של
1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717

HEALTH



NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH
NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH, BY TYPE OF
EXPENDITURE AND SERVICE
Budget years, unless otherwise stated

לבריאות לאומית הוצאה
לבריאות, לאומית הוצאה

הוצאה סוג לפי
ושירות

אחרת צוין בן אם אלא תקציב, שנות
שוטפת Currentהוצאה expenditure

הוצאה
לאומית

לבחאותבנכסיםתרופות21בתיציבוריותמינהל
כולל עי'D'NDn'רפואת'חוליםורפ1אהממשלתיסך כאחוזקבועיםשנקנו
GrandסךGovernפרטייםשינייםומחקרמונעתnj '17wr<Fixedמהתל"ג
totalהכלmentPublicHospitalsDental1Pirvate1Medicines1■2capitalNational

Totaladminclinicsandcarephysibought byformaexpenditure
istrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas Jo of
medicineGNP

שוטפיםמיליוני במחירים ,nK1NIS million, at current prices
19908,0447,646652,6213,277961393329398

י**אחוזים .Percents
1962/63100.094.12.938.335.37142.95.95.5
1965/66100.091.71.738.435.03.33.38.35.9
1970/71100.089.51.035.235.29.53.84.810.55.4
1975/76100.082.61.028.633.911.53.14.517.46.0
1980/81100.094.11.029.944.511.92.64.25.96.9
1981/82100.093.80.830.343.012.33.14.36.26.9
1982/83100.093.30.729.742.012.73.54.76.76.9
1983/84100.093.20.729.840.712.83.95.36.86.9
1984/85100.093.50.832.141.910.83.04.96.57.2
31984/85100.094.00.932.243.610.02.84.56.07.5
1985/86100.095.10.832.542.711.03.44.74.96.8
1986/87100.095.70.832.241.712.04.14.94.37.0
1987/88100.094.31.030.840.312.74.55.05.77.3
1988/89100.095.01.031.840.512.54.74.55.07.6
1989/90100.094.70.932.740.112.24.64.25.37.9

לו nCalendarשנות years
1990100.095.10.832.640.712.04.94.14.97.8
*1991100.095.34.77.5

41986/87מיליוני במחיר" NISשיח, million, at 1986/87 prices"
1970/711,4461,307215155511454640131
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
1986/873,2243,087271,0351,347386133159137
1987/883,4503,251321,0791,401420145174199
1988/893,5453,352331,1421,424431148174193
1989/903,7863,562341,2411,508446153180224
1990/913,9293,704341,2821,555467174192225

ל nCalendarשנות years
19903,7713,556331,2261,487455168187275
19913,9483,735273

1 Estimates of low reliability.
2 Including medical equipment.
3 Compairng the data over the period of time, changes in defi

nitions in the year 1984/85 should be taken into account  see
introduction.

4 Asa result of the chaining. the groups do not add up to the total
 see introduction.

נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 1

רפואיים. מכשירים פולל 2
בשנת בהגדרות שינויים בחשב1ן להביא יש זמן לאורך הנתונים בהשוואת 3

מבוא. ראה  1984/85
מבוא. ראה  הכל לסך מסתכמות הקבוצות אין השרשור, בגלל 4
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NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH, BY OPERATING
SECTOR, TYPE OF
EXPENDITURE AND SERVICE
At current prices

לבריאות, לאומית הוצאה
מבצע, סקטור לפי
ושירות הוצאה סוג

שוטפים במחירים

השירות סונ לפי
By type of
service

By operating sector 1990 מבצע סקסור לפי

אחרים nnoin
כוונתsi7/ממשלה ללא

מקומיותסר אחררווחn/'ורשויות
GovernmentSickOtherOtherהכל1989/901990

Totaland localfundsnonprofit
authoritiesinstitutions

nnuלו nCalendarשנת year
תקציב
Budget
year

n"e!millionNISמיליוני
גולל 6,9148,0448,0443,371סך 1,7501,0341,889GRAND TOTAL

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0100.041.9סך 21.812.823.5GRAND TOTAL
 שוטפת הוצאה

הכל סל
94.795.1100.042.3 21.711.324.7Current expenditure 

total
ממשלתי Government__0.90.8100.0100.0מינהל

administration
ציבוריות 32.732.6100.080.9מרפאות 12.56.6_Public clinics and
מונעת preventiveורפואה medicine
ומחקר חולים בתי

הכל סך 

40.140.7100.031.4 38.320.79.6Hospitals and research
 total

כלליים חולים 30.130.4100.036.9בתי 38.818.75.6General hospitals
לחולי חולים 3.83.9100.013.1בתי 62.94.219.8Hospitals for the

mentallyנפש ill

למחלות חולים 5.15.3100.016.2בתי 24.736.023.1Hospitals for the chronicallyממושכות ill

החלמה 0.30.3100.034.665.4Convalescentכתי homes
0.80.8100.011.388.7Research1מחקרי

שיניים2 12.212.0100.09.1רפואת 1.11.188.7Dental care2
פרסיים' 4.64.9100.0100.0Privateרופאים physicians2

ומכשירים 4.24.1100.0100.0Medicinesתרופות and medica שנקנו equipmentרפואיים bought בית2 משקי byעיי households2
בנכסים השקעה

הכל 0ך  קבועים
5.34.9100.033.7 23.642.50.2Fixedcapital

formation  total
חולים 3.53.7100.021.9בתי 26551.6Hospitals
1.81.2100.070.8מרפאות 14.613.61.0Clinics

1 Expenditure of special research units associatedwith hospitals.
2 Estimates of low reliability.

התולים. בתי ליד מיוחדות מחקר יחידות הוצאות
נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 2
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NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH AND ITS FINANCING, BY
SECTOR
At current prices

לבריאות לאומית הוצאה
סקטור לפי ומימונה,

שוטפים במחירים

מבצע סקנוור Byלפי operating sector'מסמן סקטוו Byלפי financing sector1

אחרים וישויותמוסדות ולאממשלה אחר
הכ> סקוסיןתסך rwmvרווחק1פות כוונת ביתמקו0י1ת0והכלאחרללא ywr<*ידוע

TotalGovernmentחוליםOtherOtherTotalGovernmentHouseOther
and localSicknonprofitand localholdsand not
authoirtiesfundsinstitutionsauthoirtiesknown2

n1u .itr'Drrei 'j/'t'o
NIS millionאחוזיםPercentsMIS millionאחוזיםPercents

Budgetתקציבשנוח years
1980/819100.027.141.011.520.4958.9 100.0
1983/84137100.023.140.612.124.213752.3 100.0
1984/85736100.022.045.012.620.473650.9 100.0
31984/85800100.024.144.612518.875052.0 100.031.916.1
1985/862,236100.023.643.412.220.82,08753.7 100.038.97.4
1986/873,224100.022.742.312.322.73,01053.2 100.045.31.5
1987/884,296100.022.441.212.124.34,02349.5 100.047.62.9
1988/895,404100.022.141.512.224.25,08449.6 100.047.92.5
1989/906,914100.021.542.612.423.56,52646.3 100.046.96.8

nnvjלוווCalendar years
19908,044100.021.841.912.923.47,60446.6 100.046.96.5
.199110,003100.021.942.013.123.09,47046.7 100.046.86.5

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 Including deficit of the sick funds and ot other nonprofit institu

tions and financing from unknown source.
3 For changes in definitions  see introduction.

לבלאי. תתשיכית ה1צאה כולל לא 1

רווח כוונת ללא אחרים מוסחת ושל החולים קופות של גירעונות כולל 2

ידוע. לא 1מימ1ן
מבוא. ראה  בהגדרות שינויים בדבר 3

AVERAGE CURRENT COST PER
DAY OF HOSPITALIZATION

At current prices

ממוצעת שוטפת על1\ז
אשפוז ליום

שוטפים במחירים

חולים Hospitalsבתי

הכל נפשכללייםסך למחלותלחולי
GeneralMentalTWjVjiTjJj\3\6ד

Chronic

n1u
NIS;n'TinIndices;

all hospitals = 100.0 = החולים בת בל
תקציב thvoyearsBudget

1988/89
החולים 232178.5כלבתי 100.037.342.1ALL HOSPITALS

תולים וקופת 178.8נומטלה' 127.450.662.6Government1 and Sick Fund
רווח כוונת ללא אחרים 161.9מוסדות 97.763.939.8Other nonprofit institutions

237.3אתר 34.218.626.6Other
1989/90

החולים 279177.3כלבת1 100.039.342.0ALL HOSPITALS
חולים וקופת 0175.9משלהי 128.553.765.2Government1 and Sick Fund

רווח כוונות ללא אחרים 0169.9וסרות 93.964.039.0Other nonprofit institutions
279.7אחו 35.318.427.3Other

לוח Calendarשנות years
1990

החולים בתי 325178.0כל 100.040.941.3ALL HOSPITALS
חולים וקופת 00178.2שלהי 130.555.3655Government1 and Sick Fund

רווח כוונת ללא אתרים 165.4נזוסדות 89.465.938.1Other nonprofit institutions
267.0אחר 36.219.727.0Other

1 Including local authorities.
717 niNnn
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EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS IN
HEALTH SERVICES1, BY SEX
AND MINOR BRANCHES

בשירותי מועסקים
מין לפי הבריאותי,

משבה וענף

מועסקים

כולל סך
Grand
Total

Thereof:

 גברים
הכל סך
Men
total

:GnnThereof:

 נשים
הכל סך

Women
total

:0Thereofהם;
בבתי
חולים

In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות

In public
clinics

בבתי
חולים

In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות

In public
clinics

בבתי

חולים
In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות

In public
clinics

סמל
Code858508518585085185850851

Thousandsאלפים
198063.836.519.320.612.34.743.224.214.6
198169.641.019.923.313.85.546.327.214.4
198271.440.720.423.513.95.147.926.815.3
198374.241.321.523.412.95.950.828.415.6
198477.744.122524.713.76.153.030.416.3
198579.544.223.925.314.06.254.230.217.7
2198682.847.724.825.014.75.957.833.018.9
198782.949.722.625.115.65.357.834.117.3
198882.949.623.325.815.66.357.134.017.0
198981.748.723.025.414.66.756.334.116.3
199088.250.924.026.414.56.761.836.417.3
199193.353.824.027.215.06.266.138.817.8
199294.553.324.129.415.85.865.137.518.3

Percents
33.8

31.1

31.9

30.7

30.8

32.7

32,7

29.9

29.8

29.0

28.0

26.9

28.1

59.722.8100.056.0

59.223.6100.058.7

59.121.7100.055.9
55.125.2100.055.9

55.524.7100.057.4

55.324.5100.055.7

58.823.6100.057.1

62.221.1100.059.0

60.524.4100.059.5

57.526.4100.060.6

54.925.4100.058.9
55.222.8100.058.7
53.719.7100.057.6

30.3100.0

28.6100.0

28.6100.0

29.0100.0

29.0100.0

30.1100.0

30.0100.0

27.3100.0

28.1100.0

28.2100.0

27.2100.0

25.7100.0

25.5100.0

אחוזים

57.2

58.9

57.0

55.7

56.8

55.6

57.6

60.0

59.8

59.6

57.7

57.7

56.4

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

1980

1981

1982

1983

1984

1985

21986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1 From data of Labour Force surveys in Israel; see explanations in
the introduction to Chapter 12.

2 As 01 1986 persons aged 15 and over.

12 לסרק במבוא הסברים ראה בישראל; ארם כוח סקר נתוני מתוך j
ומעלה. שנה ו 5 בני החלב1986 2

HEALTH 718



HEALTH SERVICES
HOSPITALS1, BY TYPE AND
OWNERSHIP

End of year

לפי חוליםי, בתי
ובעלות סוג

שנה סוף

בריאות שיחתי

ובעלות 19481950196019701980199019911992Typeםונ and ownership

הכל 6683133160144187192209TOTALסך
מוסד Typeסוג of institution

כללי 3650425039434646Generalנ1יפול care
993Tuberculosisשחפת

נפש 1921557241262626Mentalמחלות diseases
מ10>'\כות 23303558116118135Chronicמחלות diseases

Olp'B_336222Rehabilitation
Ownershipבעלות

720273335292929Governmentממשלה
22222Municipalgovernment___עיווניתממ^לתית
מקומיות 24411Localרשויות authorities

כללית רוולים 1012161614141414Generalקופת Workers' Sick Fund
34111111Hadassahהרסה
105Malbenמלבן

56897777Missionsמיסיונים
ציבוריים חולים 87102427646877Otherבתי nonprofit

hospitalsאחרים
פרטיים הולים 3130576957707179Privateבתי hospitals

1 Till 1970, incl. hospitals for mentally retarded.

ADMISSIONS TO HOSPITALS
BY TYPE OF BED

למפגרים. מוסדות כולל 1970 עד 1

חולים לבתי קבלות
מיסה סוג לפי

מיטה 1961196519701975198019901991.1992Typeסוג of bed

נ י Thousandsאלפ
כולל 0268.8498.8ך 402.9 319.5624.7827.9874.2930.1GRAND TOTAL

000,שיעוו population תושבים ל1,000 diRates per 1

כולל 122.6142.8סך 136.2 124.7160.0177.6177.1181.3GRAND TOTAL
 כלליות 114.9136.2מחלקות 129.2 117.2153.9171.0170.3174.3General care  total'

הכלי 0ך
21.530.5פנימית1 29.9 27.736.844.543.945.0Internal medicine1

אקוטית 1.3גריאטריה 0.91.62.12.12.0Acute geriatrics
0.71.0עצבים 0.9 0.71.41.82.02.2Neurology

0.8_אונקולוגיה 0.51.11.21.21.3Oncology
כללי' נמרץ 0.31.01.71.71.8General_טי9ול intensive care1
לב נמרץ 1.42.63.43.83.7Cardiac_טיפול intensive care

16.216.4ילדים' 17.4 17.119.917.517.216.7Pediatricsi
ביילוד מיוחד 00.40.7י9ול 0.6 0.52.02.32.22.3Neonatology
כללית' 16.516.2כירורגיה 17.1 15.818.925.726526.9General surgeryl
ילדים 2.01.93.33.13.4Pediatricכירורגית surgery

5.05.7אורטופדיה 5.2 4.26.67.06.97.3Orthopedics
1.53.2אורולוגיה 2.5 2.03.94.84.85.0Urology

0.80.8נוירוכירורגיה 1.0 0.81.01.01.01.0Neurosurgery
ולב חזה 0.50.7ניתוחי 0.7 0.40.81.41.82.3Cardiorespiratory surgery

פלסטית 0.81.2כירורגיה 1.1 0.81.41.61.51.4Plastic surgery
2.44.4עיניים 3.7 2.85.15.25.15.7Ophthalmology

גרון אוזן, 3.64.5אף, 3.6 2.64.84.34.44.7Ear, nose <$ throat
15.116.1נשים 15.3 15.117.416.215.916.1Gynaecology
24.729.9יולדות 285 26.225.825.925.325.7Obstetrics

נפש 3.64.3מחלות 4.1 3.93.63.03.03.0Mental diseases
ממושכות' 1.9מחלות 1.6 " 72.73.13.0Chronic diseases'

3.30.5שיקום 1.7 270.80.70.70.9Rehabilitation

1 See introduction (or definition 01wards. המחלקות. הגדרת כדבר מבוא ראה
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BED6 IN HOSPITALS, BY
OWNERSHIP AND TYPE OF BED

End of year

לפי חולים, בבתי מיסות
מיסה וסוג בעלות

שנה סוף
1992

מיטה Typeסוג of bed

מחלותמחלות
כוללבעלות 0ך

Grand totalכללית
nonw

Tubercu
as!

Mental
ממושכות
Chronic

שיקום
Rehabili

Ownership

Generallosisdiseasesdiseasestation

הכל 30,69512,7537,110סך 2310,326483TOTAL ממשלתי
עירוניממשלת'

חולים קופת
כללית

9,837
1,314
5,294

4,483
1,208
3,862

3,687 18

489 5

1,570
67
673

74
39
270

Government
Municipalgovernment
General Workers'

הדסה

מיסי1ן
ללא אחרים מוסרות

879
635

5,600

817
531

1,250

20

125

14
104

4,153

28

72

Sick Fund
Hadassah
Missions
Other nonprofit

7,1366022,7893,745פרסי

hospitals
Private

BEDS IN HOSPITALS, BY TYPE
OF BED

End of year

חולים, בבתי niu'n
מיטה סוג לפי

שנה סוף

Type of bed .1992 I 1991 I 1990 I 1988 '1986 1985 1980 1975

GRAND TOTAL

GRAND TOTAL
General care2  total
Internal medicine2
Acute geriatrics
Neurology
Oncology
General intensive care2
Cardiac intensive care
Pediatrics2
Neonatology
General surgery2
Pediatric surgery
Otrhopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory
surgery

Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose, <S throat
Gynaecology
Obstetrics

Mental diseases
Chronic diseases2
Rehabilitation '

Beds
30,695 29,529
Rates per 1
5.91 5.85
2.45 2.47
0.65 0.62
0.09 0.10
0.05 0.05
0.04 0.03
0.03 0.03
0.04 0.04
0.21 0.22
0.08 0.08
0.35 0.38
0.04 0.04
0.17 0.17
0.09 0.09
0.03 0.03
0.05 0.05

29,094 27,975
,000 populat
6.04 6.23
2.63 2.69
0.64 0.68
0.09 0.09
0.05 0.05
0.04 0.04
0.03 0.03
0.04 0.04
0.23 0.26
0.09 0.09
0.37 0.39
0.04 0.04
0.18 0.18
0.10 0.10
0.03 0.04
0.04 0.04

27,427
ion o

6.33
2.75
0.70
0.09
0.05
0.04
0.03
0.04
0.28
0.08
0.39
0.04
0.18
0.11
0.04
0.04

27,554
תושבי .1

6.45
2.80
0.70
0.08
0.05
0.04
0.03
0.04
0.30
0.08
0.39
0.04
0.19
0.11
0.04
0.04

26,367
000 ל ם

6.73
2.95
0.77
0.09
0.04
0.05
0.02
0.03
0.33
0.08
0.43
0.04
0.19
0.11
0.03
0.04

0.03
0.08
0.06
0.13
0.26
1.37
1.99
0.09

0.03
0.08
0.06
0.13
0.26
1.41
1.87
0.10

0.03
0.09
0.06
0.13
0.27
1.48
1.93
0.10

0.03
0.10
0.07
0.15
0.28
1.65
1.79
0.11

0.03
0.10
0.07
0.15
0.30
1.77
1.69
0.11

0.03
0.11
0.07
0.15
0.30
1.83
1.69
0.12

0.03
0.13
0.08
0.16
0.30
2.18
1.43
0.16

מיטות
23,682
שיעורי

6.82
3.27
0.89
0.12
0.04
0.06
0.01
0.02
0.40
0.05
0.46
0.05
0.21
0.13
0.03
0.03

0.04
0.14
'0.08
0.16
0.34
2.35
0.99
0.16

כולל סך

כולל סך
הכל 0ך  כלליות1 מחלקות

פנימית2
אקוטית גריאטריה

עצבים
אונקולוגיה

כללי' נמרץ טיפול
לב נמרץ טיפול

ילדים2
ביילוד מיוחד טיפול
כללית' כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוחי

פלסטית כירורגית
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים
יולר1ת

נפש מחלות
ממושכות1 מחלות

שיקום

1 In 1gg6, a hospital with 215 beds was closed.
2 See introduction for definition of wards.

מיטות. 5ו2 ובו חולים בית נסגר 1986 בשנת
המחלקות. הגדרת בדבר מבוא ראה
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24.10
ותפוסת ממוצעת n"nu;

חולים, בבתי המיסות
מיטה סוג לפי

AVERAGE DURATION OF STAY
AND BED OCCUPANCY IN
HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 19651970198019851988199019911992Typeסוג of bed

החולים בתי את שעזבו מאושפזים של (אלפים) שהייה ■מי
Days of stay (thousands) of patients discharged from hospitals

כולל 5,1326,7038,8008,9198,7928,3718,6419,389GRANDסן TOTAL
כלליות מחלקות :2,6773,2123,8153,7983,5333,8303,8634,114Thereofמזה: general care

הכל סך  total
n"nt'1ru/y/nn'(Dn■)stay (days)1Average duration of

הכל2 0ך  כלליות 8.98.96.35.65.14.84.64.6Generalמחלקות care  total2
10.910.07.25.95.45.05.05.2Internalפנימית2 medicine2

אקוטית 21.717.313.514.216.014.615.0Acuteגריאטריה geriatrics
15.415.210.410.19.88.57.77.6Neurologyעצבים

19.626.011.211.69.89.48.47.7Oncologyאונקולוגיה
כללי2 נמרץ 5.54.84.74.64.54.4Generalטיפול intensive care2
לב2 נמרץ, 03.83.93.93.73.43.4Cardiacיפול intensive care2

10.19.15.44.94.04.03.83.9Pediatrics2ילדים2
ביילוד מיוחד 29.225.414.115.914.212.912.713.4Neonatologyניפול
כללית2 11.79.87.35.64.84.74.14.0Generalביוודגיה surgery2
ילדים 6.14.54.23.83.73.5Pediatricכירורגית surgery

14.214.29.58.68.27.87.47.3Orthopedicsאורטופדיה
16.615.19.88.37.36.35.85.6Urologyאורולוגית

15.814.610.811.111.99.79.19.4Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חזה 17.614.512.69.910.38.86.76.0Cardiorespiratoryניתוחי

surgery
פלסטית 10.59.37.97.46.75.35.15.7Plasticכירורגיה surgery

12.811.18.06.15.04.13.83.2Ophthalmologyעיניים
גרון אוז), אף, 8.77.05.04.84.64.03.93.6Ear, nose and throat

4.44.03.23.43.13.02.82.7Gynaecologyנשים
4.84.44.03.83.63.63.53.5Obstetricsיולדות

נפש 0152.7154.8233.2188.5226.6147.9128.6148.8Mentalחלוה diseases
כ/נ/ושכותי 69.4207.3190.0191.0185.6170.2184.0187.0Chronicמחלות diseases2

79.393.156.846.147.953.442.037.0Rehabilitationשיקום
ש0רם(אלפים).אשפוזימי חולים myכולל

dischargednot yetincl. patientsHospitalization days (thousands),
כולל 6,3697,2449,0309,0498,7879,4689,64910,113GRANDסך TOTAL

כלליות מרז7יק1ת :2,6963,2423,8663,8583,6063,8833,8974,168Thereofמזרי: general care
Occupancy(TinK■□)תסוסה (percents)

כולל 97.496.993.291.089.191.490.992.6GRANDסן TOTAL
הכלי סך  כלליות 94.892.489.889.983.489.187.391.2Generalמחלקות care  total2

*Sims95.795.193.893.188.894.394.498.4Internal medicine2
אקוטית nnowu95.282.482.585.096.990.491.5Acute geriatrics

104.3107.697.495.991.787.892.097.3Neurologyעצבים
93.888.973.979.179.790.695.092.3Oncologyאונקולוגיה

כללי2 נמרץ 72.074.570.876.477.180.1Generalנ1יפול intensive care2
לב נמרץ, 090.386.989.192.596.7100.4Cardiacיפול intensive care

93.787.286.284.276.182.479.484.0Pediatrics2ילדים2
כיילוד מיוחד 092.191.198.5103.7100.299.197.2104.3Neonatologyיפול
כללית2 91.784.587.585.178.185.781.181.7Generalכירורגיה surgery2
ילדים 90.388.386.988.477.678.5Pediatricכירורגית surgery

94.899.290.792.982.285.082.187.8Orthopedicsאורטופדיה
95.894.691.590.375.986.184.888.4Urologyאורולוגית

110.7110.885.988.485.081.183.792.1Neurosurgeryנוירוכירורניר,
ולב חזה 83.489.678.185.371.187.978.280.9Cardiorespiratoryניתוחי

surgery
פלסטית 94.296.293.993.971.376.772.680.8Plasticכירורגיה surgery

87.382.675.581.667.471.780.287.1Ophthalmologyעיניים
גרון אוזן, ,100.091.683.082.166.376.476.982.8Earאף, nose and throat

102.989.095.497.890.198.092.394.7Gynaecologyבשים
93.395.495.594.790.093.390.796.0Obstetricsיולדות

נ0שי 04.1104.595.191.086.189.489.389.5Mental/מחלות diseases2
0מושכות 88.595.492.592.894.295.796.796.0Chronicמחלות diseases

88.290.991.498.490.596.596.898.0Rehabilitationשיקום

1 Includes transfers between wards within hospital.
2 See introduction for definition of wards.

המוסד. כתוך מחלקות בין העברות כולל
המחלקות. הגדרת לגבי מבוא ראה

בריאות



HOSPITALIZATION DAYS,
BY TYPE OF BED

Rates per 1,000 population

אשפוז, .מי
מיסה סוג לפי

תושבים ל1,000 שיעורים

19751980198419851988199019911992

גולל 2,3042,1722,1702,1251,979.42,031.4,961.41,971.3GRANDסן TOTAL
הכלי כלליותסך 1,037.0997.0942.5911.3812.4833.2792.4812.4Generalמחלקות care  total1

281.7270.5249.8241.1219.7223.5209.1229.7Internalפנימית' medicinei
אקוטית 29.724.924.627.327.232.332.230.2Acuteגריאטריה geriatrics

14.915.318.517.615.915.715.316.1Neurologyעצבים
14.213.012.912.711.610.610.510.3Oncologyאונקולוגיה

כללי' נמרץ, 1.05.77.87.77.47.97.87.9Generalטיפול intensive care1
לב נמרץ 5.910.212.012.212.112.512.913.1Cardiacטיפול intensive care

128.5109.193.188.972.072.066.265.8Pediatrics1ילדים'
ביילוד מיוחד 16.028.633.131.331.031.229.731.1Neonatologyטיפול
כללית' 145.8140.0128.1121.7109.6116.1108.2106.3Generalכירורגיה surgery1
ילדים 37.011.79.19.710.312.211.111.7Pediatricכירורגית surgery

69.365.064.961.753.454.651.453.9Orthopedicsאורטופדיה
40.739.236.035.028.130.328.227.7Urologyאורולוגיה

10.910.610.811.010.810.19.59.9Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חזה 9.010.912.412.310.412.112.214.1Cardiorespiratoryניתוחי surgery

פלסטית 10.911.211.311.28.28.27.58.1Plasticכירורגיה surgery
42.238.633.832.124.423.524.324.8Ophthalmologyעיניים

גרון אוזן, ,25.424.322.421.116.517.316.617.1Earאף, nose, .£ throat
56.958.252.952.547.248.944.043.5Gynaecologyנשים '
118.1107.6107.6103.093.594.189.091.1Obstetricsיולדות

נפש 851.0721.0653.4623.3537.8496.4470.1452.6Mentalנוחלות diseases
ממושכות' 360.2400.3533.0550.0595.7667.3666.7672.6Chronicנוחלות diseases1

51.353.541.139.933.634.532.233.9Rehabilitationשיקום

1 See introduction for definition of wards.

PSYCHIATRIC CARE: BEDS,
INPATIENTS AND DAY PATIENTS

End of year

המחלקות. הגדרת בדבר מבוא ראה

מיסות, הנפש: בריאות
יום וחולי מאושפזים

שנה סוף

1992 1991 1990 1985 21980 1970 1966י 1958י

Beds
Places for day patients
Inpatients
Day patients
during the year

Admissions for
inpatient care3
 total

First admissions
Readmissions
Discharged3 (alive)
Deaths while in hospital

Beds
Places for day patients
Inpatients
Inpatients and day
patients
during the year

Admissions for
inpatient care3
 total
First admissions
Readmissions1
Discharged3 (alive)

Absolute numbers מוחלטים מספרים
7,036 7,015 7,074 7,883 8,598 7,184 6,306 4 343
1,167 1,135 1,136 1,053 782
6,867 6,909 6,877 7,780 8,678 8,038 7,198 4,188
1,930 1,689 1,616 1,116 1,005 303

13,736 13,173 12,219 12,394 12,626 10,577 8,690 4,619

3,517 3,558 3,293 3,485 4,548 . . 3,724 2,593
10,219 9,615 8,926 8,909 8,078 . . 4,966 2,026
13,468 12,777 11,893 12,542 12,189 10,074 8265 5400

266 236 254 324 424 262 225 111
Rates per 1,000 population תושבים ל1.000 שיעורים
1.4 1.4 1.5 1.8 2.2 2.4 2.4 2.1
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.3 1.4 1.4 1.8 2.2 2.7 2.7 2.1
1.7 1.7 1.8 2.1 2.5 2.8

2.7 2.7 2.6 2.9 3.3

1.20.80.70.70.7
2.12.11.91.92.0
3.12.92.52.62.6

3.6

3.4

3.3

1.4
1.9
3.1

2.3

21.3
21.0
2.7

מיטות
יום לרוול' מקומות

מאושפזים
יום חולי

השנה במשך
לאשפוז3 קבלות

הכל סך 

ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

נפטרים) כולל (לא שוחררו3
חולים בבית נפטרו

מיטות
יום לחולי מקומות

מאושפזים
וחולי מאושפזים

יום

השנה במשך
לאשפוז3 קבלות

הכל סך 

ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

נפטרים) כולל (לא שוחררו3

1 The data on first admissions are based on special surveys.
2 The data on first admissions are based on estimates.
3 Excluding transfers between institutions.

מיוחדים. סקרים על מבוססים ראשונות קבלות על הנתונים 1

אומדנים. על מבוססים ראשונות קבלות על הנתונים 2
למוסד. ממוסד העברות כולל לא 3
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BIRTHS AND DEATHS IN
HOSPITALS

Percent of total births and of total deaths

בבתי ופטירות לידות
חולים

הפטירות ומכלל הלידות מכלל אחוזים

Year
Deaths

1 +
הגילים כל
All ages

Births

מת nrtr
Stillbirths

חי לידות
Live births

1960
1970
1980
1985
1990
1991

1950
1960
1970
1980
1985
1990
1991

Total population1
51.4
66.1
64.1
69.6
69.0
67.8

Jews
51.3
59.9
67.1
66.5
71.6
70.5
69.3

NonJews1

84.3
84.6
84.8
82.7
85.9
87.1

87.3
88.6
91.8
89.4
87.9
89.8
92.1

56.2
67.6
65.2
70.1
69.6
68.4

59.7
63.3
68.7
68.0
72.1
71.0
69.7

95.2
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0

92.1
97.3
99.9
100.0
100.0
100.0
100.0

האוכלס' בל
90.7
94.2
99.7
98.7
99.9
100.0
■הודים

94.8
99.4
100.0
100.0
99.4
100.0
100.0

לאיהוד"ם'

1960
1970
1980
1985
1990
1991

1950
1960
1970
1980
1985
1990
1991

196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
198098.8100.041.577.636.81980
198596.4100.051.973.947.71985
199099.7100.057.480.753.41990
199199.5100.056.880.852.81991

1 Including East Jerusalem, since 1973.

IMMUNIZATION OF
CHILDREN IN THE FIRST AND
SECOND YEAR OF LIFE

ב1973. החל ירושלים. מזרה כולל 1

בשנות ילדים חיסון
הראשונה חייהם

והשנייה

הדיו1ח כיסוי

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז
Percent immunized children per 100 reported

הדיווח שנת
Year of

(אחוזים)
Coverage

of
ב.ק.ג.

שחפת נגדנגד

'vftmn
Tirplex vaccine1

ילדים' שיתוק נגד
Against poliomyelitis1

חצבת נגד
reportingreporting

)percentages)
B.C.G.
against

tuberculosis

אבעבועות
Against
smallpox

של\0ו
זריקות

3 injections

דחף זריקת
Booster
dose3 feedings

האכלה
רביעית

4th feeding

Against
measles

During first year of life
29

58 22
12 8
1 3

4
7
7

87
91
90
85
81
88
89

90
91
90
84
80
88
89

78
74
2
14

החי הראשוניבשנת a.
19658368
19708676
19758775
19808375
198589_
199092_

199190
השנייה החיים lire<naבשנת year orDuring sec(

י196574 _9485__

197081_1148846624
1975798148658178
19808223107788181
198589_57857985
19909048658591
199188585838894

1 Data on Triplex vaccine and vaccine against poliomyelitis do זסח
cover the Hadera and Ramla subdistricts from 1980 till 1988,
since then the quadruplex immunization substituted the triplex
vaccine and the vaccine against poliomyelitis.

את כוללים אינם ילחם שיתוק נגד והחיסון המשולש החיסון על הנתונים
החיסון תוכנית הופעלה שלגביהן ,1988 עד מ1980 ורמלה חדרה נפות

ילדים. שיתוק נגר והחיסון המשולש החיסון במקום המרובע
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MORBIDITY AND HOSPITALIZATION
NEWLY REPORTED CASES
OF ACTIVE TUBERCULOSIS,
BY LOCALIZATION AND AGE

של חדשים מקרים
לפי פעילה, שחפת
וגיל המחלה איתור

ואשפוז תחלואה

1992

yinn nonu
הכלגיל Ageלריאותשחפתסך

TotalריאותExtrapul
Pulmonaryrnonary

Absolute numbers מוחלטים מספרים
ה3ל 35128764TOTALסן

042419504
51425205514
1529625391529
3044655693044
45647863154564
65+97762165+

1,0001 DniV'VI
1,000 populationRates per

הכל 6.95.61.2TOTALסן

044.53.6(0.9)04
5142.52.0(0.5)514
15294.84.1(0.7)1529
30446.35.4(0.9)3044
456410.08.11.94564
65+20.315.94.465+

SELECTED INFECTIOUS
DISEASES

Rates per 100,000 population

נבחרות

תושבים ל100,000 שיעורים

195019601970198019851989199019911992Diseaseמחלה

Cholera___6__כוליות
1321100Diphtheriaקומת

210157443Brucellosisברוצלוזיס
בצילוית ,771129222332012412485164Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבר ,901314810410754573526Hepatitisדלקת viral

מוח 225611111Acuteרלקת encephalitis
המוח קרום 811112111Meningococcalדלקת
מנינגוקוקוס meningitisע1
ומים מזון 65865817416243020Foodי11הועלת / water poisoning

1,2152829567115211Measles2חצבתי
(אנדמ1) בהוות 4874110000Typhusטיפוס (endemic)

הבטן 56169371111Typhoidטיפוס fever
81110000Leptospirosisלפטוספיווזיס

4921000000Paratyphoidפוטיפוס fever
2100000Tetanusצפדת

חוזות 23000000Relapsingקדחת fever
1049527Scarletשנית fever

4992158116412Pertussis2שעלת2
ילדים 12720000Poliomyelitisשיתוק

הנוכש החיסוני הכשל 11110AIDSתסמונת

1 Outbreaks include Jews only (see introduction^
2 See introduction.

מבוא). (ראה בלבד יהודים כוללות ni'mDnn
מבוא. ראה
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NEWLY REPORTED CASES OF
MALIGNANT NEOPLASMS AT
SELECTED SITES, BY SEX
AND AGE

שאתות של חדשים מקרים
במיקומים ממאירות
וגיל מין לפי נבחרים,

1988

הכל Ageגילסך
ומ*7!ום Sexכזיו and site

Total01415242534354445545564657475+

loonנווחלנו Absolute■םם numbers
הכל סך  4,87894831242323989881,3861,573MALESזכחם TOTAL

:Thereofמזה:
280210265184107Stomachקינה

וחלחולת נ0 0862162460151273347Colonעי and rectum
51361167187155Lung_588ריאה
122425Breast_16שר

1651160248Prostate_466ערכזונית
\twt\ n'mo^K)460141230106148159Bladder

ממאירה rorarrj'}2692518132932535148Malignant lymphoma
188231791012284643Leukaemiaלאוקמיה

הכל סן  5,28788742035046701,1101,3371,301FEMALESנקמת  TOTAL
:Thereofמזר.:

11410294578Stomach_168קינה
וחלחולת ג0 462557155232252Colon_731מעי and rectum

14622556078Lung_226ויאה

457248316310309230Breast_1,474שד
הרחם 2152726826434Corpusנוף uteri

28541132443886646Ovaryשחלה
השתן 12612311274735Bladderשלפוחית

ממאירה 2701216262828506248Malignantלימפומה iymphoma
144172648253349Leukaemiaלאוקמיה

ל000שיעוו תושבים■ם 1oo,jopulationRates per 100,000
הכל סן  220132138842386971,2952,092MALESזגוים TOTAL

:Thereofמזה:
134163679142Stomachקינה

וחלחולת גס 936107255461Colon(2)_39מעי and rectum
537118175206Lung(2)_27ריאה
Breast(7)1שד

36150330Prostate(4)_21ערמונית
השתן 2141875138211Bladderשלפוחית

ממאירה 123541119374864Malignantלימפומה lymphoma
47204357Leukaemia(3)834לאוקמיה

הכל סן . 2371320631793826631,0621,477FEMALESנקבות TOTAL
:Thereofמ1ה:

86173689Stomachקינה
וחלתולת ג0 93293184286Colon(2)33מעי and rectum

13334889Lung(2)10ריאה
1888180185245261Breast_66שד

הרחם 15495139Corpus(2)10גוף uteri
134925535252Ovaryשחלה

השתן 66163740Bladderשלפוחית
ממאירה 122481016304954Malignantלימפומה lymphoma

152656Leukaemia(5)(2)62לאוקמיה
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וסעד רווחה

ממוצע הינו השנתי הנתון ואילך, זה ממועד הנקובה.
מענק פגיעה, בדמי בלוח. הנקובה השנה של חודשי
הנפשות במספר וכן אבסלה ובדמי לידה ודמי לידה
מקבלי סך הינו השנתי הנתון  הכנסה בהבטחת

הנסקרת. השנה במשך הגמלה
להבטחת גמלאות קיום: להבטחת גמלאות
הכנסה לנעדרי שמשלמים לקיום, מינימלית הכנסה
שפרנסתם או לאומי) לבי0וח המוסד לגמלאות (פרם

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה

ושאירים ץקנה
ב1 (החל הלאומי הביטוח חוק לפי זקנה קצבת
 זקנה לגיל בהגיעו למבוטח משולמת (1957 באפריל
את משלמים מסוימים (בתנאים לאשה ו65 לגבר 70
160/0 הינו ליחיד הקצבה גובה קודם). שנים 5 הקצבה
הלאומי) הביטוח בחוק (כמוגדר הממוצע מהשכר
התוספת חוק. לפי הממוצע מהשכר 240/0 ולזוג
חוק לפי מהשכר 50/0 היא הזקנה בקצבת לילדים
הראשונים הילדים משני אחד כל עבור משולמת והיא
קצבאות מקבלים אלה שילדים בכך בהתחשב בלבד,
ילדים בגין התוספת ילדים. ענף במסגרת לילדים

ילד. לכל 7.50/0 היא זו לתוספת הזכאים לשאירים
ותק תוספות משולמות הבסיסית לקצבה נוסף
התנאים שמתמלאים בתנאי פרישה דחיית ותוספות

המזכים.
באפריל ב1 (החל חוק לפי שאירים קצבת
פטירת לאחר מבוטח, של לאלמן/ה משלמים (1955
ילדים עם אלמנה לפחות. שנה מבוטח שהיה מבוסח
לקצבה  ילדים ללא ואלמנה שאירים, לקצבת זכאית
הקצבה גובה וכדי). הכנסה (גיל, מסוימים כללים לפי

לעיל. מפורט
זוהי ה. הכנס הבטחת חוק לפי הכנסה השלמת
שאין קצבה, למקבלי הניתנת לאגב"תית תוספת
170/0 על או 130/0 על העולה אחרת הכנסה להם
בחוק. המוגדרים לתנאים בכפוף הממוצע, מהשכר
הסוציאלית ההטבה במקום באה זו הכנסה השלמת
לתוקפו נכנס בו מועד ,1982 בינואר 1 ה עד ששולמה

להלן). (ראה הכנסה הבטחת רווק
 הלאומי הביטוח חוק לפי לא גמלאות
פי על לקצבה זכאים שאינם ושאירים לקשישים
לאומי לביטוח המוסד משלם הלאומי, הביטוח חוק
זו אוכלוסייה הממשלה. ידי על הממומנות קצבאות

חדשים. עולים בעיקר כוללת

נכות
1974 באפריל לראשונה הופעל כללית נכות וווק
קודמים נכים לגבי 1975 ובאפריל חדשים, נכים לגבי
1984 באפריל .(1.4.1970 לפני לנכים שהיו (מי
הוכנסו וכן לקודם חדש נכה בין ההבחנה בו0לה

נוספים: תיקונים מספר
שכתוצאה למבוטח משולמת כללית נכות קצבת
מתאונה ממחלה, הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי

מאלה: אחד בו מתקיים מלידה ממום או

לאומי ביטוח
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 שהכשילו 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 ח"בת שהמדינה אחרות וקבוצות

בעבורם.
לשלם שחייב ממי שניגבו ביטוח דמי גבייה:
לפי אחרים בעד בתשלום שחייב ומי עצמו בעד

הלאומי. הביטוח חוק
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
ושמממנים הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים
כוללות הגמלאות שנגבו. הביטוח מדמי אותם
(דמי שכר מחליפות גמלאות וכן מענקים קצבאות,

וכדי). מילואים תגמול לידה,
תקציב. שנות לפי הם 1991 מרס עד הנתונים
קלנדריות. כספים לשנות הם הנתונים ב1992 החל
דצמבר,  אפריל לחודשים הם 1991 ל הנתונים

קלנדריות. כספים לשנות המעבר בעקבות
גמלה. הזכאיםהמקבלים מספר גמלאות: מקבלי
או כ"תלו"ם", המוגדרים ילדים ו/או זוג בני כולל לא

נלוים.
המקבל הזכאי את הכולל המספר נפשות: מספר

.(18 גיל עד וילדים זוג (בני בו התלויים ואת גמלה
ומספר גמלאות מקבלי של השנתי הנתון
זקנה, גמלאות מקבלי על הנתונים ,1977 עד נפשות.
 וילדים מזונות מעבודה, נכות כללית, נכות שאירים,
השנה של אפריל בחודש הגמלאות מקבלי של הם
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לנפגע, חודשית קצבה צמיתה: נכות קצבת
צמיתה נכות קצבת 1מעלה. מ200/0 נכות! שדרגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 750/0 ערכה 1000/0 נכות קצבת 0/"00ו.
תחושב יחסית נכות קצבת הנכה. של הרבעשנת1

המלאה. הנכות מקצבת היחסי כחלק
שנהרג מבוסח לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפרנסתם. בו תלויים ושהיו בעבודה פגיעה עקב
באחוזים המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה

המלאה. הנכות קצבת מתוך
שאינם עבודה, לנפגעי נוספים תשלומים קיימים
המוסד בפרסומי נמצא פירוסם בלוחות. מופיעים

לאומי. לביטוח
 שכירים לגבי עבודה לנפגעי החוק תחולת

מ1957.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות
עיקריות: גמלאות מספר מעניק אימהות בינווח

ציוד לרכישת מיועד יולדת. לכל  לידה מענק .1
הנולד. לרך ראשוני

ילדים משני יותר של בלידות לידה. קצבת .2
חודשים. ששה במשך לידה קצבת משלמים

ישירות לידה, כל עבור משלמים אשפוז מענק .3
כמו האשפוז. הוצאות לכיסוי החולים, לבית
בהוצאות לאומי לביטוח המוסד משתתף כן
רב במרחק הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה

החולים. מבית
או שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי .4
דמי שבועות. 12 או 6 של לתקופה עצמאית
היולדת של הממוצע משכרה 750/0 הם הלידה
שקדמו החודשים בשלושת ביםוח בדמי החייב

לידה. לחופשת ליציאתה
. אשר עובדת, למבו0חת היריון לשמירת גימלה .5
להפסיק נאלצת בהיריון הקשורות נסיבות עקב
מקבלת ואינה יום 30 על העולה לתקופה לעבוד
אחר. גורם מכל או ממעבידה תשלום כך על

מזונות דמי
נכנס מזונות תשלום הבטחת  המז1נות חוק

.1972 באוקטובר ב1 לתוקפו
ניתן למזונות דין שפסק מי מזונות: לדמי זכאי

לזכותו.
דין שפסק מי מזונות: דמי בתשלום חייב

לחובתו. ניתן למזונות
לפועל הוצאה מהליכי האשה את משחרר החוק
ובאופן במקביל לאומי, לבי0וח המוסד על ומטיל
את החייב מן לגבות לאישה, בתשלום מותנה בלתי

הדין. לפסק בהתאם ממנו, המגיע הסכום מלוא
האוצר. ידי על ממומנים מזונות לדמי התשלומים
אך הדין, בפסק שנקבעו כפי הם התשלום שיעורי
מזונות. לדמי בתקנות שנקבעו מהסכומים יותר לא
לפי הגמלה סכומי הם התקנות לפי התשלום שיעורי

המוגדל. בשיעור הכנסה הבסחת חוק

ילדים קצבת
כל בגין ילדים קצבת משולמת ,1975 ביולי החל
ידי על ישירות שנה, 18 לו מלאו ש0רם בישראל ילד

לאומי. לביסוח המוסד

ממשלח או מעבודה להשתכר כושר לו אין .1
מהשכר ל250/0 השווה סכום משתכר ואינו יד

הממוצע.
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. 400/0 של רפואית בנכות
הכושר לה אין מליקוי שכתוצאה בית, עקרת
שכושרה או הבית, במשק המקובלות הפעולות לבצע
לקצבת היא אף זכאית יותר, או ב500/0 צומצם
500/0 של רפואית נכות בקיום מותנית הזכאות נכות.

לפחות.
שאושרה לנכה משולמת המלאה הנכות קצבת
הקצבה גובה ומעלה. 750/0 של איכושר דרגת לו
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
ויותר. שנה חצי לו שמלאו למי משולמת הגמלה גילו.

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
הן הקצבה רמות בזולת. הנכה של תלותו לדרגת

מלאה. יחיד מקצבת ר1500/0 1000/0,500/0
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 רשיון בעל והוא מ400/0 גבוהה נכותו
בעל ואינו מ600/0 נכותו שדרגת בניידות ולמוגבל

תוקף. בר נהיגה רשיון
מותאמות החודשית והקצבה העומדת ההלוואה
לאחוז בהתאם לו זכאי שהמוגבל הרכב, לגודל

תוקף. בר נהיגה רישיון בעל ולהיותו מוגבלותו
של ובעיבודים בקבצים שינויים חלו ,1991 ב
את מבטא ילדים" עם "מקבלים כללית. נכות קצבת
אין ולכן ילדים, עבור תלויים תוספת המקבלים מספר

קודמות. לשנים נתונים להשוות

עבודה נפגעי
לו שאירעה למבוטח מקנה עבורה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבודה פגיעה

הלאומי: הביטוח
ונעדר בעבודה שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי
על עולה ואינה יומיים על העולה תקופה במשך
משכרו כ750/0 מחושבים ליום פגיעה דמי יום. 182
שקדמו החודשים בשלושת הנפגע של הממוצע
עד ומשולמים אלה, ימים ב90 מחולק לפגיעה,

בחוק. הקבוע למקסימום
וסעד רווחה



מהשיעור ב250/0 גבוה המוגדל השיעור הראשונים.
ולאלמנות לקשישים בעיקר משולם הוא התיל.
וכן חוק פי על ושאירים זקנה לקצבאות הזכאים
שנתיים בתום הרגיל לשיעור הזכאים אחרים לגמלאים
חדהוריות, משפחות גם לאחרונה, לגמלה. לזכאותם
,"1992 חדהוריות "משפחות בחוק הגדרתן לפי

זכאותן. היווצרות מיום מוגדל לשיעור זכאיות

סיעוד
בחודש החל בהדרגה מופעל סיעוד ביםוח חוק
החוק כספי נועדו הראשונות בשנתיים 986ו. אפריל
מאושפזים מספר להגדלת סיעוד, שירותי לפיתוח
באפריל הקהילתיים. השירותים ולהרחבת במוסדות
עיקרו שהיא האישית, הסיעוד גמלת הונהגה 1988

החוק. של
משולמת 1988 באפריל ב1 החל סיעוד. גמלת
מבוטח הלאומי. הבי0וח חוק מכוח הסיעוד גימלת
זקנה בבי0וח שמבוטח מי כל סיעוד בינ1וח חוק לפי
לביתה, מחוץ עובדת שאינה בית עקרת ושאירים,
מבוטחים שאינם חדשים עולים וכן בתקצבה אלמנה
בארץ. שהות חודשי 12 לאחר ושאירים זקנה בניסוח
65 מגיל וגבר 60 מגיל אישה הם לגמלה זכאים
יום היום פעולות רוב בביצוע הזולת בעזרת התלויים
לקשישים רק ניתנת הגמלה להשגחה. הזקוקים או
סיעודי במוסד המתגורר קשיש בקהילה. המתגוררים
החזקתו שעיקר אחר במוסד או סיעודית במחלקה או
לזכאים לקבלה. זכאי אינו ציבורית, קופה על היא בו
כאשר חריגים, במקרים סיעוד. שירותי ניתנים לגמלה
לקבל אדם זכאי מגוריהם, באזור זמינים שירותים אין

זמינים. שירותים "מצאו אשר עד כספית גמלה
בשיעור גמלה בסיסיות: גמלה רמות שתי יש
בשיעור וגמלה המלאה הנכות מקצבת 1000/0 של
למידת בהתאם המלאה, הנכות מקצבת של1500/0
ושיעורה לגמלה הזכות בזולת. הקשיש של תלותו

הכנסות. במבחן מותנים

מקורות
של והתכנון המחקר ממנהל נתקבלו הנתונים
סוגי על יותר מפורטים הסברים לאומי. לכיסוח המוסד
התקופתיים השינויים הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות,
בסקירות ברבעונים, בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם
של והתכנון המחקר מינהל שבעריכת השנתיות

ובהוצאתו. המו0ד

סעד
הסיכומים מתוך נתקבלו 25.67 בלוחות הנתונים
והרווחה. העבודה משרד של סעד תשלומי מרכז של

נקודת ערך לפי חושבה הקצבה ,1975 מיולי
במדד הגידול למלוא הצמודה הכנסה, במ0 זיכוי
(באוקסובר בשנה פעמיים והתעדכנה לצרכן המחירים
הקצבה נקודת התעדכנה 1981 מינואר ובאפריל).
וינואר). אוקסובר יולי, (באפריל, בשנה פעמים ארבע
הקצבה נקודת את מעדכנים ,1987 באפריל החל
שנה כל בראשית לצרכן המחירים מדד עליית במלוא
לכלל יוקר תוספת שמשלמים אימת וכל (ינואר)

במשק. השכירים
במשפחות הראשון הילד קצבת בוטלה 1985 ביולי
ראש שבהם למקרים פרס ילדים, 3 עד בהן שיש
לאומי. לביטוח מהמוסד מזכה גמלה קיבל המשפחה
הממוצע. השכר מן אחוז מ95 נמוכה שהכנסתו או
השני הילד קצבת גם בו0לה 1990 באוגוס0
את משלמים שוב 1993 במרס החל אלה. למשפחות
ללא ילד, כל עבור המשפחות, לכל הילדים קצבת

הכנסות. מבחן

אבסלה
תקופת שהשלים שכיר מובסל זכאי אבסלה לדמי
לא ועוד שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר אכשרה
דמי (לאשה). שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו
הממוצע השכר לפי יומי בסיס על מחושבים האבטלה
ככל אבטלתו. ערב החודשים בשלושת המובסל של
אחוז הם האבסלה דמי כן יותר, גבוה היה ששכרו

מהשכר. יותר נמוך
הבדל ללא זכאים, כוללים אבסלה דמי מקבלי

התשלום. את קיבלו שבעבורם החודשים במספר

הכנסה הבטחת
הב0חת חוק לתוקפו נכנס 1982 בינואר ב1
ההסבה תשלומי את אחידה במסגרת המשלב הכנסה,
את וכן ושאירים זקנה בענף שולמו אשר הסוציאלית
העבודה משרד ידי על בעבר ששולמו הסעד תמיכות

האוצר. ידי על ממומנים התשלומים והרווחה.
שמילא מי הוא הכנסה להבטחת לגמלה זכאי
ושעמד בחוק המפורטים הזכאות מתנאי אחד אחר
לתושבי מיועדת הגמלה עקרונית, ההכנסות. במבחן
ושאין עבודה להם הוצעה שלא ומעלה, 18 בני ישראל
לרמה מגיעה אינה שהכנסתם או קיום, מקור להם
שהחוק נסיבות עקב בחוק, המוגדרת המינימאלית
בתנאי הקלו שעה, בהוראת ב1992, בהן. מכיר

חדשים. לעולים הזכאות
השיעור גמלאות. של שיעורים שני מגדיר החוק
שנכללו העבודה בגיל לגמלאים בעיקר משלמים הרגיל
העבודה משרד ששילם הסעד תמיכות במסגרת בעבר
מן 200/0 על הוא עובד ליחיד הרגיל השיעור והרווחה.
הממוצע מהשכר 300/0 על  לזוג הממוצע, השכר
הילדים משני אחד כל עבור נוספים אחוזים וחמישה

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

WELFARE



NATIONAL INSURANCE
INSURED PERSONS AND
CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF
INSURED PERSONS

לפי וגבייה, מבוטחים
מבוטח סוג

לאומי ביסוח

Class of insured 1992 2IV XII
1991 1990/91. 1985/86 1980/81 1970/71 1960/61 1955/56

Insured persons (thousands) at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבו0חים

TOTAL

Employees

Selfemployed

Nonemployees and
not selfemployed

2,360 2,261 2,073 1,797 1,636 1,060 660 535

1,560 1,527 1,421 1,239 1,138 840 479 386

220 213 212 3180 199 160 142 120

580 521 440 378 299 60 39 29

הכל סך

שכירים אינם

עצמאים mm

Contribution4 (NIS thousand, at current prices) the whole year השנה כל שוטקים) במחירים n1u (אלפי גבייה"

TOTAL 510,894,653 57,149,713 57,607,863 2,239,548 9,470 99 11 4

Percents אחתים

הכל סן

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן

הכל 0ך  86.383.690.493.688.086.886.686.6Employeesשכירים  total

של 62.160.772.573.866.362.462.362.2Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.917.919.821.724.424.324.4Employeesחלקם share
השכירים

שכירים 13.776.49.66.412.013.213.413.4Nonemployeesשאינם

1 New series incl. new populations not previously included.
2 See introduction  The data.
3 The decrease in the number of selfemployed is due to

the sifting during the computerization of the cardfile non
employees.

4 Incl. contribution for civil defence levy, parallel tax, and
postprimary education levy.

5 Incl. indemnification of the treasury on account of reducing
labour costs.

לכן. קורם נכללו שלא חדשות אוכלוסיות הכוללת חדשה סידרה ו

נתונים.  מבוא ראה 2

כרססת מיחשוב בעת מהניסוי נובעת העצמאים במספר הירידה 3
הלאשכירים.

חינוך ולהיסל מקביל למס אזרחית. התגוננות להיטל גבייה כולל 4

עליסוד'.
עב1רה. עלויות הורדת חשבון על האוצר שיפוי כולל 5
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INCOME, EXPENDITURE AND
BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY
TYPE OF FINANCING1

הוצאות הכנסות,
לביטוח המוסד של ועודף

מימון1 סוג לפי לאומי,

1980/811985/861989/901990/91IV XII
2§19911992

לצרכן במחירים 'n'w 1tf21,734.2114.817.717.19.2"A change in consumer
הנקובה בתקופה pricesממוצע average of specified

שנה ממוצע periodלעומת as against average
בלוח' נקובה ofקודמת previous year specified

in the table2
(d>doiiu D<1'nn3) ne> ■1

current prices)NIS million (at
הכל סן  29.97,413.310,992.113,295.412,365.316,676.2INCOMEהכנסות  TOTAL
הלאומי הביטוח 28.36,849.09,834.511,871.211,017.014,344.5Toלענפי National Insurance

הכל קל branches  total
חוק לפי 7.21,515.94,791.65,567.95,226.57,979.3Fromמגבייה contribution by the

הלאומי Nationalהביטוח Insurance law
הממשלה 0.1380.11,344.81,307.21השתתפות ,084.92,119.5Government participation

החוק byלפי the law
הצמדה הפרשי ,21.04,953.03,698.14,996.14,705.64,245.7Interestריבית, linkage differentials

andושונות miscellaneous
הממשלה ,1.6564.31הקצבות 157.61,424.21,348.32,331.7Provision ofGovernment

היהודית andJewishוהסוכנות Agency to
noncontributoryלתשלומים
paymentsלאגב"ת"ם

הכל3 סך  8.72,482.07,351.99,009.77,773.312,249.4EXPENDITUREהוצאות  TOTAL3
הלאומי הביטוח חוק 7.11,917.76,194.37,585.56,425.09,917.7Byלפי the National Insurance

לאגב"ת"ם 1.6564.31,157.61,424.21,348.32,331.7תשלומים
law

Noncontributory
payments

שוטף Currentמאזן balance
על גבייה 0.1401.81,402.62,017.61,198.51,938.4Excessעודף of contributions

החוק לפי overגמלאות statutory benefits
הכנסות 21.24,931.33,640.24,285.74,592.04,426.8Excessעודף of income over
הוצאות expenditureעל

בסוף נכסים הכל 36.08,432.921,362.525,615.930,596.435,222.6Totalסך assets at end of
yearהשנה

D'TinKPercents
הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0INCOMEהכנסות  TOTAL
הלאומי הביטוח 94.592.489589.389.186.0Toלענפי National Insurance

הכל םך branches  total
חוק לפי 24.120.443.641.942.347.8Fromמנכ"ה contribution under the

הלאומי Nationalהביטוח Insurance law
הממשלה 0.35.112.29.88.812.7Governmentהשתתפות participation

חוק underלפי the law
הצמדה הפרשי ,70.166.833.737.638.025.5Interestריבית, linkage differential

andושונות miscellaneous
5.57.610.510.710.914.0Provisionofהקצבותהממשלה Government

היהודית andוהסוכנות Jewish Agency to
noncontributoryלאיגב"ת"ם
Paymentsלתשלומים

הכל3 סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL3
הלאומי הביטוח חוק 81.377.384.384.282.681.0Underלפי the National Insurance

law
18.722.715.715.817.419.0Non^contributoryתשלומים

גב"תים paymentsלא

1 Excl. civil defence levy.parallel tax and postprimary ח0ו031ו11)6
levy.

2 See introduction  The data.
3 Incl. administrative expenses.

עליסוד1. חינוך והיטל מקביל ,מס אזרחית התגוננות היטל כולל Ht 1

נתונים.  מבוא ראה 2
מינהל. הוצאות כולל 3
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INCOME1, EXPENDITURE2 AND
BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY
MAIN INSURANCE BRANCHES

ועודף הוצאות2 הכנסות1,
לאומי, לביסוח המוסד של
העיקריים הביטוי! ענפי לפי

ש" שוטפיםמיליוני1 במחירים ,nnis million, at current prices

ביטוח 1980/811985/861989/901990/91ענף
IV  XII
319921992Insuarnce branch

לצרכן במרויריס שינוי 4>י

הנקובה בתקופה ממוצע
שנה ממוצע לעומת
בל™3 נקובה קורסת

21,734.219.117.717.19.2"k change in consumer
prices average of specified
3eriod as against average
of previous year specified
n the table3

Old age and survivors
4,582.95,958.9Income
3,053.24,630.3Expenditure
1,529.71 ,328.6Excess of income

over expenditure
11,159.612,561.1Cumulative excess"

General disability
1,113.51,531.0Income
781.51,189.6Expenditure
332.1341.4Excess of income

over expenditure
1 81RP,2.164.2Cumulative excess"

4,848.2
3,368.4
1,479.8

3,735.6 2,813.1
2,766.0 1,011.4
969.6 1,801.7

9,467.7 6,969.4 3,179.9

1,187.6
887.9
299.7

1,009.7
769.7
240.0

Work injury (employees and self employed)
1,446.9 1,132.8

■519.5
297.0
2225

411.1

12.7
3.5
9.2

16.0

2.1
0.9
1.2

2.1

ושאירים זקנה
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטבר' עודף

כללית נכות
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטבר' עודף

Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess"
Maternity
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess"
Children
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess4
Unemployment
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess"

847.3
783.3
64.0

751.2
460.8
290.4

813.3
570.9
242.4

678.1 7255
436.5 120.0
241.6 6055

ועצמאים) (שכירים "בודה נפגעי

2,710.7 2,636.0 2,316.4 2,078.0 1,025.6

2.9
0.5
2.4

3.9

1.0314.9480.2587.3540.5690.0
0.5115.9363.4453.3405.8624.6
0.5199.1116.8134.1134.765.4

1,262.7 1,192.0 1,036.6 899.2 327.3 0.6

2.81,114.32,794.13,259.73,048.24,187.9
2.3565.81,455.01,669.61,450.12,202.4
0.5548.51,339.11,590.11,598.11,985.5

8,947.0 6,921.9 5,253.5 4,668.8 842.4 1.7

5.21,188.3783.7947.5831.2761.5
0.258.1476.0555.6486.7982.8
5.11,130.2307.0391.9344.5221.3

4,217.8 4,442.2 4,069.9 3,705.8 1,926.1 8.5

הכנסות
הוצאות

הכנ6ות עורף
הוצאות על
מצסבר' עודף

אימהות
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטבר' עודף

ילדים
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטבר* עודף

אבטלה
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטבר' עודף

מילואים שירות insuranceReserveביטוח service
880.91,700.9Income§2.8422.5982.6992.3הכנסות
0.9235.2719.5995.6661.5872.5Expenditureהוצאות

הכנסות 219.4828.4Excess§1.9187.3263.13.3עודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר4 934.41,804.5Cumulative§2.9346.3777.3710.7עודף excess"

Inci. collection from insured, government participation, interest and
linkage of investments.

2 Incl. administrative expenses.
3 See introduction  The data.
4 Assets at end of year.

השקעות. על והצמדה ריבית ממשלה, השתתפות ממבוטחים, גבייה כולל 1

מינהל. הוצאות כולל 2

נתונים.  מבוא ראה 3

השנה. בסוף נכסים. <
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RECIPIENTS OF PENSIONS

Monthly average

גימלאות ■Vnpn

לחודש ממוצע

הנמלה 1960/611970/711980/811985/861990/911IVסוג XII
§1991

1992Type of pension

ושאירים Oldזקנה age and
survivors

זקנה 62,241176,696343,359390,226450,829481,288499,785Oldקצבאות age and survivors
pensionsושאירים

נפשות' הכל 85,300245,900570,100641,900729,334752,673799,656Totalסך persons2
שאירים 7,32636,61976,05189,14597,79898,83899,653Survivorקצבת pension
זקנה 54,915140,077267,308301,081353,031382,450400,132Oldקצבת age pension

מקבלי סהכ :79,374155,516143,741143,588161,239169,925Thereofמהם: total receivers
הכנסה ofהשלמת income

supplement
Disabilityבבות

כללית נכות 34,68542,87162,13273,49274,63277,793Generalקצבת disability
נפשות2 הכל 117,578170,703202,103123,500129,136Totalסך persons2
נכה ילד 4,0375,7956,1267,184Benefitקצבת to disabled

child
שירותים 1,4194,6366,5206,8707,451Attendanceגמלת allowance

מיוחדים

ניירות 8,43210,60211,39611,77912,054Mobilityגמלת allowance
עבודה Workנפגעי injury
פגיעה* 77,04773,91356,92159,13950,08474,213Injuryרמי benefits4

צמיתה נכות 2,9587,5429,87211,75312,18312,690Permanentקצבת disability
pension

תלויים 1,4802,8593,2863,5203,5363,598Dependant'sנמלת pension
Maternity4אימהות4

לידה 49,92877,97897,307101,735107,72182,964103,815Maternityמענקי grants
לידה 13,11824,84339,78542,68843,55033,20743,660Maternityדמי allowances

מזונות Alimonyדמי
מזונות 4,1937,49412,91013,78014,617Alimonyדמי

נפשות' הכל 12,57924,48237,26841,34045,313Totalסך persons2
Children5ילדים'

קצבה 83,148862,3451,512,8711מקבלי ,287,4551,130,0311,010,5781,035,195Child allowances
המקבלות 39,945321משפחות ,058579,247531,283460,016388,588398,315Families receiving

childקצבה allowances
Unemployment6אבטלה*

אב0לה 37,00061,800145,197159,305209,047Unemploymentרמי benefit
הכנסה Incomeהבטחת support

הכנסה הבסחת 12,52024,56431,81834,51057,700Incomeדמי support benefits
נפשות2 הכל 95,042104,735107,354153,747Totalסך persons2

Longtermסיעוד care
גמלה לקבל 28,26132,11041,843Entitledזכאים to benefits

בפועלי שירותים 26,55930,28440,740Actuallyמקבלים receive services7

1 See introduction  The data.
2 Incl. also dependant persons; see introduction.
3 Figure for 1975.
4 No. of recipients in the surveyed period.
5 As of July 1985. .first child allowance" to families with 13 chil

dren was discontinued. To such families with low income of the
family 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.

6 Number of persons (not claims) who were unemployed and who
received unemployment benefit in the surveyed year.

7 Persons actually receiving services, as approved by the commis
sion and receive services. Rie remainder refuse to accept services
or receive benefits in cash.

נתונים.  מבוא ראה
מבוא. ראה תלויים; גם כולל

.1975 לשנת הוא הנתון
הנדונה. התקופה במשך מקבלים מספר

31 שלהן למשפחות ראשון ילד קצבת תשלום הופסק .1985 ביולי החל
מוחזרת נמוכה, הכנסה המשפחה לראש שבה) כאלה, ילדים.למשפחות
משפתות כ60,000 נכללו לא משפחות). (כ80,000י הראשון הילד קצבת

החזר. המקבלות מובטלים משפחות וכ10,000 שכירים
שנה. באותה אבטלה דמי ושקיבלו מובסלים שהיו (1 תביעות (לא אנשים מספר
מסרבים היתר שירותים. ומקבלים בוועדה דיון שעברו בפוו1ל. שירותים מקבלי

כספית. גמלה מקבלים או שירותים לקבל
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RECIPIENTS OF BENEFITS FOR
INCOME MAINTENANCE, BY
SEX AND FAMILY
COMPOSITION

להבסחת גמלאות מקבלי
והרכב מין לפי קיום,

המשפחה

ומין גמלה /j0

הנוסחה Compositionהרכב of family

Type of benefit and sex הגל Totalסך
ילדים עם :nro

Thereof: With children

הכל סך
Total

יחיד
Single

זוגי
Couple1

הגל סך
Total

Tn'
Single

זוגי
Couple1

ושאירים Oldיקנה age and survivors

31XII 1991166,026126,60839,4186,51624,0322,48431 XII 1991

הכל 1031 ^1 1992173,544130,58642,9586,5654,4272,13831XII1992 TOTAL

55,31822,09033,2282,3554401,915Malesגברים

118,226108,4969,7304,2103,987223Femalesנשים

ג^לית3 Generalנמת disability3

31 <0| 199177,56736,76040,80722,0282,95119,07731 XII 1991

הכל 31סר XII 199282,30039,05443,24623,4043,33820,06631XII1992 TOTAL

48,21521,37926,83613,7471,31312,434Malesגברים

34,08517,67516,4109,6572,0257,632Femalesנשים

(נשים) nuim .mAlimony (females)

31 XH 199114,245.14,24514,15014,150
31 XII 1991

31 XII 199214,14614,14614,14614,146
31 XII 1992

הכנסה Incomeהבטחת support

31 XU 199137,75723,69514,06222,88410,25312,63131 XII 1991

הכל 31סך ^1199268,00645,40422,60236,99418,92918,06531XII1992 TOTAL

31,0229,90821,11417,26950416,765Malesגברים

36,98435,4961,48819,72518,4251,300Femalesנשים

_ הגבר. לפי  זכאים שני של ובמקרה הזכאי, מין לפי מוינו הזוגות ,
and in case of two beneficients  according to the male. מין לפי בהתאמה, ילדים עם וביחידים כיחידים נמנים שאירים קצבאות מקבלי 2

2 Recipients of suivivors' pensions are counted as individuals and המ7ב7.
as individuals with children. respectively, according to sex of עם הנתונים את לר,שו1ת אין ב1991, שונתה הנתונים J/e"nmm.;' liar 3

recipient. מבוא. ראה  קודמות oivj
3 The method of computation of the data having been changed in

1991. figures are not comparable with previous years.
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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

משרד של ולנוער
והרווחה העבודה

שנה כל ינואר

"שובים
לאיהודיים

NonJewish
localities

Tino ■d1? D"1m' 0'1m"
Jewish localities by district

nD'n
|1D3m

Haifa and
Northern

0'7e/n'אביב תל
הכל והמרכזD1nn1סר
TotalJerusalemTel Aviv

81 SouthernandCentral

הכל 0ן
Total

Childrenילדים
198010,76010,4892,5964,4133,4802711980
198510,3289,8832,6474,3662,8704451985
990ו19908,6858,3102,6473,5562,107375
19939,1078,6882,4983,8152,3754911993

Percentsאחוזים
הכל 1992100.0100.0100.0100.0100.0100.01992סן TOTAL

מוניציפאלי Municipalמעמד status
72.874.769.380.870.732.7Municipalitiesעיריות

מקומיות 19.517.419.614.120.562.1Localמועצות councils
אזוריות 7.37.710.05.18.8Regionalמועצ1ת councils
מוחזקות 0.40.20.55.2Supportedלשכות bureaux and

ארציים countrywideוסידורים
placements

(אלפי jiiKsmש במחירים ,nK1(O'DO
, at current prices](NIS thousandExpenditure

19809.39.22.03.53.70.21980
19851,538.31,481.6402.2630.8448.656.71985
19907,633.97,357.22,366.93,164.91,825.4276.71990
199315,41414,7544,4816,6073,6666601993

INMATES OF INSTITUTIONS
FOR THE RETARDED
FINANCED BY THE MINISTRY
OF LABOURAND SOCIAL WELFARE
January of each year

במעונות D<D1nn
משרד במימון למפגרים

והרווחה העבודה

שנה כל .נואר

0"nVwr>DnnikiDnnijmמשפחות
הכל אומנותGoverno"o1oסך
TotalmentPublicPirvateFoster

instituinstituinstitufamilies
tionstionstions

1980
1985
1988
1990
1993

D'oinnmates
19804,4622,7313331,130268
19855,0352,8115001,410314
19885,1192,7816111,499228
19905,3782,2971,0591,749273
19935,8762,2331,2562,124263

שו0פים) במחירים שח, (אלפי הוצאות
Expenditure (NIS thousand, at current prices)

19804.62.50.31.40.41980
1985887.0364.086.3359.177.71985
19885,272.53,057.4521.21,477.2216.71988
199010,065.05,000.01,664.93,046.0354.11990
199318,3557,8533,2146,2841,0041993
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ובידור תרבות

תחשיבית והערכה ושירותים סחורות של אחרות
לבלאי.

בניינים להקמת ההוצאה הוא הנותר החלק
וספור0. בידור תרבות, למטרת ציוד ורכישת

מוינה וספור0 בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
הבאים: הסק0ורים לפי

סחורות לרכישת בית משקי הוצאות עסקים: .1
כניסה כרסיסי רכישת כגון: תרבות, ושירותי
לילה למועדוני לקונצרטים, לתיאטרון, לקולנוע,
למועדוני ומינויים כניסה אחרים; בידור ולמופעי
רדיו אגרת הימורים, שחייה, ולבריכות ספורט
כגון: בניק"מא, מוצרים רכישת וכדי; וטלויזיה
מערכות פטיפון, רדיו, וידאו, טלויזיה, מקלטי
ומחשבים קלטות תקליטים, סטריאופוניות,
אחרים ותחביבים בידור מוצרי רכישת ביתיים;
וכוי. חיים בעלי פרחים, ומשחקים, צעצועים כגון
הוצ הלאומיים: והמוסדות הממשלה משרדי .2
במשרד מחלקות בעיקר  הממשלה משרדי אות
היהודית הסוכנות והוצאות  והתרבות החינוך
התרבות, בתחום העולמית הציונית וההסתדרות

והספורט. הבידור
המוע העיריות, הוצאות המקומיות: הרשויות .3
חגיגות, על האזוריות והמועצות המקומיות צות
בתחום אחרות והוצאות ציבוריים גנים מבצעים,

והספורט. הבידור התרבות,
רווח. כוונת ללא מוסדות .4

ההוצאות סוכמו מבצע סקטור לפי במיון
(הוצאות ושירותים סחורות על הסקטור של
ושירותים), סחורות של אחרות וקניות עבודה
לדוגמה: המממן, בסקטור התחשבות ללא
מוזיאון (כגון: רווח כוונת ללא מוסדות הוצאות
נרשמו ושירותים סחורות קניית על סינמטק) או
גורמים של ולא אלה מוסדות של כהוצאה

אותה. מימנו אשר במשק אחרים
בין: אבחנה נעשתה מבצע סקטור לפי במיון
הסוכנות שהממשלה, רווח כוונת ללא מוסדות (א)
את מממנות המקומיות הרשויות או היהודית

מתנ"ס). (כמו הוצאותיהם עיקר
הוצאות רווח. כוונת ללא פרטיים מוסדות (ב)
מכלל אחוזים ל60 מגיעות אלה מוסדות

לתרבות. מלכ"ר הוצאות
על המימון מוגדר מממן סקטור לפי במיון
סחורות על הישירה ההוצאה כסך הסקטור ידי
העברות מענקים, תמיכות, ועוד ושירותים

בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
וספורט
חישוב ושיסות הגדרות

2 בין שילוב על התבססו והסיווג התחום הגדרת
הפרטית הצריכה והגדרות אונסקו' המלצות הגדרות:

הלאומיים2. בחשבונות וסיווגה
לתרבות, הלאומית בהוצאה נכללו זו הגדרה לפי

הבאים: הסעיפים וספורט בידור
שימור ארכיונים, מוזיאונים, תרבותית: מורשת

ארכיאולוגיות; וחפירות עתיקות
עיתונים ספרים, ספריות, דפוס: ודברי ספרות
בבתי וספריות לימוד ספרי למעט אחרים, עת וכתבי

ספר;
וקונ מחול תיאטרון, הבמה: ואמנויות מוסיקה
רכישת אחרים; בידור ומופעי לילה מועדוני צרטים;

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 וטלויזיה: רדיו

וטלויזיה. רדיו מכשירי
קהילתיים מרכזים חברתיתקהילתית: פעילות

בקהילה. תרבות ופעולות (מתנ"ס)
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:

ניהול לסווגן: ניתן שלא ופעולות כללי ניהול
כוונת ללא מוסדות וספורט; נוער תרבות, פעולות ט\ל

לנמ"א. רווח
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה עיקר
ושירותים סחורות על בית משקי הוצאות הוא
רכישת על ההוצאות כל עסקיים. גופים ע1 שסופקו
אף הרכישה, לשנת מיוחסות בניק"מא מוצרים
כוללת בנוסף, ארוכה. תקופה בהם משתמשים כי
ערך את וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
הרשויות הלאומיים, המוסדות השירותים,שהממשלה,
למשקי סיפקו רווח כוונת ללא ומוסדות המקומיות
אלה שירותים ערך נאמד שוק, מחיר להם באין הבית.
שוטפות קניות עבודה, הוצאות  הייצור הוצאות לפי

UNESCO. Recommendation concerning the International Standardization of Statistics on the Public Financing 01 1

Cultural Activities, adopted on the report of Programme Commission V at the thirtyseventh plenary meeting,
on 27 October 1980.

UN. A SystemofNational Accounts, Studies in Methods Series F No. 2 Rev. 3, New York, 1g68. 2
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מ50 קטנים מוחלטים ממספרים שחושבו ערכים
בסוגריים. הוקפו

סמך על עובדו ועיתונים תקופונים על הנתונים
הלאומית. הספרייה מכר0סת שנאסף מידע

41985 ציבוריות ספריות סקר
לאחרונה הופיעו ציבוריות ספריות על נתונים
.687 עמי ,198940 מסי לישראל סטטיסטי בשנתון

מוזיאונים

שו0ף מסקר מתקבלים המוזיאונים על הנתונים
הציבורית המועצה של ולמחקר למידע המרכז שערך

ולאמנות. לתרבות
הנתמכים המוזיאונים את ורק אך מקיף הסקר

והתרבות. החינוך משרד ידי על כספית
גדולים אוספים בעלי מוזיאונים כללי: אוסף סוג
האוסף את להגדיר ניתן לא שבהם שונים, מסוגים
(לרבות ישראל מוזיאון את כולל זה סוג העיקרי.

חיפה. ומוזיאון הארץ מוזיאון רוקפלר),

ולהקות מחולתזמורות
תיאטרונים,

ומת"ח כלעיל שוטף מסקר מתקבלים הנתונים
ידי על הנתמכים מקצועיים אמנות למוסדות סים
והתרבות. החינוך במשרד ולאמנות לתרבות האגף

להקת תזמורת, תיאטרון, מקצועי: אמנות מוסד
בה, מועסקים והאנשים קבוע באופן הפועלים מחול,

שכר. תמורת
כלומר,  ציבוריים הינם האמנות ממוסדות חלק
גוף ו/או מקומית רשות ו/או המדינה ידי על נתמכים

אחר. ציבורי
תיאטרון, (הצגת יצירה של בימתי מימוש מופע:

מחול). תוכנית או מוסיקלית תוכנית
שמממשות הראשוני, לטקסט כולל שם יצירה:
כוריאוגרפיה. פרטיטורה, מחזה, כגון הבמה אומנויות
ו/או מלחין (מחזאי, אמן של יצירה ישראלית: יצירה

בישראל. קבע דרך המתגורר כוריאוגרף)
אמנויות במסגרת מופע של יחיד ביצוע הרצה:

הבמה.

קולנוע סרטי
(26.7 (לוח

הפנים. משרד ידי על סופקו הנתונים

(לא אחרים לסקטורים נטו, אחרים ותשלומים
הלוואות). מתן כולל

התמיכה מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון
או נמוכה בריבית שניתנו ממשלתיות בהלוואות

הצמדה. ללא

קבועים במחירים אומדנים
לתרבות, הלאומית בהוצאה השנתיים השינו"ם
לכל בנפרד חושבו קבועים במחירים וספורט בידור
ללא מוסדות מקומיות, רשויות (ממשלה, סקטור
(שכר, הוצאה סוג ולכל עסקי), וסקטור רווח כוונת

וציוד). בנייה בלאי, שוטפות, קניות
כוונת ללא ומוסדות מקומיות רשויות ממשלה, .1

משרות לפי נמדד עבודה בהוצאות השינוי רווח,
ממוצע. חודשי ושכר שכיר

ושירותים סחורות קניית על השוטפות ההוצאות
שוטפים במחירים האומדנים ניכוי ידי על נאמדו
ההרכב את בחשבון המביא המחירים, במדד

אלה. מוסדות של המיוחד
במחירים אומדנים את מחשבים העסקי, בסקטור .2
במדדי השוטפים הערכים ניכוי ידי על קבועים

שירות. או מוצר לכל מתאימים מחירים
מדד בעזרת נאמדה ובציוד במבנים ההשקעה .3

למגורים. בבניה תשומות

מקורות
מתבססים בית משקי הוצאות על האומדנים
שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי מיכוצא1 על
שנים, לכמה אחת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
ושירותים, מוצרים רכישת על שוטפים נתונים ועל
הפרטית. הצריכה אומדני הכנת במסגרת הנאספים
הלאומיים המוסדות הממשלה, הוצאות אומדני
מפורט ניתוח בסיס על הוכנו המקומיות והרשויות
הממשלה של הכספיים בדו"חות ההוצאה סעיפי של
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 הדו"חות

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

לסטטיסטיקה.

לאור שיצאו ותקופונים יומיים 1988.7,ובעיתונים מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי כירחון 1986/87 בישראל לא1ר שיצאו בספרים הופיעו מסורסים נתונים 3

.1986 ,10 מסי שם, ,1985 בישראל
.1987 .12 0וסףמ0י  לישראל הסטטיסטי בירחון ■1985 ציבוריות ספריות בסקר הופיעו מפורטים נתונים 4
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בפעילות השתתפות אחד: חול ביום השתתפו
השאלון. מילוי ליום שקדם החול ביום

בפעילות השתתפו בחודש: בפעילות השתתפו
ליום שקדמו השבועות בארבעת אחד, ביום לפחות

השאלון. מילוי
בפעילות השתתפות בשנה: בפעילות השתתפו
מילוי ליום שקדמו החודשים ב12 אחד, ביום לפחות

השאלון.

ומעלה 14 בני של פעילויות סקר
1991/92 זמן תיקצוב סקר מתוך

(26.910 (לוחות

שערכה סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
1991 נובמבר בין לס00יס0יקה המרכזית הלשכה
בני של מייצג מדגם הקיף הסקר .1992 לאפריל
פוקדי ירושלים. במזרח לאיהודים למעס ומעלה, 14
פעילויותיו כל על מידע בביתו נדגם מכל אספו הלשכה
הפעילויות אישי. ראיון ע"1 יומיומיות ושאינן הימיומיות
בחודש בשבוע, בהן השתתפות לפי נחקרו השונות

הראיון. למועד שקדמו החודשים ב2ו או

הגדרות
וספרות לימוד ספרי כולל לא ספרים: קריאת

מקצועית.
מקצועיים עת כתבי כולל לא עת: כתבי קריאת

יומיים. עיתונים של שבועיים ומוספים
שבת שבת, ליל כולל  יהודים בעבור שבוע: סוף
ולאזור לדת בהתאם  לאיהודים בעבור שבת; ומוצאי

המגורים.

הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות
תשנ"א5 ט'י"ב, כתות תלמידי ש7
שהקיף הסקר תוצאות על מבוססים הנתונים
בחינוך ט'י"ב כתות תלמידי של מייצג מדגם
בתי בסקר נכללו העברי בחינוך והערבי. העברי
לחינוך האגף שבפיקוח והדתיים הכלליים הספר
הסקר הרשמיים6. הספר בתי הערבי ובחינוך דתי,
בחדשים לסס0יס0יקה המרכזית הלשכה ידי על נערך
והנוער החברה מינהל הזמנת לפי ,1991 אפריליול'

והתרבות. החינוך במשרד
להוציא הסקר, בשאלון שנכללו הפעילויות כל
הן הלימודים, תוכנית במסגרת בהתנדבות פעילות
תוכנית של מחייבת למסגרת מרווץ שנעשו פעילויות

הלימודים.
מוספים קריאת כולל לא עת: כתבי קריאת

יומיים. עיתונים של שבועיים
מקהלה קאמרית, סימפונית, למוסיקה קונצרט

רסיטל. או
מחזמר. גם כולל תיאטרון: הצגת

יחיד, תוכניות שירה, ערבי כולל בידור מופע
להקות מוסיקליות, להקות של הופעות זמר, להקות

וכדי. בידור
או גלידריה פיצחה, גם כולל קפה מסעדה/בית

אחר. אוכל בית כל
כדורת ביליארד, לסנוקר, משחקים אולם

וכדי. וידיאו מחשב, משחקי (באולינג),

ביום ההשתתפות לפי נחקרו השונות הפעילויות
האחרונים. החודשים ב12 או בחודש אחד, חול

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

אוכלוסייה  1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי 843
ומעלה 14 בגיל .הודית

תלמידי של הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות 946
תשנ"א. וערבי, עברי חינוך טיי"ב, כיתות

להלן. רשימה arn  946 on irwo פרסום ראה 5

שם. ראה  הנתונים והערכת המדגם הסקר, אוכלוסיית בדבר 6
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בידור לתרבות, לאומית הוצאה
סקטור, לפי ומימונה, וספורט

ופעילות הוצאה טוו;
שו0פ>ם במחירים

מבצע Executiveסקסור sector

סר
כולל
Grand
total

ממשלת 70Government;0ור

מלכר
פרטי

Pirvate
nonprofit
institutions

עסקים

Business

ממשלה
ומוסתת
לאומיים

Government
and national
institutions

רשויות
מקומיות

Local
authoirties

Tjlro

Nonprofit
institutions

TinttPercents'0מיליוני
n"w

NIS

million

1984/85386.5100.05.115.57.411.461.0

1986/872,406.4100.03.411.85.712.566.8

1987/883,247.0100.03.013.95.88.269.3

1988/893,762.2100.03.016.46.38.566.1

כולל סך 1989/904,297.0100.03.115.76.59.565.4

שוטפת 4,022.4100.01.911.86.59.969.8הוצארו

תרבותית 82.9100.013.112.831.731.510.9מורשת

דפוס ודברי 376.9100.00.99.20.50.988.5ספרות

הבמה ואומנוי1ת 961.9100.00.00.42.024.373.3כז1סיקה

פלס0ית 56.5100.00.00.025.33.970.8אזמנות

וצילום 337.8100.00.70.00.10.498.8קולנוע

ו0לויזיה 448.1100.00.00.00.00.0100.0רדיו

קהילתית חברתית 417.0100.013.242.642.31.90.0פעילות

ומשחקים 657.3100.00.37.81.69.081.3ספורס

הסביבה ואיכות 0352.7100.00.247.93.215.932.8בע

288.7100.00.00.00.00.0100.0הימורים

ופעולות כללי 42.6100,05.266.94.723.20.0ניהול

לסווגן ניתן שלא

בנכסיםקבועים 274.6100.020.472.35.71.60.0השקעות
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NATIONAL EXPENDITURE ON CULTURE, RECREATION
AND SPORTS AND ITS FINANCING, BY SECTOR,
KIND OF EXPENDITURE AND ACTIVITY
At current prices

מממן Financingסקטור sector

:narThereof:

סר
ביתכולל yiuo

Tfjvrm
.niiDini
לאומיים

מקומיות
גירעון
במלכ"ר

Grand
total

HouseholdsGovernment
and national
institutions

Local
authorities

Deficit of
nonprofit
institutions

Percentsאחוזיםמיליונ
ש"ח
NIS

million

386.5100.068.113.115.03.91984/85

2,406.4100.072.18.012.07.91986/87

3,247.1100.076.57.515.10.91987/88

3,762.0100.073.67.617.41.41988/89

4,297.0100.073.78.016.61.71989/90  GRAND TOTAL

4,022.0100.078.76.013.32.0Current expenditure

82.9100.038.435.227.1(0.7)Cultural heritage

376.9100.090.42.77.6(0.7)Literature and printed matter

961.9100.081.85.30.912.0Music and performing atrs

56.5100.085.41.111.91.6Visual arts

337.8100.099.11.10.7(0.9)Cinema and photography

448.1100.0100.0000Radio and television

417.0100.029.427.049.8(6.2)Sociocultural activities

657.3100.089.43.09.4(1.8)Sports and games

352.7100.046.02.447.44.2Nature and the environment

288.7100.0100.0000Gambling

42.6100.031.912.971.9(16.7)General administration on

nonapportionable activities

274.6100.0037.465.5(2.9)Fixed capital formation in

durable goods
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NATIONAL EXPENDITURE ON CULTURE,
RECREATION AND SPORTS, BY KIND
OF EXPENDITURE AND ACTIVITY

בידור לתרבות, לאומית הוצאה
ופעילות הוצאה סוג לפי וספורט,

:narThereof:

ni!n1nהוצאהניהול
jvnmnitiלאומיתכללי

לתרבותnvpiunופעולותטבעפעילות1טל1יזיהמוסיקהספרותהוצאח
ניתןואיכות0פוד0חברתיתקולנועואומנויותואומנותשו0פתסך נ/בנכסיםשלא
מהתמ"גקבועיםלסוגןDHID'Hהסביבהומשחקיםקהילתיתוצילוםהבמה0לס0ית0ךהכלכולל
GrandCurrentCulturalMusic andRadio andSocioSpotrsNatureGamblingGeneralFixedNational
totalexpenditureheirtage,performingtelevision,culturalandand theadministrationcapitalexpenditure

totalliteratureatrscinema andactivitiesgamesenviromentand nonformationon culture as
and visualphotographyapportionablein durablea percent of

artsactivitiesgoodsthe G.D.P.

במחי .n"uO'OOIK) D>1NIS million, in current prices
1989/904,297.04,022.4516.3961.9785.9417.0657.3352.742.6 288.7274.6

Percents
1984/85100.094.811420.718.011.216.79.21.4 6.25.23.51984/85

1986/87100.094.711.824.316.88.615.88.81.2 7.45.35.11986/87

1987/88100.093.611.822.720.88.814.07.51.0 7.06.45.41987/88

1988/89100.092.110.922.019.19.214.87.61.0 7.57.95.11988/89

1989/90100.093.612.022.418.39.715.38.21.0 6.76.44.81989/90

במחימיליוני .n"v<1986/87 '7NIS million, in 1986/87 prices
1984/851,704.71,616.8194.6352.9306.2191.2284.6156.924.4 106.087.91984/85

1986/872,582.82,455.0282.1606.3542.0207.9397.6217.528.0 173.6127.81986/87

1987/882,684.62,517.6309.5592.8591.3229.2368.0207.825.9 193.1167.01987/88

1988/892,628.92,428.4262.4539.6587.7221.5380.0207.924.2 ו205.1200.5 988/89

1989/902,622.82,465.7286.3552.7589.3226.3391.6220.422.7 176.4157.11989/90

2
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BOOKS, DAILIES AND PERIODICALS
BOOKS1 PUBLISHED IN ISRAEL,
BY SUBJECT
Budget years

ותקופונים עיתונים ספרים,
לאור שיצאו ספרים1
בושא לפי בישראל,

תקציב שנות

won

Titles1986/87

Subject
1965/661970/711980/811 986/87

(אלפים) לספר עותקים ממוצע
Average copies per title

)thousands)

\\pn "/0
בעברית2

■</< Hebrew
הכל סך
Total

קשה כריכי/
Hard cover

רכה כריכה
Soft cover

original2

כולל3 2,2303,3534,3875,3002.92.53.169.0GRANDסך TOTAL3
לימוד ספרי :1,1441,1475.03.45.283.5Thereofמזה: textbooks
או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7Firstמהדורה or reedition

מחודשת
חוזרת 7291,4492,0922,6363.32.73.671.9Reprintהדפסה

או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7FIRSTORמהדורה REEDITION
ס"ה4  מחודשת TOTAL4

ושירה 5317068519312.02.11.957.7Literatureספרות and poetry
יפה ספרות :1863253944002.11.82.342.7Thereofמזה: Fiction (prose)

ילדים 1451732193042.82.64.254.0Children'sספרות
books

634929631.61.81.467.3Artאמנות

1711531711682.02.01.988.9Judaismיהדות
אחרות Other(14.3)9151.41.4דתות religions
הרוח 1722663233262.21.42.568.9Humanitiesמדעי

Education(82.1)559257721.72.01.3חינוך
החברה 13681552075.23.75.764.3Socialמדעי and behavioural
sciencesוההתנהגות

5070701350.60.40.671.2Economicsכלכלה
ומדעי 661001231261.91.22.248.9Administrationמינהל and

politicalהמדינה science
102925570.91.20.742.5Lawמאפסים
Medicine(36.4)(2.4)(2.3)123221142.4רפואה

,3.797.3Mathematics(2.0)52883.7מתימטיקה, statistics,
computersסטטיסטיקה,

מחשבים
הטבע 1.583.7Natural(2.0)10614668531.6מרעי sciences
66.7Agriculture(0.9)(21.2)(7.6)48543022חקלאות

0כנולוגיה, ,1.995.2Engineering(1.2)387266751.8הנדסה, technology,
architectureאדריכלות

תקשורת, ,1b333.3(1.7)3.5(66.7)Commerceמסחר,
תיירות ,communicationתחבורה,

transpotr, tourism
וספרי בית Home(44.9)57533.34.11.8כלכלת economics and
שימושיים handbooksעזר

משחקים ,Entertainment(83.3)1.8(2.2)17221.9שעשועים, games
andוספורט spotrs

General(61.5)(2.5)(17.9)177691512.0כללי

1 tncl. government publications (478 in 1986/87), which are not
included in averages and percents.

2 Of total titles in each cell.
3 Incl. not known.
4 In 1965/66 and 1970/71 , includes textbooks which are not

detailed by subject.

הממוצעים בחישובי נכללו שלא ב1986/87), 478) הממשלה גםפרסומי כולל 1

והאחוזים.
תא. בכל הספרים מכלל 2

ידוע. לא כולל 3
הנושא. לפי מפורטים שאינם לימור, ספרי כולל ר970/71ו 1965/66 בשנים 4
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DAILY NEWSPAPERS AND
PERIODICALS PUBLISHED IN
ISRAEL, BY FREQUENCY,
LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

ותקופונים ..גזיים cpjijvy
לפי בישראל, לאור שיצאו
ונושא סוג שפה, תדירות,

19691978198519901969197819851990

oAbsolute0<1אחוPercents
'numbers
הכל ID4817069111895100.0100.0100.0י 100.0TOTAL

Frequencyתדירות
יומיים 2721223.82.32.5Dailyעיתונים

בחורש מפעם, 10896897722.513.69.88.6More■ותו than once a monih
לשנה פעמים 51214121719720729.330.721.623.1512 timesa year
לשנה פעמים 2413119329929427.227.332.832.824 times a year

נתון a42952111708.713.523.219.0Annual
70ירה בלתי 59789412512.311.110.314.0Irregularהופעה

Languageשפה
31444761248365.263.367.254.0Hebrewעבוית

יומיים עיתונים .■149112.01.01.2Thereofמזה: dailies
הכל סך  אחרות 10620726438222.029.329.042.7Otherשפות languages  total

אנגלית :46791302049.611.214.322.8Thereofמזה: English
3762635.26.87.0Arabicערבית
1216251.71.82.8Russianרוסית

6152353012.77.43.83.3Bilingualדרלשונ"ם
Typeסוג

12812310415926.617.411.417.8Currentאקטואליים affairs
הכל 0ך  35358380773673.482.688.682.2Specializedמתמחים total

Subjectנ1שא
אחרות ודתות 1542143994.27.215.811.1Judaismיהדות and other religions

יהדות :1288214.09.2Thereofמזה: Judaism
הרוח 1751871004.88.79.511.2Humanitiesמדעי

293735308.26.43.83.3Educationחינוך
5660373815.910.34.14.2Economicsכלכלה

המדינה 203947405.76.75.24.5Politicalמרעי science
ונושאים החברה 23521241236.58.913.613.7Socialמדעי sciences and

שונים miscellaneousחברתיים
social subjects

ומינהל צבא ,164339504.57.44.35.6Lawמשפטים, army and
publicציבורי administration

ומתמטיקה ה0בע 173051504.85.15.65.6Naturalמדעי sciences and
mathematics

תמחשב מדעי :12141.31.6Thereofמזה: Computer sciences
1andסט0יסטיקה statistics

20חקלאות ,2245255.73.84.92.8Agriculture
242520276.84.32.23.0Medicineרפואה

וטכנולוגיה הנדסה
A C235041

A C
3.95.54.6Engineering and technology

miwj7ni niorwIO
1820313.12.23.5Transport and communication

ואמנות 162132264.53.63.52.9Cultureתרבות and art
253535217.16.03.82.3Literatureספרות

ולנוער 293920208.26.72.22.2Childrenלילדים and youth
משחקים ,12208103.43.40.91.1Entertainmentשעשועים, games and

spotrsוספורט
18261455.24.51.50.6Generalכללי

1 Excl. 89 regional and local newspapers. מקומונים. 89 כולל לא \
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MUSEUMS
MUSEUMS

Budget years

DWMTID
DWK'Tin

תקציב שנות
(אלפים) Typeביקורים of

העיקרי האוסף MuseumsVisitsסונ (thousands)main collection

1989/90885.4291989/90
הכל 1990/91824,472סן .1990/91 TOTAL

12603Artאמנות
19Judaicaודאיקה

היהודי העם 71,233Historyתולדות of the Jewish people
ההתיישבות 37979Historyתולדותי of Jewish settlement

in the Land of Israel
13142Archaeologyארכיאולוגיה . ,

ופולקלור 169Ethnography'אתנוגרפיה and folklore
וטכנולוגיה 3176Scienceמדע and technology

5341Nationalסבע science
.כללי . 3921General

CULTURAL AND ENTERTAINMENT SHOWS
THEATRES, ORCHESTRAS AND
DANCE GROUPS

תזמורות תיאטרונים,
מחול ולהקות

ובידור תרבות מופו!1

תיאטרונים
Theatres

ואופרה תזמורות
Orchestras and opera

מחול להקות
Dance groups

1989/19901990/19911989/19901990/19911989/19901990/1991

הכל מוסדות'סך
מופעים

11
136

. 11 ' 

151
■ 11
252

. 11

256
8
94

8
107

nstitutions'  total
Shows

הכל סך  יצירות
ישראליות יצירות מהן:

136 , ר
65

 151
92

. 693
42

598
50

85
58

108
74

Works of art  total
Thereof: Israeli

הרצות
(אלפים) צופים

5,525
1,999.2

4,218
1,394.0

767
6995

690
609.1

503
259.3

506
233.7

^uns
Spectators (thousands)

Institutions that reported (see explanation in introduction).

CINEMA
FULL LENGTH FILMS  PRODUCTION
IN ISRAEL AND IMPORTS

כמבוא). הסברים (ראה שדיווחו מוסדות 1

 ארוכים סרטים
ויבוא בישראל ייצור

קולנוע

"צור יארץ 1960/61'1970/7119801985198919901992Country of production

הגל2 425417272210240229207TOTAL2סן
1514191217Israelשראל

הברית .190149124129131141118u.s:Aארצות '
58371515,131614France,צרפת
30951161088Italyאיטליה
'.461232Germanyגרמניה 

המאוחדת 55161818241416Unitedהממלכה Kingdom
ארצותאתרות 881148323363626Other countries

1 Budget year.
2 Since 1980  incl. films which are coproductions.

.JV/7J1 TWi 1

ארצות. מספר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל  ב1980 החל 2
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של הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות
(המשך) וערבי) עברי (חינוך ט'י"ב כיתות תלמיד1

עברי Hebrewחינוך education

כיתה SupervisionפיקוחSexנ'יוGradeדרגת
הכל סך

בפיקוח1  דתי
Total''א.ח.ד.כלייבנותבנים'איבטי

9th10th11th12thBoysGirls .GeneralSupervised
<.

bytheR.E.D.

לבית_ yinn jii'^'wd
במוזיאונים ביקורים
תרבות ובמופע'

בחודשו פעם לפחות ביקרו

תיאטרון 20.9בהצגת 21.422.019.6, . 23.0. 23.610.5.
6.6בקונצרס 6.86.96.86.7'7.05.4

בידור 49.0במופע 48.9' '48.7 '48.549.249.844.4
קולנוע 67.4בסרט 67.768.068.467.070.454.0

במוזיאון ,28.5 23.918.524.923.123.525.9
ספורט 35.0בתחרות 31.327.145.018.932.127.3

קפה 80.5במסעדה/בבית 82.484.783.181.885.467.7
38.9בפאב 48.760.349.947.752.7■  28.9

42.3בדיסקוטק 42.943.545.340.746.3■25.7
משחקים 45.8באולם 42.538.758.827.744.433.3

וקורסים בחוגים nisnnun
בחוג: בחודש פעם לפחות השתתפו

ולמוסיקה למחול 22.8לדרמה, 21.319.415.226.721.321.2
ולצילום לפיסול 7.1לציור, 6.35.36.66.06.45.9

יד 7.7למלאכת 6.34.65.47.15.410.5
ולמחשבים לטכנולוגיה 10.5למדע, 9.07.213.8'4.68.411.9

ספורטיבית 40.4לפעילות 37.533.946.729.138.333.3
הארץ ולידיעת 8.3לטבע 6.95.38.95.16.97.1

האמנות, (תולדות שונים עיוניים 5.4לנושאים 5.65.95.45.8.4.5.. 11.0
וכדי) אסלאם יהדות. ציונות, אקטואליה,

שפות 4.9ללימוד 4.23.33.25.04.14.2

בפעילויור חברתיותהשתתפות ו

בחודש פעם לפחות השתתפו
במסגרת בהתנדבות 35.9בפעילות 27.116.625.728.326.928.0

הלימודים תכנית
למסגרת מחוץ בהתנדבות 22.4בפעילות 22.121.722.721.620.330.9

הלימודים תכנית
נוער תנועת של 26.8בפעילות 23.218.923.323.121.332.6

קהילתי מרכז של 23.3בפעילות 20.717.621.120.320.123.5

בטיולים בכזםנותהשתתפות

 בשנה פעם לפחות יהשתתפו 70.7 69.668.371.567.869.769.0
בארץ בטיולים

הקיץ בחופשת במחנות 35.7השתתפו 31.426.433.429.630.436.5

במבוא). רשימה (ראה 946 מסי מיוחד פרסום ראה הנתונים להערכת ו

שקראו. הספרים מסוגי אחד בכל נכללו ספרים, של אחר מסוג יותר שקראו תלמידים 2
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE 9TH12TH GRADE PUPILS1
(HEBREW AND ARAB EDUCATION) (cont.(

1990/91

ערבי Arabרינון education

כיתה GradeSexדרגת מין
ה3^ סך

Total''"0בנותבנים■איב
9th10th11th12thBoysGirls

Out of home activities
Attended museums and cultural
entertainment shows

Attended at least once per month
Theater show
Concert
Entetrainment show

26.126.126.117.5 33.9Movie
Museum

52.453.251.229.8 73.1Spotr competition

60.360.560.149.9 69.9Restaurant/cafe

19.018.220.413.6 24.0Pub

15.414.716.69.6 20.7Discotheque

34.035.631.516.7 49.9Game hall

coursesParticipation in afterschool activities and
Patricipated at least once per month in

14.114.813.011.5 16.5Drama, dance and music
13.112.614.09.5 16.4Drawing, sculpture and photography

15.416.913.015.8 15.1Handicrafts

16.618.214.010.6 22.0Science, technology and computers
40.742.537.921.4 58.4Spotr actjyity

22.822.623.019.1 26.1Natural science and national geography

9.69.79.67.5 11.6Various general subjects (atr history,
Zionism, Judaism, Islam etc.(

8.47.410.07.3 9.4Language course

Participation in social activities
Patricipated at least once per month

26.727.924.726.9 265Voluntary activity within the
framework of the studies program

28.829527.722.9 34.2Extracurricular voluntary activity

25.025.424.317.8 31.5Activity in youth movement

24.925.024.716.2 32.8Activity in community center

campsParticipation in excursions and
69569.070.362.6 75.8Patricipated at least once per year

in excursions in Israel

41.343.238.229.3 52.2Patricipated in youth camps duirng
the summer holiday

1 For the evalution of data see Extracurricular activities 0f9th12th grade pupils, 1990/91, Special publication No. 946 (See list in introduction).
2 Pupils who read more thanone kind of book, were included in each kind of book they read.
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פנאי פעילות
1991/92 זמן תקצוב סקי מתון

ומעלה 14 בני של הבית בתוך פנאי פעילויות

1991/92

14+ בני Allכל aged 14+

הבל נקבותזכריםסר
TotalMalesFemales

(אלפים) הכל 3,329.11,635.81,693.3סהך
0ור בכל הגל מ0ן אחוז

הכל סל  לרדיו 92.693.491.8האזינו
הכלי סך  יום בכל 79.680.478.8כמע0

ח1ל ביום שעות מ3 46.350.242.5פחות
חול ביום ויותר שעות 333.230.236.1

רחוקות 13.013.013.0לעיתים
לתקליטים פעם מרי 66.768.065.5האדנו

הכלי סל  ברשםקול /לקלטות
כלל בדרך בשבוע שעות 3  מ 32.132.132.1פחות

כלל בדרך בשבוע ויותר שעות 334.635.833.4
הכל סל  בטל/ידה 94.995.4g4.5צפו

הכלי סך  יום בכל 86.887.286.4כמע0
חול ביום שעות 3  0 45.446.944.1פחות

חול ביום ויותר שעות 341.340.342.3
רחוקות 8.18.28.1לעיתים

הכלי סל  כלל) (בדרך בוידאו 54.756.851.4צפו
בביתם 31.532.230.8רק

לביתם מחוץ וגם בביתם 15.316.813.8גם
לביתם מחוץ 7.27.76.7רק

בחוו^ אחר מסרס 12.812.912.6פחות
בחודש סרסים 3122.624.021.3 בחודש ויותר סר0ים 418.619.817.4

וידאו' לספריית מנוי בבית 9.59.29.8.ש
ארוד ביום mnD"7 יומי עיתון 77.882.173.7קראו הכלי סל בשבוע

חול ביום 4.85.83.8רק
שבוע ובסוף חול 57.862.453.4ביום בלבד השב1ע 15.414.116.6בס1ף

בחודש עתאחר כתב לפתות 45.940.551.1קראו
הכלי סך  בחודש אחר ספר לפחות 38.734.342.9קראו אחד ספר 17.116.517.7רק

ספרים 10.88.413.1שני
ויותר ספרים 310.59.012.0

ציבורית3 בספרייה 23.820.726.8רשומים
לפחות משפתה בני ידידים. בביתם mrx74.073.374.6

הכלי סל  בשבוע אתת פעם
חול בימי 23.224.422.1רק

השבוע* בסוף 18.418.318.5רק
השבוע* בסוף וגם דוול בימי 32.330.534.0נם

הכל סל  (בביתם) בתחביבים 30.823.937.4עסקו
מזה:

הכלי סך  שעבר בשבוע בתחביבים 23.018.427.6עסקו

בשבוע שעות 3  מ 10.27.712.8פח1ת
בשבוע ויותר שעות 312.810.714.8

ומעלה 25>!4 של יחסית דגימה 0עות עם נמוכה, מובהקות ברמת הם שהנתונים מציינים () הסוגריים הערה:
הכל. לסך מסתכם אינו הפירו0 לכן ידוע, לא כולל ו

קיבוצים. כולל לא 2
ספר. בית ספריית כולל 3

במבוא. הסבר ראה 4
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LEISURE ACTIVITIES
From Time Budget Survey 1991/92

HOME LEISURE ACTIVITIES OF THOSE AGED 14 AND OVER

1991/92

DniivJewsיהודים NonJewsלא

הגל הכלנקבותוכריםסן נקבותזנויםסו
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

2,872.61,406.61,466.0456.5227.2 229.3TOTAL (thousand(
columnPercent of total in each

92.693.391.992.991.0 94.8Listened to radio  total
80.681.879.573.474.4 72.4Almost every day  total1
44.648.740.557.455.2 59.5Less than 3 hours per weekday
36.033.038.815.818.6 12.83 hours or more per weekday
12.011.512.419.516.6 22.4Seldom

69.670.568.748.945.2 52.7Occasionally listened to records
or to cassette tapes  total'

32.431.932.930.727.6 33.6Usually less than 3 hours per week
37.138.535.818.317.5 19.1Usually 3 hours or more per week

94595.194.196.896.7 97.0Watched.TV. total
85.986.485.591.891.7 92.0Almost every day  total1
46.148.643.641.447.0 35.8Less than 3 hours per weekday
39.937.842.050.444.6 56.13 hours or more weekday
8.68.78.6(5.0)(5.0) (5.0)Seldom

57.559.455.632.624.1 41.0Watched video cassettes
)usually)  total1

33.233.832.620.618.8 22.3Only at home
17.118.615.7(3.7)(1.6) (5.7)At home and away from home
7.16.97.37.6(2.3) 12.8Only away from home
14.114.214.0(4.6)(4.0) (5.2)Less than 1 movie per month
23.925.022.714.911.8 18.113 moviesper month
19.520.318.812.8(8.4) 17.14 or more movies per month

10.09.710.27.0(7.8) (6.2)Video library membership athome2
81.485.277.755.347.5 63.0Read daily newspaper on at least

1 day perweek total'
4.25.43.17.9(7.7) (8.1)Only on weekday

62.566.458.928.018.0 38.0On weekday and weekend
ו 4.713.515.919.621.8 17.6Only on weekend

48.943.154.526.929.3 24.6Read at least 1 periodicalpermonth
40.936.045.624.225.1 23.4Read at least 1 book permonth  total1
18.017.218.811.6(10.7) 12.5Only 1 book
11.38.514.17.2(6.5) (7.8)2 books
11.410.012.7(5.1)(7.3) (2.7)3 or more books

24.821.128.318.017.1 18.8Registeredatmunicipal library3
77.176.377.854.354.0 54.6Hosted friends. family at home

at least onceper week total'
24.025.822.218.421.4 15.3Only on weekdays
20.019.620.38.8(6.7) (10.8)Only on weekend4
33.130.935.326.725.5 28.0On both weekdays and weekend4
34.427.141.57.811.1 (4.4)Engaged in hobbies (at home)  total

25.820.930.56.5(9.0) (4.0)Engaged in hobbies during pervious
1A/ppl(  tnt3M

11.48.614.23.3(4.0) (2.6)Less than 3 hours per week
14.412.316.33.2(5.0) (1.4)3 or more hours per week

Note: Parentheses ( ) denote data at low confidence level, with a relative sampling error of 25X and above.
1 Includes unknown, therefor breakdown does not add up to total.
2 Excluding qibbuzim.
3 Including school library.
4 See explanation in introduction.
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לבית מחוץ ומעלה 14 בני של נבחרות פנאי פעילויות

1991/92

14+ בני ■<DAll aged 14+

הכל סך
Total

זכרים

Males
נקבות

Females

(אלפים) הכ^ 03,329.11,635.81,693.3ו

טור בגל הבל מסן אחוז
בילוי במקומות בשנה פעם לפחות ביקרו

קולנוע 45.749.941.7בבית
29.226.931.5בתיאטרון'
10.79.711.7בקונצרט

מודרני או קלאסי מחול 6.04.57.6במופע

בירור 35.237.233.4במופע
26.826.127.4במוזיאון

(כצופה) ספורט 19.030.77.7בתרורזת
לילה מועדון 23.927.820.2בדיסקוטק,

קפה בית 61.666.556.9במסעדה,

בילוי במקומות בחודש פעם לפחות ביקרו

קולנוע 20.422.218.8בבית
10.510.111.0בתיאטרון2
3.62.94.4בקונצרט

מודרני או קלאסי מחול (1.3)(0.8)1.0במופע
בידור 11.310.512.0במופע

5.74.86.5במוזיאון
(כצופה) ספורט 10.017.62.6בתחרות
לילה מ1עדון 12.415.59.4בדיסקוטק,

קפה בית 44.548.240.8במסעדה,

ידידים, אצל בשבוע פעם לפחות ביקרו

הבל 0ן י 67.868.167.6משפחה

חול בימי 25.222.827.5רק

שבוע3 בסוף 16.617.415.9רק
שבוע3 בסוף וגם חול בימי 26.228.024.4גם

במתנ"ס* קהילתי, במרכז 19.718.321.0ביקרו

.rVwo2i5%'rei יחסית דגימה טעות נמוכה,עם מובהקות ברמת הם שהנתונים מציינים () הסוגריים הערה:
מאד. נמוכה השתתפות על nin .. 1

מחזמר. כולל 2

במבוא. הסבר ראה 3
קיבוצים. כולל לא 4
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SELECTED OUTOF HOME LEISURE
ACTIVITIES OF THOSE AGED 14 AND OVER

GiirvJewsNonJews

הגלסןהכ* נקבות1זכריםסר
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales1

2,872.61,406.61,466.0456.5227.2 229.3TOTAL (thousands(

columnPercent of total in each
Visited places of entertainment
at least once per year

51.555.148.09.117.6Cinema

33.130.335.8(4.8)(5.7)Theater*

12.211.213.1(1.4)(0.4)Concert

6.85.08.6(1.1)(1.1)Classical or modern dance
performance

38.840.337.313.218.2Entertainment show

30.429531,2(4.2)(5.4)Museum

19.029.98.619.135.6Sports competition (as spectator(

27.030.923.2(4.9)(8.6)Discotheque, night club

66.870.363.529.043.2Restaurant, cafe

Visited places of entertainment
at least once per month

23.425.321.7(1.6)(3.2)Cinema

11.911.112.6(2.3)(3.4)Theater2

4.13.34.8(0.9)(0.4)Concert
Classical or modern dance performance

(1.1)(0.9)(1.4)(0.3)

11.610.113.19.112.8Entetrainment show

6.55.57.4(0.6)(0.7)Museum

9.616.62.912.323.5Spotrs competition(as. spectator(

13.917.110.8(3.3)(6.1)Discotheque, night club

48.050.445.622534.8Restaurant, cafe

Visited friends, family

70.870.571.149.044.9 53.0at least once per week  total
26.724.229.215.5165 14.5Only on weekdays

17.317.816.712.710.9 14.5Only on weekend3

26.928.425.421.618.0 25.2On weekdays and on weekends3

21.519.423.49.16.1 12.1Visited community center4

Note: Parentheses ( ) denote data at low confidence level. with a relative sampling error of 25'X, arid above
1 . .Very otw participation reported.
2 Including musical.
3 See explanation in introduction.
4 Excluding kibbuzim.
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עזה וחבל שומרון יהודה,

נבחרו אלה מודלים אחרות. מתאימות אוכלוס"ות
האוכלוסייה של התפתחותה ולרמת לאופיה בהתאם
סקרים, בשטח. חלקיות בדיקות על ובהסתמך
שונים, במועדים שנערכו שונות והשוואות בדיקות
רמת אומדני של ולהקסנה מחדש להערכה הניאו
השבעים, בשנות תינוקות) תמותת (בעיקר התמותה

האוכלוסייה. באומדני בעבר שנכללו אלה לעומת
האוכ באומדני ההגירה מרכיב ההגירה. מאזן
מוגדר עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי לוס"ה
מספר לבין היוצאים התושבים מספר בין כהפרש
ורישום משפחות איחוד כולל הנכנסים, התושבים
באזורים לגור ובאו לארץ בחוץ שנולדו תושבים ילדי
מתחנות שוסף באופן מתקבלים אלה מספרים אלה.
הפנים וממשרד הביטחון וממשרד הגבולות ביקורת

.(27.5 לוח (ראה
נקבע התושבים תנועת מאזן של הגילים הרכב
1984 עד 1968 בשנים לחדל היוצאים הרכב עלפ'
האומדן ,19751968 בשנים : שנה תוך חזרו שלא
שנרשמו הפרסים מתוך שהתקבל ההרכב על התבסס
בשנים ב1968. העיקריות הגבולות ביקורת בתחנות
ב1976, הרישומים על התבסס האומדן 19811976
לשנים הרישומים ממוצע על  וב19841982
ל1985 ההגירה מאזן של הגילים הרכב .19821981
של הגילים הרכב בין ההפרש פי על נקבע 1991 עד
לארץ. מחוץ הנכנסים הרכב ובין לארץ לחוץ היוצאים

אוכלוסייה תחזית
אוכלוסיית על המבוססות האוכלוסייה, תחזיות
והתוצאות השונות ההנחות ,1982 משנת בסיס
מיוחד ובפרסום 707 עמי ,198839 בשנתון הופיעו

להלן). רשימה (ראה 802 מ0י

לאומיים חשבונות
בשנים היו אלה, באזורים השורר המצב עקב
הפעילות על הנתונים באיסוף קשיים 19911988
עם הסחורות סחר על בנתונים ובמיוחד הכלכלית
את לחשב היה ניתן לא מכך, כתוצאה ישראל.
ביהודה וביבוא ביצוא בהשקעות בצריכה, השינויים
.1988 לשנת עזה ובחבל 19911988 לשנים ושומרון
סכ01י סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
צריכת בסעיפי בעיקר  הערכות ועל שלמות לא כוסיות
על ובסעיפים  שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים
הנמוכה המהימנות בשל ישראלי, עם החוץ סחר
בממוצעים השימוש הועדף האומדנים, של יחסית

השינוי. סווח צוין מהמשתנים ובחלק דושנתים

כללי
עזה, וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
הנתונים באיסוף 1988 תחילת מאז קשיים יש
שהתקבלו הנתונים איכות לפיכך, הססטיסס"ם.

קודמות. שבשנים מזו סדרות במספר נמוכה
תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרך

אחרת. צוין כן אם אלא זה, בשנתון המובאות

אוכלוסייה
אוכלוסייה בסיס על נערך האוכלוסייה אומדן
שנמצאו התושבים כל דהיינו פקסו) (דה נוכחת
אינה האוכלוסייה הנסקרת. בתקופה באזור, בפועל
ושומרון ביהודה יהודיים ביישובים ישראלים כוללת

.(32 פרקים (ראה עזה ובחבל
האוכלוסין מפקד הוא האוכלוסייה לאומת1 הבסיס
.1967 בספטמבר עזה וחבל ושומרון ביהודה שנערך
תוספת עי'1 שנה מדי מעודכן האוכלוסייה אומדן
תנועות מאזן והפרש פטירות אומדן הפחתת לידות,

תושבים.
מרס עד 1967 ממפקד עזה חבל על הלוחות

בדוים. למעט סיני, צפון תושבי את כוללים ,1979
כ30,000 כוללים הלוחות אין 1979 באפריל החל
שאר את  ב1982 והחל אלעריש העיר תושבי

רפיח). תושבי (כ7,000 סיני צפון תושבי
אינדיקטורים עלפי מחדש, הוערכו ב1982 החל
מאזן של הגילים והרכב הפטירה אומדני חלקיים,
ואומדני להלן), (ראה בגבולות התושבים תנועת
והתוצאות השיטה בדבר בהתאם. תוקנו האוכלוסייה
יהודה, של "סטטיסטיקה ראה אלה, תיקונים של

.1987 ,1 ומסי 1983 ,1 מסי עזה" וחבל שומרון
לידה הודעות על מבוסס הלידות מספר לידות.
הבריאות לשכות ע"1 1981 לשנת עד שהוצאו
התוש מרשם לשכות ע"1 ב1982 והחל הנפתיות,
המיילדות החולים, בתי דיווחי על בהסתמך בים,
הלידות, ברישום מסוים חסר "תכן עצמן. והמשפחות
בימים ונפטר בבית נולד שהיילוד במקרים בעיקר
חלק ברישום איחור "תכן כן; כמן לחייו. הראשונים

האירוע. שנת לעומת מהלידות
את גם כולל החולים בבתי הלידות 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
של ניסיונן עפ"' שנבנו דמוגרפיים מודלים באמצעות

עזה וחבל שומרון יהודה,

להלן). רשימה (ראה 818 מסי מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מפווס לתיאור 1
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ממשלת ידי על תשתית עבודות על נתונים .2
הביטחון) משרד מע"ץ, השיכון, (משרד ישראל

לישראל. הקיימת והקרן
בק0ע (ראה בנייה וגמר התרולות על נתונים .3

להלן); "בנייה
וציוד. מכונות יבוא על נת1נים .4

"צור, נתוני על מתבסס זית שמן במלאי השינוי .5
האוכלוסייה. ע''1 וצריכה יצוא

חושב קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
בענף הממוצע העבודה בשכר השינויים בסיס על
שיובא הציוד ומחירי בבנייה התשומות מחירי הבנייה,

אחרות. ומארצות מישראל

ויצוא יבוא

של ערכם את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
(ישראל, לחרל 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, קש" בגלל
נתונים על מבוססים עזה וחבל ושומרון יהודה ובין
גם מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים
החשבונות בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות

זה. מקור על המתבססים הלאומיים
סדרות ובו מגנס"ם, סר0ים גבי על נתונים מאגר
ליהודה, הלאומיים החשבונות נתוני של שנתיות
לקבל אפשר ,1968 בשנת החל עזה ולחבל שומרון

לס00יס0יקה. המרכזית ללשכה פנייה ידי על

התשלומים מאזן
וחבל שומרון ביהודה, התשלומים מאזן על נתונים
 43 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו עזה

.741 עמי ,1992

חוץ סחר
יהודה לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקידה על
סחורות של קניות כוללים אינם אלה נתונים הרשמיים.
על נתונים אין ב1988, החל פרסים. ידי על ושירותים
הנתונים ושומרון. יהודה עם ישראל של הסחר היקף
ירדן לבין עזה וחבל ושומרון יהודה בין הסחר על

המכס. רישומי על מבוססים לים שמעבר וארצות
הסחר נתוני של ארה"ב של לדולרים התרגום
ממוצע חליפין שער לפי נעשה ירדן ועם ישראל עם
שער לפי  לים שמעבר ארצות עם ובעסקאות רבעוני

העסקה. במועד החליפין

מחירים
החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
זמן (בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
ושומרון ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת)
ושירותים מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל
753 עזה וחבל שומרון יהודה,

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
ולה לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו, הלאומית'',
המופנים והשירותים הסחורות ערך בתוספת שקעה,

והשירותים. הסחורות יבוא בניכוי ליצוא,
את כוללת הפנויה הגולמית הלאומית ההכנסה
הכנסות בתוספת המשק ענפי של המקומי התוצר

מחדל. נטו והעברות לאזור מחוץ מעבודה נסו

פרטית לצריכה הוצאה

מ"צור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
שנצרכו המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
על נאמדו הכמויות הממוצעים. השנתיים במחירים
המדידה (שיטת החקלאית התפוקה על הנתונים פי
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 הסטטיסגויקה
נאמדה מקומי מ"צור תעשייתיים מוצרים צריכת
הת במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על
ומספר התעשייה מדדי במסגרת שנתקבל עש"ת"ם
אומדן אדם. כוח סקרי לפי בתעשייה המועסקים
נתוני על התבסס מיבוא תעשייתיים מוצרים צריכת

מסחר. מתחי בתוספת החוץ, סחר
כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסדות נאמד רווח
הממשלתיים במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה
הב במוסדות לפליטים, והתעסוקה הסעד וסוכנות
ימי או מיטות מספר פי על הערך נאמד ריאות,
במוסדות המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפוז

הממשלתיים.
כלל בדרך התקבלו קבועים. במחירים אומדנים
מרכיבים לפי לצרכן המחירים במדד הערכים ניכוי ע"1

עיקריים.

ציבורית לצריכה הוצאה

האזרחי המינהל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות והרשויות
או הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים.
הכמותיים השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
ההוצאות העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ידי על נוכו ושירותים סחורות של שוטפות קניות על
העיקריים. הקנייה לסעיפי המתאימים מחירים מדדי

גולמית השקעה

והקרן ישראל ממשלת השקעות כולל האומדן
אחרות תשתית ובעבודות בכבישים לישראל הקיימת

הבאים: המקורות על ומתבסס
האזרחי המינהל של פיתוח תקציבי או דו"חות .1

המקומיות; והרשויות



יהודה. של סטטיסטיקה בפרסום מיוחד בנספח נכללו
עמי ,1992  תשנ"ב כ"א, כרך עזה, וחבל שומרון

.230174

ושכר עבודה
ביהודה המטפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

המבוא).
אוגוסם מאז שוסף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסכ01י0יקה. המרכזית הלשכה ידי על ,1968
דומים והגדרותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
המדגם כלל ,1973 יול'0פנ1מבר עד .(12 לסרק
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות כ4,500
והוא בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 באוקטוברדצמבר
כ6,500  1974 ביוליספ0מבר המלא להיקפו הגיע
כל את לייצג אמורה הנחקרת האוכלוסייה משפחות.
עזה, וחבל שומרון יהודה, תושבי שהם ומעלה 15 בני
אוכלוסייה לעיל. "אוכלוסייה" בתתפרק שמוגדר כפי
נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים כוללת אינה זאת
לא ואף הסקר, עריכת בעת ליישובים מחוץ וגרים

אלה. באזורים הגרים ישראלים
הראשון בשלב שלבים: בשני נעשה המדגם ניפוח
בכל הדגימה שבר היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים
נפל בעבור תיקון בגורם כופלים ואותו "שוב, צורת
הניפוח גורם את כופלים השני בשלב בית. משקי של
ומין. גיל קבוצת לכל תיקון בגורם אי משלב המתקבל
חיצוני אוכלוסייה אומדן שבין היחס הוא התיקון גורם
בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה אומדן לבין

א'.
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד ל000יס0יקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה
אוכלוסייה סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
ועל הקודמת השנה לסוף ומין גיל קבוצות לפי
בשנת החל השוטפת. השנה לסוף תחזית סמך
אומדני את מחשבים שלפיה השיטה שונתה 1976
מבוססים הם בתחזית, השימוש במקום האוכלוסייה.
האוכלוסייה מאומדן שוספים. חודשיים נתונים על
והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל
שהתקבל כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים מחוץ

.1967 במפקד
את כוללים אין ,1979 אפריליונ1 בסקר החל
נאמד אלעריש תושבי מספר אלעריש. תושבי
עזה חבל תושבי מכלל נוכה ומספרם בכ30,000
מין לפי התפלגותם ומין. גיל קבוצות לפי סיני, וצפון
חבל אוכלוסיית כל של ההתפלגות פי על הונחה וגיל

סיני. וצפון עזה
עזה חבל נתוני אין 1982 אפריליונ1 בסקר החל
שהוחזר רפיח, של חלק אותו תושבי את כוללים

כך אקויוולנטיות, או משתנות בלתי ובכמות באיכות
בלבד. מחירים שינו" משקפים במדד שהשינויים

של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המדד סל
הפליטים מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה
שלא דיור, פ01^כ!כת עזה ובחבל ושומרון ביהודה

מחיריה. למדידת סבירה דרך נמצאה
עד שיקפו בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
לפני התושבים של הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר
מקומיים. מקורות סמך על שנאמרו ,1973 מלחמת
סקר פי על המצרכים סל עודכן 1976 בינואר
בתקופה אלה באזורים שנערך המשפחה הוצאות
המעודכן המדד .1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר שבין

.2100.0=1976 ינואר בסיס על מוצג
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
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 מדדי של משוקלל כממוצע

במדד. נמדדים שמחיריהם
1976 בינואר המדד עדכון עם המדד. קישור
דבר המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
במדד השינוי שיעור בקביעת מסוים קושי גורם זה
ניתן מעשיות למטרות אולם השונות, התקופות בין
הבסיס פי על המחושבים המדד מספרי את לקשר
ממוצע הקודם: לבסיס 100.0=1976 ינואר החדש:
מספרים הכפלת ידי על ,100.0=1969 יוני  1968 יולי
הקודם המדד שבין היחס שהינו קשר במקדם אלה
המדדים של הקשר מקדמי .1976 בינואר זה מדר לבין
לחבל ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095 הם הכלליים

עזה.
כשהם מוצגים המחירים מדדי ,1985 בשנת החל
המדדים קישור לצורכי לפיכך, ב100. מחולקים
ב100. ולהכפילם לשוב יש ,1985 שלפני לתקופות

מזונות צריכת
וחבל שומרון ביהודה, מזונות צריכת על נתונים
,43 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו עזה

.744 עמי ,1992

בית וציוד דיור תנאי
ציוד ועל בדירה שירותים על והסברים הגדרות

חיים. רמת  11 לפרק במבוא מופיעים בית,
וציוד דיור תנאי סקר נערך ,1992 ינוארמרס ברבע
הסברים הגדרות, עזה. וחבל שומרון ביהודה, בית
הדיור, תנאי סקר מימצא1 על מפורטים ולוחות

בירחון עזה", ורצועת ושומרון ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה: ,1976 בינואר העדכון בעקבות במדד והוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר 2

.1976,1 מסי המוחזקים. לשנוחים 000י00י וברבעון ,1976.3 מסי מחירים, של לס00יס0יקה
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לשכיר הממוצע היומי השכר מדד נוכה ב1988,
דצמבר בין שנמדד כפי לצרכן, המחירים במדד בשינוי

.1988 לדצמבר 1987
"נטו" הממוצע היומי השכר נתוני שנבדקו אחרי
ה00 מהימנותם שאין התברר שו0פים, במחירים
השכר נתוני פרסום ה1פסק לכן, מספקת. טיסטית
לפרסם ממשיכים אך ,1991 ב החל שוטפים במחירים
רק לשמש היכולים קבועים, במחירים המדדים את

זמן. לאורך השינויים כיווני למדידת

1988 מאז בפקידה קשיים
מאז עזה וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
בבעי!ת הסקר פוקדי נתקלו ,1987 דצמבר תחילת

סוגים: משני
במועד במדגם בית משקי לכל להגיע קשיים (א)

להיפקד; עליהם היה שבו
התע על לשאלות שנתקבלו התשובות (ב)
מהרמה נמוכה איכות ברמת נתקבלו סוקה,

קודמות. בתקופות זה בסקר שהתקבלה
השכירים) (א! המועסקים מספר רגיל, במצב
משתנים לפי עבודה, לתשומת סוב קירוב משמש
כ"מועסק" מוגדר בסקר, הרגילות ההגדרות לפי שונים.
עבד לא או בשבוע, אחת שעה אפילו שעבד מי גם
שממנו עבודה, מקום לו יש אבל הסקר בשבוע כלל
מועסקים של ניכר מספר ,1988 מאז זמנית. נעדר
פרו^ת עבדו או עבודתם, ממקום זמנית נעדרו
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
השכירים. או המועסקים שעבדו למעשה העבודה
הכלכלה בענפי השכירים ,1988 בשנת זאת, עם
באזור שעבדו והקהילתיים" הציבוריים 'השירותים
עבודה ל''ימ1 כנראה התייחסו שלהם, המגורים
זו תופעה למעשה''. עבודה ל''ימ' ולא בתשלום",
בקרב אף אולי אחרים, כלכלה בענפי גם קרתה,

פחותה. במידה כי אם בישראל, המועסקים

חקלאות
החקלאות ענף חשבון

במשק אחידה חשבונאות לשנת מעבר עקב
ביהודה, המינהל מערכות גם עוברות הישראלי,
שנת לפי נתונים לסיכום בהדרגה עזה וחבל שומרון
הייצור של הכמויות נתוני 1988 משנת החל לוח.
(אוקטוברספסמבר, חקלאיות לשנים הם החקלאי
לוח לשנות הם המחיר נתוני ואילו ויבול), שטח

(ינוארדצמבר).
המקורות על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן

הבאים:
מתקבלים לשנה, אחת הח7ןלאות. משרד נתוני
של אומדנים אזור, בכל חקלאי תיכנון קצין בהנהלת
מתאים שאלון גבי על אזורים לפי ויבולים שטחים
משרד נציגי (שהם המקומיים החקלאיים מהמדריכים
לחישוב משמשים אלה אומדנים באזור). החקלאות

שנה. בכל החקלאי הייצור כמויות
755 עזה וחבל שומרון .הודה,

כשמשוים אלה שינויים בחשבון להביא יש למצרים.
קודמות. לשנים עזה חבל נתוני את

אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1983,
,35 מס' 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
שהיה כפי ומעלה שנה 14 לבני ולא ומעלה 15 לבני

זה. למועד עד
כדי ושומרון ביהודה המדגם שופר מועד מאותו
.1967 מפקד מאז שהצטבר איהכיסו1 את להשלים
השוואת בעת אלה שינויים בחשבון להביא יש
על מושג לקבל כדי קודמות. שנים עם 1987 נתוני
ומעלה, שנה 15 לבני המעבר עקב השינויים גודל
שנה 15 בני עבור 1986 מנתוני חלק מחדש עובדו
עובד הכיסוי", ''תוספת עקב לשינוי אשר ומעלה.
ללא פעמיים, 1987 'נוארמרס של הסקר מדגם
הסבר הכיסוי". "תוספת וכולל הכיסוי", "תוספת
אדם כוח סקר מדגם ב"עדכון פורסם, יותר מפורט
יהודה, של נ0טט'ס0'7,ה עזה" וחבל שומרון ביהודה,

.269 עמי ,1987 ,3 מס' עזה, וחבל שוטחן
המת האומדנים נתונים מדגמי,' סקר בכל כמו
בעבור דגימה. לטעויות אדם כוח בסקר קבלים
קודמות) (ולשנים 1975 לשנת המתייחסים האומדנים
שימוש והוראות מקורבות דגימה טעויות לוחות ניתנו
וחבל שומרון יהודה, של ל"סטטיססיקה בנספח בהם,
תקפים הדגימה טעויות לוחות .1985 ,2 מסי עזה"
ואילך. 1979 לשנת המתייחסים האומדנים בעבור גם
הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג

.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא
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
בין נכללה יחד), עזה ובחבל ושומרון ביהודה איש
ועובדו תוקנו הנתונים העבודה. בכוח שאינם אלה
באי מופיעים זאת שנה נתוני ב1980; החל מחדש
שעובדו הנתונים אחרים ובלוחות פעמיים, לוחות אלה

.1981 ב החל מופיעים מחדש
מתייחסים שכר ועל עבודה ימי על הנתונים
הנהוגות, הפקירה בשיטות האחרון. הקלנדרי לחודש

נטו. השכר הוא החודשי שהשכר מניחים
שוטפים במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר
ששולם "נטו" 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
(ינואר הבסיס תקופת לעומת מסוים ברבע שוטפים
המחירים במדד בשינוי מחולק (100.0 = 1981 מרס
מוכפל הבסיס, תקופת לבין רבע אותו בין לצרכן
של אריתמטי ממוצע הוא השנתי הממוצע ב100.
ושומרון ליהודה בנפרד נעשים החישובים השנה. רבעי
לצרכן המחירים במדד משתמשים עזה. לחבל ובנפרד

אלה. לאזורים המתייחס



בשנים התעשייה. מפעלי של המסגרת עדכון
ועדכון להשלמת פעולות מספר נערכו ,19921990
יהודה, באזורי המפעלים לדגימת המשמשת המסגרת,
חדשים, מפעלים על נתונים נאספו עזה. וחבל שומרון
האזרחי המינהל שמוציא עסקים רישיונות באמצעות
חלקית שנ1ח סריקת באמצעות וכן אלה באזורים
ביהודה תעשייה מפעלי מרוכזים שבהם אזורים של

ושומרון.
החדשים המפעלים הוספו אלו, פעולות בעקבות
בסקר נחקרו זו מתוספת שנדגמו והמפעלים למסגרת
לעדכון שימשו שנאספו הנתונים השוטף. התעשייה
שהנתונים מאחר .1989 בשנת החל הסקר אומדני
ומורחבת, מעודכנת למסגרת מתייחסים המעודכנים
קודמות תקופות נתוני עם להשוואה ניתנים אין.הם
בלוחות 1990 שלפני לשנים השוואה ניתנה לא כן ועל

זה. שבשנתון

בנייה
הופיעו עזה וחבל שומרון ביהודה, בנ"ה על נתונים
עמי ,1992  43 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון

.772770

כבישים סלילת
סלילת על הנתונים בינוי.  16 בפרק ראה הגדרות
מס"ד ידי על בעיקר שנסללו כבישים כוללים כבימים
וכן והשכון) הבינוי במשרד ציבוריות עבודות (מחלקת

לישראל; הקיימת הקרן שסללה כבישים
ליישובים גישה וכבישי פנימיים כבישים נכללו לא
בלוחות ראה אלה כבישים סלילת על נתונים יהודיים.
ידי על שנסללו כבישים כולל לא אף ר16.20. 16.19

עצמן. המקומיות הרשויות

מלון בתי
הופיעו ושומרון ביהודה מלון בתי על נתונים
עמי , 1992  43 מסי לישראל ר/סטטיסטי בשנתון

.773

תחבורה

מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
במינהל תחבורה מקמס"1 מתקבלים ונהגים רכב כלי

בישראל. הנהוגות לאלו זהות ההגדרות האזרחי.
18 בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה. 

מימצאים ניתנו לא .19901988 לשנת נתונים
בדיווח ניכר חסר עקב ,1990 עד 1988 לשנים
החסר כי נראה ואילך 1991 לשנת אשר למשסרה.

הנתונים. פרסום את ומאפשר למדי נמוך בדיווח

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
קמ''ט באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
ראה והסברים הגדרות מפורסים, נתונים פנים.
כרך עזה, וחבל שומרון יהודה, של בסטטיסטיקה

.1993 מרס תשנ"ב1992, כ"א,

עורכים שנת"ם או בשנה פעם חיים. בעלי מפקד
בעלי מפקד ובשומרון ביהודה הווטרינריים השירותים
החיים בעלי אומדן לעריכת בסיס המשמש ח"ם,

ותוצרתם.
שוטף שווקים סקר עורכת הלשכה שווקים. סקר
עזה. ובחבל ושומרון ביהודה העיקריים בשווקים
במדגם נתונים, נאספים בסקר הכלולים בשווקים
וחפירות הירקות כמות על משמרות, או ימים של
מקומיים, מחקלאים מקורם: לפי לשוק הנכנסים
מיהודה או ושומרון, יהודה בשוקי מעזה או מישראל
על נתונים גם אוספים הפוקדים עזה. בשוקי ושומרון
משמשים אלה מחירים הסיטוניים. בשווקים המחירים
לא שלגביהם במוצרים החקלאי. הייצור ערך לחישוב
נערך וכוי) זיתים (חיטה, מתאים מחירים איסוף היה
מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתייעצות המחיר אומדן
המוצרים של הכספי הערך תשמ"ג, בשנת החל
הכללית המחירים לרמת שהותאם אומדן הוא
כל של הכספית התמורה  שנה כל של הממוצעת
שנה, כל של לממוצע השיווק מחודש הותאמה מוצר

אזור. בכל לצרכן המחירים מדר פי על
אוספת הזיתים, מסיק גמר עם בד. בתי סקר
ועל הבד בבתי שנקלט הזיתים יבול על נתונים הלשכה
בהכנת עוזרים אלה נתונים שהופקה. השמן כמות

וערכו. הזיתים יבול אומדן
בנתר נעזרים החשבונות בעריכת שונים. סקרים
אשר  החגורה" מ"סקר לירדן, בעיקר יצוא, על נים
חבל ובין ישראל בין המסחר על אומדנים לספק נועד
ימים בכמה משאיות פקידת ידי על נערך הסקר עזה.
חבל ובין ישראל בין העיקריים במעברים השנה במשך

עזה.
החקלאות ממשרדי ושונים. מינהליים נתונים
שונים, נתונים מתקבלים עזה, ובחבל ושומרון ביהודה
יבול עזה, בחבל הדגה ושלל הדר פרי יבול כגון:
על ונתונים ושומרון ביהודה אחרים ומוצרים טבק
כגון עזה, ולחבל ושומרון ליהודה תשומות שיווק
המטבחיים, מבתי הלול); (ממועצות אפרוחים שיווק
חודשי דוי'ח מתקבל הוטרינריים, השירותים שבפיקוח
משלים זה דו"ח החיים. בעלי סוג לפי שחיטה, על

החיים. בעלי תפוקת על המידע את
מתפ וכוי שטחים "צור, של יותר מפורטים נתונים
חקלאית". לסטטיסטיקה ב''רבעון שנה מידי רסמים
שומרון ביהודה, וירקות פירות אספקת על נתונים
מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו עזה וחבל

.764 עמי ,1992  43

תעשייה

תעש"ה.  14 בפרק ראה הגדרות
ביהודה התעש"ה סקר התעשייה. סקר מסגרת
בערים התעש"ה מפעלי כל את כולל ושומרון
רישיונות מוצאים לגביהם אשר הגדולים, וביישובים
אין האזרחי. במינהל ישירים מסים קמ''ס מטעם
לאזורים ולא הכפריים ליישובים מתייחס הסקר

הגדולים. והיישובים הערים לתחומי שמחוץ
כולל היישובים, כל את הסקר כולל עזה בחבל

והכפרים. הפליטים מחנות
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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. פר0"ם ספר ובתי
יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

הבאים: השינויים את
וצפון עזה בחבל נכללו לא בתשל''ט החל .1

למצרים. שהוחזרו האזורים סיני
ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי .2
בית נפת עם יחד סוכמה ירדן נפת רוב

לחם.

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום חולים

שנפטרו. חולים כולל ששוחררו חולים
מבוא ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

.24 לפרק
אשפוז. מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים
המת חודשיים דו"חות על מבוססים הנתונים
ובחבל שומרון ביהודה, הבריאות מקמט"1 קבלים

עזה.

ציבורי סדר

עזה וחבל שומרון ביהודה, ציבורי סדר על נתונים
,199243 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו

.779 עמי

חינוך
המינהל ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
דו"חות מתוך עזה וחבל ש1מרון ביהודה, האזרחי
המצב את ומתארים עצמם, מהמוסדות שנתקבלו

הלימודים. שנת בראשית
"בתי בפיסקה הגדרה ראה ספר: בתי ספירת

.22 לפרק במבוא ספר"

ושומרון ביהודה חינוך שלבי
בחלוקת שינו1 חל תשנ"ב הלימודים בשנת החל
שלבים שלושה במקום החינוך: שלבי לפי הספר בתי
בלבד: חינוך שלבי שני הונהגו ותיכון) מכין (יסודי,
'"ב). עד '"א (כיתות ותיכון ('■ עד אי (כיתות יסודי
שלב לפי הנתונים את להשוות ניתן לא מכך, כתוצאה
הקודמות. מהשנים אלה עם וכן עזה מחבל אלה עם

עזה בחבל חינוך שלבי
(אי הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית

וי). 
בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית

.('0  (זי היסודי הספר
בית שלאחר הכיתה דרגות 3 תיכון: ספר בית

'"ב).  (יי המכין הספר
למסיימ1 כיתה דרגות 3 עד 2 ביניים: מכללת
מדרש בתי רק נכללו תשמ"ס, עד תיכון; ספר בית

למורים.

נבחרים פרסומים
1967 והדיור האוכלוסין מפקד

וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה 1

הגולן רמת סיני,
משק ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי 2

המוחזקים בשטחים חקלאי
בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 3

המוחזקים
אי חלק  העבודה כוח 4

ב' חלק  העבודה כוח 5

מיוחדים פרסומים
המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני 398

1971 נובמבר
וחבל שומרון ביהודה, אוכלוסייה תחזיות 802
בשנת האוכלוסייה בסיס על  2002 עד עזה

1982
עזה וחבל שומרון יהודה, של לאומיים חשבונות 818

19681986

סכנ"ם פרסומים
ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים בשטחים
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POPULATION
POPULATION ESTIMATES1 AND
SOURCES OF ITS GROWTH

Thousands, unless otherwise stated

ומקורות אוכלוסייה1 אומדני
גידולה

אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

אוכלוסייה

גידולמאזןחבויאוכלוסייה nnxאוכלוסייה
התקופה התקופהTWO.הגירה2טבעיבתחילת בסוף
Population atNaturalMigrationPercent annualPopulation at

beginning of periodincreasebalance2growthend of peirod

ושומרון הודה ■Judea and Samaria
595.933.0313.0585.9Census IX 1967
585.913.015.80.5583.11968
583.113.51.32.5597.91969
597.914.95.017607.81970
607.817.32.52.4622.61971
622.618.17.31.863351972
633.518.70.33.0652.41973
652.420.12.82.7669.71974
669.720.615.10.8. 675.21975
675.222514.41.2683.31976
683.322.710.21.8695.71977
695.721.69.41.8708.01978
708.023.312.61.5718.61979
718.622.917.30.8724.31980
724.323.215.71.0731.81981
732.72457.92.4749.319824
749.325.22.73.0771.81983
771.827.45.82.8793.41984
793.427.15.02.8815.51985
815.527.55.12.7837.71986
837.729.70.73.6868.11987
868.130.83.53.1895.41988
895.433.713.12.3916.01989
916.038.52.54.5957.01990
957.039.89.45.11 ,006.21991§
1,006.240.25.14.51,051.51992

עזה Gazaחבל Area
389.73.3312.2380.8Census IX 1967
380.88.332.36.3356.81968
356.810.02.92.0363.91969
363.99.43.31.7370.01970
370.011.22.42.4378.81971
378.812.24.02.2387.01972
387.012.8173.7401.51973
401.514.31.83.1414.01974
414.015.03.52.8425.51975
425.516.14.22.8437.41976
437.416.32.93.1450.81977
450.816.94.72.7463.01978
463.016.54.82.5444.71979
444.716.95.12.7456.51980
456.517.75.32.7468.91981
469.617.83.11.8477.319824
477.318.21.03.6494.51983
494.520.24.83.1509.91984
509.919.92.93.4527.01985
527.021.63.63.4545.01986
545.023.63.33.8565.61987
565.625.62.74.0588.51988
588.528.76.83.7610.41989
610.430.81.55.3642.71990
642.7§32.90.45.2676.01991§
676.034.06.86.0716.81992

IX 1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
41982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
§1991
1992

IX 1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
41982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

§1991
1992

1 For quality of data, see introduction.
2 See explanation in introduction.
3 September  December.
4 There is a discontinuity between 1981 and 1982 due !o the

revision of data; see "Population' in the introduction.

מבוא. ואה הנתונים איכות ברבר 1

במבוא. הסבר ראה 2

דצמבר.  ספ00בר 3
ראה הנתונים: עדכון בעקבות ו1982 1981 השנים בין אירציפות up 4

במבוא. ■אוכלוסייה
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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 םוף

Age 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1982 1977 1967

TOTALthousands
 percents
04
514
1519
2024
2534
35^*4
4554
5564
65+

Males per 1 ,000
females

הודה SamariaandJudeaושומרון■
אלפים  הכל 585.9695.8749.3815.5837.7868.1895.4916.0957.01,006.2סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

0418.718.518.218.818.919.719.719.720.120.3
51430.328.628.127.927.827.527.727.827.728.1
15198.612.912.411.411.010.410.19.89.59.5
20246.39.410.710.710.510.310.09.69.08.6
25349.78.610.412.513.414.014.615.215.315.1
35449.07.05.85.15.15.15.35.76.46.9
45545.76.66.15.45.14.84.64.44.34.1
55645.23.84.34.44.54.54.14.14.03.7
65+6.54.54.03.83.73.73.83.83.83.6

נקבות ל1,000 9851,0079909941,0001,0071,0121,0141,0101,013זכרים

mv >jnAreaGaza
אלפים . הכל 380.8450.8477.3527.0545.0565.6588.5610.4642.7676.0TOTALסן thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

0420.519.819.719.119.820.421.021.522.022.204
51430.428.527.728.628.528.428.528.528.428.7514
15199.911.712.511.210.810.410.09.89.69.51519
20246.69.49.510.09.89.59.38.88.58.32024
25349.810.012.513.313.613.914.114.214.013.82534
35449.26.85.75.95.95.96.26.67.07.335^14
45545.26.45.95.24.94.74.44.14.14.0: 4554
55643.83.43.73.93.94.03.73.73.63.45564
65+4.63.02.82.82.82.82.92.82.82.765+

נקבות ל000,ו 9429779901,0011,0041,0081,0091,0091,0121,013Malesזנוים per 1 ,000
females

1 For quality of data, see introduction. מבוא. ראו". הנתונים, איכות בדבר 1

POPULATION ESTIMATES1, BY
SEX AND AGE

Thousands 31 XII 1991

אוכלוסייה1, אומדני
וגיל מין לפי

אלפים

ושומרון nryיהודה otn
Judea and SamariaGazaArea

Ageגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותDHDTסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 1,006.2506.3499.9676.0340.2335.8TOTALסך
04204.7105.599.2150.4 77.073.404
514282.5146.4136.1194.3100.8935514
151995.649.546.164.333.031.31519
202486.944.742.255.828.727.12024
2534152.378.274.193.248.844.42534
354469.433.036.549.323.725.635^*4
455441.216.924.327.010.017.04554
556437.515.721.823.29.713.55564
65+36.016.419.618.58.510.065+

For quality of data, see introduction. מבוא. ראה הנתונים, איכות בדבר ו
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REPORTED LIVE BIRTHS, BY
SEX AND PLACE OF BIRTH

לפי מדווחות, .n לידות
לידה ומקום מין

1992 §1991 1990 1989 1988 1985 1980 1975 | 1968

TOTAL

Males

Females

Males per 1 ,000
females

Place of birth

In hospital1

Outside hospital

Percent births in

hospital1

Bitrh rates per 1 ,000
population

Judea and Samaria ושומרון ■הודה

46,000 46,456 43,882 39,041 35,800 33,238 30,400 30,522 25,650

23,500 23,808 22,582 20,310 18,700 17,289 15,940 15,890 13,342

22,500 22,648 21,300 18,731 17,100 15,949 14,460 14,632 12,308

1,044 1,051 1,060 1,084 1,094 1,084 1,102 1,086 1,084

30,000 23,852 23,364 19,591 20,352 18,588 12,292 9,177 3,463

16,000 20,604 20,518 19,450 15,448 14,650 18,108 21,345 22,187

65.2 55.6 §53.2 50.2 56.8 55.9 40.4 30.1 13.5

44.7 47.3 46.9 §43.1 40.6 41.3 42.1 45.4 43.9

הכל סך

זכרים

נקבות

נקבות לאלף זכרים

לידה מקום

חולים1 בבית

חולים לבית מחוץ

בבית לידות אחוז
חולים'

ל1,000 לידה שיעורי
באוכל1ס"ה

Gaza Area עזה חבל

הכל 15,50321,62621,43623,53728,95032,33234,28637,01838,000TOTALסך

8,01811,17410,83712,10814,81016,50317,36018,91019,500Malesזכרים

7,48510,45210,59911,42914,14015,82916,92618,10818,500Femalesנקבות

נקבות לאלף 1,0711,0691,0221,0591,0471,0431,0261,0441,054Malesזכרים per 1 ,000
females

ל"דה Placeמקו0 of birth

חולים1 2,0264,4346,30713,29113,594Inבבית hospital1

חולים לבית 13,47717,19215,12910,24615,356Outsideמחוץ hospital

בבית לידות אחוז
חולים1

13.120.529.456.547.1Percent births in
hospital'

ל1,000 לידה שיעורי

באוכלוסייה
42.0§51.547.645.450.253.854.756.154.6Birth rates per 1 ,000

population

1 For changes in definition of births in hospitals over the years,
see introduction.

מבוא. ראה הזמן, במשך וזולים בבתי לידות הגדרת שינוי על 1
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ENTRANCES AND
DEPARTURES, BY AREA

Thousands

אזור לפי וכניסות, יציאות

אלפים

מאזן
Balance

4 = 21

Entrances

nrvn :rwn
'noiuin

Residence
permits'

הכל סך
Total

יציאות

לוזול
Departures

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992*

Judea and Samaria

5.1 9.9

0.7 14.0

3.5 6.1

13.1 7.9

2.6 15.1

8.9 11.4

5.1 13.8

252.9

250.5

143.4

146.4

206.2

160.0

173.4

ושומרון יהודה

1986258.0

1987249.8

1988146.9

1989159.5

1990203.6

1991151.1

1992168.3

Gaza Area עזה חבל

1986107.6104.04.83.61986

1987108.5105.26.13.31987

198857.755.01.72.71988

198987.680.85.06.81989

199097.198.66.91.51990

199165.565.94.40.41991

199283.290.06.26.81992*

1 Includesmostly children of residents born abroad and who came
to register as well as residentswho enteredwithin the framework
of reunion of families.

תושבים וכן להיושם ובאו לאוץ בחוץ ונולדו תוחבים ילדי .לרוב, כולל
משפחות. איחוד במסגרת ונכנסו
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NATIONAL ACCOUNTS
EXPENDITURE ON GROSS
DOMESTIC PRODUCT, AT
MARKET PRICES
NIS million, unless otherwise stated

מקומי תוצר על הוצאה
שוק במחירי גולמי,

אחרת צוין כן אם אלא ש"ו1, מיליוני

לאומיים חשבונות

77n1,70J□'UicvuUses of resources:nino

מקומיnniriDיצואיnvpuinהוצאההוצאה
גולמיD'nn'vu1סחורותגולמיתלצריכהלצריכה Less:Grossושירותיםמקומיתציבוריתפרסית0ךהכל

TotalPrivateGeneralGross domesExports ofimports ofdomestic
consumptiongovernmenttic capitalgoods andgoods andproduct
expenditureexpenditureformationservices'services2

ושומרון and■הודה SamariaJudea
שוטפיםבמחיר1 pricesAtם current 1989

1990
1991

253
346
393

2,4332,521
3,2863,403
3,4823,626

1986
במחיי'
2,899

1986נ
,767165 1578388

At 1986 prices3
1 ,856 1 042

19872,918,895178 14973491,1931,726 1988
1989
1990
1991

■■

151
163
226
213

1,7671,819
1,7091,768
2,1502,218
1,9932,069

באחו! כמותי קודמתהשינוי לעומת שנה בל ■ d
 on previous yearchange quantityPercent

198620.017.713.531.420.614.723.8 1987
1988
"1989

0.77.27.8
15
8

14.010.114.47.0
(2."5)
s "1990

"1991
39
6

(25...26)

19851986
ממוצעי
9.5

דושנתיים ם
7.8

5D'lM
7.821.1

moving averages5
8 2 5.0

Twoyear
10.3

198619879.912.310.66.34.114.673
19881989
19891990
19901991

4
22
14

(10...11)
8

עזה Gazaחבל Area
At current prices
921929 669676

1,0741,100 829855
1,2581,287 1,1641,194
At 1986 prices3

544
611

533541
606617
631654
667691

6.3
12.3

(13...11)
14

(4.6)
6

716
743

451U56
480496
616633

87
128
205

232
245

302
310
349

184
201

15.1
3.9

56 176
76 . 163
113 165

קודמתה לעומת שנה כל . באחוזים כמותי '\vv>
Percent quantity change  on previous year

142
165
200

68
74
72
75
77
82

1,066
1,326
1,697

776
833

750
809
946

שוטפים u'l'nni

1986נ

15.7
5.8

(6...9)
28

Twoyear moving averages5
4.5
9.3
0

(9...10)
(5...6)

7.7
9.3

(22.. .21)
(9.. 8)
(17...18)

36
48

11.0
10.7
52

42

11.8
9.5

1

3.5
10.7
7

3

7.8
9.4
4
5
3
6

1.9
8.6

1

4
4

10.5
7.4

8
17

1,597
1,929
2,451
במחירי
1,259
1,354

1,062
1,127
1,300

11.5
7.5

6
15

נעים5 דושנת"ם ממוצעים
6.4 6.4
8.9 9.5
5 11

12 11

1989
1990
1991

1986
1987
1988
1989
1990
1991

1986
1987
1988
41989
"1990
"1991

19851986
19861987
19881989
19891990
19901991

1 Exports donot include factor income from abroad (Israel <S Jordan).
2 . Imports c.i.f., do not include factor payments to abroad  payments to Israeli

3 Estimates at 1 986 prices were calculated for each component of expenditure
and for the total components on the basis of annual quantity changes which
were computed on the basis of previous year prices; hence, total expenditure
is not identical with the sum of the expenditure components.

4 Bough estimates, see introduction.
5 The twoyear averages are calculated as geometric averages of the annual

percent change from previous year  for the specified years.

וירדן). (ישראל מחול "צור גורמי הכנסות כולל לא
תשלומי בעיקר  זרים "צור לגורמי תשלומים כולל לא סיפ; יבוא

ישראלים. לעובדים שכר
בנפרד הוצאה מרכיב לכל נערך 1986 במחירי האומדנים חישוב
מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים בסיס על המרכיבים כל ולסך
עם זהה אינו המרכיבים כל סך לכן קודמתה, במחירי שנה כל

המרכיבים. סכום
מבוא. ראה נולמ"ם, אומדנים

של גיאומטריים כממוצעים מחושבים הדושנת"ם הממוצעים
הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת שנה בכל השנתיים השינויים
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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 שירו, מיליוני

גורנו" לאומיתהעברותהכנסות פרטיתהכנסה צריכה

מקומי סחולתוצר לאוס1"צור לאומיתשוטפותתוצר לנפשהכנסה לנפשפנויה
נטוגולמינטוגולמי nw)>שח<פנויהמחויל

GrossNetGrossNetNationalNationalPirvate
domesticfactornationalcurrentdisposabledisposableconsumption
productpaymentsproducttransfersincomeincome perper capita

from abroadfrom abroadcapita (MS)(NIS)

itושונורוו Judea;ורה and Samaria
At current prices

3,7573,854 3,4003,488 84 3,3163,404
4,7244,849 4,4194,536 146 4,2734,390
4,7984,944 4,7034,846 170 4 5334 676

At 19S6 prices1
2,138
2,221

14.6
3.9

2,859 2,364
2,842 2,424

2,6922,753 2,3732,427
2,5862,652 2,3402,400
2,9873,061 2,7942,863
2,6672,743 2,6142,689

קודמתה לעולות ו!1נה כל  באחוזים נמות" .11">0
Percent quantity change  on previous year

19.6
0.6

(5.. .3)
 4
(15:..16)
(11. ..10)

Twoyear moving averages3

22.9
2.6

(2...0)
1 

19
(7...6)

4.9
9.1

6.6
8.8

(5...3)
5

' 2

9.5
12.1
(2.1)

9
6

Gaza Area

נעים3 d

שוטפים במחירים
1989883 2,4332,521
1990987 3,2863,403
19911,050 3,4823,626

'1986 במחירי
19861,856
19871,726
19881,7671,819
19891,7091,768
19902,1502,218
19911,9932,069

198623.8
19877.0
1988(2...5)
219893
21990(25...26)
219917

דושנת1 ממוצעים
1985198610.3
198619877.3
19881989. (1...1)
19891990(10...11)
199019918

עזה חבל
O'qdivi O'7'/7ajAt current prices

1989437 9219291,5111,518 153 1 ,3581 ,3651,775 2,5162,527
1990612 1,0741,1001,8511,877 165 1,6861,7122,113 2,9492,991
1991642 1,2581,2872,0862,115 186 1,8991,9292,570 3,1593,203

'1988 Atבמחירי 1986 prices1
19865449991 ,447 1 ,864
19876111,1331 ,500 2,041
19885335419509581,6441,658
19896066179889981,248 1,6441,661
19906316541,0831,1041,289 1 ,7261 ,760
19916676911,0891,1111,433 1,6491,683

קודמתה לעומת שנה בל  באחוזים במות1 <11'to
Percent quantity change  on previous year

19866.316.66.9 12.8
198712.313.43.7 9.4
1988(13...11)16' 19
219891440
21990(4...6)(10...11)3 (5...6)
219916111(5. .4)

דושנת"ם Twoyearממוצעים moving averages3 3D,V1
198519864.54.13.0 0.7
198619879.315.05.2 11.1
198819890(7.6)9 10
19891990(9...10)7(2.. .3)
19901991(5.6)(5. .6)7 (0...1)

2 Rough estimates, see introduction.
3 See note 5 to Table 27.6.

.27.6 ללוח 3 הערה ראה 1

מבוא. ראה נולמ"ם, אומדנים 2
.27.6 ללוח 5 הערה ראה 3
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PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE, BY MAIN
CATEGORY
NIS million, unless otherwise stated

פרטית, לצריכה הוצאה
עיקרית קבוצה לפי

אחרת צוין כן אם אלא ש''ח, מיליוני

לצריכהninD:הוצאה הוצאה
מקומיתצריכהלצריכה פרנוית
 פרטית D'11 הכלשל 0ך מוצרימוצרי
הכל הקלאותתעשייה'שירותיםDomesticנטוסך
PirvateLess: netprivateServicesIndustiral1Agricultural

consumptionconsumptionconsumptiongoodsgoods
expenditureby nonexpenditure
 totalresidents total

ושומרון SamariaJudeaיהודה and
שוטפיםבמחיר Atם current prices

1985951110841251301290
19861,7671661,602423527652
19872,2372092,028550729■ 748

1986At'במחיר 1986 prices2
19821,4701791,286357407529
19831,4711711,297377398529
19841,5211641,355396407560
19851,5011601,340404417519
19861,7671661,602423527652
19871,8951731,722445634642

'VIבאחוז כמותי שנונוי בל  dקודמתה לעומת 
year on previouschange Percent quantity

19823.55.83.25.68.82.6
19830.14.70.85.62.10.0
19843.43.84.45.12.35.9
19851.32.91.12.12.57.2
198617.73.819.54.626.325.5
19877.24.47.55.220.31.5

נעים3ממוצע דושנת"ם d■averages3Twoyear moving
198219831.80.42.05.63.21.3
198319841.74.22.65.40.12.9
198419851.03.31.63.62.40.9
198519867.80.48.73.313.87.9
1986198712.34.113.44.923.311.2

עזה Gazaחבל Area
שוטפיםבמחירי Atם current prices

19891,06692974319310345
19901,3261171,209394403412
19911,6971361,561455543563

1986At*במחיר 1986 prices2
198677696680175276229
198783388745182295269
1988
198975066685190192309
199080975736203219315
199194674873211262414

.K)באחוז במותי שנר11. כל  dקודמתה לעומת
year on previouschange ■Percent quantity

19852.55.53.92.43.06.3
198610.56.511.14.527.73.0
19877.48.39.63.76.917.4
199081387142
19911701942031

נעים3ממוצע דושנת"ם averages3Twoyearם moving
198519866.40,37.43.414.71.6
198619878.91.210.34.116.86.7
1988198951342197
199019911261351716

1 Includes food products processed in industry.
2 See note 3 to Table 27.6.
3 See note 5 to Table 27.6.

בתעשייה, מעובדים מזון מוצרי כולל
.27.6 בלוח 3 הערה ראה 2
.27.6 בלווו 5 הערה ראה 3
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GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION, BY SECTOR AND
TYPE OF ASSET
NIS million, unless otherwise stated

מקומית, jvnVw nypujn
הנכס וסוג סקטור לפי
אחרת צוין כן אם אלא ש"ח, מיליוני

פונו' 110170Private Sector
J ■ U t 14 f1j/|#^VI 1

בנכסים n'D1|70ממשלהnniwi o'noציוך מכונות,
 תחבורהציבוריותותוויותקבועים וכלי

כולל1 הכלסך הכלמקומיותסך ,BuildingMachineryסך
Grand total1Gross domesticGovernmentTotalandtransport

fixed capitaland localconstructionand other
formationauthoritiesworksequipment
 total

/7/,tושומרון ;and SamariaJudea
שוטפיםבמתיו' ם

198954
199075
1991

21986במתיו'
139

At 1986 prices2
19865784806741233478
19874975258943634592
198843
198934
199042
199169

באחוזישי במותי שנהנוי בל  קודמתהם לעומת
year on previousPercent quantity change

198631.420.820.420.917.337.4
198714.09.632.45.83.216.8
198851
3198922
3199025
3199165

נעים*ממוצע דושנח"ם daverages4Twoyear moving
1985198621.115.24.517.917.420.4
198619876.315.026.313.110.026.7
1988198938
198919901
1990199144

עזה Gazaתבל Area
D'SUIUIבנותיו' DAt current prices

19893023023226924920
19903103102728326122
19913493492932028733

219S6Atבמחירי 1986 prices2
19861841842515913425
19872012013316912940
198824122
19891761762015514212

19901631631514713411

19911651651414913215
.Mlבאחוזי במותי שנונוי בל  dקודמתה לעומת i

year on previouschangePercent quantity
198611.811.841.67.85.818.5
19879.59.530.56.33.961.9
1988285
319893910
3199O8824665
3199111.52233

נעים*ממוצע דושנת"ם a .averages4Twoyear moving
198519863.53.58.52.90.221.1
1986198710.710.736.07.00.8385
1988198977344245
19891990322
1990199133152A12

titiii rM* inn r\^iuii רור./דר. r\n /nut n\~\?ד*ו\ו .luirpa and 11"of nlivp niland increase in stocks1 Fixed caoital formatioi
Samaria. No estimate was made for other stock components.

2 See note 3 to Table 27.6.
3 Rough estimates. see introduction.
4 See note 5 toTable 27.6.

האחרים. המלאי למרכיבי אומדן נערך לא
.27.6 כלוח 3 הערה ראה

מבוא. ראה גולמיים, אומדנים
.27.6 כלוה 5 הערה ראה
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GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY
ECONOMIC BRANCH AND THE
DISPOSABLE PRIVATE INCOME1
NIS million, at factor cost

לפי גולמי, מקומי תוצר
פרסית והכנסה כלכלי ענף

פנויה1
ייצור גורמי במחירי ש"וו, מיליוני

ושומרון עזה■הודה otn
Judea and SamairaGaza Area

1989219902199119892199021991

שוטק Atבמחירים current prices
"ע/ר ,463736583152167200Agricultureחקלאות, forestry
(כולל andודיג fishing (incl.
(subsidiesתמיכות)

(כרייה 157205229103125132157165Industryתעשייה (mining
and manufacturing)

(בנייה 197201211216227Constructionבינוי (building
ציבוריות) andועבודות public works)

ציבוריים 250314380196237272Publicשירותים and community
services3וקהילתיים3

ושירותים מסתר ,273281344353413423Transportתחבורה, trade and
בעל1ת (כולל otherאחרים services (incl.

מנורים) בתי ownershipעל of dwellings)
והשמטות* andוטעויות errors <S omissions4
מקומי 2,4332,5213,2863,4033,4823,6269219291,0741,1001,2581,287GROSSתוצר DOMESTIC

הכל סך . PRODUCTגולמי TOTAL
גורמי של 9081,0271,087451629657Factorהכנסות payments from

בחול מקומ"ם abroad"צור
לגורמי תשלומים :254037141715Lessפחות: factor payments

מחדל to"צור abroad
לאומית 3,2393,3274,1624,2794,3574,5001,3291,3361,6521,6781,8401,870GROSSהכנסה NATIONAL

INCOMEגולמית
מהממשלה Transfers.111920121424העברות from governmen

המקומיות andוהרשויות local authorities
הכנסה מס :1141322018492124Lessפוזות: income tax and

לממשלה transfersוהעברות to the
government

פרטית 3,1363,2244,0494,1664,1764,3191,2571,2641,5741,6001,7401,770GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
מחוץ לפרטים 99109155142148186Transfersהעברות to private

personsלארץ from abroad
פרטית 3,2353,3234,1584,2754,3314,4741,3991,4061,7221,7481,9261,956GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMALLמכל SOURCES

1 The components do not necessarily add up to the total, due !0
roundings of figures.

2 Rough estimates, see introduction.
3 Includes electricity and water services of the local authorities.
4 Balancing item between estimates of gross domestic product

according to use of resources and estimate according to
economic branch.

המספרים. עיגול כגלל הכל לסך בהכרח מסתכם ממרכיבים סכום אין 1

מבוא. ראה גולמיים, אומדנים 2

המקומיות. הרשויות של ומים חשמל שירותי כולל 3
השימושים מצד הגולמי המקומי התוצר אומדן בין ההפרש את המאזן סעיף 4

הכלכליים. הענפים מצד האומדן ובין
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IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE
BALANCE

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, חוץ סהר

$ million דולרים מיליוני 27.11
הארצות יתר ע0 סיזר

Trade with other countries

מאזן
Balance Exports

יבוא
Imports

ירדן עם סרור
Trade with Jordan

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
Imports

ישראל עם <no
Trade with Israel

מאזן
Balance

יצוא
Expotrs

יבוא

Impotrs

Total ריבי 0ך

מאזן
Balance

יצוא
Exports

A/J'

Imports

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Judea and Samaria
12.3
9.7
14.6
16.7
18.5
21.2
27.5
44.4
46.0
37.2
42.2
37.9
34.4
37.3
49.2
47.7
40.0
66.9
74.8
83.3
78.3
Gaza Area

6.3
6.2

2.3
4.1
3.3
4.8
9.5
15.1
19.2
19.4
22.3
19.4
18.4
18.2
29.0
29.5
26.8
31.6
35.3
41.9
34.1

0.4
0.4
0.7
4.4
3.5
1.0
1.3
1.1
17
1.4
1.0
1.1
1.1
1.0
0.9
1.3
1.2
1.2
3.9
4.8
1.5

13.5
13.5
12.2
13.5
12.9
12.0
8.7
9.3
9.8
7.5
6.1
7.0
4.2
4.7
2.2
2.1
1.1
2.7
4.7
4.2
3.6

12.7
10.1
15.3
21.1
22.0
22.2
28.8
45.5
47.7
38.6
43.2
39.0
35.5
38.3
50.1
49.0
41.2
68.1
78.7
88.1
79.8

7.2
7.3
14.5
9.4
16.2
16.8
18.2
24.4
29.0
26.9
28.4
26.4
22.6
22.9
31.2
31.6
27.9
34.3
40.0
46.1
37.7

21.0
11.9
21.4
29.7
38.9
39.1
56.6
52.9
70.5
66.9
81.6
59.1
75.3
60.6
72.4
57.0
32.2
25.0
15.2
20.9
16.1

3.2
4.4
9.3
16.8
25.0
44.4
33.7
34.2
31.3
31.2
34.5
22.5
14.9
16.1
18.8
11.8
10.7
6.9
7.7
8.3
11.9

25.5
15.8
26.2
34.7
42.6
43.8
61.6
57.9
76.0
74.2
90.5
65.9
83.5
69.3
83.3
66.4
41.7
33.5
24.5
30.1
25.6

3.3
4.5
9.4
17.0
25.1
44.4
33.7
34.2
31.3
31.2
34.5
22.5
14.9
16.1
18.8
11.8
10.7
6.9
7.7
8.3
11.9

4.5
3.9
4.8
5.0
3.7
4.7
5.0
5.0
5.5
7.3
8.9
6.8
8.2
8.7
10.9
9.4
9.5
8.5
9.3
9.2
9.5

0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'0

55.6
76.7
109.2
134.1
145.0
166.0
139.2
208.6
239.2
252.2
257.3
272.9
263.2
243.4
295.1
420.2

41.9
51.0
79.7
113.8
103.7
143.3
106.8
115.3
118.8
123.5
132.6
154.6
171.4
173.3
228.1
237.3

143!9
193.4
255.2
264.7

25.6
41.6
62.8
69.9
77.1
73.6
77.9
89.0
111.3
129.6
109.1
134.0
99.9
96.1
155.9
160.5

15.2
25.1
35.6
53.4
66.1
805
79.9
80.0
113.1
159.1
149.4
151.1
85.4
85.2
118.7
143.2

218
35.2
58.9
63.8

81.2
118.3
172.0
204.0
222.1
239.6
217.1
297.6
350.5
381.8
366.4
406.9
363.1
3395
451.0
580.7

57.1
76.1
115.3
167.2
169.8
223.8
186.7
195.3
231.9
282.6
282.0
305.7
256.8
258.5
346.8
380.5

1657
228.6
314.1
328.5

46.9
74.5
102.4
121.1
124.6
148.1
110.1
200.1
214.7
2225
217.9
251.7
222.3
220.1
271.9
110.9

32.4
40.4
72.7
92.9
82.0
103.7
82.6
96.2
106.7
111.7
120.4
151.5
174.9
175.4
238.3
255.0

168:6
221.0
288.8
286.9

ושונורון n111y
51.5
57.8
89.7
109.0
123.2
118.4
140.8
148.0
189.0
205.2
200.6
201.0
184.5
166.4
240.1
228.2

32.0
43.1
57.2
83.9
104.1
136.9
122.3
123.5
154.2
197.8
190.0
180.6
104.5
106.0
139.7
157.1

31 .4
47.6
71.4
79.3

98.4
132.3
192.1
230.1
247.8
266.5
250.9
348.1
403.7
427.7
418.5
452.7
406.8
386.5
512.0
639.1

nrv חבל
64.4
83.5
129.9
176.8
186.1
240.6
204.9
219.7
260.9
309.5
310.4
332.1
279.4
281.4
378.0
412.1

20.66
268.6
360.2
366.2

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1972
1973
1974
1975
1976
1977

C1978
r1979
c1980

1981
1982 C

r~1983
1984
1985

n1986
1987
1988

C1989
1990
1991
1992



PRICES
CHANGE IN THE LEVEL OF THE
CONSUMER PRICE INDEX IN JUDEA,
SAMARIA AND THE GAZA AREA

המחירים מדד ברמת .n>um
שומרון ביהודה, לצרכן

עזה וחבל

מחירים

ושומרון עזהיהודה חבל
Judea and SamariaThe Gaza Area

ירקותהמדד r11jrvללא norornירקות ירקותללא מדד
רותוסירותהכלליופיחתהכללי ופי

GeneralExcl.Index ofGeneralExcl.Index of
IndexvegetablesvegetablesIndexvegetablesvegetables

and fruitsand fruitsand fruitsand fruits

A. Annual averages (calendar years),
change on previous year

לוח), (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה לעומת שנה בל

197736.037.645.433.831.150.31977
197850.451.345.042.844.534.21978
197968.167.175.272.472.472.31979
1980139.4136.9158.0156.0155.6157.61980
1981114.0116.795.2109.5109.1111.91981
1982107.4109.690.4114.6104.5101.31982
1983139.8139.1145.2161.2165.6157.71983
1984360.7358.4379.8373.0369.0394.51984
1985320.6314.8366.2337.6338.0335.21985
198650.049.355.149.647.660.51986
198713.112.616.111.011.29.91987
19888.78.013.111.110.016.71988
198914.516.04.815.719.93.61989
199013.012.913.416.916:121.71990
199111.512.07.97.09.04.71991
199213.912.822.114.111.232.61992

B. December as against December
on the previous year

קודמת שנה דצמבר לעומת דצמבר ב.

197743.446.223.340.942.332.91977
197853.646.7113.246.240.181.91978
197994.199.960.0110.4116.781.91979
1980138.1137.4142.8150.4153.2135.61980
198197.194.7.114.799.084.8181.41981
1982114.8118.590.8128.2137.592.71982
1983194.4203.2127.3183.9201.0104.01983
1984442.1408.8778.1469.3415.7839.11984
1985184.7188.4162.8199.5216.0136.91985
198622.517.057.920.311.366.01986
19876.811.917.84.313.326.21987
19888.45.825.010.67.427.31988
198915.218.31.721.724.68.71989
199015.81.6.511.012.214.80.91990
19919.49.39.87.76.017.61991
199212.012.011.913.013.510.11992
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THE CONSUMER PRICE INDEX
IN JUDEA, SAMARIA AND
THE GAZA AREA
Annual average Base: I 1976 = 100.0 : O'Ojn

לצרכן המחירים מדד
עזה וחבל שומרון ביהודה,

שנתי ממוצע

ממוצע
>TQ<t)mMonth

Annual
averageIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Judea and Samaria

The General index
3,472.5 3,465.6 3,444.2
4,337.0 4,266.0 4,299.0
5,020.3 4,980.7 4,915.7
5,491.3 5,438.3 5,411.3
6,151.4 6,025.6 5,962.7

3,388.5 3,309.1
4,135.9 4,042.8
4,771.9 4,619.9
5,300.7 5,159.3
5,843.0 5,794.0

3,247.3 3,256.4 3,292.2
4,004.6 4,018.1 4,095.8
4,548.5 4,556.9 4,608.8
5,019.2 5,083.9 5,095.5
5,784.1 5,775.2 5,879.6

6,195.5

The index excl. vegetables and fruit
3,379.0 3,356.6 3,297.7 3,297.8 3,280.8 3,258.9
4,230.6 4,186.7 4,183.8 4,139.6 4,113.0 4,090.9
4,928.0 4,898.3 4,844.6 4,722.1 4,571.8 4,488.8
5,387.5 5,346.3 5,299.7 5,226.4 5,132.2 5,056.2
6,036.4 5,971.2 5,929.3 5,897.8 5,842.4 5,804.4

Index of vegetables and fruit
4,228.3 4,346.3 4,628.0 4,121.9 3,538.0 3,153.2
5,196.3 4,906.7 5,230.5 4,106.4 3,475.0 3,307.0
5,766.2 5,646.2 5,490.5 5,174.3 5,008.3 5,030.9
6,329.9 6,182.6 6,313.4 5,901.7 5,378.5 4,719.9
7,081.2 6,464.6 6,233.3 5,400.3 5,402.2 5,620.3

3,242.2 3,206.6
4,047.5 4,019.8
4,479.4 4,486.5
5,062.1 5,046.8
5,762.9 5,718.1

6,201.1

ושומרון .הודה

הגלל' המדד
3,226.9 3,156.6 3,217.0 3,235.3
4,121.8 4,031.0 4,055.3 4,026.3
4,587.4 4,473.3 4,393.7 4,365.0
5,158.2 5,013.7 5,039.5 5,039.5
6,197.7 6,099.0 5,798.1 5,618.3
6,376.5 6,277.9 6,288.6 6,207.7

ופירות ירקות ללא המדד
3,173.6 3,113.4 3,094.6 3,058.1
3,993.0 3,898.3 3,861.5 3,832.9
4,468.0 4,402.0 4,299.7 4,276.8
5,018.5 4,957.0 4,954.2 4,954.2
5,704.3 5,690.2 5,537.0 5,418.6
6,190.5 6,190.9 6,142.2 6,084.7

והסירות הירקות מדד
3,370.8 3,983.4 3,657.6 3,505.7 4,206.6 4,666.8
3,780.3 4,710.3 5,163.1 5,103.2 5,621.8 5,589.3
5,183.3 5,597.2 5,552.0 5,049.7 5,153.1 5,078.3
5,259.7 5,489.1 6,287.4 5,472.1 5,729.1 5,729.1
5,874.5 7,185.1 10,186.2 9,402.9 7,908.6 7,232.0

6,151.0 7,879.9 6,981.1 7,472.0 7,202.1

The Gaza Area
The General index

3,893.6 3,939.0 4,054.6 3,920.2 3,645.1
5,240.2 5,063.7 5,071.1 4,827.9 4,629.3
5,879.6 5,841.8 5,778.9 5,738.3 5,549.0
6,331.8 6,257.1 6,149.2 6,209.6 6,002.0
7,152.3 6,832.8 6,782.0 6,667.1 6,584.1

3,480.9 3,589.0 3,683.1
4,573.9 4,682.6 4,662.4
5,420.2 5,425.9 5,624.3

3,607.5 3,512.8
4,688.7 4,587.8
5,513.2 5,423.1

5,755.8 5,752.1 5,746.4
6,653.6 6,714.1 6,898.0

6,950.1

5,847.1 5,786.6
7,119.2 7,016.4
7,129.9 7,247.8

הכללי המדד
3,558.6 3,575.1
4,617.5 4,538.0
5,388.1 5,273.5
5,817.4 5,848.4
6,669.0 6,499.5
7,223.1 7,210.4

3,309.3
4,119.5
4,653.5
5,187.5
5,910.7

3,229.9
4,049.8
4,572.2
5,120.1
5,776.1

3,950.5
4,682.5
5,310.8
5,732.7
6,999.3

3,705.0
4,765.3
5,571.3
5,958.6
6,799.0

The index excl. vegetables and fruit
3,809.1 3,781.7 3,729.6 3,691.2 3,648.6 3,596.3
5,098.9 5,001.1 4,982.2 4,906.6 4,849.1 4,810.3
5,853.5 5,880.4 5,859.3 5,745.4 5,603.8 5,459.6
6,204.4 6,196.0 6,155.1 6,136.3 6,070.2 5,985.2
7,041.8 6,952.8 6,921.2 6,859.5 6,813.1 6,796.2

3,576.7 3,553.7
4,721.5 4,619.2
5,430.4 5,401.9
5,930.2 5,894.5
6,715.5 6,598.0

7,214.7

וסירות ירקות ללא המדד
3,531.2 3,459.1 3,434.0 3,403.7
4,573.4 4,511.1 4,473.4 4,427.3
5,360.5 5,240.3 5,158.5 5,152.9
5,914.0 5,887.1 5,875.9 5,864.7
6,519.9 6,410.6 6,320.1 6,256.5
7,240.6 7,254.6 7,155.9 7,108.5

Index of vegetables and fruit
4,401.9 4,885.1 6,009.0 5,297.2 3,624.2
6,090.1 5,440.3 5,605.5 4,354.2 3,308.3
6,036.7 5,610.0 5,295.5 5,695.7 5,219.4
7,098.0 6,624.3 6,113.9 6,650.2 5,592.1
7,816.7 6,111.5 5,944.4 5,510.4 5,207.4

והסירות הירקות 1TU
2,787.2 3,663.2 4,460.9 4,066.3 3,835.8 4,307.3 4,605.4
3,152.8 4,448.4 4,922.5 5,381.4 5,049.3 5,483.8 5,203.3
5,183.6 5,398.8 6,961.4 6,431.4 6,522.4 6,768.3 5,998.4
4,376.4 4,681.4 4,855.7 5.444.4 5,181.8 5,452.4 5,737.1
5,796.7 6,705.9 8,701.610,722.61 0,658.5 8,767.1 7,960.7

5,359.0 6,464.6 7,206.9 7,627.1 7,822.9

3,601.2
4,747.8
5,512.2
6,009.5
6,683.8

4,328.6
4,870.0
5,926.8
5,650.6
7,492.0

1987
1989
1990
1991
1992
1993

1987
1989
1990
1991
1992
1993

1987
1989
1990
1991

1992
1993

1987
1989
1990
1991
1992
1993

1987
1989
1990
1991
1992
1993

1987
1989
1990
1991
1992
1993
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CONSUMER PRICE INDEX, BY
MAIN GROUP

Annual average

לפי לצרכן, המחירים מדד
ראשית קבוצה

Base: 11976 = 100.0 הבסיס: שנתי ממוצע

Main group 1992 1991 1990 1989 1988 1987 ראשית //jya7

ושומרון aasamarijuaea■הודה ar

הכללי 3,309.33,597.74,119.54,653.55,187.55,910.7GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 3,229.93,489.94,049.84,572.25,120.15,776.1Theהמדד index excluding

vegetablesוסירות and fruit

וסירות 3,950.54,469.14,682.55,310.85,732.76,999.3Vegetablesרקות and fruit

3,526.93,827.04,390.34,823.85,174.36,018.1Foodמזון

הדירה 2,624.42,835.33,597.24,075.04,603.34,969.3Householdאחזקת maintenance

וציוד 1,486.71,574.61,788.52,073.32,491.52,875.5Furnitureריהו0 and equipment

והנעלה 2,598.52,803.63,178.93,477.33,959.24,408.9Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 4,472.94,811.15,691.06,698.37,696.78,270.9Transportתחבורה and communication

2,810.13,214.53,628.84,083.84,674.75,308.3Healthבריאות

1תובות 2,264.32,546.72,799.03,115.73,575.03,825.0Educationוזיכוך and culture

אחרים 3,943.54,126.24,786.55,688.56,752.17,754.8Otherשירותים services and
miscellaneousושונות

עזה Gazaחבל Area

הכללי 3,705.04,117.24,765.35,571.35,958.66,799.0GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 3,601.23,960.04,747.85,512.26,009.56,683.8Theהמדד index excluding
vegetablesוסירות and fruit

ופירות 4,870.05,926.85,650.67,492.0Vegetables§4,328.65,051.1רקות and fruit

4,825.15,301.85,463.66,048.5Food§3,538.23,935.4מזון

הדירה 3,531.43,701.24,590.95,667.66,082.76,372.4Householdאחזקת maintenance

וציוד 2,242.62,588.83,100.13,714.24,236.35,060.4Furnitureריהו0 and equipment

והנעלה 3,457.43,805.54,358.15,214.35,849.46,894.4Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 4,569.54,943.35,959.57,505.28,962.89,582.1Transportתחבורה and communication

5,578.55,851.26,372.17,704.39,288.110,100.2Healthבריאות

ותרבות 2,429.92,837.83,293.13,723.34,149.44,585.8Educationחינוך and culture

אחרים 4,405.74,760.15,199.16,488.17,662.38,991.7Otherשירותים services and
miscellaneousושונות
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HOUSING CONDITIONS AND HOUSEHOLD EQUIPMENT
HOUSEHOLDS, BY SIZE,
HOUSING DENSITY AND SIZE
OF DWELLING
Percents, unless otherwise stated

גודל, לפי בית, *\11un
דיור צפיפות
דירה וגודל

אחרת צו1! כן אם אלא אחוזים,

בית וציוד חור תנאי

Size of household and dwelling
and housing density 1992 1991 1990 1989 חרה גודל בית, משק גותי

דיור וצפיפות

andושומרוןיהודה SamariaJudea
(אחוזים) ה3ל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך (percents)

בית במשק Personsנפשות in household
14.54.65.15.04.43.71

28.18.48.88.78.89.42
37.88.28.39.29.510.03
49.410.410.910.811.511.84
510.911.211.811.411.412.35
611.511.511.311.512.211.66
7+47.845.743.843.442.241.37+

בדירה Roomsהדרים in dwelling
111.010.610.19.89.410.11

229.330.330.829.430.329.22
329.430.130.932.433531.93
420.019.619.219.718.519.84
5+10.39.49.08.78.38.95+

לרודר Personsנפשות per room
מאחת 7.37.38.37.97.78.2Lessפחות than one

1.010.310.710.911.611.211.01.0
1.11.920.420.421.221.621.822.61.11.9
2.02.929.129.929.730.030.530.52.02.9
3.03.917.316.515.816.016.415.43.03.9
4.04.98.08.27.67.17.16.64.04.9
5.05.93.83.63.42.82.73.25.05.9

6+3.83.43.13.03.02.56+
למשק נפוחות 6.516.416.236.226.146.06Averageממוצע no. of persons per
נוודים) (כולל householdבית (incl. singles)

דיור צפיפות 2.42.42.32.32.32.3Medianחציון housing density

nrvAreaGaza
הכלןאחתים) 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percents)
בית במשק Personsנפשות in household
13.03.34.44.53.64.21

28.49.010.810.010.711.62
39.49.89.38.99.510.53
410.39.89.710.110.512.14
510.510.811.511.311.210.95
611.611.910.710.911.010.86
7+46.845.443.644.343.540.07+

בדירה Roomsחדחם in dwelling
117.616.416.317.916.220.01

228.028.527.328.533.934.72
326.426.832.431.629.730.03
417.319417.416.114.912.44
5+10.78.86.65.95.32.85+

>חדר Personsנפשות per room
מאחת 5.25.46.25.34.64.3Lessפחות than one

1.07.08.89.89.38.99.51.0
1.11.918.017.718.616.916.214.81.11.9
2.(<2.932.132.331.932.335.433.42.02.9
3.03.919519.418.619.618.620.83.03.9
4.04.99.69.28.59.39.09.74.04.9
5.05.94.33.53.2■3.63.83.75.05.9
6+4.33.73.23.73.53.76+
למשק נפשות 6.506.426.196.246.195.89Averageקמוצע no. of persons per
בוזזים) (כתיל householdבית (incl. singles)
חור nofod Iarn2.62.62.52.62.62.6Median housing density

1 See notes 23 to Table 27.18.
2 For difficulties in enumeration since 1 988  see introduction.

.27.18 n1V7 32 nnvn !\H\ I

במבוא. ראה  1988 בשנת החל בפק'דה קש"ם *7v 2
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הדירה, על ובעלות בדירה שירותים
נבחרות יישוב צורות לפי

הבית משקי מכל אחוז
|1idiui ,tiid'Judea and Samaria

Total1 הכלי Townsסך Villagesערים כפרים

198119851992198119851992198119851992

74.580.990589.093.496.375.8מטבח 66.888.9
בלעדי לשימון 98.298.395597.098.798.798.5מזה3: 98.595.0

משק של
הבית

בישול אמצעי
גז ו/או 74.686.693.287.495.697.883.9חשמל 69.091.9

כלבד גז 62.777.676.162.975.369.978.7מזה: 61.978.2
22.19.15.111.53.51.910.2נפט 26.45.9
6.0(0.2)0.9(1.2)3.24.31.7אחר 4.42.0

הדירה חימום אמצעי
24.018.623.338.734.926.512.9נפנו 17.121.3

פחם 63.665.152.139.735.827.676.5עץ, 74.760.9
5.49.815.014.119.725.06.2חשמל 1.911.8
4.33.88.24.96.819.72.6אחר 4.24.9

חימום (1.8)1.2(2.8)(2.6)1.3(2.7)(2.7)אין (2.1)1.2

המים מקור
ברירה זורמים 44.961.679.479.091.096.049.5מים 29.372.4

בחצר 20.413.67.213.47.33.315.3ברז 20.48.3
בחצר 27.9(0.6)25.418.912.55.61.2בור 37.618.0

ציבורי 6.9(0.3)1.9(0.9)9.2.5.4מק1ר 12.71.3

שירותים

בלבד לרחצה 34.839.343.853.650.156.836.5חדר 27.640.6
ושירותים 15.713.328.220.127.627.47.8לרחצה 12.628.3
רחצה חדר 49.347.227.926.222.315.855.6אין 59.630.9

מקלחת4 או 28.634.962.749.258.764.427.6אמבטיה 20.365.3
שימוש 85.390.198.497.699.899.885.5בית 78.498.1

בלעדי לשימוש 96.296.192.6§93.391.593.2§91.7מזה3: 90.990.6
משק של

הבית

קבוע5 שטיפה 19.829.637.735.151.753.122.0מתקן 12.934.1

לרחצה מים חימום
שמש 29.444.251.041.860.756.439.2דוד 24.049.6
חשמל (1.1)17.9(1.0)9.75.5(1.1)(2.4)דוד (0.8)7.4
גז (0.4)1.8(0.4)(1.1)(0.9)(0.4)(2.2)מתקן 2.7(0.5)

ונוי) עץ (נפט, 65.551.938.050.832.923.657.7אחר 72.142.0
מים חימום (0.3)(0.3)(0.1)(0.8)(0.4)(0.2)(0.5)אין (0.4)(0.5)

חשמל
היממה שעות 50.663.175.395.898.299.346.4כל 26.964.7

ביממה שעות 41.0(0.5)(1.0)(1.5)31.028.121.0מספר 46.530.3

הדירה על בעלות
58.267.868.791.0בבעלות6 91.591.5

ואין בבעלות 3.02.32.83.22.32.52.5לא 3.13.2
שנרדירה משלמים

13.511.510.238.129.828.66.2בשנירות 4.65.0

פליטים. מחנות כולל 1

כפרים. נולל 2

בהתאמה. שימוש, בית או מטבח להם שיש הבית משקי מתוך אחוז 3
בדירה. זורמים מים עם בית משקי מתוך a
שימוש. בית לחם שיש הבית משקי מתוך 5

באזור. הכל לסך גם ולפיכך הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים אין הפליטים, במחנות הדירה על בעלות בהגדרת קושי עקב 6

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA



HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING,
BY SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Percent of all households.

■1tv atnGaza Area

Total2 הכלי Townsסך onvפליטים nnna
Refugee Camps

198119851992198119851992198119851992

96.494.398.297.498.7 95.897.194.398.2Kitchen
83.171.059587.860.1 76.777.163.655.0Thereof3:

for household
use only

Cooking facilities
72.087.293.972.894.7 90.870.283.792.4Electricity a/0 gas
70.684.983.371.581.1 87.868.782584.5Thereof: gas only
26.49.45.325.34.4 7.028.813.57.2Kerosene
(17)3.4(0.8)(1.8)(0.8) 2.2(0.9)2.8(0.3)Other

Heating facilities
7.41.9(0.7)10.4(0.8) 2.45.81.9(0.6)Kerosene

46.936.238.344.137.8 36.841.732.135.5Timber, coal
9.013.146.712.746.4 18.05.08.648.0Electricity
(0.8)(0.5)(0.3)(0.8)(0.2) (0.4)(0.8)(0.3)(0.5)Other
35.948.314.032.014.8 42.446.757.115.4No heating facility

Water source
51.475.193.063.194.6 83.239.768.5. 95.4Running water in dwelling
44.022.16.333.75.0 15.056.929.44.3Tap in courtyard
(1.1)(0.2)(0.2)(0.1)(0.7)Cistern in courtyard
3.52.4(0.6)3.0(0.4) (1.6)2.8(1.7)(0.3)Communal source

Facilities
44.458.348.653.154.0 61.633.658.343.9Bathroom only
16.814.342.216.639.8 17.117.47.545.0Bathroom and toilet
38.827.49.230.36.1 21.448.934.211.1No bathroom
38.063.486.347.090.5 69.327557.178.3Tub or shower4
97.897.399.598.399.9 98.799.097.499.3Toilet
79.167.358.983.560.3 74.572.357.454.4Thereof3:

for household
use only

Permanent flush5 14.459.524.576.92.837.4

Water heating for bathing
44.470.369.752.077.0 75.935.365.064.1Solar heater
(0.3)(0.1)12.7(0.1)12.0 (0.1)(0.4)11.6Electric boiler

(0.6)(0.1)(0.1) (0.9)(0.3)(0.2)Gas boiler
55.128.617.147.410.7 22.364.234.423.5Other (kerosene, timber, etc.(
(0.2)(0.2)(0.4)(05)(0.2) (0.3)(0.1)(0.1)(0.6)No water heating

Electricity
88.592.897.689.297.2 93.783.994.498.9Round the clock

(0.7)(0.2)(0.2) (0.1)(0.7)(0.3)For part of the day

Ownership of dwelling
80.895.5 89.1Owned6

(1.3)(2.0)(0.4)(2.7)(0.6) (1.7)(0.2)Not owned but
no rent is paid

6.44.02.114.03.6 7.6(0.5)(0.4)Rented

1 Incl. refugee camps.
2 Incl. villages.
3 Percent of households with kitchen or toilet. respectively.
4 Of households with running water in dwelling.
5 Of households with toilet.
6 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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HOUSEHOLDS POSSESSING
DURABLE GOODS

Percent of all households

שברשותם בית משקי
קיימא בני מוצרים

הבית משקי מכלל אחוז
ושומרון עזההודה חבל

Judea and SamariaGaza Area

Thereof: :Thereofמזה: :nor
הכלmmמוצר הכלסך YearCommodityסך

TotalTotalnnnn
D'1yפליטיםעריםכפרים
TownsVillagesRefugee

camps

או גז 197432.722.8כיריים 59.512.718.67.41974Gas or combined
משולבת 1198175.370.3מערכת 86.370.971.670.319811gas/electricity

לבישול חשמל / 198590.588.4גז 97.487.891,074.91985system for cooking
199293.792.6 97.994.895.993.41992

חשמלי (3.4)197213.8מקרר 40.75.711.9(1.9)1972Electrical refrigerator
198151.533.6 88.166.269.36651981
198566.355.2 93.877.883.075.11985
199281.275.6 96.191.093.290.51992

כביסה 197413.02.6מכונת 41.03.05.4(0.7)1974Washing machine
198127.410.5 67.015.824.59.61981
198537.223.3 75.038.947.134.31985
199255.345.9 82.670.679.260.21992

197274.971.5רדיו 86.885.587.484.81972Radio
198180.276.9 89.389.892.587.31981
198580.177.1 91.086.988.885.11985
199281.779.2 89.894.896.493.21992

שחור/לב] (2.5)0197210.0לויזיה 28.77.514.3(3.4)1972TV set
198160.751 .3 79.569.672.568.21981
198566.165.8 64.576.578.176.11985
199254.257.0 45.058.953.665.91992

צבעונית (1.1)19813.4טלויזיה 91(0.7)(1.2)(0.4)1981Colour TV
198512.86.2 33.28.210.85.31985
199234.327.7 55.032.541.222.01992

(2.3)19815.6טלפון 14.88.014.9(1.8)1981Telephone
19857.0(2.5) 21.212.218.33.21985
19927.83.1 23.410.315.5(2.7)1992

חשמלי מזון (1.2)19814.1מערבל 11.4(2.2)4.1(0.7)1981Electric mixer
19858.63.9 22512.216.97.31985
199216.710.7 37.241.551.431.11992

חשמלי (0.9)(2.5)1981דוד 5.7(0.3)(0.4)(0.2)1981Electric boiler
19852.9(1.7) 703.35.3(1.2)1985
19929.76.9 18.912.612.111.21992

שמש 198128.822.9דוד 42.541.148.733.61981Solar heater
198545.0395 63.169.375.264.01985
199257.153.1 71.581.387.375.31992

(1.3)19722.3אופניים 3.35.86.66.01972Bicycle
19816.44.9 9.712.015.610.61981
19858.06.7 11.218.623.913.61985
19927.55.6 12.732.335.728.91992

פרטית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car
19839.96.2 22.014.120.6(7.0)1983
199215.913.3 26.016.821.39.71992

Only gas range. גז. כיריים רק 1

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 774



LABOUR AND WAGES
POPULATION AGED 15 AND
OVER1, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

15 בני אוכלוסיית
תכונות לפי ומעלה1,

ומין עבודה כוח

ושכר עבודה

אוכלוסיית
15+ בני

Population
aged 15+

העבודה no
Labour force

Employed persons

מועסקים בלתי
Unemployed

הכל סך
Total

מלא !my
Worked
fulltime

חלקית mv
Worked
parttime

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporairly
absent from

work

000000D/o000000

ה ושומרון. andודה SamariaJudea
האונלוס"ה 'nTotal population

21980401.0137.234.2134.8119.210.25.42.01.5
21985443.8159.235.9151.2140.55.35.48.05.0
'1986459.6173.637.8167.0155.67.14.36.63.8

1986441.8172.239.0165.7154.47.04.36.53.8
31987455.8182.240.0177.6165.37.44.94.625
41988459.1188.141.0183.0121.441.320.35.12.7

1989469.5189.140.3180.8134.733.612.58.34.4

1990489.7199.740.8192.6160.127.55.07.13.6
1991508.0200.339.4179.7149.621.48.720.610.3

1992521.6214.841.2204.6178.321.25.110.24.7

גברים .malesThereofמזה:
21980193.3111.557.7109.7100.45.04.3(1.8)(1.6)
21985215.1137.563.9130.9123.33.54.16.64.8
'1986222.9148.866.7143.8135.65.03.25.03.4

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
1989229.5168.873.6161.3122.928.210.27.54.4

1990241.3175.372.6168.9140.624.14.26.43.7

1991249.1177.571.3157.5132.5, 17.47.620.111.3
1992255.6187.773.4178.1156.517.44.19.65.1

עזה AreaGazaחבל
האוכלוס1 Totalהכל population

21980242.781.333.580.975.62.03.3(0.4)(0.5)

21985278.892.033.090.983.52.45.0(1.1)(1.2)

'1986286.695.633.494.287.13.04.1(1.4)(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)

יי 1988291.9101.234.798.969.413.216.32.42.3

1989301.2101.233.698.770.214.613.92.52.5

1990314.3108.034.4103.974.620.39.04.13.8

1991325.9111.834.3107.790.29.18.44.13.7

1992336.2118.635.3114.795.111.18.53.93.3

גברים :malesThereofמזה:
21980115.875.865575.671.1(1.6)2.9(0.2)(1.6)

21985134.387.865.486.880.02.34.5(1.0)(1.1)

'1986138.991.265.790.283.82.73.7(1.1)(1.2)

1986134.290.767.689.783.42.73.6(1.1)(12)
1987137.097.471.196.087.43.15.5(1.4)(1.4)
"1988141.597.668.995.466.512.916.02.22.3

1989146.798.166.895.767.614.413.72.42.4

1990153.1105.068.6101.172.519.98.63.93.7
1991159.2109.068.4105.087.88.98.33.93.6
1992164.6115.770.3111.892.610.98.23.93.4

1 Till 1986 data refer to persons aged 14 and over.
2 One should be cautious on comparing data with previous

years: see introduction.
3 Incl. 'addition for coverage'; see introduction.
A For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.
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העבודה, בכוח ואחוז ומעלה1 15 בני גברים
גיל קבוצת לפי

גיל קבוצת

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

VIIIXII
י19681970219801986 1987319881989199019911992

ושומרון.ה דה

בני+14 הכל 10141.5153.7193.3222.9

213.5221.3223.2229.5241.3249.1255.6בני+15

141725.430.942.236.9

151727.527.027.527.029.630.631.5

182424.128.954.767.066.667.568.064.863.462.1

253420.124.730.755.561.361.766.772.777.079.3

354421.422.921.515.917.217.519.422.926.433.1

455414.315.619.218.218.517.516.617.718.017.2

556415.313.012.415.416.316.115.916.116.115.1

65+20.917.712.614.014.315.415.917.617.617.4

עזה חבל

בני+14 הכל 79.990.4115.8138.9סך

15+ בני 134.2137.0141.5146.7153.1159.2164.6

141716.020.224.922.4

151717.716.417.617.820.021.121.2

182414.419.532.441.041.041.443.140.940.740.7

253410.913.122.837.239.141.443.446.348.049.4

354413.714.011.111.812.813.214.817.220.424.7

45549.79.912.110.911.110.79.910.110.110.2

55646.76.47.29.09.79.99.910.09.99.5

65+8.57.35.36.76.87.37.88.58.99.0

.27.18 ללוח וי3 ו הערות ראה 1

.27.18 ללוח 2 הערה ראה 2
מבוא ראה 1988 בשנת הרול כפקידה קשיים על 3
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MALES AGED 15 AND OVER1 AND PERCENT IN LABOUR
FORCE, BY AGE GROUP

תא בכל המתאימה מהאוכלוסייה העבודה כוח אחוז
Percent labour force of the respective population in each cell

Age group
VIIIXII
1968

1970198021980198611987319881989199019911992

Judea and Samaria

56.061.456.257.766.7TOTAL age 14+

69.172.273.373.672.671.373.4age 15+

23.022.424.224.926.01417

30.432.933.231.527.325.025.71517

58.261.448.449.767.872.275.274.472.270.871.41824

84.489.075.076.986.088.791.392.892.691.293.42534

82.989.386.087.990.191.292.293.293.792.793.73544

74.779.184.486585.985.485.285585.883.586.24554

53.166.873.675.872.672.067.364.665.061.965.75564

27.635.239.742.134.836.635.733.134.129.931.265+

Gaza Area

58.863.064.865.565.7TOTAL age 14+

67.671.168.9§66.868.668.470.3age 15+

21.120.326.627.325.41417

29.430.125.519.317.914.614.71517

63.764.264.565.465.370.667.565.768.066.767.41824

89.093.982.082.581.786.989.090.192.992.794.72534

84.793.292.093.790.290.790.490.191.892.493.53544

76.186.891.893.488.185.481.378.181.084.389.24554

54.861.477.877.868.866.458.747.351.451.249.55564

23.434.834.032.129.428.925.418.516.419.516.365+

2 See note 2 to Table 27. 1 8.
3 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים

מקצועות מקצועותבעלי מכירות,עובדיבעלי עובדי
אחרים,מדעיים סוכניםפקידותחופשיים

הכל ודומיהםואקדס"םסך וזבניםודומיהםמנהליםסכנ"ם
TotalScientificOtherAdministraClericalSales

andprofessional,tors andand relatedworkers
academicmanagers

.000"/0workersrelated workers

01234סמל

ושומרון הודה
י 1988 המועסקים 183.0100.02.05.30.92.39.6כל
1989180.8100.02.15.9(0.8)2.510.5
י1990192.6100.02.3 5.6(0.6)2.610.2
1991179.7100.02.56.3(0.8)2.910.0
1992204.6100.03.35.3(0.7)2.49.6
'1988 גברים 2.110.9(1.1)159.1100.01.93.5מזה:
1989161.3100.01.93.8(0.8)2.311.4
1990168.9100.02.13.6(0.7)2.411.4
1991157.5100.02.23.8(09)2.711.2
1992178.1100.02.93.4(0.8)2.210.7

י 1988 השכירים 3.62.1(0.3)107.7100.02.88.5נל
1989110.5100.02.99.0(0.3)3.72.4
1990113.5100.03.08.9(0.2)4.02.5
1991104.6100.03.310.3(0.3)4.42.0
1992125.3100.04.68.1(0.2)3.72.1
'1988 גברים 3.12.4(0.4)98.9100.02.35.3מזה;
1989101.8100.02.45.6(0.3)3.12.5
1990104.2100.02.55.2(0.2)3.42.6
199195.1100.02.75.9(0.3)3.92.1
1992115.1100.03.64.8(02)3.12.2

עזה הבל
המועסקים יכל 198898.9100.0(1.9)5.1(09)2.111.2

198998.7100.0(1.7)5.5(1.0)(1.8)15.3
1990103.9100.0(1.4)5.9(0.4)2.115.0
1991107.7100.0(1.7)5.8(0.4)2.513.5
1992114.7100.02.54.7(0.4)2.214.1

גברים ימזה: 198895.4100.0(1.8)3.2(0.8)09)11.5
198995.7100.0(1.5)3.6(1.0)(1.7)15.6
1990101.1100.0(1.3)4.0(0.4)2.015.3
1991105.0100.0(1.6)4.1(0.4)2.313.8
1992111.8100.02.23.2(0.4)2.014.4

השכירים יכל 198863.9100.0(2.4)7.5(0.2)(2.8)(1.3)
198961.2100.0(2.0)8.7(0.2)(3.0)(1.5)
199065.1100.0(1.7)9.1(0.2)(3.2)(1.5)
199167.4100.0(2.2)8.9(01)3.5(1.2)
199268.1100.03.37.6(0.1)3.4(0.6)

גברים ימזה: 198861.2100.0(2.1)4.6(0.2)(2.6)(1.3)
198958.7100.0(1.7)5.8(02)(2.6)(1.5)
199062.7100.0(1.6)6.2(0.2)(3.0)(1.6)
199165.0100.0(2.1)6.3(0.1)3.2(1.2)
199265.6100.03.05.2(0.1)3.1(0.7)

מבוא. ראה  1988 בשנת החל כפקידה קשיים ע? 1
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EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION
AND SEX

סקצוע"ם DTniv,בתעשייה אחרים D131V
בתחבורה בבנ"ה, ופועליםבמחצבים. בבנ"ה בתחבורה,

שירותים בחקלאותע/כדי מקצועייםאחריםעובדים מקצועייםופועלים בלתי
ServiceAgriculturalSkilled workers inOther workers in
workersworkersindustry, mining, buildingindustry, transport, .

transport and otherbuilding and unskilled
skilled workersworkers

56789 . 1Code

Judea and Samaria
7424.125.622.8All employed persons 19881

7.620.626.523.51989

6.522.825.723.71990
4.921.927.523.21991

 4.3 20.929.1  j .24.5J 
1992

7.818.528.126.1:Thereof: males 1988'

■. . 8.116.828.726.2 ■ ;1989 .
7.117.828.126.8 . 1990

5.217.230:5. '26.3'.'1991

4.515.332.3 27.9 . 1992 '

10.48.727.336.3'All employees 1988'

10.27.727.7:.36.1,..;;.;.: '1989
9.56.827.138.0 '1990
6.66.428.837.91991

■ ■. ~>'5.4 ■.5.431.9' 38.5■1992

10.48.7'28':2 ., ; . 39.2Thereof: males  19881

10.57.828.8' 39.01989

9.77.028.3J 41.1,1990 ,

6.76.630.4. 41.4 ,1991 ■ .

ל5.45.533.5 41.7 ' 1992 '

. ~.Gaza Area
7.620.128.922.2All employed persons 1988'

5.718.728.7 '' ■21.61989 ■

. ■.. 5.7.18.625.8: ■ 25.1 .1990,
3.519.927.1r 25.6. ' 1991 י

3.118.430.1124.5 ■' 1992

7.620529.7'' ' 23:1: Thereof: males  19881 '

5.8.19.229.422.27 ' 1989 

5.819.02613 ."r' " 25.9 .  ";1990' *
3.520.327.826.2'.1991

3.118.830.825.1■■., 1992 .

g.g18.126.631.2.Allemployees . 1988' ■

7.717.4.27.629.9 1989 .

7.416.123.7' T 37.1 . 1990 ..;
4.116.825.6; 37.6 '1991: ■

3.813.329.938.01992

10.218.727:732.6Thereof: males 1988'

8.018.128.733.31989

7.716.724.4j, 38.6 '1990 ,

4.217.426.638.91991

3.913.8. 30.9 ,39.41992

1 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction
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EMPLOYED PERSONS, BY
SELECTED ECONOMIC
BRANCHES, AREA AND
LOCALITY OF WORK

ענפי לפי מועסקים,
אזור נבחרים, כלכלה

עבודה ויישוב

1992י

Area and locality
of work

הענפים יתר
Other

בינוי
Construc

tion

n"eJ11n חקלאות
ידל9) 

הכל סך
פבל עבודה ויישוב אזור

Thousands■אלפים
כולל 319.263.838.7108.8107.9GRANDסן TOTAL

המגורים 203.753.431.822.995.6Inבאזור area of residence
,* המגורים .169.750.9ביישוב 26.1 ' '16.975.8 ■In locality of residence

אחר 33.92.5ביישוב .■ ' 5.76.019.7 In other locality
ישראלי ביישוב '(1.0)3.9מזר.: (0.5)' 2.2,(0.2)Thereof: in Israeli

. r:locality
115.610.4בישראל ■'6.9, 85.912.4In Israel J'.i

בירושלים .20.20מזה: (1.2)13.6.5.4Thereof: in Jerusalem
ושומרון ■204.642527.5■הודה 67.5; 67.1 'JUDEAAND SAMARIA.
הכל סך ■

fTOTAL
י ;132.1באזור,המגורים 3a5 '"/22.5: 14.157.0In areaof residence ■ ;

המגורים ■102.7ביישוב 36.5■' 17.08.549.3■ In locality of residence
. אחר .■29.4ביישוב (2.0) ' ■5.55.6. 16.3 ...In other locality ' ■

ישראלי■ ביישוב .3.7מזה: (0.8) ' '_* (0.5) 2.2■ (0.2) ■.■... Thereof:■ in Israeli

י יי יי w1locality■:72.5405.053.4בישראל
In Israel

.. י . בירושלים ■.20.2מזה: (1.2) \ 13.6,_5.4 ,.Thereof: inJerusalem v

" הכל סך  עזה ~,114.721.311.1חבל 41.341.0GAZAAREA TOTAL ■

המגורים 71.6באזור 14.99.38.938.5 ■In area of residence
המגורים 67.014.49.18:535.0Inב"שוב locality of residence"'

אחר (05)4.6'ביישוב .'(0.2) ■(0.4)/ ' 3.5In other locality
ישראלי ביישוב 43.16.4מזה: 1(1.8)32.425In Israel

■■ . Percentsאחוזים'.
י כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

המגורים 63.883.6באזור .82.2' 21. 188.6In area of residence
המגורים .■■ביישוב 53.279.7' 67.4' 15:6',' 70.3In locality of residence

אוזר 10.63.914.85.518.3Inביישוב other locality '
ישראלי ביישוב 1.2מזה: ' (1.5)(1.4)2.1(0.2)Thereof: in Israeli

11.5■36.216.417.878.9בישראל
locality

In Israel
י בירושלים :nar6.30(3.0). 12.5' / 5.0Thereof: in Jerusalem ,

ושומרון .).■הודה 100.0, 1O0.0 '100.0. 100.0100.0judea andsamaria:
הכל סן ,'_ ■/ ■ TOTAL

המגורים In.64.690.581.726.884.9באזור area of residence
המגורים .ביישוב 50.285.9v 61.712.673.5In locality of residence

ארור 20.08.224.3In(4.6)14.4ביישוב other locality
ישראלי ביישוב ■:(2.0)1.8מזה: (1.9).:' 3.3(t>.3)Thereof: in Israeli

■ locality
18.3'35.49.5בישראל t79.215.1In Israel

בירושלים '"מזה: 9.9 '.' (4.3).■,.. 20.18.0Thereof: in Jerusalem
הכל עזהסן 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAחבל AREA  TOTAL

המגורים '62.4באזור 69.9■ 83.5'21.593.9Inarea of residence
המגורים 58.567.481.4ב"ש1ב 20.585.4In locality of residence

. י . אחר 8.5In(1.0)(2.1)(2.5)4.0ביישוב other locality .
78.56.1In(16.5)37.630.1בישראל Israel ' ;
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EMPLOYEES AND INDEX OF
AVERAGE 11NET" DAILY WAGE PER
EMPLOYEE, AT FIXED PRICES, BY
PLACE OFWORK AND ECONOMIC
BRANCH

יומי שכר ומדד שכירים
לשכיר, "נטו" ממוצע
לפי קבועים, במחירים

וענף עבודה מקום
כלכלי

Code

a

3,7,9

if
rff
_ 08

c I!
8ם 5

: 0S
! 3

m///

c £

3 CO

11
J?

£ S
5>3

cw to

12

.cf0) _Soi1

pO OT

O _

8£

סמל

Judea and 19882
Samaria 1989

1990
1991
1992

Gaza Area 19882
1989
1990
1991
1992

Employees (thousands)5.4
5.3
5.4
4.5
5.0
3.5
3.4
25
3.0
2.4

20.2
21.2
22.3
21.5
22.3
11.0
10.7
11.2
11.1
10.9

3.2
2.8
2.9
2.4
2.5
(1.0)
(0.7)
(0.8)
(0.7)
(0.6)

7.7
8.0
8.1
5.2
6.7
3.3
3.2
3.4
(1.6)
(1.2)

40.3
43.4
47 4
47.2
63.7
22.7
24.9
29.9
32.7
37.0

21.7
21.3
20.0
17.1
18.6
10.3
7.7
6.7
6.8
6.6
ומי

(אלפים) שכירים
107.7
110.5
113.5
104.6
125.3
63.9
61.2
65.1
67.4
68.1

9.0
8.3
7.3
6.6
6.6
11.7
10.6
10.6
11.4
9.3

שני לודד

Judea and 19882
Samaria 1989

1990
1991
1992

Gaza Area 19882
1989
1990
1991
1992

Thereof working:
In Judea and 19882
Samaria 1989

1990
1991
1992

In Gaza Area 19882
1989
1990
1991
1992

קבועים3 במחירים לשכיר, ננ1ו" vxinn
10009 = 1111 1981 בסיס:

\ndex of average "net" daily wage per employee at fixed prices3base: llll 1981 = 100.00
185.36 183.26 175.48 190.79209 98
164.30 180.97 172.10
162.42 174.65 157.92
158.51 161.60 170.90
165.40 170.12 176.67
146.10 190.64 169.22
158.04 177.64165 5 1

195.41
171.39
174.91
165.14
168.49
192.05
196.39
156.36
156.68
149.18

148.25
126.56
130.49
131.15
126.54
112.63
103.91
9858
99.72
93.88

141.36
130.37
145.47■ 'י■ י 'יי **\^./*^י i^\j.~^1 1

Employees (thousands)

180.97
174.65
161.60
170.12
190.64
177.64
178.08
167.91
153.94

161.98
164.07
157.36

175.46
170.33
166.50
169.73
187.56
182.09
179.44
167.48
147.32

205.23
203.41
203.94
192.44
183.82
190.76
174.38
170.69
172.36

176.22
166.33
160.65
165.62
173.77
158.28
154.86
149.89
149.41
145.28

(אלפים) שבירים
3.2
3.5
3.6
3.3
3.4
(1.4)
(1.5)
(1.6)
2.3
(1.6)

16.0
16.6
17.9
18.4
19.6
9.9
9.6
10.0
10.6
10.6

2.3
2.3
2.3
2.0
2.1
(0.8)
(0.5)
(0.7)
(0.6)
(0.5)

2.2
2.2
2.5
2.4
2.7
(0.4)
(0.5)
(0.4)
(0.5)
(0.5)

קבועים3 במחירים לשביר, נטו"

8.9
9.3
10.7
10.0
10.8
2.0
4.3
3.9
3.8
5.5
ממוצע

11.5
12.3
12.7
12.2
13.7
4.0
3.3
2.9
4.4
4.8

יומי

2.5
(1.8)
(1.8)
2.2
2.6
2.0
3.2
3.7
4.2
2.9

שנר מדד

46.7
47.9
51.6
50.6
55.0
20.6
23.0
23.3
26.5
26.4

'1988 ושומרון יהודה
1989
1990
1991
1992
21988 ע1ה חבל
1989
1990
1991
1992

*1988 ושומרון יהודה
1989
1990
1991
1992
21988 tsiv חבל
1989
1990
1991
1992

עובדים: מזה
21988 ושומרון ביהוזה
1989
1990
1991
1992

עזה בחב>

In Judea and 19882
Samaria 1989

1990
1991
1992

In Gaza Area 19882
1989
1990
1991
1992

100.00 = llll 1981 :o'Di
\ndex of average "net" daily wage per employee at fixed prices3

base: llll 1981  100.00
211.88
179.78
184.80
183.70
179.47
270.14
265.04
218.19
264.08
226.89

145.81
120.70
128.23
128.17
123.78
107.43
98.46
93.00
9451
88.69

179.90
159.72
157.49
155.60
160.02
170.44
184.16
170.39
154.13
168.72

175.71
158.41
150.09
143.71
142.85
227.01
174.93
175.66
178.50
154.12

154.68
136.60
137.95
134.33
143.25
161.28
141.03
131.43
131.58
128.45

193.09
172.20
174.00
170.42
173.75
187.03
177.10
174.54
179.57
156.43

193.88
172.57
180.54
163.65
165.71
212.31
235.48
212.65
191.27
184.45

162.41
140.30
144.73
141.95
142.48
132.11
125.06
117.09
117.21
110.52

^1988
1989
1990
1991
1992

21988 ושומרון ביהודה
1989
1990
1991
1992

1989
1990
1991
1992

עזה בחבל

1 See note 1 to Table 27.21.
2 For difficulties in enumeration since 1988, see introduction.
3 Deflated by the consumer price index, for each area sepa

rately; see explanation in introduction.

783 עזה וחבל שומרון יהודה,

.27.21 ללוח 1 הערה ראה 1
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EMPLOYEES WORKING IN
ISRAEL AND INDEX OF
AVERAGE "NET" DAILY
WAGE PER EMPLOYEE, AT
FIXED PRICES, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בישראל D'n1yn dh'dw
ממוצע יומי שכר ומדד
במחירים לשכיר, "נסו"

כלכלה ענפי לפי קבועים,
נבחרים

הכל הענפיםבינויi1"1wnחקלאות10 יתר
TotalAgricultureIndustryConstructionOther

(אלפים) Employeesשכירים (thousands)
1986 הכל 91.614.716.344.416.0TOTALסן 1986
'1987104.715.619.648.421.01987'
21988104.316.316.552.119.019882
1989100.813.913.454.718.71989
1990103.712.411.162.717.51990
199194.911.67.366.09.91991
1992112.010.36.884.310.51992
1986 49.05.38.925.39.4Fromמיהודה Judea and 1986
'1987 60.06.111.029.613.2Samariaושומרון 19871
2198860.96.510.231.412.719882
198962.66.69.034.112.81989
199061.95.57.336.712.41990
199154.04.44.937.27.51991
199270.34.04.952.88.61992
1986 עזה 42.69.47.419.16.6Fromמחבל Gaza Area 1986
'198744.79.58.618.87.819871
2198843.39.76.320.66.319882
198938.37.44.420.65.91989
199041.86.83.826.15.11990
199140.97.22.428.92.41991
199241.76.4(1.8)31.52.01992

1Dtu 71nממוצע לשנ■ומי במחירים"נטו" קבועים73,
= //// 1981 100.00בסיס:

employeewage peraverage "net" dailyIndex of
Fixed prices3at

 100.00base: llll 1981
1986 130.69141.05135.64124.71132.58Fromמיהודה Judea and 1986
'1987 152.30178.94159.87144.96150.25Samariaושומרון 19871
21988184.22214.41189.64180.90171.0519882
1989183.59209.12184.37181.32166.291989
1990172.85207.70179.14163.70162.951990
1991190.12224.21188.36180.62165.201991
1992195.94214.49196.55182.61171.361992
1986 עזה 115.79113.58123.81116.09113.50Fromמחבל Gaza Area 1986
'1987154.79156.01170.18152.47150.4919871
21988175.15180.48192.87170.01173.7619882
1989179.73187.01195.06172.39176.341989
1990174.22172.80193.21166.48168.441990
1991177.06177.59195.88168.29173.561991
1992174.49180.25194.95163.58177.421992

1 See notes 1 and 3 to Table 27. 1 8.
2 For difficulties in enumeration since 1 988  see introduction.
3 Deflated by the consumer price index in each area; see

introduction.
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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 jiiyuj
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
וחבל שומרון ביהודה,
כלכלה ענפי לפי עזה,

נבחרים
שיחתים
ציבוריים
Public
Services

1nor>
Commerce Construction

T\"vjvr\
Industry

m?tfi7n
Agirculture

הגלי סך
Total1

Judea and
Samaria
19832
1984
19852
1986
19873
1988"
1989
1990
1991
1992

Gaza Area
19832
1984
19852
1986
19873
1988"
1989
1990
1991
1992

Weekly work hours
)thousands)

J//Jt!/J /IT/JJ/ TWVVi

608
671
629
675
688
415
470
670
690
746

368
383
389
387
407
375
357
342
407
385

103
123
135
144
131
60
68
93
96
120

9
17
19
17
24
13
18
16
20
17

366
414
434
503
473
296
339
391
363
428

87
84
89
114
96
61
155
129
136
201

406
441
456
517
556
353
424
475
461
597

130
155
163
195
221
118
113
98
166
178

92
97
109
107
122
94
66
66
84
103

84
78
87
80
62
62
110
135
156
106

1,837
2,001
2,021
2,238
2,256
1,410
1,575
1,928
1,913
2,244

796
816
882
914
945
699
824
796
998
969

■הודה
ושומרון

21983
1984

21985
1986

31987
"1988
1989
1990
1991
1992

עזה חבל
21983
1984

21985
1986

31987
41988
1989
1990
1991
1992

עבודהממוצע n1ut!jAverage weekly work
employeehoursלשכירלשבוע per

Judeaand■הודה
Samariaושומרון

2198343.744.645.744.548.939.219832
198443.543.845.543.948.939.51984
2198543.444.645.943.849.238.719852
198644.146.047.044.549.139.21986
3198744.144.946.944.748.339.519873
"198830.237.930.733.427.126.019884
198932.937.234.636.531.528.31989
199037.437.337.436.536.337.41990
199137.838.937.836.239.737.41991
199240.839.943.739.643.838.01992
עזה Gazaחבל Area

2198342.842.846.145.848.139.919832
198443.343.945.546.147.141.11984
2198542.341.846.044.850.039.019852
198642.143.046.945.648.238.11986
3198742.641.747.445.950.238.419873
"198834.031.329.629.733.638.019884
198935.934.334.236.236.137.21989
199034.236.133.533.536.034.01990
199137.737.337.636.038.438.41991
199236.636.437.436.435.436.41992

1 Incl. other branches and not known.
2Seenote2toTable 27.18.
3 See notes 1 and 3 to Table 27.18.
4 For difficulties in enumeration since 1988  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 עב/7ר* 1\\y\D
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה
הענפים יתר
Other

בינוי
Construction

n"w1/n
Industry

חקלאות
Agriculture

הכלי סך
Total1

בשבוע עבודה mvv<Weekly work hours
הכל (thousands)(אלפים)סך

TOTAL
19864,1586547591,9957411986
219874,6546708932,14095119872
319883,5295505791,71668419883
19893,6164635001,9397111989
19903,8354264222,2966891990
19913,5354062702,4633951991
19924,3993642763,3064521992

ושומרון Fromמיהודה Judea and Samaria
19862,2722494221,1554421986
219872,7572825171,33961919872
319882,1882413791,09147719883
19892,4372613611,2895241989
19902,4102142871,4025041990
19912,0461671801,3923071991
19922,8671512112,1253791992
עזה Fromמחבל Gaza Area
19868864053388412991986
219871,89838737680133219872
319881,34130820162520719883
19891,1792021396491871989
19901,4252121358941851990
19911,489239911,071881991
19921,532212651,181731992

עבודה שעות Averageממוצע weekly work

הכל לשבירסך hoursלשבוע per employee
TOTAL

198645.444.546.644.946.31986
2198744.543.045.644.245.119872
3198833.833.835.233.035.219883
198935.933.337.435.438.01989
199037.034.538.136.639.41990
199137.334.936.837.339.91991
199239.335.340.839.242.91992

ושומרון Fromמיהודה Judea and Samaria
198646.446.847.445.647.21986
2198746.046.446.945.246.719872
3198835.936.937.334.737.219883
198938.939.740.137.840.91989
199039.038.739.438.340.81990
199137.938.036.537541.11991
199240.838.242.840.244.21992
עזה Fromמתבל Gaza Area
198644.343.245.744.045.01986
2198742.440.843.942.642.519872
3198830.931.731.830.331.019883
198930.827.531.831531.81989
199034.131.035.534.335.91990
199136.433.137.437.136.51991
199236.833.435.537.537.41992

1 Incl. not known.
2 See notes 1and3to27. 18.
3 For difficulties in enumeration since 1 988  see introduction.
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MONTHLY WORK DAYS AND
AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE1
WORKING IN JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH .'

בחודש עבודה ימי
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר1 לחודש
וחבל שומרון ביהודה,

ענפי לפי עזה,
נבחרים כלכלה

G'nn'tu
הכל* ציבוריים00חרבינוי>wr"7/הקלאותסך
Total2AgircultureIndustryConstruCommercePublic

ctionServices

ertiar nr/Jj/ ■D'Monthly work days
_.(אלפים) (thousands)

ושומרון Judeaand■הודה Samaria
19841,075 38221200624271984

319851,079462282096840319853
19861,196' 45' 257244724321986

"19871,211.1 5228223466437198<
 .51988 .9154220615343364■19886

19891,00230' 23317344 4041989
19901,121: י 32 258210544411990
19911,074, /3723618049. . 459 11991
19921,23248296. 214614871992
עזה .חבל ..Gaza Area
1984457. 36794092391984

י 31985, 4944182439249^19853
"1986521., 381005592551986י
י1987534" 31' 111471226419874
י51988422 32; 6733824119885
1989442415263102861989
199045850515592481990
1991527 627856112611991
1992558498896112671992

עבודה "מי ■ממוצע ■ ~''Average monthly work
לשכיר daysבחודש per employee

ושומרון Judea■הודה and Samaria
198423.919.023.621.6■ , 25.1, 2551984
3198523.9, 19.923.6/ 21.6., 25.225.419853
י198624.1 '20.724.0' 21.9' , 25.125.51986
"198724.2.20.8.24.2' 22.6 24.825.41987"
5198821.518.319.618.5■ 21.625.119886
1989 21.5.17.319.619.120.824.91989י
1990"22.118.4..20.619.9_21.425.11990
199121.818.0.'19.9. 18.6 20.925.11991'
199222.7■ 19.321.819.922.725.21992
Gazaחבלעזה Area
198424.320.323.622.0 ,.f 24.9 25.61984
3198523.819.9 23.121.7. 24.8 ., 25.119853
198624.2" 20.824.322.324.725.11986
"198724.121.223.8. 22.4■25.125.01987"
5198821.016.117.216.5' 19.724.719885
198919.413.016.0. 14.7. ' 20.323.71989
199019.914.017.614.720.723.71990
199120.314.917.9■ 15.920.5' 24.71991
199221.317.118.717.723.125.31992

1 Employees whose wages are known.
2 Incl. other branches and not known.
3 See note2toTable27. 18.
4 See notes 1 and 3 toTable 27.18.
5 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.
787 fitv ^^nl|nniiy.,n1iru ■

.v/r ovae/ o'joe/
ידוע. ולא הענפים יתר כולל
.27.18 ללוח 2 הערה ראה

.27.18 ללוח ו3 1 הער1ת ראה
מבוא. ת>ה  1988 mvn החל בפקידת קשיים על



MONTHLY WORK DAYS AND
AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE1 WORKING
IN ISRAEL, BY PLACE OF
RESIDENCE AND BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בחודש עבודה ימי
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר1 לחודש
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה

Other Construction
n"kuvn

Industry
חקלאות

Agriculture
הכל2 םך
Total2

TOTAL
1986
19873
19884
1989
1990
1991
1992

From Judea and Samaria
1986
19873
19884
1989
1990
1991
1992

From Gaza Area
1986
19873
19884
1989
1990
1991
1992

Monthly work days
)thousands)

371
477
365,
359
351
200
228

945
1,041
843
896

1,062
1,058
1,538

222
307
257
269
267
159
193

150
169
108
89
84
41
35

536
646
533
617
677
629

1,034

410
395
310
278
385
429
504

369
439
289
239
208
132
135

201
251
187
174
147
90
103

168
187
102
65
62
42
32

299
317
257
206
189
170
163

103
124
106
112
94
68
67

196
193
150
95
95

101
97

בחודש mnv .n1
(אלפים)

1,988
2,274
1,754
1,702
1,811
1,560
2,064

1,063
1,329
1,083
1,174
1,186
947

1,396

925
945
671
528
625
613
667

הכל 0ך
1986
31987
"1988
1989
1990
1991
1992

ושומרון מיהודה
1986
31987
"1988
1989
1990
1991
1992
עזה מחבל
1986
31987
"1988
1989
1990
1991
1992

עבודה ■n■ y*\1mAverage monthly work
הכל לשכירסך daysלחודש per employeeTOTAL
198621.920.723.021.423.41986
3198722.020.722.621.722.919873
"198817.416.218.316.619.719884
198917.315.418.316.819.61989
199017.615.418.917.120.21990
199119.215.819.217.123.41991
199218.616.119.918.421.91992

innivii Fromמיהודה Judea and Samaria
198622.120.223.121.424.01986
3198722.521.023.222.123.719873
"198818.617.019.417.621.319884
198919.217.819.918.521.51989
199019.417.420.318.621.81990
199118.616.319.118.122.11991
199220.017.220.919.722.81992
עזה Fromמחבל Gaza Area
198621.820.922.921.522.71986
3198721.220.521.921.121.619873
"198815.715.616.615.216.51988"
198914.213.315.114.015.41989
199015.113.916.315.016.31990
199115.815.317.815.618.31991
199216.115.417.316.118.01992

1 Employees whose wages are known.
2 Incl. not known.
3 See notes 1 and 3 toTable 27.18.
4 For difficulties in enumeration since 1 988  see introduction.

ידוע. ששכרם בכירים 1
ידוע. לא כולל 2

.27.18 ללוח ו3 1 הערות ראה 3

מבוא. ראה  1988 בשנת החל בפקידה קשיים על 4
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AGRICULTURE
AGRICULTURE OUTPUT,
INPUTS AND INCOME

תפוקה,  חקלאות
והכנסה תשומה

חקלאות

1(rriy (אלפי עדך
Value (NIS thousand)1

1992 §1991 §1990

כן אם אלא טונות, (אלפי כסות
אחרת) צוין

Quantity (thousand tons, unless
otherwise stated)

1991/92 §1990/91
liun

§1989/90

iui 1anaומיון■הודה samarjuaea a

כולל סך  937,619790,9821,200,941OUTPUTתפוקה GRAND TOTAL
הכל 0ל  550,255343,415698,613Cropsגידולים  total
זיתים ללא :346,274332,505406,948Thereofמזה: excl. olives

שדה 53.519.733.636,56220,29435,248Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 216.0186.0205.9154,153157,040197,463Vegetablesירקות and potatoes

9.55.613.65,4083,0307,499Melonsמקשה and pumpkins
143.65.4170.6204,08110,911291זיתים ,665Olives

הדר 73.272.365.138,55635,33943,378Citrusפרי
אחרים 99.297.387.8103,509107,786111,076Otherסירות fruit

7,9859,01612,284Miscellaneousשונות
ותוצרתם חיים 387,365447,567502,329Livestocksבעלי livestockproducts

הכל סל  total
51.761.661.6238,312286,320320,277Meatבשר

לינורים) (מיליוני 63.565.867.0119,241124,100125,062Milkחלב (million litres)
(מיליונים) 123.7172.4239.827,82034,30053,518Eggsביצים (million)

1,9922,8473,472Miscellaneousשונות
265,937311,762363,245INPUTSתשומה

נובעת 671,682479,220837,696INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

עזה <jnGaza Area
כולל סך  njiian278,964323,887381,414OUTPUT  GRANDTOTAL

הכל 0ך  ,186גידולים 163203,919244,722Crops  total
שדה 4,8163,6916,019Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 138.3173.1201.691,860135,695160,077Vegetablesירקות and potatoes
6.410.49.93,4315,4914,067Melonsמקשה and pumpkins

הדר 196.8134.7119.364,17234,50542,350Citrusפרי
(כולל אחרים 19.119.919.820,01922,37028,542Otherפירות fruit (incl. olives)

זיתים)
1,8652,1673,667Miscellaneousשונות

ותוצרתם חיים 92,801119,968136,692Livestocksבעלי livestock products
13.516.618.247,05959,89373,992Meatבשר

ליטרים) (מיליוני 8.49.59.315,22518,53517,280Milkחלב (million litres)
0.41.81.01,9477,0084,685Fishדגים

(מיליונים) 90.0112.0145.025,80232,88038,642Eggsביצים (million)
2,7681,6522,093Miscellaneousשונות
109,723120,649137,820INPUTSתשומה

נובעת 169,241203,238243,594INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

1 Prices were adjusted to the average prices of each year, quan
tities  by agricultural year and prices  by calendar year.

כאשי שנה, כל של הממוצעת המחירים לרמת הותאם המוצרים ערך 1

לוח. לשנת והמחיר חקלאית לשנה היא הכמות
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OLIVE PRESSES:
EMPLOYMENT AND
EXTRACTIONS JUDEA AND
SAMARIA

תעסוקה בד: בתי
ביהודה וכבישה

ושומרון

19761980198519881989 .199019911992

פעילים בד .250279210257בתי 11022966226Active olive press

establishments

ל  : ■2,335,3,5001,174מועסקים 2,386■ ■ 4402,1152072,062Employed persons

r J 0ןהב7י total

1,0592,009. י;315 1,714172■ 1,958Employees

. ,mavi ■0'52,56118,598.202,00094,6515,706,85,520' 1,63092,670Working days of

שכירים 1>\ל

i:/י:employees

של עבודה שכר

■* f

4589,593324,770,891,023163,6632,082,229§65,7773,694,277Wages paid to

(שיח) שכירים
■ ': remployeesי (NIS)

, . .■ כבישה
T

Extraction

זיתים 31,65188,80012,34888,8856,01678,6151,94399,494Oliveתשומת input (tons)

(נווטת)

שמן., ""8,30422,2003,024.19,191תפוקת. 1,58217,14748422,824Oil output <tons)

■ '(טונות)

המיצוי v.262524222622אחוז 2523Extraction rate

(percentages)
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INDUSTRYתעשייה
<rmושומרון1ביהודהANDIN JUDEAINDICES OF INDUSTRY

27.32100 :Baseהבסיס: 1989=
SAMARIA1

ופלסטיקטקסטיל. מוצריגומי
משקאות עורסזון, בסיסימינרליםומוצריםמזה:הלבשה, ronr<תעשייה

הכל ומוצריוהלבשהומוצריווטבקסך yvמתכתאלמתכת"םכימיים אחריםומוצרי
ראשי TotalFood,Textiles,Thereof:WoodRubber,NonmetallicBasicענף metalOtherMajor branch

beveragesclothingclothingand itsplastics andmineralsand metalindustrial
andleather andproductschemicalproductsproducts

tobaccoits prod.products

ענף 24;18;12111213151416192021222317סמל
25;28Branch code

1990 101.5101.2101.3101.6102.4106.7102.898.693.41990Employedמועסקים persons
1991102.0107.494.499.298.7110.0108.498.696.51991

1992107.7113.1102.0113.5113.2110.3110.3102.3107.71S92

1990 102.1100.5102.8109.3107.7107.1103.496.591.91990Employeesשכירים
1991104.0108.197.499.3107.7109.9112.694595.81991

1992110.7115.1105.2112.9135.9109.3119.496.8109.81992

בסועל עבודה Mandaysימי worked
1990 שכירים 116.4106.6121.3126.4122.0129.8122.9105.1101.51990byשל employees
1991119.2114.1117.6120.9122.0129.9139.1103.7102.81991

1992135.2129.3135.1148.2165.9140.7159.5108.0122.41992

1990 (בדולרים) שכר 119.1109.4124.0126.6126.1131.3125.5118.2100.51990Totalסך wages (US $(

1991126.0122.1116.7117.4133.9131.8153.6112.5114.01991

1992149.9143.3145.0154.1207.7146.9183.0125.9142.01992

יומי עבודה Employeesשכר daily wage
1990 )$104.5104.0104.6104.0104.6107.9101.3110.6101.81990US(בדולרים)
1991106.8106.2106.198.7109.8108.194.4106.2106.31991

1992112.4113.1114.1106.7127.2112.6102.0106.9115.61992

1990 (בדולרים) 116.6122.8113.0125.3122.6110.4114.4123.596.61990Revenueפריון (US $(
1991123.3128.7126.8130.2118.1113.7136.7106.3104.31991
1992141.9141.0148.3184.7175.7144.9145.8151.2108.51992

rc
S
C

n

For comparison to previous years and completion of the framework of establishments, see introduction to this chapter זה. לפרק מבוא ראה התעשייה, מפעלי מסגרת והשלמת קודמות לשנים השוואת על



עזה' בחבל תעשייה מדדי

1989 = 100.0 הבסיס:

ראשי הגלענף םך
Total

,|ITD

וטבק

food
beverages

and
tobacco

0ק0ט>
והלבשה

וסוצריו עור

Textiles,
clothing,
leather
and its
products

: מזה
0ק00יל
והלבשה

Thereof:
Textiles
and

clothing

ענף 121112131514סמל

1990 102.6114.2104.4104.5מועסקים

1991107.2127.6109.3108.3

1992110.3132.4111.7111.2

1990 104.4125.6106.6106.6שכירים

1991110.7144.2112.0110.4

1992115.6150.4114.6113.3

בפועל ענודה ימי

1990 שכירים 108.8119.6111.5111.4של

1991119.6156.6119.7118.1

1992128.4165.3125.6124.4

1990 (בדולרים) שכר 108.3112.2112.7113.3סך

1991108.8139.598.996.7

1992119.4154.2102.1100.3

יו0י עבורה שכר

1990 102.794.8107.5108.5(בדולרים)

1991100.097.795.194.7

199297.398.187.387.0

1990 (בדולרים) 125.6106.5125.4127.4פדיון

1991132.1127.7101.696.1

1992139.4117.5104.599.1

.27.32 ללוח 1 הערה ראה
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INDICES OF INDUSTRY IN THE GAZA AREA1

Base: 1989 = 100.0

ומוצריו W

Wood
and its
products

בסי9ית, mrm
מתכת, n*1D

מכונות,
חשמלי ציוד
הובלה וכלי

Basic metal,
metal products,

machinery, electircal
equipment and

transpotr equipment

מוצרי
תעשייה

Other
industrial
products

: nor
מינרלים

אלסתכת"ם

Thereof:
Nonmetallic
mineral
products

Major branch

1622261721,2821Branch code

98.198.8101.7100.4Employed persons 1990

100.3100.0107.6102.91991

103.0102.4112.8108.71992

96.998.3102.2100.4Employees 1990

100.0100.7112.0105.51991

105.4105.8121.1116.21992

Mandays worked

101.4102.9108.1106.6by employees 1990

113.3105.6121.7114.91991

124.4114.9136.2132.01992

96.3108.6106.2105.8Total wages (US $) 1990

97.5117.5116.4114.61991

105.7125.5146.9159.31992

Employees daily wage

95.5105.798.799.2US$) 1990

89.7118.798.7101.31991

87.2112.4108.0121.61992

123.9128.4137.8141.1Revenue (US $) 1990

133.7157.7149.4151.71991

152.0153.3179.8185.31992

1 See notel to table 27.32.
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ראשיי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים,

VIIIX1992 חדשי ממוצע
ושומרון Judeaיהודה and Samaria

mnnגומי,טקסטיל,
מוצריJVO'Olמינרליםפלס0יקהלבשה,מזון,

תעשייהומוצריאלומוצריםyvנהה:עורמשקאות
הכל אחריםמתכתמתכת"םכימייםומוצריוהלנשהומוצריווטבקסך
TotalFood,Textiles,Thereof:WoodRubber,NonBasicOther

beveragesclothing,clothingand itsplasticsmetallicmetalindustrial
andleatherproductsandmineralsandproducts

tobaccoand itschemicalmetal
productsproductsproducts

ענף 12111213151416192021222317,18,24,25,28סמל

מלל סן  2,14625145432240488227545128מפעלים

גודל קבוצת
במפעל) מועסקים (מסי

15462614312215410517832
237671038751187235526152
47538761025249211728732
81091114435921853
11201111451424132063
21+94212820220986

.12,4202,592מועסקים 3,0682,2171,0301,6271,8181,569718
שכירים 8,8302,0932,3371,7664011,4751,295718512מזה:

דולרים) (אלפי 23,99810,6382,3591,2868734,0023,0131,5181,548פדיון
דולרים) (אלפי עבודה 2,39566448234199414417167152שנר

(דולרים) יומי 11.212.98.78.39.711.913.68.612.7שכר

המעסיקים 1,1971662711771466524323572כ/פעלים
הכל סך  שכירים

,Yiasjmj7
במפעל) מועסקים ■on)

1^1602778448112178818342
510391541086728151273821
11191081449404131963
204967142416110873
50+30766110213

10,8582,3952,8342,0446391,5811,7091,074627מועסקים

דולרים) (אלפי 23,27710,5612,2831,2297133,9612,9631,3501,448פדיון
מעסיקים שאינם 95085184145258243431056מפעלים

הכל סך  שכירים
1,5621972341733914610949591מועסקים

דולרים) (באלפי 72012376571614150168101פדיון

.27.32 ללורו 1 העוה ראה
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ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH1

Monthly average VIMX 1992

ע1ה Gazaחבל Area

בסיסית, מתכת
מתכת,טקסטיל, כחה:מוצרי

ציודהלבשה,מזון, מוצרימוצרימכונות,
וכליrunYV:עורמשקאות מינרליםתעשייהחשמלי

הכל אלמתכת"םאחריםהובלהומוצריוהלבשהומוצריווטבקסך
TotalFood,Textiles,Thereof:WoodBasic metal,OtherThereof:

beveragesclothing,clothingandmetal products,industrialnonmetallic
andleatheritselectrical andproductsmineral

tobaccoand itsproductstranspotrproducts
productsequipment

1211121315141622261721,2821Branch code

115 1,712570472320380328274ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Size Group
)Employed persons
in establishment(

51 388113■87831251791

23 7161299317418820318823
28 423 .2101814957805947
5 92676264105810
4 7245434415111120
4 2276434221 +

591 7,2012,9832,6441,0811,1981,3491,046Employed persons
405 4,5242,0241,844590643863653Thereof: employees

1 ,266 9,0011,8701,2861,2672,2402,3571,742Revenue (1$ ,000(

86 982316280118246216171Total wages (1$ ,000(

8.3 9.06.26.08.916.510.912.0Employee's daily wage
)dollars(

49 1,044381325154173289248Establishments engaging
employees  total

Size Group
)Employed persons
in establishment(

16 6021117811913222521214
25 34821819927344523510
4 6842403415111119
1 168731312049
3 1022221150+

502 6,1832,6922,4198218881,280997Employed persons

1 ,205 8,4381,7361,1901,1092,0782,3091,707Revenue (1,000$(

66 6681901471662083926Establishments not
engaging employeestotal

89 1,0182912262603107049Employed persons
62 563134961581624835Revenue (1,000$(

1 See note 1 to table 27.32
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PUBLIC WORKS
1CONSTRUCTION1, WIDENING

AND REPAIR1 OF ROADS IN
JUDEA AND SAMARIA, BY
TYPE, COATING AND WIDTH

הרחבתם כבישים, סלילת1
ושומרון, ביהודה ושיקומם1

ורוחב ציפוי סוג, לפי

ציבוריות עבודות

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985

חרו11סלילת □כבישים ■roadsConstruction of new
סלילה Roadsגמר completed

Length(.km)אורן
הכל 2.68.81.1סן

5.13.05.9TOTAL
Typeסוג

3.55.13.0Mainראו^י
0.55.9Regionalאזורי
2.10.6Accessנישה
2.62.70.5Innerפנימי

Coatingציפוי
אספלט 4.3Withoutבלי asphalt
אספלנו 2.68.81.15.13.01.6Withעם asphalt
(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 2.0Uptoעד 2

3.04.92.64.2_3.04.9
5.05.90.6_5.05.9
6.06.91.04.36.06.9
7.09.91.01.15.13.01.67.09.9
10.0+10.0+

מיוןשטח m.)Area(אלפי (thousand sq.
הכל 7.836.59.035.721.039.0TOTALסן

סלילה Roadsהתחלת begun
Length(.km)(קגז)אורן

הכל 2.68.45.03.63.515.94.3TOTALסן
Typeסוג

3.54.53.63.512.3Mainראשי
0.53.64.3Regionalאזורי
2.7Accessגישה
2.61.70.5Innerפנימי
Coatingציפוי

אספלס 1.34.3Withoutבלי asphalt
אספלס 2.68.45.03.63.514.6Withעם asphalt
(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 Upto_2.0עד 2

.3.CM92.63.23.04.9
5.05.90.65.05.9
6.06.91.01.64.36.06.9
7.09.94.53.63.513.07.09.9
10.0+1.60.51.310.0+

מ"ר)שטח Area(.תו(אלפי (thousand sq
הכל 07.838.535.525.224.5116.225.0TOTALן

ושיהרחבת ofקומםגבישים roadsWidening and repair
סלילה Roadsגמר completed

Length(.km)(קמ)אורן
הכל 75.4125.855.735.416.324.239.5TOTALסך

Typeסוג
28.562.029.726.56.44.813.1Mainראשי
22.041.512.75.02.57.58.0Regionalאזורי
21.18.62.51.47.49.515.4Accessגישה
3.813.710.82.52.43.0Innerפנימי
Coatingציפוי

א0פל0 16.02.73.5Withoutכלי asphalt
אספל0 75.4109.855.732.716.320.739.5Withעם asphalt

מ"ר) (אלפי 380.7714.3329.5220.879.5125.7171.7Area(1,000שסח sq. m)
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CONSTRUCTION1, WIDENING
AND REPAIR1 OF ROADS IN
JUDEA AND SAMARIA, BY
TYPE, COATING AND WIDTH (cont.(

הרחבתם כבישים, סלילת1
ושומרון, ביהודה ושיקומם1

(המשך) ורוחב ציפוי סוג, לפי

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985

Roads begun

TOTAL
Type
Main
Regional
Access
Inner

Coating
Without asphalt
With asphalt

TOTAL

התחלתם^"לה

הכל סן
אורן

75.4
>np)

126.851.727.823.7
(km.)

54.8
Length
149.3

סוג
ראש'
אזורי

ניטה
פנימי

28.5
22.0
21.1
3.8

67.0
41.5
4.6
13.7

25.7
12.7
2.5
10.8

225.
5.0

0.3

8.4
11.0
4.3

20.2
22.8
9.5
2.3

52.5
64.4
29.4
3.0

ציפוי
אספלס בלי
אספלס 75.4עם

16.0
110.851.7

2.7
25.123.7

an m 1

10.5
44.3

inncanir 1

1.5
147.8
Area Ml

213.2 305.5 הכל סן
1 Incl. roads constructed by the Public Works Department and the

Jewish National Fund. See Introduction. Excl. inner and access
roads to Jewish localities; data on these roads see in Tables
16.1920; excl. roads the local authorities constructed.

מבוא. ראה לישראל. קיימת וקרן מ.ע.צ. שסללו כבישים כולל
יהודיים; ליישובים נישה וכבישי פנימיים כבישים פולל לא

;16.20116.19 בלוחות ■? אלה כבימים על נתונים
עצמן. המקומיות הרשויות שסללו כבישים כולל לא

CONSTRUCTION1, WIDENING
AND REPAIR OF ROADS IN

THE GAZA AREA, BY TYPE,
COATING AND WIDTH

הרחבתם כבישים, סלילת1
עזה, בחבל ושיקומם
ורוחב ציפוי סוג, לפי

סלילה התחלת
Roads begun

1992 1991 1990 1989

סלילה גמר
Roads completed

1992 1991 1990 1989

חדשים כגידים Constructionסלילת of new roads
(קמ) Lengthאורן (km.)

הכל 2.01.0סך 1.52.01.51.0TOTAL
Type

ראשי
_1.0_1.0Main

2.01.52.01.5Innerפנימי

Coatingגיפוי
אספלס 2.01.52.01.5Withoutבלי asphalt
אספלט 1.01.0Withעם asphalt
(מסרים) Widthרוחב (meters)

6.06.92.0 _ _2.06.06.9
7.09.91.0 1.51.51.07.09.9

מר) (אלפי m.)(thousandשסח sq.Area

הכל 15.08.0סך 22.015.022.08.0Total
ושיקומם כבישים roadsWideningהרחבת and repair of

(קמ) Lengthאוון (km.)
הכל 5.00.1סן 3.55.00.1 3.5TOTAL

Typeסוג
5.03.55.03.5Regionalאזורי
0.1פנימי . 0.1Inner

ציפו*
Coating

אספלט 5.00.1עם 3.55.00.1 3.5With asphalt
לוון (אלפי m.)(thousandשטח sq.Area

הכל 05.01.5ן 4.55.01.5 4.5
Total

הערה ראה 1.27.35 1ללוח See note toTable 27.35.
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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

Type of vehicle 1992 1991 1990 1987 1980

andושומרון■הודה SamariaJudea

הכל סך  רכב 4,89324,25770,77476,07686,896VEHICLESכלי TOTAL

פרסיות 1,62611,69147,07050,95560,098Privateמכוניות cars
מסחריות ומכוניות 1,2997,90516,14017,23418,595Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוםים 394508686712717Busesאונוובוסים and minibuses
8288921,0881,1091,215Taxisמוניות

וקטנועים 134629677683677Motorcyclesאופנועים and scooters
4592,1454,2774,4894,676Tractorsטרקטורים

ואחר מי1חד 153467836894918Specialרכב service and other .

vehicles

7,20029,20486,15893,038102,619DRIVERSנהגים

Gaza Area עזה חבל

הכל סך  רכב 13,58724,21424,29024,892VEHICLESכלי TOTAL
פרטיות 1,2937,55018,81618,57618,756Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,9053,5143,8054,225Trucksמשאיות and commercial cars
ומיניבוסים 28737589923usesאוס1בוסים and minibuses

790773771772Taxisמוניות
וקטנועים 1755671576358Motorcyclesאופנועים and scooters

36636790817853Tractorsטרקטורים
ואחר מיוחד 136689169136Specialרכב service and other

vehicles

4,43722,15053,75856,63460,753DRIVERSנהגים
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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
ושומרון עזהיהודה חבל

Judea and SamariaGaza Area

19861987199119921986198719911992

הכל סך  839031,251תאונות 97650564599400ACCIDENTS TOTAL

התאונה 0וג
Type of accident

נע רכב עם 224310503התנגשות 34316184149138Collision with moving

vehicle

אחרות 343666התנגדויות 66974219Other collisions

רגל הולך 464444463ורקת 397322352373229Running over a pedestrian

108113219אחר 17011213514Other

הכל סך  1,4171,6202,676נפגעים 2,0618118731,130697CASUALTIES  TOTAL

גיל
Age

(014) 372417499ילדים 407327336390202Children (014)

(1564) 8471,0202.055מבוגרים 1,408442468712473Adults (1564)

(65+) 484586קשישים 5226321721Old people (65+)

ידוע 15013836לא 1941637111Not known

הנפנו! Typeסוג of casualty

רגל 497475502הולך 423341374432248Pedestrian

מנועי רכב 295370783נר.נ 552108137169103Driver of motor vehicle

yon582703,340 1,042275269383266Passenger

אופניים 376039רוכב 4259586545Bicycle rider

61212אתר 228358135Other

ואניעה Severityו"סרת of injury

113107118הרוגים 9866846155Fatally injured

קשר. 640754781פצועים 681223161161177Severely injured

קל 664759,777פטעים 1,282522628908465Slightly injured

מעורבים רכב 847,כלי 1,389 1,249 1,079679758764555VEHICLES INVOLVED 
הכל TOTAL.סך

ומסחרי פרסי 654745,139רננ 844410478457300Private S commercial cars

וטיוליות 249291491משאיות 370104128101113Trucks <S excursion vehicles

515948מוניות 4235272017Taxis

343834אוסונוסים 291013812Buses

486340אופניים 3962556042Bicycles

435395אחר 65585711871 /Other
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LOCAL AUTHORITIES
INCOME AND EXPENDITURE
OF TOWNS IN JUDEA AND
SAMARIA
NIS thousand, at current prices;
budget years

בערי והוצאות הכנסות
ושומרון .הודה

שוטפים; במחירים ש"ח, אלפי
תקציב שנות

מקומיות רשויות

1990/91'1991

כולל סך  87,44588,827INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 74,02874,798ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות ■24,607הכנסות 24,578Ordinary income

האזרחי המינהל 9,3897,176Thorughבאמצעות the civil administration
i'1m 4,8775,387Propertyמס tax2
ר0 4,5121,789Fuelמס tax
8,0399,843Fromמאגרות fees

ופירות ירקות 1,6941,956Vegetableאגרות and fruit tees
שחי0ה 172Slaughteringאגרות fees

ובנייה מלאכה תעשייה, ,3,9215,592Industryרישיונות craft and building licenses
ואשפה ביוב 1,1671,521Sewageאגרות and disposal of garbage fees

אחרות 1,085774Otherאגרות fees
ומכירות נכסים 9901,371Leaseהבכרות of property and sales

4,2083,822Depositsפיקדונות
ושונות ריבית הוצאות, 1,9812,366Reimbursementהרוזר of expenses on

interest and miscellaneous
049,42150,220Establishmentsפעלים
11מים ,30312,038Water

38,11838,182Electricityחשמל

רגיל בלתי 13,41714,029EXTRAORDINARYתקציב BUDGET TOTAL
מהמינהל והלוואות 8,65712,107Loansמענקים and grants from the civil

administrationהאזרחי
ר//ץ מגורמי 3,5201,556Transfersהעברות from external factors

1,240366Other3אחר3

כולל סך  88,17286,143EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סן ■ רגיל 79,67272,330ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
,32חוצאותרגילות 10327,224Ordinary expenditure
כללית 9,2497,599Generalהנהלה administration

6,6635,822Sanitationתברואה
טכנית ומחלקה 10,8069,956Engineeringהנדסה and technical depatrment

אש וכיב1י 2,0171,726Guardingשמירה and security and fire

ספריות) (כולל פיקדונות 3,3682,121החזר
extinguishing

Refund of deposits incl. libraries
47,53244,963Establishmentsמפעלים
11מים ,7569,258Water

35,77635,705Electricityחשמל
מלוות 37143Repaymentפירעון of loans

הכל סך  רגיל בלתי vh\1t\8,50013,813EXTRAORDINARY BUDGET  TOTAL
1,3432,046Sanitationתברואה

1תאורה 1,5514,082Roadsדרכים and lighting
1,109694Establishmentsמפעלים

ציבור 3,1203,507Publicמבני building
קרקע רכישות (כולל 1,3773,484Otherאחר (incl. acquisition of land and

(equipmentוציוד)

1 Budget year: AprilDecember.
2 Includes licenses for businesses.
3 E.g., patricipation of owners and institutions.

אפרילדצמבר. תקציב: שנת 1

לעסקים. רשיונות כולל 2
ומוסדות. בעלים השתתפות כגון: 3
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INCOME AND EXPENDITURE
OF TOWNSINTHE GAZA
AREA
NIS thousand, at current prices;
budget years

בערי והוצאות הכנסות
עזה חבל

שוטפים; במחירים שח, אלפ1
תקציב שנות

1990/91'1991

כולל2 id  jiicnsri67,65670,597INCOME  GRAND TOTAL2

הכל סך . רגיל 60,36965,557ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
רגילות 8,04712,692Ordinaryהכ01ות income

ואגרות 1,2561,559Ratesאתונות and fees
הרשות Municipalרכוש property

מקומיים 6,44711ושירותים ,082Local services
3nnm34451Miscellaneous3
52,32252,865Establishmentsמפעלים
7,1266,711Waterמים

45,07445,924Electricityחשמל

122230Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 7,2875,040EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
האזרחי מהמינהל 5,1944,162Grantsמענקים from the civil administration

Selffinancing and participation of
נעלים והשתתפות עצמי \\1yo1,350186owners

y/n מגורמי 743692Transfersהעברות from external factors

כולל2 0ן . 69,54669,880EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL2

הכל סך  רגיל 62,33964,977ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 13,93014,061Ordinaryהוצאות expenses
כללית 3,4313,460Generalהנהלה administration

מקומיים 10,06910,462Localשירותים services
ממלכתיים 66Governmentשירותים services

רגיל בלתי לתקציב 424133Transferהעברה to extraordinary budget
048,40950,916Establishmentsפעלי0
6,5984,615Waterמיס

41,01245,620Electricityחשמל
799681Sewageביוב

הכל סן  רגיל בלתי 7,2074,903EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
צינור 980677Publicנכסי property

3,2262,684Establishmentsמפעלים
3,0011,542Other4אחו*

1 Budget year: AprilDecember.
2 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget.
3 Incl. income from government services and from previous

years.
4 E.g., acquisition of vehicles and equipment. master plan,

transfer to ordinary budget etc.

אפרילדצמבר. תקציב: שנת 1

רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 2
קודמות. משנים ממלכתיים, משירותים הכנסות כולל 3

וכר. הרגיל לתקציב העברות מתאר, תוכנית וציוד, רכב של רכישות כגון: 4
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ומין גיל לימוד, שנות לפי ומעלה2, 15 בני
השכלה

וגיל מין

לי0וד שנות

הכל 0Totalך
0167891213+

אלפים
Thousands

D'linK

Percents

כולל סן
1970

הודה SamariaJudeaושומרון. and
322.9100.047.526.410.514.70.9

1975366.9100.037.025.812.019.85.4
י 1980401.0100.028.526.812.724.77.3
י 1985443.8100.025.223.514.027.210.1
21987455.8100.023.824.212.629.110.2
31988459.1100.023.024.013.130.49.5
1989469.5100.022.323.013.332.29.2
1990489.7100.021.823.112.833.48.9
1991508.0100.021.322.212.934.49.2

כולל 1992521.6100.019.022.213.035.610.2סן
151761.0100.0(1.5)13.819.065.4(0.3)
1824120.6100.02.217.915.951.512.5
2534154.1100.05.224.415.537.117.8
354469.7100.017.431.713.127.310.5
455441.7100.046.529.75.012.95.3
556436.1100.068.422.7(3.0)(4.4)(1.1)
65+38.4100.082.014.3(1.3)(1.8)(0.5)
גברים
1970153.7100.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230514.726.08.6

י 1980193.3100.014.228.815.130.911.0
י 1985215.1100.013.424.216.232513.7
21987221.3100.012.424.814.734.213.9
31988223.2100.011.724.315.136.112.8
1989229.5100.011.422.915.238.212.3
1990241.3100.011.623.114.239.411.7
1991249.1100.011.421.914.340.511.9

הכל 0ך  1992255.6100.09.921.714.141.013.3
151731.5100.0(9.5)11.417.869.2(0.6)
182462.1100.0(1.2)14.716.354.613.2
253479.2100.0(1.6)18.615.840.823.2
354433.1100.0(4.2)29.315.735.315.7
455417.2100.018.043.6(8.1)20.3(9.9)
556415.1100.043.741.7(5.3)(7.3)(2.0)
65+17.4100.068.426.4(1.7)(2.9)(1.1)
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
'1985228.7100.036.323.011.922.26.6
21987234.5100.034.623.710.524.46.8
31988235.9100.033.723.711.225.16.3
1989240.0100.032.623.211.626.46.2
1990248.4100.031.723.111.527.66.1
1991258.8100.030.822.611.528.56.6

0ךהכל 1992266.0100.027.822.711.930.57.1
151729.5100.0(2.0)16.320.361.0(0.3)
182458.5100.0(3.1)21.215.548.212.0
253474.9100.08.930.615.233.112.1
354436.6100.029.233.910.820.06.1
455424.5100.066.920.1(3.0)(7.9)(2.1)
556421.0100.086.7(9.0)(1.4)(2.4)(0.5)
65+21.0100.093.3(4.8)(1.0)(0.9)

.27.18 ללוח 2 הערה ראה 1

.27.18 ללוח ו3 1 הערות ראה 2
■1988 בשנת החל כפקידה קשיים ע> 3
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EDUCATIONAL LEVEL
POPULATION AGED 15 AND OVER2, BY YEARS OF
SCHOOLING, AGE AND SEX

Sex and age

Years of schooling

13+ 912 78 16
Total הכל סן

אחוזים

Percents

ntnatnGaza Area
GRAND TOTAL

196.8100.051.116.87.224.4(0.5)1970
225.0100.038.918.58.629.05.01975
242.7100.030.220.110.232.66.919801
278.8100.024.419.910.035.110.61985'
282.6100.022.220.29.038.410.219872
291.9100.021.320.99.339.59.019883
301.2100.021.320.58.940.88.51989
314.3100.021.319.47.742.9. 8.71990
325.9100.019.919.57.544.68.51991

336.2100.018.719.27.446.28.41992GRAND TOTAL
41.3100.0(15)9.48.580.1(0.5)1517
79.4100.02.817.89.360.79.41824
94.7100.04.424.59.646.914.52534
50.8100.012.625.07.545.59.43544
27.5100.050.920.7(25)19.6(6.2)4554
23.0100.077.815.2(13)(3.9)(09)5564
19.6100.089.8(8.2)(0.5)(1.0)(0.5)65+

Males
90.4100.034.224.69.131.5(0.6)1970
104.8100.025.223.510.033.67.71975
115.8100.018.423.910536.610.619801
134.3100.014.123510.436515.519851
137.0100.013.023.39.339.814.619872
141.5100.01252359.142.112.819883
146.7100.012.722.98.443.512.51989
153.1100.012.122.37.446.112.11990
159.2100.011.4.21.47.048.212.01991

164.6100.011.121.37.149.01151992 Total
21.2100.0(1.4)9.4(66)82.1(0.5)1517
40.7100.0(2.0)19.27.660.910.31824
49.4100.0(2.6)24.78.944.119.62534
24.7100.0(4.9)24.78.547.813.83544
10.2100.018.628.4(3.9)37.3(118)4554
9.5100.058.928.4(3.2)(7.4)(2.1)5564
9.0100.080.0(15.6)(11)(22)(1.1)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'
144.5100.033.816.99.533.86.019851
145.5100.030.817.28.837.16.119872
150.4100.029.518.59.537.15.419883
154.5100.029.518.09.338.34.91989
161.2100.030.116.77.840.05.41990
166.8100.028.017.87.941.15.21991

171.6100.026.017.27.843.65.51992 Total
20.1100.0(1.5)10.010.478.1(05)1517
38.7100.0(3.6)16511.160.28.81824
45.2100.06.224.310.650.28.82534
26.2100.019.824.8(6.5)43.1(5.3)3544
17.3100.069.916.2(17)(9.2)(2.9)4554
13.5100.091.8(6.7)0(15)05564
10.6100.099.1(0.9)065+

1 See note 2 to Table 27.18.
2 See notes 1 and 3 to Table 27.18.
3 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.
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1
EDUCATION
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BY CONTROLLING AUTHORITY

לפי חינוך,1 jikidid
מבהלת רשות

חינוך

inoivLii min"
הכל Judeaסך andעזה atn
TotalSamariaGaza Area

n3em1967/6B
987821166Institutionsמוסדות
6,1484,4021,746Classesכיתות

222,266142,21680,050Pupilsתלמידים
2l"K1n1989/902

Institutions(347)(1,238)(1,585)מוסדות
14,2449,7034,541Classesכית!ת

511,566315,108196,458Pupiilsתלמידים
1991/923תשנ"ב3

INSTITUTIONS(378)1,357(1,735)מוסדות
15,57510,6824,893CLASSESכיתות 566,815354,881211,934PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות institutions
Institutions(128)851(979)מוסדות
9,7987,4912,307Classesכיתות

362,688263,45299,263Pupilsתלמידים
ססו"ת של nnomUNRWA institutions

Institutions(168)101(269)מוסדות
3,4681,2492,219Classesכיתות

143,34841,749101,599Pupilsתלמידים
אחרים Otherמוסחת institutions

Institutions(82)405(487)מוסדות
2,3091,942367Classesכיתות

60,77949,68011,099Pupilsתלמידים

1 Excl. universities.
2 Due to the addition on nonuniversitary colleges, data for 1 989/90

differ from those published before.
3 In 1991/92, there were two nonuniversitary colleges with 250

students in the Gaza Area, in addition to the 4 teacher training
colleges included in the data.

אוניברסי0אות. כולל לא
מאלה שונים ושומרון, יהודה של תשן נתוני ביניים, מכללות הוספת בשל 2

בעבר. שפורסמו
ל4 בנוסף תלמידים, 250 עם ביניים במכללות עזה בחבל היו תשנב בשנת 3

אלה. בסיכומים הנכללים למורים מדרש בתי

PUPILS,1 BY TYPE OF
INSTITUTION2

דרג לפי תלמידים,1
המוסד2

Yivm1991/92

:moאזורRegion
n3wnl1unnnom
הכל1967/681989/90 יהודהססותסך

TotalThereof:ושומרוןntu ■7nn
UNRWAJudea andGaza Area
institutionsSamaria

otn |D222,266511,566566,815143,348354,881211,934TOTAL
ילדים indergartens<3,85028,07132,5081,32523,1139,395גני

יסודיים ספר 162,051304,582בתי
{3300 201127,5043rimary schools

מכינים ספר 40,177108,10544,076Preparatoryבתי schools
עליסוד"ם ספר 25,49029,512Postprimary"15,91065,361בתי schools

ביניים 2785,4477,5241,0206,0771,447Teacherמיכללות training colleges

1 See notes to Table 27.50.
2 See introduction.
3 Grades 110.
4Grades 1112.

.27.50 ללוח הערות ראה 1

מבוא. ראה 2

אי'/ כיתות 3

'"אי"ב. כיתות 4
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HEALTH
HOSPITALS AND
HOSPITALIZATION,

ואשפוז, חולים בתי
אזורי לפי

בויאות

BY REGION 1

ושומרון יהודה
Judea and Samaira

עזה חבל
Gaza Area

19891990199119921989199019911992

חולים' '151717167766Hospitalsבתי

בפועלי 1,3201,4121,4121,414933945945982Actualמיטות beds'

שאושפזו 68,28478,46680,97687,54969,88676,17775,79579,451Hospitalizedחולים patients

ושוחררו 67,85378,95180,23186,00568,72776,17874,45778,108Dischargedחולים patients
/wdj :fior1,122. 1,0011,0981,3501,1181,1101,3281,425Thereof: deceased

(אלפים) jiovik v363.5395.6382.4414.2226.0233.2284.1323.3Hospitalisation days
(thousands)

מי0ות תפוסת 75.576.974.280.168.368.082.889.8Percentאו11ז of bed
occupancy

20,79122,17421,35323,56420,38727,69028,48627,617Surgicalניתוחים operations

Thereof: in governmental hospitals ממשלתיים חולים בבתי מזה:

חולים' '292929296655Hospitalsבתי

בפועלי 1,0021,0021,0021,000869870870902Actualמינוות beds'

שאושפזו 45,57648,81352,82061,10969,34469,75368,89672,385Hospitalizedחולים patients

ששוחררו 45,33349,12052,56560,66368,20469,76067,67871,149Dischargedחולים patients
נפסרו :08247258171,0541,1151,0511,2131,314Thereofזה: deceased

(אלפים) אשפוז 272.8287.8278.1297.4204.5212.3262.2300.6Hospitalizationמי days
(thousands)

מי0ות תפוסת 74.678.876.081.366.967.283.190.8Percentאחוז of bed

11,41511ניתוחים ,36210,93712,79220,10224,20425,81824,645Surgical operations

1 End of year.
2 Incl. mental hospital.

השנה. נ0וף 1

נפש. לחולי חולים בית כולל 2
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EXPLANATORY NOTES

A. GEOGRAPHICAL AREA
1. Upto 14 V 1 948, the day of the establishment of the State of Israel, the entire area of Palestine that was within the

jurisdiction of the Mandatory Government.
2. After the above date, the area within the jurisdiction of Israel according to the international borderline with Egypt

and 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 Samaria and Gaza Area relate to areas administered by the Israel Defence
Forces at the time to which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES
Economic Branches are classified according to the Standard Industrial Classificationof All Economic Activities 1970
(Technical Publication No. 46  fourth revised edition, Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS
Occupations are classified according to the Standard Classification of Occupations 1972 (Technical Publication No. 38,
Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

D. CURRENCY UNITS:
1. As of 1 I 1986, the Israeli currency is the NewSheqel (NIS) = 1,000 old Sheqalim, which is divided into 100 new

Agorot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:
Weights  according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1 ,000 square meters (a quarter of an acre, approx.).

F. 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 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  January1stDecember 31st
Rain year  September 1 st  August 31 st
Agricultural year  October 1st  September 30th
School year September 1 st  August 31st; academic year 

October  September
Budget year  April 1 st  March 31 st

Jewish Calendar year  corresponds roughly to agricultural and school years.

All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g. 1966/67; months are indicated by Roman numerals.

Details do not necessarily add up to totals, because of rounding.

806



EDUCATION

Data on the educational system were summarized
by the civil administration in Judea, Samaria and the
Gaza Area from reports received from the institutions
themselves and describe the situation at the beginning
of the school year.

Counting of schools: see definition in the
introduction to Chapter 22.

Level of education in Judea and Samaria. As of
the 1992/93 school year, the distribution of schools
by level of education has changed. Instead of three
levels (primary, preparatory and secondary) only two
stages have been instituted: primary (grades 110) and
secondary (grades 1 112). Consequently, data by level
of education in Judea and Samaria can be compared
neither with the Gaza Area nor with data of previous
years.

Level of education in the Gaza Area
Institutions: See introduction to Chapter 22.
Primary school: The first six grades (I  VI).

Preparatory school: The three grades following
primary school grades (VIIIX).

Secondary schools: The three grades following the
postprimary school classes (X  XII).

Nonuniversitary colleges:2to 3 grades for
secondary school graduates; till 1988/89, only teacher
taining colleges were included.

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 reports submitted by
the Health Officers in Judea, Samaria and the Gaza
Area.

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

CENSUSOFPOPULATION 1967
1 Data from Full Enumeration in the Administered

Areas
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  Part I

Labour Force  Patr II

TECHNICAL SERIES
44 Multiplicity Study of Bitrhs and Deaths in Judea 

Samaria and Gaza Area  Notrh Sinai

63 Cf. "National Expenditure on Health 1987/88
and Preliminary Estimate for 1988/89" in Monthly
Bulletin of Statistics  Supplement, No. 6, 1990.

64 Cf. Quarterly Statistics. The National Insurance
Institute.

65 Unesco: Recommendation concerning the
International Standardization of Statistics on the
Public Financing of Cultural Activities, adopted
on the repotr of Programme Commission V at
the thitryseventh plenary meeting, on 27 October
1980.
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Beginning in 1983, the monetary value of the
products is the estimate adjusted to the average
general price level for the full year  the monetary
equivalent of each product being adjusted from the
month it was marketed to the average for the full year,
according to the Consumer Prices Index in each region.

Survey of oil presses. At the end of olivepicking,
the Bureau collects data on the olive yield accepted for
pressing and the quantity of oil produced. These data
help in the preparation of the estimate of the yield of
olives and its value.

Various surveys. In preparation of the accounts,
the export data, mainly to Jordan, from the Survey of
Transit of Merchandise, which is intended to provide
estimates on trade between Israel and the Gaza Area,
is used. The survey is conducted by enumeration of
trucks on a number of days during the year, at the main
crossing points from Israel into the Gaza Area.

Administrative data and miscellaneous. Various
data are received from the agricultural offices in Judea,
Samaria and the Gaza Area, such as citrus and fishing
yields in the Gaza Area, tobacco yield and other
products in Judea and Samaria, and data on marketing
inputs to Judea, Samaria and the Gaza Area, such
as, marketing of chicks (the Poultry Council); from the
slaughterhouses under the inspection of the Veterinary
Service, a monthly report is received on slaughter of
the various types of animals. This report complements
the information on livestock production.

More detailed data on production and areas, etc.,
are published annually in the Agricultural Statistics
Quarterly.

Data on supply of fruit and vegetables to markets
in Judea, Samaria and Gaza Area were published in
Abstract no. 43  1992, p. 464.

INDUSTRY

Definitions  see Chapter 14 Industry.
The frame of the survey. The survey of

industry in Judea and Samaria includes all industrial
establishments in towns and in large localities forwhich
licences are issued by the Staff Officer of Taxation in

the Civil Administration. The survey does not cover rural
localities nor areasoutside the jurisdiction of towns and
large localities.

In the Gaza Area, the survey includes all localities,
refugee camps and villages included.

Updating the frame of industrial establishments. In
19901992, the frame of the industrial establishments,
which serve for sampling in Judea, Samaria and the
Gaza Area, was enlarged and updated. Data were
collected on new establishments, by means of licenses
issued by the civilian administration in these areas as
well as by partially scanning areas in which industrial
establishmentsare concentrated in Judeaand Samaria.

Following these activities the new establishments
were added to the frame, and those that were sampled
were investigated in the current survey of industry. The
collected data served to update the survey estimates

since 1989. Because the updated figures refer to
the updated and enlarged framework, they are not
comparable with the data for previous years and
consequently data preceding 1990 are not presented
in this Abstract.

BUILDING

Data on building in Judea, Samaira and the Gaza
Area appeared in Abstract no. 43  1992, pp. 770772.

ROAD CONSTRUCTION

Definitions  see Chapter 16  Construction.
Data include roads constructed mainly by the Public

Works Depatrment of the Ministry of Construction and
Housing and by the Jewish National Fund.

Not included were inner roads and access roads in
Jewish localities (data on construction of these roads
are presented in Tables 16.1920), nor roads which the
local authorities constructed.

HOTELS

Data on hotels in Judea and Samaria appeared in
Abstract no. 43  1992, pp. 773.

TRANSPORT

Vehicles and drivers. The figures on vehicles are
received from the transportation staff officers in Judea,
Samaria and the Gaza Area. The definitions are
identical to those used in Chapter 18 Transport and
Communication.

Accidents: See sources and definitions in Chapter
18 Transpotr and Communications.

Data for 19881990. Due to the considerable
deficiency in repotring to the police, data are not
presented for 19881990. As for 1991 data the
deficiency in reporting is apparently low and makes it
possible to publish the data.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed from repotrs of
the municipalities through the staff officers for internal
matters. Detailed definitions see in Judea, Samaria and
Gaza Area Statistics, Vol. XXI 1992, March 1993.

PUBLIC ORDER

Data on public order in Judea, Samaria and Gaza
Area appeared in Abstract no. 43  7992, p. 779.
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tables of approximate sampling errors are presented
with instructions for usage in the Appendix to Judea,
Samaira and Gaza Area Statisitcs, 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 1970 classification of economic
activities.

In 1972, the new classification of occupations was
introduced. The questionnaires of the 1972 survey of
families were coded according to the newclassification
ata 3 digit detail and were automatically converted to
the 2 digit detail according to the 1961 classification.

Till 1980, a group of about 3,0005,000 patrtime
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 methodsemployed,
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 quatreryear as against the base
period (JanuaryMarch 1981100.0) divided by the
change in the Consumer Price Index between the
said quatreryear 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.

In 1988, the average daily wage per employee
was deflated by the Consumer Price Index, as it was
measured between December 1987 and 1988.

After checking the data of "net' average daily
wages at current prices it turned out that the statistical
reliability of the data is not satisfactory. Consequently,
the publication ofdata on wages has been discontinued
as of 1991. Indices at constant prices are published,
which can only serve for measuring the change in
trends over time.

ENUMERATION DIFFICULTIES SINCE 1988
Because of the events in Judea, Samaria and

the Gaza Area since the beginning of 1988, the
survey enumerators were confronted with 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 ot
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 supposed
to represent thework 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.

AGRICULTURE
AGRICULTURAL BRANCH ACCOUNT

Due to the transition to a standard accounting
year in the Israeli economy, the administrative systems
of Judea, Samaria and the Gaza Area are also
gradually changing to summary of data according to
the calendar year. Beginning in 1988, the data of
quantities of agricultural production refer to agricultural
years (OctoberSeptember, area and yield), whereas
prices data refer to calendar years.

The estimate of physical production is principally
based on the following sources:

Ministry of Agriculture data. Once a year the
local agricultural advisers who are the regional
representatives of the Ministry coordinated by the
Regional Agricultural Planning Officer, complete a
questionnaire estimating areas and yields by region.
These estimates make possible calculation of the
quantities of agricultural production annually.

Livestock Survey. Once every year or two, the
veterinary services in Judea, Samaria and the Gaza
Area, arrange a livestock survey, which serves as a
basis for an estimate of livestockand. their products.

Surveyofmarkets, The Bureau arranges an ongoing
survey on the main markets of Judea, Samaria and the
Gaza Area. In those markets included in the survey,
data are collected in a sample of days or shifts, on the
quantity of fruit and vegetables entering the market,
by source: from local farmers, from Israel or Gaza to
the markets of Judea and Samaria, or, from Judea
and Samaria to the markets of Gaza. The enumerators
also collect data on prices in the wholesale markets.
These prices make it possible to calculate the value of
agricultural production. In regard to products for which
there was no appropriate collection of prices (wheat,
olives, etc.), an estimate is made in consultation with
agricultural advisers and professionals.
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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
figureswhich are computed according to the newbase:
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.

Since 1985, index figures are presented as divided
by 100. Consequently, they must be multiplied by 100
for comparison.

FOOD CONSUMPTION

Data on food consumption in Judea, Samaria and
the Gaza Area appeared in Abstract no. 43  1992,
p.744.

HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS

In JanuaryMarch 1992, a survey on Housing
conditions and household equipment was conducted
in Judea, Samaria and the Gaza Area. Definitions,
explanations and detailed tables on the findings of the
survey appeared in Judea, Samaria and Gaza Area
Statistics vol. XXI, 1992, pp. 174230.

Definitions of household facilities and equipment,
see introduction to Chapter 11  Living Conditions.

LABOUR AND WAGES

The data were obtained by surveying the families in
Judea, Samaria and the Gaza Area on subjects similar
to those researched in the 1967 census (see list of
publications below).

The survey of families has been conducted
currently, since August 1968, by the Central Bureau of
Statistics. It is based on a sample drawn according
to principles and definitions which are similar to
those applied in the Labour Force Survey in Israel
(see Introduction to Chapter 12, above). Until July
September 1973, the sample included about 4,500
families which were surveyed every quarter year:
in OctoberDecember 1973 the enlargement of the
sample was begun, and by JulySeptember 1974
it covered about 6,500 families. This population is
intended to represent the entire population of persons
aged 15 and over living in Judea, Samaria andtheGaza
Area, as defined in Population, above. This population
does not include persons in institutions or nomads and
those living outside localities at the time of the survey,
nor Israelis living in these areas.

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 non responsed
households. In the second stage, the inflation factor
obtained in the first stage is multiplied by a correction
factor for each age group and sex. The correction
factor is the relation between the external population
estimate and the population estimate obtained after
inflation of the first stage.

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 for calculating
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 was obtained in the 1967 census.

Since the survey of AprilJune 1979, the inhabitants
of El Arish have not been included. The number of
inhabitants of El Airsh 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 ot
the distribution of the total population of the Gaza Area.

Since the survey of April  June 1982, data for the
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
351984.

In 1985, the survey data were based on revised
population estimates which appeared in Abstract no.
36. One should be cautious on using these estimates
and comparing with previous years' data.

Since 1987, the personal questionnaire of the survey
refers to persons aged 15 and over and not 14 and
over, as prior to that date.

Along with the said change, the sample for Judea
and Samaria has been improved, in order to cope with
the "noncoverage' that accumulated since the 1967
Census.

These changes must be considered when 1987
data are compared with previous ones.

In order to get some notion 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(,
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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 at constant

prices was computed according to the changes in
average wages in the construction branch, building
input prices and prices of equipment imported from
Israel and other countries.

IMPORTS AND EXPORTS

Imports and exportsofgoods andservices 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

Data on the Balance of Payments in Judea, Samaria
and the Gaza Area appeared in Abstract no. 43 1992,
p. 741.

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. As of 1988, no data have been available of
Israel's Trade with Judea and Samaria. The data on the
trade between those areas and Jordan and oversea
countries are based on customs registration.

The conversions to US dollars were made according
to average quarterly exchange rate for transactions
with Israel and according to the exchange rate on the
date of the transactions  with overseas countries.

PRICES
The Consumer Price Index measures the

percentage of change in the necessary expenditure
for the consumption of a fixed basket of goods and
services which represent the consumption (at a certain
date) of the urban population in Judea, Samaria and the
Gaza Area. This basket includes goods and services
of 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 population and population in
refugee camps in Judea, Samaria and the Gaza Area,
except the consumption of housing, for the price of
which no reliable method of measurement could be
found.

The weights of the goods and services in the
basket reflected, up to December 1975, consumption
habits before the 1973 war, and their estimation was
based on local sources. In January 1976, the basket
of commodities was updated by the Survey of Family
Expenditure which was carried out in Judea, Samaria
and the Gaza Area between September 1973 and
August 1974. The updated index is presented on the
base of January 1976 = 100.063.

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.

Chaining of the Index. Following the updating of
the index in January 1976 the base period in relation

63 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. (Hebrewonly).
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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 births is based on birth
notifications issued up to 1981 by the SubDistrict Health
Offices and as of 1982 by the Population Registration,
according to reports of hospitals, midwives and the
families themselves. In the birth registration, there may
be some missing cases, mainly cases of birthsathome
where the newborn died within a few days. A delay in
the registration of some of the births is also possible.

As of 1982, the reports on births in hospitals also
include bitrhs in medical centers or in clinics.

Deaths. Due to the incomplete recording of deaths
 mainly infant mortality  the death component by
age and sex in the population estimates is based
on estimations by means of demographic models
which were built according to the experience of other
countries. These models were chosen in accordance
with the characteristics and level of development of
the population and are based on partial empirical tests
in the field. Various surveys, tests and comparisons
conducted intermittently brought to a reassessment
and diminishing of the estimates of mortality level
(mainly infant mortality) in the 'seventies, as compared
with those included in the population estimates in the
past.

Migration balance. The migration component in the
population estimates in Judea, Samaria and the Gaza
Area is defined as the difference between the number
of residents departing and the number of residents
entering, including family reunification and registration
of children born abroad and came to live in these
regions. These figures are currently obtained from the
various border check posts, the Ministry of defence
and the Ministry of the Interior (see Table 27.5).

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
19681975 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 19821984  on the average observed
for 19811982. For 19851991, the age composition
was determined according to the difference in the age
composition of those who entered the areas and those
who depatred.

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 and in Special Publication no. 802 (see list below).

NATIONAL ACCOUNTS

Due to the conditions prevailing in these regions,
there were difficulties in collecting data on the economic

activity in 19881991, especially in collecting data on
trade of goods with Israel. Consequently, it was
impossible to compute the changes in consumption,
capital formation, impotrs and exports in Judea and
Samaria in 19881991 and in the Gaza Area in 1988.

The estimates are partly based on incomplete
statistical series and evaluations  mainly with regard to
the consumption of industrial products and services 
and on data on foreign trade with Israel62, and because
of the somewhat low reliability of the estimates the use
of the twoyear averages was preferred, and in some
the range of the change is stated.

Data do not include activities in the Jewish
settlements which were founded in these areas. The
product of these settlements is included in the domestic
product of Israel.

The value of the domestic product was obtained by
the national expenditure" method, i.e., by summation
of expenditure on consumption and capital formation,
plus the value of goods and services 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 and net transfers from abroad.

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE
Value of consumption of agricultural products from

domestic production was calculated by multiplying
the quantities consumed by average annual prices,
Quantities were estimated according to data on
agricultural output (see description of the method of
measuring in Agriculture", below). Prices were based
on data collected for the consumer price index. The net
value of imports of agricultural products is estimated
in accordance with foreign trade statistics, with the
addition of profit margins.

Consumption of industrial products from domestic
production was estimated .according to the
average revenue per employed person in industrial
establishments, obtained from industrial indices and
the number of employed persons in industry according
to the labour force survey results. The estimate of
consumption of impotred industrial products is based
on foreign trade data, with the addition of profit margins.

Value of services of private nonprofit institutions
in education was estimated according to the number
of pupils and the average expenditure per pupil in
government and UNRWA educational institutions; in
health institutions the value was estimated according
to the number of hospitalization days and the
corresponding average expenditure per hospitalization
day in government institutions.

Estimates at constant prices were obtained by
deflating by the relevant component of the consumer
price index for each major component.

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

The expenditure estimates of the civil administration
and the local authorities are based on the classification

62 For a detailed description of sources and methods  see Special Publication no. 818 (see list below).
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Restaurant/cafes includes pizzerias, ice cream
stands or anyother eating place.

Game hall tor pool, billiard, bowling, computer and
video games, etc.

The various activities were investigated according
to patricipation on one weekend, in the preceding
month in the past 12 months.

Participated in activity on one weekday:patricipated
in the activity on the weekday preceding the day the
questionnaire was filled out.

Participated in the activity during the year:
participated in the activity at least once in the 12
months preceding the day the questionnaire was filled
out.

LEISURE ACTIVITIES
OF PERSONSAGED 14

AND OVER
from Survey of Time Budget 1991/92

Data are based on the results of a survey which
the Central Bureau of Statistics carried out between

November 1991 and April 1992. The survey comprised
a representative sample of persons aged 14 and over,
except nonJews in East Jerusalem. The enumarators
collected information on all regular daily activities and
on more rare activities. The information was collected
by a personal interview of the sampled person in
his/her home. The various activities were investigated
according to patricipation in a week, a month or the 12
months preceding the interview.

DEFINITIONS

Book reading does not include textbooks and
professional literature.

Reading of periodicals does not include
professional periodicals and weekly supplements of
daily newspaper.

Weekend: for Jews  included Friday night, Saturday
and Saturday night; for nonJews according to religion
and area of residence.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
843 Reading, Leisure and Spotrs Activities 1987 

Jewish Population Aged 14 and Over
946 Extracurricular Activities of9th 12th Grade Pupils

Hebrew and Arab Education, 1990/91, Patr I

JUDEA, SAMARIA AND THE GAZA AREA

GENERAL

Due to the events in Judea, Samaria and the Gaza
Area, there are 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.

Definitions, classifications and methods of
computation correspond generally with those used
in the corresponding series in the other chapters of this
Abstract, except if otherwise stated.

POPULATION

The population estimate is based on de facto
population, i.e., all the residents that were actually
present in the area in the period under review. The

population does not include Israelis in Jewish localities
in Judea, Samaria and the Gaza Area (see Chapters
23).

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.

Between the 1967 Census and March, 1979, tables
on the Gaza Area include also residents of Notrh Sinai,
excluding Bedouins.

Since April, 1979, the tables do not include the
population of ElArish  about 30,000  and since 1982
 the other patr of Notrh Sinai (about 7,000 inhabitants
of Rafah).

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.
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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
PERIODICALS58

(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 form
the cardfile of the National and University Library.
Regional and local newspapers were first included in

the 1990 survey.

,59SURVEY OF PUBLIC LIBRARY
Data on public libraries were last published in

Statistical Abstractof Israel no. 40 1989, p. 687.

MUSEUMS

Data on museums are obtained from a current
survey conducted by the Center for Cultural Information
and Research of the National Council of Culture and
Arts. The survey covers only the museums financially
suppotred by the Ministry of Education and Culture.

General type of collection: museums with large
collections ofvarious types, in which themain collection
cannot be defined. This type includes: the Israel
Museum (incl. the Rockefeller Museum), the HaAretz
Museum and the Haifa Museum.

THEATERS, ORCHESTRAS AND
DANCE GROUPS

Data are obtained from a current survey, as above,
and relate to professional atristic institutions which are
suppotred by the Culture and Atr Division in the Ministry
of Education and Culture.

Professional artistic institution: theatre, orchestra,
dancing group, that operate permanently with salaried
personnel. Patr of the institutions are public ones  i.e.,
they are supported by the state and or a local authority
and/or another public body.

Show: realization on the stage of a workof atr  a
play, a music program or a dance show.

Work of art: a generic name of a primary text
realized on the stage, e.g., a play, a musical score,
choreography.

Israeli work of art: the work of an Israeli
atrist (playwright, composer of choreographer) living
permanently in Israel.

Running: a single performance of a stage show.

CINEMAS
(Table 26.8)

Data were supplied by the Ministry of the Interior.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
OF PUPILS IN GRADES 912,

1990/91 60

SOURCES AND DEFINITIONS

The data are based on the results of the survey
which included a representative sample of pupils in
grades 912 in Hebrew and Arabic education. In
Hebrew education, the survey included both general
schools and religious schools under the supervision of
the Division of Religous Education. In Arabic education,
the survey included the official schools61 . The survey
was conducted by the Central Bureau of Statistics in

ApriWuly 1991, at the request of the Division for Social
and Youth Education fo the Ministry of Edication and
Welfare. All of the activities which were included in the
survey questionnaire, except for voluntary activity as
patr of the school curriculum, are activities which were
done outside the obligatory curriculumframework.

Reading of periodicals excludes weekly
supplements of daily newspapers.

Concert symphonies, chamber music, choral music
or recitals.

Theatrical performance including musicals.
Entertainment performance includes singa

long evenings, oneman shows, singing groups,
pefromances of musical bands, entetrainment groups,
etc.

58 Detailed data appeared in Books Published in Israel  1986/87, in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, No. 7, 1988, and
Daily Newspapers and Periodicals Published in Israel 1985, ibid., No. 110, 1986.

59 Cf. Survey of Public Libraries, ibid, No. 12, 1987.
60 Cf. Special Publication no. 946  see list below
61 Ibid., regarding the survey population, the sample and evaluation of the data.
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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.

Sportsandgames: 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 nonapportionable

miscellaneous activities
The main expenditure on culture, recreation and

sports is the expenditure of households on goods
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
spotr 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, concetrs, night clubs and other
entertainments; admission and subscriptions to
spotrs 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
depatrments 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 spotrs.

(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 spotrs.

)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 expenditureof 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 6070 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 interest without linkage, is not
included.

Estimates at constant prices
The annual changes in the national expenditure on

culture, entetrainment andspotr at constant prices were
calculated separately for each sector (government,
local authorities, nonprofit institutions and the business
sector), and for each type of expenditure (wages,
current purchases, depreciation, construction and
equipment).
1. Government, local authorities and nonprofit

institutions: the change in expenditure was
measured according to employee posts and
average monthly wages. The current expenditure
on purchases of goods and services was estimated
by deducting the estimates at current prices by the
price index, which takes into account the special
composition of these institutions.

2. In the business sector, the estimates are calculated
at constant prices by deducting the current values
by the appropriate price indices from each product
or service.

3. The investment in buildings and equipment was
estimated with the help of the input index in
constructions of residential buildings.

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
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Nonstatutory survivors' pension to eldery persons
and survivors who are not entitled to persions under the
National Insurance Law, theNational Insurance Institute
pays benefits which are financed by the government.
This group includes mainly newly arrived immigrants.

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 13% or 1 79o 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 1 974 for the newly disabled, and in April1975 for
the previously disabled (i.e., those who were disabled
before 1 IV 1970). In April 1984, the distinction between
newly and previously disabled was anulled and a few
additional amendments were introduced:

Disability benefit is paid to an insured person who,
as a result of a physical, mental יוכו 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 25OA of the average wage.

2. His capacity to earn a living from work or
occupation, as well as his actual earnings, are
reduced as a result of his impediment by 50o/o or
more.

A disabled insured person's entitlement to pension
is dependent upon a medical disability of 40o/oormore.

A housewife, who has lost the ability to function in
her household as a result of her impediment, or whose
abilityto function has been reduced by 50"/o or more,
is also entitled to disability pension. This entitlement is
dependent upon medical disability of S.O% or more.

A full disability benefit is paid to a disabled person
with an approved disability of 75X or more. The size of
the benefit paid to the disabled person depends on the
degree of disability and the number of dependants.

The full disability benefit to a single person is 25"^>
of the average wage (under the National Insurance
Law) and37. 570 to a couple. A 5'^ bonus for each of
the first two children is also paid.

Benefit to disabled child. ■Benefits are paid to
disabled children who, exceptionally for theirage,■are
dependent on the help of others for the performance of
daily tasks. The benefit is paid to childrenaged3 years
or more.

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 30"/ and 120^0 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 50^0, 100"/o and \50"/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 degree
of disability exceeds 40% 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.

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 7570 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 pens/on.. monthly pension to
an injured person whose degree of disability is 20o/o
or more. A full permanent disability pension is paid to
an invalid with a 75X disability. A 100"/ disability is
valued as 75%of the quarterly wages of the disabled.
Relative disability is calculated as the relative patr of
the full disability.

Dependents' Benefit is paid to the survivors of an.
insured person fatally injured in a work accident, and
to those who were dependent on him for suppotr.

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
Institute55.

The National Insurance Law has been in force since
1 954 for employees andsince1957 for selfemployed .

MATERNITY
Maternity Insurance provides several forms of

benefit 

55 Cf. Quarterly Statistics. The National Insurance Institute.
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1 . Maternity grant  paid to every woman giving
birth.

2. Maternity benefit. If more than twins are born,
the maternity grant is paid six months.

3. Hospitalization grant is paid directly to the
hospital after each birth, to cover the
hospitalization costs.
The Institute also contributes to the cost of
travelling to the hospital for a mother who lives
far away.

4. Maternity allowance  to an insured woman who
is an employee or selfemployed, for 6 or 12
weeks.

5. High risk pregnancy is paid to an insured
woman who must interrupt her work due to
problems connected with her pregnancy for a
period exceeding 30 days and who does not
receive any renumeration from her employer or
any other body.

Maternity allowance amounts to 75"/ 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 coutr 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 suppotr
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 suppotr
benefit or when the income is belowSCSi 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 of each year according to the
full rise in the Consumer Price Index and whenever

costofliving allowance has been paid to all employees
in the economy.

In July 1985, the First Child Allowance was annulled
for families with 3 children or less, except for families in

which the head of the family receives a special benefit
from the National Insurance Institute.

In August 1990, the Second Child Allowance was
also annulled. As of March 1993, children's allowance
have again been paid to all families for each child,
irrespective of income.

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 for which
they received the benefit.

INCOME SUPPORT
Income Support Benefits. On January 1, 1982,

the Income Support Benefits Law came into effect,
combining in a single framework the supplementary
benefits which had been paid in the old age and
survivors' branch, and the public assistance previously
paid by the Ministry of Labour and Social Affairs.

Entitlement to income support benefit depends on
meeting one of the conditions of entitlement laid down
in the law and on passing a means test. In principle,
the benefit is intended for residents of Israel aged 18
or more to whom no employment was offered and who,
due to circumstances recognized by the law, have no
source of income, or whose income falls shotr of the
minimum level defined by law in 1992, as a temporary
measure, the terms of entitlement for new immigrants
were made more lenient.

The Income Suppotr 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 usual rate
for a single person is 20y< of the average wage, for a
couple  SO'Ji of the average wage and an additional
5X for each of the first two children.

The increased rate, which is about 25X 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. Recently, single parent families, as defined
by the 1992 law, are entitled to an enlarged rate from
the day of the commencement of the entitlement.
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Nonstatutory survivors' pension to eldery persons
and survivors who are not entitled to persions under the
National Insurance Law, the National Insurance Institute
pays benefits which are financed by the government.
This group includes mainly newly arrived immigrants.

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 13X or 1790 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 1 974 for the newly disabled, and in April 1 975 for
the previously disabled (i.e., those who were disabled
before 1 IV 1970). In April 1984, the distinction between
newly and previously disabled was anulled and a few
additional amendments were introduced:

Disability benefit is paid to an insured person who,
as a result of a physical, mental or psychological
limitation from birth or caused by sickness or accident,
fulfills one of the following conditions:

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 or
occupation, as well as his actual earnings, are
reduced as a result of his impediment by 50"/ or
more.

A disabled insured person's entitlement to pension
is dependent upon a medical disability of 40X 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 500/0 or more,
is also entitled to disability pension. This entitlement is
dependent upon medical disability of 50o/o or more.

A full disability benefit is paid to a disabled person
with an approved disability of 7570 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 as■?*)

of the average wage (under the National Insurance
Law) and 37.bo/o to a couple. A 570 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. The benefit is paid to children aged 3 years
or moer.

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 30Ti and 120o/o 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 5070, in.o% and 150"/ 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 degree
of disability exceeds 4070 and who possess a valid
driving licence (and persons of limited physical mobility
with a degree of disability exceeding 6070, 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.

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 therefromfor a period in excess of two
days but not more than 182 days. Daily injury benefits
amount to z'5% 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 20"/o
or more. A full permanent disability pension is paid to
an invalid with a z'5% disability. A 0ל100 disability is
valued as 75OA of the quarterly wages of the disabled.
Relative disability is calculated as the relative part of
the full disability.

Dependents' Benefit is paid to the survivors of an
insured person fatally injured in a work accident, and
to those who were dependent on him for support.

The benefit is paid according to the family's
composition, and is calculated according to the same
principles as disability benefits specified above.

There are some more benefits to employment
injured, that do not appear in the tables. Details can
be found in the publications of the National Insurance
Institute55.

The National Insurance Law has been in force since
1 954 for employees and since 1 957  for selfemployed.

MATERNITY
Maternity Insurance provides several forms of

benefit 

55 Cf. Quarterly Statistics. The National Insurance Institute.
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717 Survey of Use of the Health Services 1981 Survey
of Persons Aged 60 and Over 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

923 Causes of Death 19871989
910 SocicDemographic Characteristics of Infant

Motrality, Based on Data for 19811984
941 Diagnostic Statistics of Hospitalizations 1987

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
patricipation, 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 self
employed include suppotred 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 till March 1991 were presented for budget
years. As from 1992, budget years correspond with
calendar years. Data for 1991 refer to AprilDecember,
after the transition to calendaric budget years.
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Benefit recipients: number of persons who receive
benefits. Spousesand 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
number of 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 suppotr  the annual figure is the
sum total of recipients during the surveyed year.

Allowances for Income Maintenance. These are
allowances for minimum income for subsistence, which
are paid to those who have no income (besides the
National Insurance benefits) or to those whose income
is lower than the minimum income which is necessary
for subsistence.

OLD AGE AND SURVIVORS
Old age pension by the National Insurance Law

(since 1 IV 1957) is paid to an insured person who has
reached the required age of 70 for men and 65 for
women (in cetrain conditions, it is paid 5 years earlier).

The allowance for single persons is 1670 of the
average wage under the law, and for couples 24"/o.
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 \sT.bJo for each of the first
two children. 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 cetrain conditions (age, size of income,
etc.) The sum of the pension is specified above.



Days of stayathospitals: days of stay of patients
who were discharged from hospitals during the
year, including days in the period preceding the
reporting.

Hospitalization days: 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 theyear 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 were submitted by the Division of Medical
Economics and Statistics of the Ministry of Health,
and are based on monthly reports of the hospitals.

Mental health. Data on psychiatric patients were
obtained from the Epidemiology and Statistics Unit
of the Mental Health Division in the Ministry ofHealth
and are based on monthly reports on admission
to and discharges from psychiatric hospitals and
psychiatric wards in general hospitals, including
those of daypatients. The Unit also receives
individual notifications on every patient admitted
or discharged from the hospital, which serve as a
supplement and check to the data. Also included
are data on the presence of day patients. These
data are obtained from the Division of Medical
Economics and 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 diseases. 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 ofLongTerm 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 OFCOMPUTATION

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
x 100

Potential patient days according to
regular bedstrength

Average durationof 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 bitrhs in the year preceding

the year of repotring
In the second year:

number of cases repotred
number of bitrhs two years before the

year of repotring

x 100

x100

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
14 Physicians and Dentists in Israel 1951  1952
75 Perinatal and Maternal Motrality in Israel

19501954
174 Cancer Motrality in Israel 19581961
409 Motrality among Adult Jews in Israel 1950  1967

453 Late Fetal Deaths and Infant Motrality 19501972

573 Suicides and Attempted Suicides 19721976

659 Statistical Analysis of the Demographic
Characteristics of Persons Insured in Sick Funds
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or hospital firends' associations (organized as
nonprofit institutions), such as institutes for
periodic examinations, institutes for special medical
examinations and commercial medical activity, such as
open heart surgery, catheterizsation, etc.

This activity has broadened since 1990.
Average current expenditure per day of

hospitalization is calculated by dividing the total
expenditure in each type of hospital by the number of
hospitalization days in it.

Estimates at Constant Prices
The annual changes in national expenditure on

health and its main components, at constant prices,
were calculated for the sectors government, local
authorities, sick funds and other nonprofit institutions,
for each type of expenditure (wages and salaries,
current purchases, depreciation, construction and
equipment) and for each type of service (clinics,
hospitals, etc.).

Expenditure of general government, sick funds and
other nonprofit institutions: thechange in compensation
of employees (abour 60 percent of current expenditure),
at constant prices, was estimated according to changes
in thenumber of workers and the work hours per worker.

In the business sector, estimates are calculated at
constant prices by use of quantity indicators, such as
the number of days of hospitalization.

Capital formation in buildings, at constant prices,
was estimated using the Price Index of Input in
Residential Building. The estimate of capital formation
in equipment was computed using price changes in
the output of branches, which produce equipment, and
price changes in imported equipment.

Estimates at constant prices for 1970/71  1985/86
were originally computed at prices of various base
years. Thoseestimateswere chained at 1986/87 prices,
for each group of expenditure and for total expenditure.
As a result groups do not add up to the total.

THE SURVEYED PERIOD
The data on national expenditure on health and

its components are presented of 1990/91 according
to budget years. and as from 1990 also according to
calendar years.

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 24.1 and 24.3
present the estimates for 1984/85 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 repotrs
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.

REVISED ESTIMATES

In comparison with the data published in the last
Statistical Abstract, revisions have been introduced
to the estimates for the years 1985/86 until 1989/90,
following additional detailed financial reports from the
health institutions.

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 12 
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

Typeofhospital is determined by the type of bed.
Admissions to hospitalization include also

interdepartmental or interinstitutional transfers.
Type ofbed

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.

/efoafS/yizsincludes also pediatric intensive care.
General surgery includes also oral surgery and

cardiovascular surgery.
Chronic diseases includes tuberculosis,

geriatrics (rehabilitation and nursing) rehabilitative
onclogy and as of 1988  Hansen's disease.
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medical wings in homes for the aged; nursing
schools, which are generally integrated with the
hospitals in which they operate; research which
cannot be separated in financial reports.
Not included: services for the infirm in geriatric
centers and homes for the aged, which are defined
as welfare services; medical schools in universities
(including medical research).

2. Research  this item includes special units in

nonporfit institutions which engage in research.
Units operating on a commerial basis, such as

private medical services in hospitals and medical
services provided on a commercial basis by
units included in various nonprofit instituions, were
separated in the set of data presented here and were
included in the item "private physicians'.

The item dental clinics includes dental laboratories
and dental technicians.

Theitempr/Vafep/7ys/'c/ansincludesprivatemedical
establishments and laboratories, nursing services and
special treatment.

The ValueofHealth Services
There are two kinds of services: (1) services which

the general government and the nonprofit institutions
supply (about 75 percent) and (2) health serviceswhich
the households buy directly from commercial bodies.

The government and the nonprofit institutions
supply the health services free or at reduced prices.
Since they have no market price, their value was
estimated at the cost of porduction: (1) compensation
of employees  direct payments of wages and
salaries, employers' contributions to funds on behalf
of employees (e.g. pension funds, national insurance
including ■parallel tax", etc.) and taxes on labour such
as "payroll tax" and "employers' tax; )2( expenditure
on medicines, medical supplies and other current
expenditure on purchases of goods and services;
(3) imputed estimate of depreciation of buildings
and equipment; (4) imputed government expenditure
representing its commitment to pay pensions to its
workers after retirement. The last two components were
included in the estimates of the value of health services
from the year 1984/85 only.

In estimating the cost of production, the payment of
interest was not included, i.e., the value of the sen/ices
provided to the public is not changed whether the
governmnet financed its expenditure by means of taxes
or by receiving grants, or whether financing was by
means of loans for which interest had to be paid.

Classification ofExpenditure by Sector
The national expenditure on health is classified by

the following sectors:
1. Government and local authorities  including the

National Insurance Institute and national institutions.
2. Sick funds.
3. Other nonprofit institutions.
4. Other commercial enterprises and households.

Health services are classified by operating sector
and by financing sector.

In the classification by operating sector, the
direct expenditure of each sector is measured by
its direct expenditure on other goods and services
irrespective of the financing sector. For example:
all the expenditure of institutions such as the sick
funds on labour and other 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 as well
as contributions, grants, net transfers and other
net payments to other sectors (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 of 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 and local
authorities 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,
the health departments of the local authorities as well
as expenditure on medical supervision and dental
medicine in primary schools.

Expenditure on health by sick funds includes their
expenditure in the 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, (non
governmental) 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,
commercial units in nonprofit institutions, e.g., private
medical services, private physicians and dentists, etc.

This sector includes commercial medical activity
of institutes, affiliated with research foundations
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SURVEY OF UNIVERSITY AND
POSTSECONDARY
GRADUATES 1984

Data on employmentinRS D among holders
of academic degrees based on a sample survey on
people with higher education, conducted in 1984,
following the census of Population and Housing 1983
were last published in the Statistical Abstract of
Israel no. 391988, pp.66O663. Detailed findingswere
published in special publication no. 842.

APPLICATIONS FOR
REGISTRATION OF PATENTS

(Table 23.11(

Source: Registrar of Patents, Ministry of Justice. It

should be pointed out that there is a time lag between
the application for registration and its approval.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
593 Patricipation inR&D Activities of Personswith
Academic and PostSecondary Education, 1974

795 Survey of Graduates of Universities and
PostSecondary Education 1984  Vol. A.

799 Survey of Research and Development in
Industry 1980/81  1984/85

842 Survey of Graduates of Universities and Post
Secondary Education 1984 Vol. D  Patricipation
in Research and Development Activities

930 Inputs in Research and Development in

Universities 1988/89; 1986/87.

HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH53

Financial data
DEFINITIONS AND METHODS

In National Expenditure on Health a distinction is
drawn between (1) current expenditure and (2) fixed
capital formation.

Current expenditure includes expenditure on health
services by type and other direct expenditure of
households on medicines and medical equipment
purchased from commercial bodies. These direct
expenses are presented in one item and are not
classified according to the branches of industry in

which they were manufactured.
Fixed capital formation includes construction of

buildings and purchase of equipment for institutions
which provide health services.

Health Services and Their Classification
Services defined as health services (generally,

according to the Standard Industrial Classification)54

include: government administration, public clinics and
preventive medicine, hospitals and research, dental
clinics, private physicians.

Health services in clinics and hospitals in military
bases are not included.

In accordance with the standard classification
of economic branches, health expenditure does not
include expenditure on sanitary services.

The item public clinics and preventive medicine
includes, inter alia, the services of the mother and child
care clinics, health services in educational institutions,
campaigns against epidemics and illnesses, preventive
psychiatirc treatment, inspection of medical materials
and the Ministry of Health inspection of sanitation. The
item also includes outpatient clinics of hospital as far
as it was possible to identify their expenditure in the
hospitals' financial repotrs. Usually, dental clinics are
separate under the heading 'dental clinics'.

The item hospitals and research includes:
1 . Various typesof hospitals  general, for the mentally

ill and for the chronically ill; convalescent homes;

53 Cf. National Expenditure on Health 1989/90 and PreliminaryEstimate for 1990/91" in MonthlyBulletinof Statistics  Supplement.No.
5. 1992.

54 StandardIndustrialClassificationofAllEconomic Activities 1970, Technical Publication No. 46, Central Bureau of Statistics and the
Advisory Council for Statistics, Jerusalem. 1986.
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Transfers: the transfer of sources to other R&D
operations with the purpose of financing them and
while granting independence ot the supported body in
choosing the project's purpose.

Estimates in constant prices: the annual changes in
government ministries' expenditure in constant prices
werecalculated separately for each type of expenditure:
for expenditure on salary, current purchases,RA D
purchases and transfers by using specific price indices.

SOURCES
1) Governmnet financial reports.
2) Meetings and discussions with accountants in

government ministires.

EXPENDITUREONR8.D IN UNIVERSITIES
(Tables 23.48)

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 whichRaD 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 incjude humanities and law.

Data on universities' staff are presented in Chapter
22

Constantprices: in the absence of a specific index,
the real change is estimated for all types of expenditure
by deflating by the Consumer Price Index, the annual
average index being adjusted to the budget year.

SOURCES
Data relate to academic years, except 1970/71

(budget year).
RSi D from current budget. Data are based on

estimates and imputationswhichwere based on budget
sheets and interviews with the universities' staff (see
publications nos. 502 and 737).

Separately budgeted research. Data were collected
fromR8, D authorities and accounts departments of
universities (see ibid).

R&D IN INDUSTRY
(Tables 23.910)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wages and other labour expenses:

see definitions in introduction to Chapter 14 Industry.

Materials and energy: raw and auxiliary materials,
tools and instruments with a durability of less than one
year; fuel, water, electricity, etc.

Payments to external factorsforRd D work do not
include patent fees.

Investments: in buildings, machineryand equipment
forRS D purposes, the durability of which exceeds
one year.

Financing from government sources for carrying
out R&D activities, including grants and receipts for
research commissioned by the government.

For 1981 and 1982, data for establishments which
did not report according to budget years were adjusted
to a uniform reporting period  budget year. The
adjustment was made by the Consumer Price Index.

Persons employed in R cS D: any person who worked
inR8,D at least part of his working time during the
surveyed year.

University graduates include employed persons
who have academic degrees or degrees of equivalent
level, engineers who are qualified by the Union of
Engineers and Architects as well as students who have
not yet completed their studies, but are employed in
jobs .that require academic degrees.

Practical engineers and technicians include
employed persons holding diplomas of practical
engineers and technicians or persons with similar
education (i.e., persons having practical experience or
laboratory assistants and draughtsmen).

SOURCES
The survey population does not include nonprofit

institutions, the diamond branch and establishments
engaged in R&D only without current production.

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 engagedinR8.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).
In 1990 the sources of information for the list

of establishments engaged in R&D were extended.
The establishments which were not included in the
previous samples and there was no information about
their R&D activities in any administrative source, were
especially investigated, Therefore, the survey of 1990
was a census survey and included all establishments
engaged in R&D. The 1991 survey is based on a
sample of establishments dealing with R&D.

For further details, see in ■R&D Survey in Industry,
1990V Supplement to the Monthly Bulletin of Statistics
No. 1 1 , 1992.
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which were prepared by the Ministry of Science
and Development in cooperation with the center
for Analysis and Technological Forecasting, which
prepared the summaires of public expenditure. The
current summary was prepared in a different format
and is not comparable with previous summaries.

DEFINITIONS
The definitions and classifications used were based

on the international recommendations of UNESCO
and the OECD's Frascati guide to measuring R&D
activities.

Research and Development (R 8 D) is methodical
and original activity intended to create new scientific
or technological knowledge  including knowledge
about man, culture and society  or to discover a
new application of exsiting scientific or technological
knowledge.

The valueof R&D output is not easy to identify and
measure. Therefore, this value is generally estimated
by totaling the inputs connected with R&D production
and the investments in fixed assets in plants and
institutions in Israel.

The national productofRSD is estimated by the
total expenditureon R&D produced in Israel. It includes
R&D financed from abroad but excludes payments for
R&D carried out abroad. Current inputs include current
production expenditure, gross labour costs, materials,
energy products and other intermediate inputs, except
for depreciations (according to Frascati's definition).
The investments in fixed assets include purchases of
buildings, equipment, vehicles and other fixed capital
products.

Classification bysector
Commercial: includes private enterprises and

government enterprises operating on a commercial
basis.

Government: in the broadest sense includes
government ministries, local authorities, national
institutions, the National Insurance Institute and non
profit institutions which belong to, or are primarily
financed by the government, except for the institutions
included in the higher education sector.

Higher education include the Hebrew University,
the Technion  Israel Institute of Technology, Tel Aviv
University, Bar Nan University, Haifa University, Ben
Gurion University of the Negev and the Weizmann
Institute of Science.

Private nonprolit institutions include institutions
whose primary purpose is nonprofit, except for those
institutions which are included in the government sector
or in the higher education sector.

Households were included as a financing sector
along with private nonprofit institutions.

Rest 01 the World: financingofR& D expenditure in
Israel by sales or transfers.

Sources of financingforR8 D production are the
use of own capital (loans are considered a source
of financing with independent capital), government

support. the saleofRS D which was carried out,
contributions, capital grants and capital transfers. The
total contribution of the financing sector includes:
the part which it produces itself and finances from
independent sources, the purchaseofR8 D which is
produced by other units in Israel, contributions, grants
and other capital transfers which are given to the
sector.

SOURCESAND METHODS OFCOMPUTATION

Commercial sector, Industry, R&D expenditure
in the industry branch was estimated according
to a special R&D survey (see below) which
was conducted in 1989, including supplements for
noncoverage on the basis of the 1990 survey findings.
R&D expenditure in the electricity, water and
communications branch, commercial R&D institutions,
programming services and other selected branches
were based on responses to special questionnaires,
financing reports and interviews.

Government: reports of government ministries,
local authorities and public nonprofit institutions, and
includes an interview in the accounts depatrment in the
office.

Higher education: see below.
The gross investment at universitiesforRS D

purposes was estimated on the basis of data from
the Universities' Committee on Planning and Budget
and the Central Bureau of Statistics' survey of national
expenditure on education.

Private nonprofit institutions: a special
questionnaire and financial repotrs.

In branches in which surveys were not conducted
(10"/ of all expenditure), expenditure was estimated
according to an assessment on the basis of data on
the manpower engagedinRa D from a labour force
survey.

Data which were obtained for a fiscal or academic
year were adjusted for a calendar year by using specific
indices for each type of expenditure.

GOVERNMENTMINISTRIES' EXPENDITURE ONR&D
BY TYPE OF EXPENDITURE

Government ministries' expenditureonRS D

includes expenditure in the framework of the ministries'
regular budget and the development budget, including
expenditure which was financed by transfers from
binational funds and which were included in the
ministries' budgets.

Expenditure Components
Direct expenditure includes expenditure on salary

and current purchases for carrying out R&D.
Expenditure on salary includes payment of salary,

other labour expenses (ovetrime, vehicle), including
imputation for budgetary pension.

R&D purchases: R&D purchases carried out
by institutions or enterprises outside the ministry, for
carrying out the ministry's planned actions.
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19 SocioEconomic Characteristics of Households 
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24 Education and SocioEconomic Characteristics
of the Population  Data from the Sample
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23 RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to input in research
and development in universities, industry and research
institutes. Data are based on surveys, which were
conducted in cooperation with the Ministry of Science
and Technology.

Sources and methodology of the surveys were
described in the Special Series publications of the
Bureau; R&D in universities  in nos. 502, 671, 737 and
847 and in industry  in nos. 581, 704 and 799.

The definitions and classifications used were
adjusted according to international recommendations

of UNESCO and the Organization for Economic
Cooperation and Development.

Research and Development (R&D) is methodical
and original activity intended to create new scientific
and technological knowledge, or to discover a new
application of existing scientific or technological
knowledge.

NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D
(Table 23.13)

This absract presents, for the first time, a
summary of the national expenditure on civilian R
<S D which was prepared by the Central Bureau
of Statistics. Previous abstracts presented summaries

)95(



Data for 1984/85 and 1989/90 in Tables 22.14 and
22.39 are based on matching the student file with the
file of the Census of Population and Housing 1983.
The 1990/91 data are based on matching with the
population register file, whence personal data on 93<3i
of the students were taken50.

The tables include all Israeli and foreign students
(who are temporary residents in Israel) who study ofr a
degree or an academic certificate. Israeli and foreign
students studying in special academic programmes
(not for a degree) are not included here.

In Tables 22.38 and 22.40 the field of study is
determined by the main subject, except for research
students of medicine in the Hebrew University, who
were classified up to 1969/70 according to the faculty in
which they studied and as of 1970/71 , they have been
classified according to the scientific field they have
taken. Students for diplomas do not include students
for both a degree and a diploma, who have been
classified according to degree only.

The data in Table 22.47 are based on the
multiannual file of students and recipients of degrees.

Applicants5^. Data for Table 22.42 are derived from
the files of applicants for first year studies for first
degree of the universities. The figures in the table relate
ot applicants (persons) and to applications (the number
of universities applied to by the applicant).

Resultsof registration
Accepted and studying. The candidate received a

positive answer from one university at least and started
studies.

Acceptedandnot studying, The candidate received
a positive answer from one university at least but did
not start studies.

Not accepted. The candidate did not receive any
positive answer, not even from one institution.

The data in Table 22.42 are based on matching
the candidates file and the population register whence
personal data for about 94o/o of the candidates were
opted.

Recipients ofdegree52. Uptoi964/65, figures were
presented only for recipients of degrees. As of 1969/70,
Tables 22.4345 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.
Recipients of an M.D. degree were included among
recipients of a second degree.

Data for 1984/85 and 1988/89 in Table 22.46 are
based on a matching between the file of recipients of
degrees and the Census of Population and Housing
1983. The data for 1990/91 are basedon matching with
the population register file, whence personal data were
opted for about 97 percentof the recipients of degrees.

Staff. Table 22.48 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
22.49 and 22.50 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
22.5152, above.

ADULT EDUCATION

Data on preacademic preparatory courses in
Table 22.53 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.

Students were counted within the course in which
they studied in the surveyed year, irrespective of
whether they had studied previously in another course.

In each track, students were classified into those
entitled to assistance and others. Those entitled are
students after military or national service, who answer t0
the specifications of the Society. Those entitled receive
economic assistance for their studies in the preparatory
courses.

Data for Table 22.54 were provided by the Ministry
of Education and Culture, whereas data for Table 2255
were provided by the Ministry of Labour and Social
Welfare.

50 See Demographic Characteirsitcs of University Students, ibid., no. 6. 1990.
51 See Applicants for First Degree Studies in Universities 1991/92.  ibid, no. 2, 1993
52 See Recipients of Degrees from Universities 1990/91. ibid. no. 11,1992.' and Demographic Characteristics of Recipients 0)

Degrees from Universities 1989/90, ibid.. no. 8, 1992. "a" ". necipients 01
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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 1991/92 data on teaching posts
and work units (22.8, 22.34, 22.36) 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 additionof
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.

Characteristics of Primary and Intermediate school
pupils. The data of 1990 on the characteristics of
primary and intermediate school pupils in Tables 2212,
13 and 20 are based on Survey of Pupil Characteristics
carried out in 1990 by the Central Bureau of Statistics
at the request of the Ministry of Education and Culture.
Responses were received for807083 0A of pupils
in primary and intermediate schools of the Hebrew
education and 89709270 of pupils in primary and
intermediate schools of the Arab education. In special
schools, the response rate was lower.

The survey population included all pupils of the
primary schools and intermediate schools in the
Hebrew and Arab education under state or religious
state supervision. Schools of the independent education
were not included.

Within the framework of the survey, class teachers
completed class lists of pupils with particulars 01 sex,
age, origin of pupils, and familybackground particulars
(father's education, occupation of father and mother
and number of children in the family).

The data on pupils in kindergartens are based on
"Survey of Attendance at Kindergartens whereas data
on postprimary education are based on processing
done on the Ministry of Education and Culture pupils'
file.

Examinees and Pupils Entitled to Matriculation and
Other Certificates (Tables 22.2533)

Data are based on processing of the Ministry
of Education and Culture's file of matriculation
examinations for 1987/88, 1988/89, 1989/90 and
1990/91 (this processing was carried out when
treatment of about 98"/ of the questionnaires was
completed). The file produced includes examinees and
secondary examinees graduates of 1987/88, 1988/89,
1989/90 and 1990/91 , 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 technological
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, 1988/89, 1989/90 and in

1990/91, whereas personal characteristics (origin and
religion) of the students were copied from a file of tne
1983 Census of Population and Housing.

Pupils and graduates in postsecondary andhigher
nonuniversity education. Data on students in colleges
(Tables 22.35, 36 and 51), were based, until 1987/88,
in 1989/90 and in 1990/91 on an annual census with
general data which are collected from the secretariat
of the institution. In 1988/89 and from 1991/92, data are
based on processing of the Ministry of Education and
Culture's students file.

Data on students in other postsecondary and
higher education nonuniversity institutions are based
on annual censuses of postsecondary and higher
study institutions which are conducted by the Central
Bureau of Statistics (Tables 22.35,22.51 )48.

Data for 1979/801989/90 on recipients of
B.Ed. degrees from nonuniversity higher education
institutions (Table 22.52) 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 for 1991/92 were obtained summarized by the
secreteriats of the above mentioned institutions.

UNIVERSITIES

DEFINITIONS AND SOURCES
Students. Up until 1963/64 the data were provided

by the universities. From 1964/65 until 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)49.

48 See PostSecondary andHigher Education institutions (excluding Universities) 1984/85. Special Publication Na 782 and ■Education
Institutions 1984/85 (Preliminary data)(Hebrewonly), Monthly Bulletin 01 Statistics Supplement, No. e■ 1985'

49 See Students in Universities and in Other Higher Education Institutions 1989/90', ibid, no. 2, 1991.
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programming, teaching of technology, seamen,
etc., as well as technology and applied sciences,
textiles and studies of technology.

Paramedical studies: technicians (Xray, dental),
biotechnicians, optometrists, sanitaires, etc.

Clerical work, administration, economics
and the like: insurance (since 1990/91),
manpower administration, public administration,
hotel management, tax counselling, assessing,
economics and management of collective
economics and some study programs in business
administration and in law  towards the first degree.

Arts and design: painting, sculpture, graphical,
industrial, environmental, textile and fashion design,
goldsmith's work, photography, music, dancing,
theatre and cinema  most of them towards the first
degree.

Other: guides, travel agents, public relations
and advertising, library science, TV producers and
reporters, etc.
Pupils in teacher training colleges (Tables 22.10,

22.3536). Only those pupils who took part in
regular postsecondary or highernonuniversity studies
according to the curriculum accepted in those
institutions for qualification as a teacher, were
considered. Not included in the summaries are pupils
who do not fit into this definition: teachers who studied
in contiuation studies; within this framework, 7000
teachers studied in 1991/92 for the diploma ■qualified
teacher' and "senior qualified teacher", for B.Ed. degree
or for teaching in additional tracks/specializations.

As from 1991/92 the framework of continuation
studies did not include teachers who studied for
complementary payment or in other complementary
courses. Pupils in preparatory classes and in courses
for training infant nurses were also not included.

As from 1990/91, regular students include also
immigrant teachers and soldier teachers.

Fourth year students (in Tables 22.3536) include:
 B. Ed. students;
 Students for senior qualified teacher certificate

in institutions in which the curriculum for such a
diploma takes four years;

 B.A. students in the track for teachers of 7th
10th grades of Oranim Teacher College. Table
22.51 includes, in the fourth year, only B. Ed.
Students.

Students toward first academic degrees in non
university institutions (Tables 22.35, 22.5152). Table
2251 contains data on students in nonuniversity
institutions for higher studies that were authorized or
approved by the Council for Higher Studies which are
qualified to grant such degrees.

Table 22.52 presents data on recipients of degrees
in these institutions.

Among recipients of a B.Ed. degree from non
university higher teacher training institutions, both
regular students for the degree and in continuation
studies were included.

Arab education: the countingof institutions, classes,
pupils and teaching posts (Tables 22.810, 22.1517).
1. Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools (about 1,150) as well as classes (about
45) were counted among pupils and classes in
secondary schools.

2. Posts of kindergarten teachers in kindergarten
classes attached to primary schools, and of
teachers in 9th grade classes attached to primary
schools, were counted among the teaching posts
and work units in primary schools.

SOURCES
The data in Tables 22.713 and 22.1536 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 Culture45 and on processing of the Ministry of
Education and Culture's student and teacher fjies, as
follows:

Children aged 25 in kindergartens^, (Tables
22.1011, 19). In Hebrew education the data for 34
year olds are based on the 'Survey of Kindergarten
Attendance" which has been conducted since 1972/73
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 samplinq
errors.

In Arab education, the data on official kindergartens
were based up to 1982/83 on reports on pupils,
submitted to the Ministry of Education and Culture. In
1986/87, estimates were compiled according to the
survey of attendance at kindergartens.

Postprimary Boarding Schools (Table 22.22). The
data are based on a survey of postprimary institutions
which the Central Bureau of Statistics conducted
in 1991/9247. 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 666 postprimary institutions, 7 did not
return any information. Of the remainder, there were
dormitories in 206 institutions, to which the data in the
table refer.

45 See Education Institutions 1990/91 ibid.. No. 9. 1991 (Hebrewonly).

46 See Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population. JanuaryMarch ,ggg No 186
in the Pamphlets of Education and Culture Statistics (Hebrew only)

47 See ibid.. no. 4. 1981 and no. 10. 1990 and pamphlets no. 124. 193 and212 (Hebrew only).
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The track was determined, inter alia, according to
the level of learning, to the relation between general
and practical learning and ot the type of diploma for
which pupils are prepared.

The subjects are the trends of qualification in
vocational schools.

As a result of the reform in the technological
education, the definitions of tracks of study were
changed and so was the selection of subjects of study.
These changes are reflected in the data of 1991/92
onwards.

Pupils studying mechanics and practical
engineering in postprimary technological education.
In the vocational secondary schools, pupils are tarined
for one year (after 12th grade) for a ■technician's
certificate, and for two years (after 12th grade) ofr
a .practical engineer's certificate. Although these
studies are considered postsecondary, the pupils
were included according to their place of study  ie.,
among those studying in postprimary technological
education (Table 22.10 and other tableson post pirmary
education). Only in Table 22.35, which shows the total
extent of study at the post secondary level, were these
pupils included (about 3,500 in 1992/93) 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 22.35 (see below).
Examinees and pupils entitled to general

and vocational matriculation or course completion
certificates (Tables 22.25 to 22.33)

In Tables 22.25 to 22.33 data are presented on
examinees and pupils entitled to General Vocational
Matriculation or Course Completion Certificates.

Examinees for Matriculation/Completion Certificate
refers to all pupils who entered and were examined for
One Matriculation/Completion examination at least in the
summer or winter term irrespective of the examination
results.

Pupils entitled to Matriculation/Completion
Certificates refers to pupils who satisfied all the
requirements which entitle to the award of the
Matriculation/Completion certificate, irrespective of
success in this or that subject. In Tables 22.27 to
22.30 and 22.33, data are presented on examinees and
those entitled to matriculation by selected examination
subjects(inVocational Education examination tracks).
The general subjects are defined according to a file of
questionnaires and the examinations of the Ministry of
Education and Culture. A number of general subjects
were combined as follows:

Oral Law includes Talmud in religious schools.
Literature included in the 1987/88 data alsoHebrew

Expression and Language, which are persented
separately as from 1988/89 (Hebrew).

H/sotryincludes Jewish History. The data of 1 987/88
included also Civics and Knowledge of the People and
the State. As from 1988/89 the data of Civics and
Knowledge of the People and the State are presented
separately (Civics(.

Arabic in the Hebrew education  includes History
of the Arabs and Islam, and in Arab education 
Grammar and Literature.

Philosophy includes Jewish Thought.
In Tables 22.31 and 22.32 the pupils are classified

by examination courses  Sciences or Humanities. The
value of the course is calculated according to the
number of enhanced subjects  either Humanities or
Sciences, or the two combined in which the pupil has
been examined  as follows■.
 examined in 2 or more, humanities subjects or

science subjects;
 examined in 2 or more science subjects;
 examined in 2 or more humanities subjects
 examined in 1 humanities subject and 1 science

subject
 no combination of enhanced subjects.
In all examination courses  as defined above

 pupils were classified by the specific subjects of
the combination (e.g., Bible and Oral Law and also
Mathematics and Biology; MathematicsPhysics, etc).

The data for 1987/88 of combined subjects do not
include English. As from 1988/89 English is included
in the combination of subjects, i.e. in establishing the
course of exams.

Pupils in postsecondary and nonuniversity higher
education, excluding universities (Tables 22.10, 35, 51
and 52). In Table 22.35 the total extent of studying in
postsecondary education, in all frameworks, including
pupils in 13th and 14th grades in postprimary
technological education is presented as well as
students in the track for teachers of7th 10th grades
in the 'Oranim' seminary, who were included in the
Haifa University. In Table 22.10, there is a distinction
between those studying in teacher training colleges
and those studying in other postsecondary institutions,
other than the above mentioned pupils of the Oranim
seminary, who were included among students of
the Haifa University, and13th14th grade pupils of
the postprimary technological education, who were
counted in this table in the postprimary level. In Table
22.36 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 22.10 and Tables 22.3536.

Besides, postsecondary studies are held in the
Senior' yeshivot (for pupils aged 18 and over) and
these were included in Table 22 10 in other' institutions
outside the educational system.

Those studying practical engineering and
mechanics in the framework of the Government
Institution for Technological Trainingwere also included
in Table 22.55, among the total studying in this institute.

studies in nonuniversity institutions of post
secondary and higher education were grouped into the
following fields: it should be noted that in some ifelds
studies may be taken for a B.A. degree:

Teaching: training of kindergarten teachers and
teachers for various age groups, for informal or
special education, etc.

Technological sciences, technical engineering,
technicians and the like: electronics, electricity,
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 Junior. yeshivot. vocational schools for apprentices
and industrial schools at the postsecondary level _
senior yeshivot for boys aged 18 and over, in which
religious studies are held.

EXPLANATIONS TO THE TABLES
Kindergartens. Primary, PostPrimary, Post

Secondary and Higher Education schools and
institutions (excluding universities) (Tables 22.736).

Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on
the number of kindergartens are not published in
Tables 22.7S nor are data on teaching posts in
kindergartens (see Sources below). Data on children
חו kindergartens are published in Tables 22 10 22 /1
and 22.19.

Schools (Tables 22.7 and 22.21)

Counting of schools. Schools in which studies are
held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one type of school (such
as intermediate and secondary) were counted at every
level or type of school, whereas in the total line they
were counted once only. In order to draw the reader's
attention to this fact, the data in the total line were
placed in brackets.

Primary schools participating in the educational
welfare Program and in Project Renewal were
determined according to lists received from the Ministry
of Education and Culture.

Secondary schools  threeyear and fouryear
Secondary schools in which courses of one type
only are given (such as general or technological)
were included among the onetrack schools, whereas
schools in which courses of more than one type
are given (such as general and technological) were
counted once only among the multitrack schools (and
in the total line of the secondary schools) in order ot
give the "umber of administrativeorganizational units.

When counting according to type of study, each
multitrack school was included in each of the types of
study held there, in order to indicate the overall extent
of each type of study. These definitions were used to
calculate average sizes of schools in Table 22.16.

Preparatory schools in East Jerusalem were
included with intermediate schools.

TeachingStaff {Tables 22.8, 22.34, 22.37).
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
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task in the school. As of 1987/88, these duplications
were subtracted. This definition is applicable also to
teacher faming colleges (Table 2236). When counting
teaching posts in vocational and agricultural schools
professional instructors1 posts were also included.

The data on teaching posts in primary schools
include only teaching financed by the Ministry of
Education and Culture budget; teaching financed by
the local education authority, parents, etc was not
included.

Work unit: the number of hours constituting a
full teaching post, as follows: in primary education
30 hours per week, in grades VIIVIII and in post
Primary education (including intermediate schools)
24 hours per week, in teacher training colleges'
as of 1992/93 14.520 hours, according to the
institutions classification. The number of work units
was calculated by dividing the total number of hours
by the corresponding number of hours allocated ot
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 22.34).

In teacher training colleges, work units were
calculated separately for each institution. In these
institutions, the average number of hours per week
comprising the post is lower than that taken into account
up to 1991/92 (about 21 hours per week). Thus, the
increase in the number of work units in 1 992/93 is partly
explained by the change in the method of calculation.

Teacher. Teachers who taught in more than one
post in one level of education were counted once only
in that level. Those who taught in different levels were
counted once in each levei in which they taught.

Pup/et(Tables 22.1013, 1624, 3536)
Children in kindergartens (Tables 22.10 22 11

22.19). Up to 1971/72, only children aged 34 in the
Hebrew education who attended municipal and public
kindergartens, were included. As of 1972/73 children
aged 34, who attended private kindergartens were
also included. As of 1976/77 two year old children, who
attended municipal and private kindergartens, were
included. In Arab education, only children aged 5 in
compulsory kindergartens are included.

Age. Age of pupils in Tables 22.1115, 21 and 35
was calculated according to the situation at the end of
the calendar year. For calculation of the learning rates,
the data of the population of the relevant ages were
used which also relate to the end of the calendar year.

Origin: for those born abroad  continent of birth,
for those born in Israel  continent of birth of father
)Tables 22.11, 14, 20, 25, 26, 3033).

Father's education: type of school last attended by
father (Tables 22.20).

Pupil's mobility for the purpose of studies is
determined by the difference between the locality Of

residence and locality of studies (Table 22.23).
The track and subjects in the vocational post

primary education (Table 22.24).



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 since 1984/85 are presented according
to different frames and definitions, as specified /n
Definitions and Methods  above. In order to enable
comparison with previous years. estimates for 1984/85
are presented in Tables 22.4 and 225 also according
to the old frames and definitions.

SOURCES
1. Financial reports of the government, the

national institutions and the local authorities and
explanations of the proposed government budget.

2. A survey held by the Bureau on the components
of expenditure and income in nonprofit institutions,
based on the financial reports of the institutions.

3. Processing of contractors' reports to local
authorities, and direct reports of the Ministry of
Construction and Housing and the large building
companies, on the area of building begun and
completed.

4. Family expenditure surveys conducted by tne
Central Bureau of Statistics.

EDUCATION

GENERAL DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
This chapter presents data on studies in institutions

in the educational system (Tables 22.7  22.52) and in
"other institutions )Table 22.10) in Hebrew and Arab
education (including the Druze sector). In addition data
are presented on studies in the framework of adult
education (Tables 2253  22.55).

The Educational System
The educational system includes the following

institutions, classified according to level and type:
kindergartens (including day nurseries): municipal,

public and private, compulsory (for children aged
5) and precompulsory (for children aged 24).
private kindergartens for children aged 34, and
all kindergartens for children aged 2 were included
in the educational system from 1 977/78 onwards. In

previous years, these kindergatrens were included in

other institutions".
Schools, according to level of education,as follows:
primary education includes primaryschools (official

and recognized) and special schools. Primary schools
include sixyear schools (up to grade VI) and eight year
schools (up to grade VIII).

Postprimary education includes intermediate
schools and threeyear schools (grades XXII) and four
year secondary schools grades (IXXII). In secondary

schools  both onetrack and multitrack studies are
held in the framework of a number of types of education
 general secondary, agricultural, technological and
vocational, and continuation classes in Qibbuzim.
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 nonuniversity
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, e.g., 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 22.35, 51 and
52), leading to a "bachelor's" degree, such as BF.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 University of the Negev, the Weizmann
Institute of Science. Data on the Open University are
presented separately in Tables 22.4950.

Arab education. In the educational system, the
following were included: compulsory kindergartens,
and at the primary and postprimary levels, all official
schools and those nonofficial schools supervised by
the Minsitry of Education and Culture; government
schools and schools run by UNRWA in East Jerusalem.
Private institutions in East Jerusalem, and since
1978/79, unofficial Christian institutions not supervised
by the Ministry of Education and Culture were not
included. At the postsecondary level, teacher training
colleges and colleges for practical engineers and
technicians are included.

NonJewish pupils  Moslems, Druze, Christians,
etc.  study in 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.

As from 1981/82 the counting of Arab educational
institutions was changed. An institution in which bothe
pirmary and postprimary education exist was counted
twice, once as a primary institution and once as a
postprimary institution, as in the Hebrew education
(Table 22.7)

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 TalmudTorah schools; at the postprimary level
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movements influenced by the timing of the recording
and by adjustment of the reporting year to the financial
year.

DEPARTMENTS OR ITEMS WHICH ARE
INCLUDED IN EACH SECTOR:

Government expenditure on education includes the
following items in government budgets:

(1) Expenditure of the Ministry of Education and
Culture on the ordinary and development
budgets, except the following budgetary
items: nutrition, Youth Division, premilitary
army training (Gadna). science, culture and
art, museums, religious culture. the Sports
and Physical Education Authority, and the
Antiquities Authority.

(2) In the expenditure of other ministries on
education, the following items were included:
Jewish religious schools and rabbinic
theological seminaries (Ministry of Religious
Affairs): the Institute for Training of Social
Workers, the College for Training of Education
and Attendance Workers, the Department of
Vocational Training and Extension Studies
(Ministry of Labour and Welfare); nautical
training (Ministry of Transport); secondary
and postsecondary schools of government
companies, such as the Telecommunication
School and the School of Tourism.

(3) Expenditure of units of the Jewish
Agency classified under education: Hebrew
language schools (Ulpanim), seminaries
for youth leaders, institutions for children
and youth, youth centers, allocations
to educational institutions. the Education
Fund and educational activities under the
Neighbourhoods Renewal Project.

(4) Expenditure on education by the World Zionist
Organization.

Expenditure on education by local authorities
includes the following items:

(1) Expenditure of the department of education
on the ordinary and the extraordinary budgets,
excluding the following expenditures: medical
supervision and dental treatment in primary
schools. summer camps. child nutrition and
complementary education;

(2) Expenditure of the subdivision 'Hebrew
Language Teaching' of the Culture
Department.

Expenditure on education by nonprolit institutions
includes the expenditure of educational institutions
which are not owned by the government, the national
institutions and local authorities, and do not operate on
a commercial basis.

The nonprofit institutions are divided, as previously
mentioned, into two categories:

(1) nonprofit institutions the major patr of whose
expenditure is financed by the government
(the Universities, the Independent Education',
etc.(;

)2( nongovernmental nonprofit institutions
whose main financing is not from the
government (such as day care centers
belonging to women's organizations. some
of the postsecondary schools, etc.).

Expenditure on education by the 'other' sector
includes household expenditure on the purchase of
educational goods and services from commercial
bodies, such as the purchase of services from private
tutors, (including supplementary lessons for primary
school pupils), tuition fees for secretarial schools.
tuition fees for private kindergatrens and purchase
of textbooks and stationery. Driving schools are not
included.

In the estimates of the national expenditure for
education, there is no full coverage for patr of the
expenditure in the item other educational services.
The estimate for the expenditure on these services
is based on the Family Expenditure Surveys. which
record household expenditure only. The employers'
participation in the financing (for example. financing
of professional courses for their employees) was not
included in this item due to lack of data.

ESTIMA TES A T CONSTANT PRICES
The annual changes in the national expenditure on

education and its main components, at constant prices,
were calculated for government, local authorities, and
nonprofit institutions, for each type of expenditure
(wages, current purchases, depreciation, building
and equipment) and for each type of service
(kindergartens; primary, secondary, postsecondary
and higher education. etc.). The change in labour
expenses (about 70X of current expenditure), at
constant prices. is estimated according to the changes
in the number of work units. Current expenditure on the
purchase of goods and other services is estimated by
deducting the estimates at current prices by the price
index, which takes into account the special composition
of these institutions' expenditures.

In the business sector, estimates are calculated at
constant prices by means of quantitative indicators,
such as the number of children in private kindergatrens.

Capital formation in buildings at constant prices was
calculated using the Price Index of Input in Residential
Building. The estimate of capital formation in equipment
was calculated using price changes in the output of
branches that manufacture such equipment. and price
changes in imported equipment.

The estimates of 1986/87 prices for the years
from 1970/71 to 1985/86 were calculated for every
expenditure group and for total expenditure by means
of chaining the parallel annual changes that were
calculated at 1970/71, 1975/76, or 1980/81 prices.
Because of this chaining, current expenditure and
investment do not coincide with the sum total.

Revisedestimates. Compared to the data published
in the previous Statistical Abstract. revisions have been
introduced in the estimates for 1989/90 based on
detailed financial accounts which were received from
the education institutions.
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Management, the technological colleges, the regional
colleges, teacher and kindergarten teacher training
institutions, etc.

The term higher education institutions (universities)
includes the Hebrew University, the Technion 
Israel Institute of Technology (excluding the Technion
Research and Development Foundation Ltd.), the Tel

Aviv University, the Bar llan University, the Haifa
University, the Ben Gurion University of the Negev
and the Feinberg Graduate School (in the Weizmann
Institute).

In the summary of the national expenditure on
education, all expenditures on research should be
deducted from the expenditure of the higher education
institutions. Actually, only those expenses on research
that were specified in the financial reports of the
institutions within the framework of the budgets that
were earmarked for research were deducted. On the
other hand, it was not possible to separate research
expenses which were included in teaching budgets.
Such expenses are estimated to amount to one quarter
of total expenditure of higher education institutions.

The expenditure of medical schools in the
universities (including medical research) is included in
the national expenditure on education.

THE VALUE OF EDUCATONAL SERVICES
A distinction is made between: (a) the value

of educational secives, which households purchase
directly from commercial bodies  about 1070 of
the national expenditure on education  which is
measured by household expenses; and (b) educational
services provided by the government (including
national institutions), the local authorities and nonprofit
institutions, which are the majority.

The government and the nonprofit institutions
provide educational services at reduced prices or
free. In the absence of a market price, the value
of these services is estimated according to the
cost of production: (1) compensation of employees
 wages and salaries paid directly to workers,
employers' contributions to funds and schemes for
employees (such as pension funds, national insurance
including "parallel tax" etc.) and taxes on labour
such as payroll tax" or "employers' tax'; (2) current
purchases of goods and other services; (3) an
estimated imputation for expenditure on depreciation
of buildings and equipment; (4) imputed government
expenditure representing the government commitment
to pay budgeted pensions to its employees on their
retirement.

The last two components were not included in the
estimates of the value of educational services before
ו 984/85.

In estimating the cost of production, the payment of
interest was not included, i.e., the value of the services
provided to the public is not changed whether the
government financed its expenditure by meansof taxes
or by receiving grants, or whether financing was by
means of loans for which interest had to be paid.

NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION BY
SECTOR

The national expenditure on education is classified
into the following sectors:
1. Government and national institutions (including

the expenditure of the Jewish Agency and World
Zionist Organization).

2. Local authorities  municipalities, local and
regional councils.

3. Nonprofit institutions. Beginning 1984/85 a
distinction was made between: (a) nonprofit
institutions whose expenditures are financed
mainly by the government, the Jewish Agency
or the local authorities, (b) nonprofit non
governmental institutions. The expenditures of
the institutions in the first category make up more
than 90 percent of the total expenditure of the
nonprofit institutions.

4. Other  including commercial enterprises and
households.

Educational services were classified by operating
sector and financing sector:

In the classification by operating sector, direct
expenditure by the sector on labour, goods and other
services were recorded irrespective of the financing
sector. For example, (1) all expenditure of nonprofit
institutions (such as the Hebrew University) on labour,
on purchase of goods and other services were recorded
as expenditure of the institutions themselves and not
of other bodies in the economy which financed them;
)2) in primary schools and kindergartens where the
service is given jointly by the government and the local
authorities, the expenditure on school teachers' and
kindergarten teachers' salaries is recorded under the
category "government", whereas current expenditure
for maintenance of these institutions and imputed
expenditure on depreciation are recorded under the
category "local authorities".

In the classifiation by financing sector, the financing
by each sector is defined as the total direct expenditure
on goods and services, plus subsidies, grants and
other net transfers and payments to other sectors
)excluding granting of loans).

In calculating the share of each sector in the
financing of the national expenditure on education
the evaluations of depreciations are not included
in the sectors' expenditure nor in the total national
expenditure on education. This is because national
expenditure on education includes current expenditure
and expenditure on fixed capital formation.

Government financing does not include the subsidy
component in government loans given at low rates of
interest, or nonlinked loans.

Transfers between sectors are determined by the
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
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

703 Fires and Fire Extinguishing Services 1981
899 Criminal Statistics 1989
921 Judicial Statistics 1991
937 Victimization Survey 1990

EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL

The sources of the data in Tables 22.13 are: the
Census of Population and Housing 1961 and Labour
Force Surveys. Explanations on these surveys see in
the introduction to Chapter 12  Labour and Wages,
above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION44
Financial data

DEFINITIONSAND METHODS
National Expenditure on Education distinguishes

between (1) current expenditure and (2) fixed capital
formation.

Current Expenditure includes the expenditure
on educational services and direct expenses of
households on textbooks and stationery purchased
from commercial bodies. These direct expenses were
presented under one heading and not classified
according to the industrial branches in which the goods
were manufactured.

Fixed CapitalFormation includes theexpenditure on
construction of buildings and purchase of equipment
for institutions which provide educational services.

EDUCATIONAL SERVICES AND THEIR
CLASSIFICATION

The services classified as educational (generally
according to the Standard Industrial Classification)
include: general administration, kindergartens, primary
schools, secondary schools, postsecondary and
higher education institutions, Jewish religious schools

)yeshivot), Hebrew teaching and other educational
services. Educational services supplied by the military
forces were not included.

According to the Standard Industrial Classification,
the branch of educational services does not include
nursing schools, which are usually attached to the
hospitals in which they operate.

Educational expenditure includes expenditure on
residential accommodation attached to educational
institutions, including university dormitories.
Maintenance grants and allotments for pupils were
not included.

The item kindergartens includes kindergartens and
day care centers, for children aged 3 years and over.

The item primary schools includes also religious
schools (Talmud Torah), missionary and special
education schools.

In the classification of the national expenditure on
education, there is no distinction between intermediate
schools and secondaryschools (general or vocational),
because there is no such distinction in the financial
repotrs which serve as a base of the seires. Secondary
Jewish religious schools (yeshivot) are included with
secondary educational institutions.

The item Jewish religious and rabbinic theological
seminaries includes only 'smair yeshivot (for students
up to age 18) and 'great yeshivot (for students aged
18 and over). Those who study in 'kolelim" are not
included.

The item postprimary schools (Tables 225 and
22.6) is a grouping of the following branches:
general secondary schools vocational, nautical and
agricultural schools, Jewish religious schools and
rabbinic theological seminaries, Hebrew teaching and
adult education and other educational services.

The itempostsecondary schools includes the Open
University, Bezalel. the Music Academy, the College of

See National Expenditure on Education 1989/90 and Preliminary Estimates fcx 199W91 and for 1991/92 Monthly Bulletin of
Statistics. No. 12. 1992.
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the minimal age of criminal responsibility was reduced
from thirteen to twelve years.

In statistical porcessing since 1979, juvenile
offenders are those tried at juvenile courts. Before
that date, juveniles were boys less than 17 and girls
less than 19 years old, in the year in which they were
tried.

Recidivist. In statistical processing for previous
years, a person convicted of two offences or more
during the surveyed year was considered a recidivist,
even if that person was convicted of them in one trial.
As of 1979, a recidivist is a person who was convicted
twice or more till the end of the year.

New offender. Till 1979, a 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 of offenders is determined by the situation

during the year in which the conviction was given.
Rates of offenders were computed per 1 ,000 persons
of the respective population, according to population
group, sex, age, continent of birth, religion and period
of immigration.

PROBATION SERVICES
Data on investigation include also youths who need

care and protection and adults who were referred by
the courts. Data on probation include youths and adults
under supervision or treatment according to court
orders only. For changes in the system of registration
and counting of files under treatment  see Abstract
24, p. (73).

SOURCES
Data in Table 21.2 are received as follows: For

judges  from the Courts Secretariat, for judges in
rabbinical courts  from the Secretariat of Rabbinical
Courts, for lawyers  from the Israel Lawyers Bar, and
for policemen and warders  from the Israel Police and
the Prisons Authorities.

Data in Tables 21.321.7, 21.14, and 21.1721
are derived from the statistical reports of the Court
Secretariats, Religious Courts, the Police, the Youth
Protection Authority and the Ombudsman's report.

Data in Table 21.7 are based on a sample of
detailed reports received in the Central Bureau of
Statistics on civil matters (excluding motions) decided
at civil and district courts.

Data in Tables 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.

VICTIMIZATION

The data were collected bya survey on victimization
which was held in OctoberDecember 1990, within the
framework of the Labour Force Survey. The present
survey is the third of its kind; previous surveys were
conducted in 1981 and 1979 (see more details on the
Labour Force Survey in the introduction to Chapter 12,
above).

Data are obtained from a countrywide sample of
Jewish households in Israel and refer to the twelve
months preceding the survey period. Residents of
institutions were not included. Residents of qibbuzim
were not included in the 1981 survey but were included
in the 1990 survey; but in order that the results of the
two surveys may be comparable, data on qibbuzim
werenot included.

Whereas the criminal statistics, as based on the
police records, include only offences reported to the
police, the Survey on Victimization presents a wider
scopeof the delinquency, since it presents also criminal
offences that were not reported.

DEFINITIONS

Victimized households: households victimized by
one criminal offence. In the detailed classification,
victimized households were counted in each type of

offence, but in the summary of households they were
counted only once.

Offences: all criminal events which the households
reported during the twelve months preceding the
interview by the enumerator.

Type of offence
Offence against dwelling includes also damaging

of property inside or outside the dwelling and other
offences against the dwelling.

Offence against vehicle  against motor vehicles
owned by the families, including private or commercial
cars up to ו ton, motorcycles and motor scooters.

Bodilyharm: theft without use of force, useof force
or threat to use force, indecent acts and other bodily
harm.

Other offences: other offences against the
household, e.g., noise, obscene phone calls or any
offence against the household members.

Years of schooling: number of years of learning at
school.

Data with a relative sampling error of 2040X are
printed in brackets and data with a sampling error
exceeding 40X are not presented and the symbol (..)
is printed instead.
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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 the
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 administration and research
connected with the maintenance of internal order,
law courts, police, fire protection, prisons and other
places of detention and correction.

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 of
1963 the figures of lawyers registered are based on the
reports received from the Chamber of Lawyers about
the lawyers included in the Lawyers' Register.

COURTS

Court matters. Data in Tables 21.321.7 do not
include activities in military tribunals.

Detailed dataonJudicial 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
misdemeanor) after substraction of files closed by
the police. Data on investigation files appear in Table
21.3and 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 court concerning one
person. A court file may include an accusation of more
than one offence of one person. Each file is counted
once, even if more than one criminal event, at different
times and sites, is included. A person indicated more
often than once during the year, is included as many
times as the number of files opened during that year.

Conviction: conviction of a person of an accusation
against that person in one court file. Each conviction
is considered. A person convicted more often than
once during the year is counted as many times as the
number of convictions during that year in various files.

Typeofoffence. Acourt filemay include accusations
of infringement of more than one paragraph of the
law. In statistical processings, 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 ofStatistics since
1 964was 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 BulletinofStatistics  Supplement, No. 3, 1980.

Offenders: persons convicted of grievous offences
during the year. A person convicted more than once
during the year, was counted only once. The type of
offence is determined by the last conviction of the most
grievous offence during the year.

Adultand juvenile, Upto23 VII 1971, girls less than
18 and boys less than 16 years old were considered
juveniles. The youth law of 1971 was enacted in some
stages: as of 1 X 1975, a juvenile was a person less
than 17 years old. As of 1 IV 1977,8 juvenile is a person
less than 18 years old.

The penal law (amendment 3) of 1978 which was
passed in the Knesset on 28 VI 1978 provides, that the
age limit of criminal responsibility is 13 yearsinstead of
9 years, previously. On 20 VI 1984, the Knesset passed
amendment 19 to the penal law, according to which
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By purpose: expenditure on administration, local
and government services, enterprises and other
expenses.

In the extraordinary budget
By type: expenditure on development of machinery

and equipment, capital transfers, acquisition of

buildings and land etc.
By purpose: expenditure on local and government

services, enterprises and other.
Expenditure is registered on a cumulative base, i.e.,

expenses are entered which have not yet been paid
and only 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 theextraordinary budget
include sums earmarked for development only.

Budgetary surplus/deficit relates to ordinary and
extraordinary budgets only and it is the difference
between income and expenditure.

Income and expenditure at fixed prices. In order to
present the real change over the years, income and
expenditurewere 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 1987/88=100.0.

Source: Financial reports of the local authorities.

BUDGETS OF 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 1990/91, nineteen town associations for fire
extinguishing services were active in Israel, 7  for

sewage and sanitation, 2  for veterinarian services, 6
 for environmental protection, one  for water supply
and one for hospitals.

Besides, there were 4 town associations for post
primary education and theBene Beraq town association
for fire extinguishing. The latter were not included, since
their budgets are included in the budget of the member
local authorities.

Data on income and expenditure of town
associations have been collected since 1983/84 (see
Special Publication no. 860 in the list below(.

DEFINITIONS AND SOURCES

Income was classified by source in the regular
budget only.

Source01 income in the regularbudget:
 participation of the authorities in the association;

 participation of government offices;
 own income, such as: from interest, from the sale

of services and from property.

Expenditure was classified both in the regular
budget and in the irregular budget type, as follows:

In the regular budget: expenditure on wages
and expenditure on activities and participation,
nonrecurrent expenditure, repayment of loans;
in the extraordinary budget: expenditure on
development works, on purchase of equipment
and on repayments of loans.

Source: financial reports of town associations.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
875 Expenditure of Government National Institutions,

Local Authorities and Public Nonprofit institutions
1980/811987/88(in print)

885 Results of Elections to the Local Authorities
28.2.1989

922 Local Authorities 1989/90  Financial Data
925, 926 Results of the Elections to the Thitreenth

Knesset23.6.1992, Vol. lll
931 Local Authorities 1991  Physical Data
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b. In 1978. Ben Gurion Airport which. previously
belonged to the Ministry of Transport, 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 ''>ו^וח00 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
"Ports Authority.

h. In 1990, the Ministry of Environment was
established, to which were transferred 'The Service
for Preservation of the Environment" from the Ministry
of the Interior and "The Institute of Environmental
Research" from the Ministry of Health.

i. Since 1991, posts of the Moslem Department, which
previously had not belonged to the civil service,
have been included in the Ministry of Religious
Affairs.

j. 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.

k. 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.
From 1980 till 1991, data referred to March 31st
of each year. As of 1991, after the transition to a
calendaric budget year, data refer to December
31st of that year and the 1991 data are given for
each date.

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 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
Judea, 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 20.15)

In the ordinary budget
a. By source: Selfincome is the income which the

local authorities collect directly from the residents and
institutions, and includes war risk insurance (general
Arnona), levies and service fees, impositions, quotas
to local committees in the regional councils and
participation of proprietors and institutions.

Transferred income is the income that the
Government collects for the local authorities, and
includes propetry Arnona, land betterment tax and
vehicle fees.

Government participation includes general ר!0ח
earmarked grants, and patricipation in maintenance of
services  mostly governmental  such as education,
culture, welfare and religion.

Loans for balancing the budget are loans for
diminishing the cummulative deficit and consolidation.

b. By purpose. Income was classified into income
from taxes and income from supply of local and state

In the extraordinary budget
Income by source includes: loans from banks, from

the Treasury and fromfinancial institutions, contractors'
credit, government and owners' patricipation and other
!™;01718 (e.g., from saet of porperty).

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 20.16)

Expenditure from the ordinary and extraordinary
budgets is classified according to purpose and type.

In the ordinarybudget
By type: expenditure on wages and salary, on

current activities, patricipations and donations, non
recurrent expenses and repayment of loans.
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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 and enterprises.

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.

Between 1992 and 1993, prices are expected to
irse as follows:

Wages  3"/o, purchases  S.0%, investment in
building  1 .6o/o and the exchange rate of the US dollar
 2.5o/o.

In the budget for 1992, some items were altered in
the budget of Ministries of Construction and Housing
and of Industry and Trade. Consequently, data on the
ordinary and development budgets of those ministries
(Table 20.9) for 1992 and 1993 cannot be compared
with data for previous years.

Sources: Reports of the Accountant General and
the proposed budget for 1993 of December 1992.

GOVERNMENT EMPLOYEES
AND THE ISRAEL POLICE

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and expenditure,
being the greater patr of the turnover of the Government
finances. In addition, there are two other types of
payment and revenue which are not included in Tables
20.9 and 20.10 as follows:

a. Earmarked revenue which is an amount received
by a Governmentunit from a foreign source for a certain
service.

b. Activities not within the framework of the budget,
e.g., monetary exchange of one financial property for
anotherand expenditure and revenue which, for various
reasons, were not included in the budget.

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).

The classification of income and expenditure in

these tables is basically an administrative one. An
economic classification of the government's income
and expenditure appears in Chapter 6  National
Accounts.

The budget years 1992 and 1993 statred on January
1st, and end onDecember 31st; the 1991 budget year
consists of nine months, ending on December 31st.
The 1990/91 budget year is April 1st  March 31st.

The income and expenditure budgets of the
government for 1992 and 1993, which are presented
in Tables 20.89, were compiled according to the
assumptions of the Budget Depatrment of the Ministry
of Finance concerning rise in periods of the various
items, as follows:

Wages  12.57, purchases  167, investment in
building  W/o, the exchange rate of the US dollar 
15.5o/i.

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
coutrs, teaching staff of the educational system, the
staffs of the Employment Service and the National
Insurance Institute, the Airpotr 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
Ministry of the Interior. In September 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 Welfarewere
combined into one office, called the "Ministry of
Labour and Social Welfare."

4. A number of units which previously had been
patr 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 ofHealth includes MALBENworkers
asof 1977.
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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.

Investmentsatpurchase 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.

Currentandadditional provision: the regular monthly
provisions paid by employee and employer, and
amounts transferred by the members to their credit as
agreed with the fund for accumulation of retroactive
rights.

Provident payments. Payments to retired members,
or whenever the conditions for obtaining the benefit
according to the regulations of the fund are fulfilled.

More detailed data and explanations on the Social
Insurance Funds Survey for 1989 appear in the Monthly
Bulletin of Statistics  Supplement No. 7, 1992.

SOURCES

The data were taken, up to 1971, from the
yearly financial repotrs 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
935 Insurance in Israel 1991

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the tables on election results to the Knesset
(Table 20.13), the lists are ordered in a way which
should make the comparison between the various
election campaigns easy, taking into consideration the
changes which took place within the participating lists.
Only valid votes for the major lists are 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.

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
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INSURANCE COMPANIES43

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The data relate to insurance transactions by Israeli

insurance companies in Israel and abroad  atfer
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 1989 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 19901991 are directly
comparable, having been presented at uniform values
(see explanation in General  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 1 97ii, the account of business of the 'General
Insurance' branch (Table 19.6) includes, among the
assets, an item for 'investment profit', which was
previously not included in this account.

Reinsurance: 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 report year (for the years 19811984 including also
the adjusted figures of insurance reserves and pending
claims in general insurance in foreign currency for the
beginning of the year, to the exchange rate of the
Sheqel at the end of the report year).

Insurance reserve: a fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to the risk
he has undertaken.

Claims paid include expenses on settlement of
claims.

Pending and approved claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not yet
paid.

Claims of the year: claims paid out to insured
persons, expenses on settlement of claims, and the

increase in the balance of pending and approved
claims.

Foreign companies do not include Lloyd's brokers.
Period. Data refer to calendar years.

SOURCES
Data are based on reports of insurance companies

active in Israel and on reports of the Lloyd's (London)
brokers in Israel.

SOCIAL INSURANCE FUNDS

Tables 19.1011 present data on Social Insurance
Funds.

As of 1987, data in Table 19.10 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; furthermore, the item Other Assets" in

19871992 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
special legislation, intended to pay pensions, severance
or vacations, etc., which was approved by the Ministry
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: included, until 1989, funds which
have either pension schemes only or pension and
other schemes, and since 1990, they include pension
schemes only, other than pension schemes having
been transferred to "other schemes".

In Tables 19.1011, summaries for 1989 are
presented twice  according to both the old and the
new classification.

Provident and severance funds in financial
institutions: funds administered by financial institutions,
that administer provident, severance or common funds
for both provident and for severance. They have no
pension funds.

Study funds: funds for studies only.
Other funds: provident and severance, of 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.

43 Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with the physical data, in Chapter 25  Welfare.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
98 Survey of Freight Transported by Roads 1958
137 Fuel Consumption of Motor Vehicles and the
Road Traffic 1961

141 Israel Postal Services 1961/62
424 Traffic on Nonurban Roads 19631972
432 Transport in Israel  Input and Output _
Operational Data 1972

507,509,518 Survey of Travelling Habits 1972 Parts

668 Patterns of Commuting to Work 1980
81 1 Travelling Habits Survey 1984

924 Surveyof Trucks 1990
936 Traffic Counting on NonUrban Roads

19821992

942 Road Accidents with Casualties 1992, Part I

948 Fload Accidents with Casualties 1992, part I

953Motor Vehicles 31 XII 1992

BANKING AND INSURANCE

GENERAL

Most data in this chapter are presented at current
values. In the tables on insurance (19.49), data until
1989 are presented at current nominal values, and
data for 1990 and 1991  in New Israeli Sheqels for
end 1991, as based on the Consumer Price Index
and foreign exchange rates in December 1991. Tables
19.13, and 19.810 are end of year balance and data
in Tables 19.4 and 19.7 and 11 are sums of annual
flows.

At the top of each table, the percent of change in the
Consumer Pirce 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
averages of the Consumer Price Index, respectively.

It must be pointed out, that not all items are linked
to the Consumer Price Index (some are not linked
at all, some are linked to another price index, etc.).
Consequently, the percent change which is quoted in
the tables presents no more than a general notion of
changes in value, but not an exact calculation.

BANKING

DEFINITIONSAND EXPLANA TIONS

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, 1992.

Table 19.2 is a summary of the balances of
banking institutions in Israel (balances of mortgage
and investment banks and of the Post Office Bank are
not included) and foreign banks operating in Israel. In
this summary the mutual balances between banking
insitutions were not deducted.

The ■public covers private persons, societies,
institutions, local authorities etc., butnot thegovernment
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 motrgage
banks.

BALANCES OF MORTGAGE BANKS

The motrgage banks on which data are listed
in Table 193, 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' counterpatr 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.
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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 chapetr
derive from the Airports' Authority and do not include
entrances of crews, but include all travellers in transit,
whereas the reports of the Border Police, on which
data in Chapter IV are based, include crews on their
first voyage and last arrival and only part of travellers in
transit.

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 Statistics, No. 2, 1991 (Hebrew
only(.

ROADS ROAD ACCIDENTS

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,
semitrailer combinations, army and police vehicles,
foreigners' vehicles with temporary licences, vehicles of
tourists who stay less than three months in the country,
diplomats' vehicles, UN vehicles, vehicles registered in
Judea, Samaria and Gaza Area, etc. Data until t965
refer to March 31st of each year, and as from 1965
to December 31st. Data since 1960 do not include
vehicles whose licences expired more than one year
earlier.

More detailed definitions are given in SpecialSeries
No. 919.

TRAFFIC ON
NONURBAN ROADS

Daily traffic volume on road is defined as the
number of vehicles passing over a given road during
24 hours.

Road section is defined as a section of road
boundedby two junctions, where the traffic volume on
the next section, after the junction, differs by 20^0 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
and electronic 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.

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. For further details,
see Special Series No. 942.

DRIVERS

SOURCESAND DEFINITIONS

The data on the number of drivers are obtained
by processing the drivers' card file of the Licensing
Depatrment in the Ministry of Transport.

The driver population includes all drivers with a
civilian driving licence issued in Israel, valid on 31
XII of the surveyed year. The population does not
include holders of military licences only, or international
licences only, or drivers who had only temporary
licences in the surveyed year.

Driver: anyone who had an Israeli driving licence
valid in 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. 919.

TRUCKS

Data from the Survey of Trucks 1990 appeared in
Abstract no. 43  1992, pp. 540543. Detailed data
appeared in Special Publication no. 924.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
164 National Survey of Trade and Personal Services

1962
198 Survey on Marketing Channels of Internal

Industrial Products 1963/64
298 Census of Eating and Drinking Facilities 1967/68
331 Grocery Shops Survey 1969
590 Trade Survey 1976/77

640 Survey of Hotel Expenditures 1977/78
686 Survey of Tourists and Residents Departing

1979/80 ■

794 Tourist Hotels Income, Expenditure and Product
1981  1982

896 Tourist Hotels  Income, Expenditure and Product
19871988

901 Tourism 19891990

TRANSPORT AND COMMUNICATION

THE POPULATION
INVESTIGATED

The definition of enterprises included in the
transport, storage and communication branch is based
on the Standard Industrial Classification of all Economic
Activities 1970.

REVENUE

Revenue at current pirces is defined as the total
receipts of the establishment in cash or in obligations
to pay, for services performed during the report
period without taking into. consideration the 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. Revenuealso includes
receipts from transactionsbetween different businesses
belonging to the same minor branch.

The weight of branches covered in this chapter
forms about 80^, of the revenue of the entire transport,
storage and communication branch.

Revenue at fixed prices (at base year prices) is
defined as the total value of output of the branch in real
terms.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES

This chapter contains two series 00 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
1990, data are based on a renewed sample and on a
new base  1989 = 100.0

Comparisons with previous periods can be made
through chained indices. The chaining is done by
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multiplying the index of the relevant period by the
respectiv.e index of 1989 and then dividing it by 100.

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 reporting of
the main establishments in each one of the following
branches: bus services, railway services, sea transport,
port services, airports, posts and communication. As
of July 1982 through April 1983, the Peace for Galilee
Loan has been included.

Labour expenses include, besides wages, the
employer's payments to pension and benefit funds,
to the National Insurance Institute, to the Equalization
Fund, employers' tax, and, from 1976 onwards, also
tax on wages in enterprises recognized as nonprofit
enterprises.

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 and Railways 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 Ports1 Authority.
which do not include ships' crews, whereas the data



THEBRANCHES INVESTIGATED
The branches which were investigated within the

framework of the survey are:
 all branches of trade;
 food services;
 business and legal services;
 commercial, educational and health services;
 commercial, personal and other services.

THE PERIOD INVESTIGATED
The survey period relates to the 1988 financial year

(from 1st January 1988 to 31st December 1988).

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
The classification of the branches of trade and

services is according to the Standard Classification of
all Economic Activities, 1970.

DEFINITION OFOUTPUTIN THE TRADE AND
SERVICES BRANCHES

The Trade Branch. The data relate only to revenue
which is defined as the value of sales at current prices
in the period January 1988  December 1988 with the
addition of comission fees which were received for
merchandise which was not owned by the business but
sold by it.

Revenue also includes income from other business
activity such as: services, renting of buildings and
equipment etc.

Revenue does not include taxes such as V.A.T. and
not even income from capital profits such as profits
from sale of fixed property, profits from differences in
rates of bonds etc.

Output in other branches of the survey are defined
as follows:

The output of 'Food Services' (Branch 57) includes
revenue fromthese services, minusexpenditureon food
which were included in the data of private consumption
of food.

Output in the remainder of the branches 01 the
survey is defined as the value of income (revenue) from
main activity and other business activity (excluding
income from capital profits).

The change in stocks of merchandise owned by
the business  according to the financial repotrs of
the businesses, relates to the change in the value of
stocks at current prices between the end of the period
of the report and its beginning. In this survey the stock
data were adjusted (by discount of the inflationary
profit) according to the accepted method in the system
of national accounting: The value of stocks at the
beginning of the period was multiplied by the ratio of
the average Consumer Price Index for the period of
the report (1988) to the Consumer Price Index of the
beginning of the period. The value of stocks at the end
of the period was multiplied by the ratio betweeen the
average Consumer Price Index for the period of the
report (1988) and the Consumer Price Index of the end
of the report period.

The data on stocks relate only to branches of
trade and they were used in calculating the product of
branches of trade.

Wages, salaryandotherlabour expenses\nc\udeall
sums from which income tax is due (before deduction of
taxes) which appear in the employees payrolls and the
business expenditure connected with the employment
of employees, which do not appear in the payrolls.

Theproducf includes net profit (before deduction of
income tax), net financing expenditure (value of interest
and linkage differences which the business paid minus
the interest and linkage differences received by the
business), depreciation and rent.

SOURCES AND INVESTIGATION METHOD

The sources of the data of the Survey of Trade and
Services 1988 are administrative:
a) Profit and loss reports for the 1988 tax year and

the report appendices which detail income and
expenditure from the Income Tax files of the
assessors in all branches in Israel.

b) The revenue data from the data file of the Value
Added Tax Unit of the Treasury. Referring to
these two sources, the necessary approvals were
obtained for drawing the data from the Income
Tax files and receiving the data file from V.A.T.,
on the authority of section 15A of the Statistics
Ordinance (new Version) 1972.

c) Data on economic activity received directly from
those business enterprises whose profit and loss
reports were not found in the Income Tax files,
or additional details which were necessary for the
purposes of the survey.

CompletionofData of Trade and Services Survey
In order to obtain a general picture of the

activity of the branches included in the survey,
the survey data were completed by the following
imputations:

8) imputation for files not examined at the assessing
offices:

b) imputation for files which could not be found at
the assessors for various reasons.

c) imputation for businesses which are exempt from
reporting to Value Added Tax (e.g. peddlers in
markets who sell fruit and vegetables).

d) imputation for domestic and service assistants in
qibbuzim provided by qibbuz members who do
not report to V.A.T.

EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES

The source of the data in Table 17.10 is the
Labour Force Survey. Explanations for that survey
are presented in the introduction to Chapter 12 
Labour and Wages and to Chapter 27  Judea,
Samaria and the Gaza Area.
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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 VAT., in hotels,
and fromother services, e.g., from adayspent (not over
night stay), from deposits of cancelled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions, swimming
pools, etc. It also includes service charge (also if

given for distribution among the workers), indirect
taxes, and payments received from workers for meals,
housing, etc. Subsidies are not included. Annual'
revenue presented in US dollars is the sum of the
monthly revenues translated into dollars according
to representative exchange rates, for the respective
month  see introduction to Chapter tf

SOURCES

Tourist hotels. Data on guests and nights spent are
obtained through the Hotels Association of Israel from
each hotel. Data on employment, wages and revenue
are obtained every three months at the Bureau directly
from a representative sample of about 180 hotels. 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 repotr 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 Transpotr
and Communication.

TOURIST HOTELS  INCOME
EXPENDITURE AND PRODUCT

DEFINITIONS

Population: see above Hotels  Tourist hotels1,
other than hotels in East Jerusalem. Hotels which had
been classified as ungraded till the end of 1985, 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 porperty, receipts on account

of Pervious years, profits from the sale of tradeable
securities, etc.

Purchased input includes operating purchased
input  the cost of the purchase of products and
sen/ices, such as food, bedding, kitchen utensils,
personnel uniforms, electricity, water, fuel, maintenance
and erpairs, communication services, as We!| as
expenditure erlated to the management of the hotel _
management fees, accountancy, professional services,
municipal taxes, fees and insurance, stationery, bad
and writtenoff debts, etc.

Cosfof/abounncludes 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 for
personnel, meals, service fees etc. Piece work is not
included.

Profit and capital return include profit before
deduction of depreciation on obsolescence of assets
and net financing expanditure.

SOURCES

All the financial data are based on profit and loss
accounts for the surveyed years as theywere submitted
by the hotels to the Income Tax Authority. The data
are based on the sample employed for the collection
of data on employment, wages and revenue, except in
hotels in East Jerusalem.

TOURIST HOTELS 
FIXED GROSS
CAPITAL STOCK

Data on gross value of stock in tourist hotels f0r 1 I

1985 appeared in Abstract no. 39 1988, p. 498.

SURVEY OF TRADE AND
SERVICES

The Survey of Trade and Services for the 1988
financial year was conducted within the framework of
the preparation of the 1 988 Input/Output Tables, as one
of the surveys attached to it.

A similar survey was conducted in 1982/83 and
its results were published in the Statistical Abstract of
Israel, No. 38, 1987.

THE SURVEYPOPULATION AND SAMPLE
The sample was drawn from the population of

active employers in the V.A.T. files in the Treasury.
This population includes minor employers, self.
employed, patrnerships registered with the Registrar
of Companies and patrnerships for the purposes of
V.A.T. (Amalgamation of Files). A subsample served
for research on employers and revenue in the trade
and services branches.
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SUPPLY OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Data on local production refer to the stage of the

goods leaving the enterprise and for impotrs  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 form supply
because of changes in stocks held by the merchants.

New private cars include private passenger cars,
taxis and jeeps.

Domestic washing machines include machines with
a capacity not exceeding 150 litres.

Air conditioners include domestic air conditioners
up to 3 h.p. only. Data refer to local production cwly■

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, Chirstian hospices,
camping sites and hotels turned into absorption
centres.

Tourist hotels were graded by the Ministry of
Tourism. In May 1992, the grades were annulled
according to an ordinance of the Minister of Tourism
and as of that date, it has been forbidden to publish
data according to grades.

Data by the above gradation were published till the
statistical Abstractof Israel no. 43, 1992.

As of the present Abstract, data on hotels which had
previously been graded 15DL stars, are presented in
ofur levels, Level Ibeing the highest, in accordance
with two characteristics: whther the hotel is an urban
hotel or a recreation hotel and the average area of a
double room (not including suites and public areas).
The definition of hotels defined as holiday villages,
apartotels and minisuite hotels, did not change. The
definition of hotel level  a recreation hotel being
defined as a hotel in which the guests spend most of
the day in the hotels and in its precincts  is given
below:

Recreation hotel

Urban hotel

Level I Level II Level III Level IV

Average area pet double room (Sq.m.)

Morethan 28 23528.0 20.523.4up 10 20.4

Motethan 26 21.526.0 16.726.0up 10 16.6

Source: Ministry of Tourism.

More detailed explanations are published in tne
Tourism and Hotel Services Quarterly, starting with
no.2, 1993.

Rooms relate to rooms containing at least one bed
intended for guests, even if the hotel is seasonally
closed. The data do not include staff rooms, offices,
dining rooms, halls, storerooms, etc.

Beds are permanent beds in the hotels. A double
bed is considered as two beds.

Guest: 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.

four/st: a guest registering at the hotel according
to a foreign passport.

Israeli: a guest registering at a hotel according
to an Israeli identity card, including new immigrants,
potential immigrants and guests from Judea, Samaria
and the Gaza Area.

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.

Percentage of bed occupancy is the total actual
nights spent in hotels in the_ year under consideration,
divided by the total potential bednights in these hotels..

Percentage of room occupancy: the total number
of occupied rooms in hotels which are open in the
surveyed period, divided by all rooms at the disposal of
these hotels, multiplied by the number of days in which
the hotel was open in the surveyed period.

Employed persons, wages and revenue: see
SOURCES, below, on changing the sample.

Employed persons: employees, owners and family
members who worked in the hotel without pay; in hotels
in qibbuzim, the number of posts manned by qibbuz
members and unpaid volunteers is also included (they
are classified as "owners and family members").

Employees: workers employed in hotels at least
one day of the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gainfully
employed in the hotel.

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(.
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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 I.D.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.

Since 1985, summaries include also access and
inner roads in the Jewish localities of Judea, Samaria
and since 1989 also Gaza Area. Data on construction
of other roads in Judea, Samaria and Gaza Area are in
Table 27.4141 in this Abstract.

Data on installation of water and drainage pipes
and canalization did not include, up till 1976, work
performed in the Golan, Judea, Samaria and Gaza
Area. 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 Indexof Input Prices inRoad Construction 1980/81

766 Survey of Primary and PostPrimary School
Buildings 1982/83

927 Construction in Israel 19891991 (Hebrew only(

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:

a. Marketing networks, supermarkets, cooperative
stores;

b. 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.):

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 valueof all commodities

the establishment sells (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 the purchaser
pays (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 repotr period
were not included.

Valueof sales indexat constantprices. Explanaitons
on the method of compiling the index were published
in the Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, No.
4, 1968.

Asof 1991, indices are based on 1990=100. Indices
for previous years, which were based on 1985=100,
are chained to the base 1990=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.
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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
actuallyworked 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 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, Aiava
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.

Wagesand labour expenses in constructionat fixed
prices were computed according to wages and labour
expenses at current prices, deflated by changes in the
Consumer Price Index.

More details on this series and its previous format
(until 1981) can be found in the Monthly Bulletin of
Statistics  Supplement, No. 8, 1 980 (Hebrew only).

PUBLIC WORKS
DEFINITIONS

Construction01 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).

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
contracotr 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.

Wideningof road: any addition to the existing width
of a road.

Reconstruction of road: demolition of old road or
parts thereof and reconstruction thereof. Repair of
roads is not included (e.g., repair of outer layers etc.)

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.

SOURCES

Most local authorities reporting on building begun
and completed also report on public works; the Public
Works Depatrment and the Ministry of Construction
and Housing; other Government Ministries; the Jewish
Agency and the Jewish National Fund; Meqorot
Company (water prospecting); water works; public
works companies.

The data on paving of roads, drainage and
waterpipe laying are compiled from reports of the above
mentioned sources, after eliminating duplications.

)71(



**. FINANCIAL DATA

GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN
CONSTRUCTION

DEFINITIONS
Gross domestic capital formation in construction

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, suchas: 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, greenhouses 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 estimateof 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 stagesof physical executionofworkunder
construction.These stageswere 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 16.15) 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, excluding capital
formation connected with placement of caravans and
cabins. On capital formation in caravans and cabins,
see Table 16.3.

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 governmentoffices,
Public Works Department, municipalities, as well as on
the report of other enterprises and public institutions on
building and public works activities, excluding capital
formation in greenhouses, fruit plantations and forestry.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION

EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES

The source of the data in Table 16.16 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, WAGESAND 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 also employees from Judea,
Samaria and the Gaza Area working in Israel, but only
those who are paid through the Employment Service.

The series is based on data which are received ■
directly from a representative sample of contractors
engaging employees. Data for workers from Judea,
Samaria and the Gaza Area are received from the
Employment Service in the Ministry of Labour and
Welfare. Wages and labour expenses in construction at
current prices were computed according to the wages
and labour expenses at fixed prices deflated by the
changes in the consumer price index.

Since 1991, data are based on an updated new
sample. Comparisons with previous indices must be
done only by chained indices. Indices since January
1991 can be chained by multiplying the index of the
desired period by the annual index of 1990 and dividing
the resultby 100.

Absolute data on employees' posts and wages in
branch 4042  Construction  can be found in Table
12.34 (according to reports to the National Insurance
Institute).
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eventually receive the licence. In order to obtain the
national estimate, an estimate of about I.C% was added
to the above mentioned data, in the year 19741992
(for localities for which no reporting was obtained).

The estimate of unauthorized building begun from
last year served as estimate of unauthorized building
completed.

the Monthly Bulletin of Statistics  Supplement (since
1969) as well as in Special Series No. 927 (Hebrew
only(.

SURVEY OF CHANGES IN THE
STOCK OF DWELLINGS

SURVEY OF UNSOLD
DWELLINGS IN

PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began conducting
quarterly surveys in 12 towns, and halfyearly surveys
in another 21 urban localities on unsold new dwellings
within their jurisdiction, at the commission of the Ministry
of Construction and Housing.

In 1974 and 1975, quarterly surveyswere 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 theend of
the previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which no deed of
saleexisted at the surveydate, or, for which no advance
payments were received at that date. Adwelling built for
the builders' own use, or, a let dwelling are considered
sold.

Dwelling before completion: a dwelling in one
of the following stages at the survey date: frame
heads, sanitary plumbing, electrical installation,
carpentry, 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

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 newconstruction.
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 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

in which the change was entered in the taxpayers'
register of the municipality. Till March 1991, a budget
year began of April 1st. and ended on March 31. The
1 991 budget year is for April December 1991.

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: non
residential 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.

Merging of dwellings: the physical merging of
two adjacent dwellings to one dwelling unit  and
consequently, the stock decreases.

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 6י/3 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.
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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 Depatrment
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 repotr on
building, has increased steadily  from 17in 1949 to 33
in 1958, 41 in 1968 and 59 in 1989.

The building and planning committees, that do not
yet repotr on the beginning and completion of building,
supply information on building approved by them.
Based on this information, estimates for the beginning
and completion of building within their jurisdiction are
drawn up (on the method of compilation in these
committees, see below). As of July 1967, the summary
of building includes also building in East Jerusalem.

As of 1967, the summary of total building includes
buildings in Jewish localities in the Golan, in Judea and
Samaria and the Gaza Area and through April 1982  in
Notrh Sinai. As of 1982, building in the Golan has been
included in the Notrhern District.

In 1970, the building estimates were corrected. In
the past, these estimates included, in patr, 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.

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.

In 1990, the estimate includes data on industrial
light construction but not data on caravans and cabins
which are published separately (see Table 16.3).

ESTIMATE OF TIME LAG

Patr 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 repotring, repotring is
checked every quatreryear 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 repotring 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 repotrs on industrial
and hotel building is based on the above mentioned
factors and on information collected in the Bureau on a
possible time lag from various sources: questionnaires
sent out and not yet returned, newspaper clippings,
advetrisements in the press, etc.

The time lag estimates which have been added to
the private building data for 1992 were 16 percent of
total building begun and 9 percent of total building
completed.

The estimates of private building begun and
completed for buildings with an area of less than.
250 sq.m., 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 propotrion of buildings for which
permits are issued are not executed;

construction was commenced in the same quatrer
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 1 978 and since 1 982 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 repotr was obtained on the
number ofoffences 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 repotrs
on legal building in these localities) minus the estimated
area of building begun without permits, which may
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demolished building, of which no walls were left which
can be used for the new building.

Number of storeys in building includes also ground
floors, but not unwalled floors of pillars.

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.

Purposes of building: 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.

Heavy building: constructed of heavy materials
such as concrete, stone, etc. There are various types
of heavy building:

Regular building: building in which most of the
work is performed on the building site, and the
frame is generally made of reinforced concrete in
moulds produced on the building site, 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 site.

There are various types of industrialized
building:

Prefabricated building: (in which most patrs of
the framework are produced elsewhere than the
building site and are then assembled on the building
site; other prefabricated (loadbearing walls cast in
concrete using industrial moulds on the building
site) and prepared houses (units of the .size of 1 or
more rooms which are transported to the building
sites).
Light construction: buildings the greater patr of

which are made of light materials (up to 50 kilograms
per square metre) prepared previously in special
enterprises and assembled later on the building sites.
The framework of the building is usually made of metal
or wood.

Caravans and cabins: complete structures made
mostly of light materials including complete rooms
with installations and plumbing which are produced in
special enterprises and brought to the building site
ready for placement. The area of a caravan is about 45
sq.m., and of a cabin  about 23 sq.m.

SOURCES
Repotring Agencies on Commencement and

Completion of Building:
Local Authorities: Or Yehuda, Elat, Ashdod,

Ashqelon, Beer Sheva, Bet She'an, Bet Shemesh, Bene
Beraq.Binyamina,BatYam, Givatayim.Giv'atShemuel,
Dimona, Hod HaSharon, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Holon, Haifa, Haifa Qerayot (Motzkin, Bialik,

and Yam), Tiberias, Karmiel, Lod, Migdal HaEmeq,
Mevasseret Ziyyon, Ma'ale Adummim, Nahariyya, Nes
Ziyyona, Nazareth, Nazareth Illit, Nesher, Netanya,
Akko, Afula, Arad, Pardes HannaKarkur, Petah Tiqwa,
Zefat, Qiryat Ono, Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tiv'on,
Qiryat Mal'akhi, Qiryat Shemona, Rishon LeZiyyon,
Rosh Haayin, Rehovot, Ramla, Ramat Gan, Ramat
HaSharon, Raanana, Shefaram and Tel AvivYafo:

Large building companies; the Ministry of
Construction and Housing; Public Works Department;
other Government offices; the Jewish 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: Oranit, Elqana, Erfat, Ariel,
Asheri, Bet Shean Valley, Jordan Valley, Gush Ezyon,
Gilboa, Eastern Galilee, Central Galilee, Lower Galilee,
Upper Galilee, HaMerkaz, Har Hevron, Southern
Sharon, Zemora, Zevulun, Hevel Elot, Hof HaKarmel,
Hof HaSharon, Hof Aza, Tovim, Tayibe (in the Sharon),
Tira, Yizreelim, Lodim, Mevo HaAmaqim, Modi'in,
Moredot HaKarmel, Mate Binyamin, Mate Yehuda,
Menashe, Maale Efrayim, Maale HaGalil, Ma'ale Naftali,
Merom HaGalil, Maale HaHermon, Misgav, Iron, Omer
Metar, Emeq HaYarden, Emeq Hefer, Zefon HaSharon,
Qesem, Qiryat Arba, Qazarin, Rekhes HaKarmel,
Shomeron, Soreqot, Shimeonim, Shiqmim, Sharonim,
Tamar, Ramat Negev.

Special Committees: Ofaqim, Yeroham, Mizpe
Ramon, Netivot and Sederot.

Toensure thecompleteness of reporting on building
begun and completed, the following complementary
means are used:
1. In 24 large towns (see list below  in Survey of

Unsold Dwellings in Private Building(, the Bureau's
enumerators do a followup on the building sites, in
order to complete the data of building begun and
completed in the private sector.

2. In the other urban localities as well as in the rural
ones  where no reports are received on building
begun and completed  reporting on structures
whose area exceeds 250 sq.m. is checked every
half year. Planning and building committees are
requested to report on building begun (buildings
approved but not yet reported on) and on building
completed (building begun whose completion had
not been reported).

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 cetrain time
lag. Hence, the projected time lag is added to the data
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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
generatorswith 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 ofwater 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

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. 927, Construction in Israel 19891991 (Hebrew
only(.

BUILDING
I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Building begun. Beginning the digging of the

foundations.
With caravans and cabins, the beginning is the

date when the preparatory work for placing them is
completed (i.e., the pouring of cement foundations), or
the date when caravans and cabins are brought to the
site in the event of no requirement of preparatory work.

Buildingcompefted: when the building is technically
completed and ready to serve its function or more than
half of its area is already in use.

With caravans and cabins, completion is the period
when the caravan is placed in position, even if

connection to the water, electricity and other systems
has not been done, and the treatment of the plot has
not been completed.

Under active construction: buildings in the process
of active construction but as yet incomplete; excluding
buildings whose construction has been halted though
not recently  these are "buildings not under active
construction".

Area includes the outer walls, balconies and the
built up area below the pillars.

Dwelling: a room or combination of rooms, in
permanent or temporary structures, intended for
dwelling purposes, and including service rooms, which
have a separate entrance from the street or an area in

common with other apartments in the building.
Living rooms: bedrooms, parlours, dining rooms,

nurseries, halls etc., of 6 sq.m. and above. Not included
are service rooms: kitchens, conveniences, bathrooms,
halls and other rooms of less than 6 sq.m.

Initiating seccfr: 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.

Newresidential building is a building of whose area
75/6 are destined for residential purposes, which is
being built on a vacant plot or on the foundation of a
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Tables 14.811 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 crude oil (Table
14.13) are based on monthly reports received from
the Israel Fuel Authority. Reports relating to all other
items of industrial production are received directly from
the relevant establishments. Data in Table 14.12 were
collected by questionnaires sent to establishments

which were included in the sample of the Survey on
Structure of Labour Force in Industry.

ELECTRICITY

Data on consumption of electricity in industry are
presented in Table 155.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
26 Census of Industry, 1952 (Part A)
41 Census of Industry, 1 952 (Part B)
119 Survey of Employment and Equipment in the

Diamond Industry 1961
1 98 Survey of Marketing Channels of Internal Industrial

Products 1963/64
280 Survey of Labour Cost in Industry 1 966
448 Professional Labour Force in Industry 1970
785 Survey of Fixed Capital Stock in Industry 1.1. 1982
799 Survey of Research and Development in Industry

1980/81 1984/85

909 Industry and Crafts Survey 1982  Part II 
Products and Materials

928 Industry and Crafts Survey 1990

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965:
13 publications appeared

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production and Employment Indexes

(1960(

ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONSAND 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 orws. 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 exportsof energy
or marine bunkers are recorded with a minus sign,
to indicate that the amount stated is subtracted from
the total energy requirement of the economy. 'Marine
bunkers" include data on both Israeli and foreign ships.
In row 6, change in stocks is recorded with a plus sign
in case of a decrease, since a decrease in stocks is

the source of the various uses.

Rows 7 through 10 point also to energy losses
resulting from conversion, such as the conversion of
residual fuel oil or of coal to electricity, or the conversion
of crude oil to various products, such as gasoline or
distillate fuel oil. Hence, in these rows a negative datum
indicates an "excessive" use of energy by "petroleum
refineries"  it indicates losses in the production of
petroleum products, whereas in the "coal" column a
negative datum indicates use of coal. On the other
hand, a positive datum, such as in row 7  "electricity",
shows the value of electricity production in T.O.E.

Row 11 represents the use of energy within the
economy, other than use. by energy producers (such
as the refineries or the Israel Electric Corporation). The
rows that follow it point to the economic branches which
used energy, by type of energy used.

Unit. The common unit of measurement employed
is the ton oil equivalent (T.O.E.) which equals 107
kilocalories. Conversion into this unit was based on the
net caloric value of each energy product.

Data on use of electricity are presented according
to electrical energy generated by power plants and
consumed by industrial establishments, i.e., electrical
power output has been translated into T.O.E.
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Other income includes profit from shares, sale of
property, building and equipment rentals, etc. in a
few cases, this item includes income from hiring out
of property, machinery and equipment, income from
building work, commission royalties, sale of knowhow,
management fees.

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.

METHODSOFCOMPUTATION AND
ESTIMATION

Indices 01 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.

The Sample. From 1990 on, a new series is given
based on a new sample of industrial establishments.
The new series is based on average 1989 = 100. More
details were published in Monthly Bulletin of Statistics
Supplement, no. 12, 1990.

The diamond branch is not included in the new
series.

The sample for the indices includes all
establishments with 75 or more employed persons.
The rest of the establishments were divided into 2
size strata, according to the number of employed
persons, in each branch, with sampling fractions from
1/2 to 1/40, where the strata with larger establishments
were generally allotted a higher sampling fraction. The
establishments included in the sample employed 70^,
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.

Indexofindustrial 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 appeared in the Monthly Bulletin
of Statistics Supplement, No. 12, 1990.

The changes occurring in the indicators of sub
branches are weighted according to their value added
in the branch. The indices for the main branches and for
the total industry are weighted according to the value
added of the subbranches in the main branch and in

the total. The source of weights for the subbranches
and main branches is the gross value added according
ot factor cost, as obtained from summaires of the 1987
Survey of Industry and Crafts, adjusted for the base
year of the indices  1989.

Indicesof industrial production for 1990 and onward
on the new base average 1989 = 100, were computed
according to new weights and updated indicators.

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., actualwork
days and hours of paid absence).

Since 1989, the index of paid hourly wages per
employee has been computed as a continuation of
the "index of nominal daily wages per employee". (See
explanation in Monthly Bulletin of Statistics: no. 1 _
1990, Chapter M Industry).

The data on revenue and wages in the industry
for 19831991 were presented at uniform prices of
each year, according to the respective Consumer Price
Index (of each year).

Surveys of industry and crafts (Tables 14.810
are sample surveys. In 1990 a new sample of
establishments was drawn which is used as a sample
of industrial indices and as a sample in the industrial
survey. The sample of the survey covers about 2,000
establishments with 5 employed persons or more
on average during four representative months of the
surveyed year (February, May, August and November).

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 year (after adjusting for different periods as
explained above), wereadjusted 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 ot the Industry and Crafts
Survey 1988, no. 898 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).

Structure ofLabour Force in Industry(Table 14.12)
The sample of the survey is as the sample of the

Industry and Crafts survey. The results relate to the
beginning of 1989.

SOURCES
Data in Tables 14.17, are obtained within the

framework of indices of industry and are based on
monthly reports from establishments included in the
sample (see above). Some data required for calculation
of the Industrial Production Index are obtained from
other sources (see above). The data presented in
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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 14.811 relate to establishments
employing 5 or more persons.

Data on production of industrial products (Table
14.13) 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 (the most
recent ו 989(, according to the Standard Classification
of 197042.

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
industiral 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 pay
rolls 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 14.8 and 14.10, qibbuz
members are considered as employees, and 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 calendaryears since January 1987, previously
they referred to budget years (AprilMarch).

Manhours worked include also overtime work, but
do not include days of paid absence (e.g. holidays,
sick leave etc.) nor the working hours 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

INDUSTRY
living, professional, seniority and family allowances
)excl. employees' children allowance) and bus
fare, premiums, bonuses and payment on overtime,
absence (leave, sickness, festivals), convalescence,
professional literature and '13th month" salary,
maintenance of vehicle (incl. allocations for the
employer's vehicle used by employee), telephone,
clothing, lodging (on which only income tax is due),
and payments in kind (e.g., meals, presents, housing,
etc.).

As of July 1982 through April 1983, the 'Peace for
Galilee' loan has been included.

Other labour expenses are expenses connected
with engaging employees, which do not appear on
payrolls, e.g., national insurance and other insurance
funds, Mivtahim, pension and severance pay, training
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 establishment with the establishment's materials by
others, as well as maintenance and repair works on
equipment and buildings performed by others. Data
were calculated as the difference between the above
expenditure and the change in the value of material
stock during the year.

Revenue includes: value of the products sold and
the value of the goods given to the workers from
the products of the establishment; income from work
)including repairs) performed for other establishments
or persons with their materials (not including the value
of the materials belonging to the establishment ordering
the work); the value of the products manufactured by
the establishment for its ח'^0 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 145 for the years 1976 and
after include V.A.T.

Gross output is defined as total revenue of the
establishments with addition of value of change in stock
of finished and unfinished products, at factor cost.

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/ndusrfy (Table 14.11).
Data were computed at factor cost  excluding taxes
and including subsidies and export incentives.

42 Technical Series No. 46, 1986.
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Compensations and other receipts of the branch
include all transfers to the branch (excluding subsides
to production units) such as: nature damages,
heat and frost damages, drought compensations,
compensations according to the Galilee Law (poultry) 
only the part transferred to the branch for not producing
poultry, compensations for reducing water allotment
paid for 1991 and other suppotrs in the agricultural
branch.

income originating in agriculture is the income
of ■primary" agricultural factors (labour and capital
employed in agriculture). Income is estimated as the
value of agricultural produce (with the addition of
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.

SOURCESAND METHOD OF
COMPUTATION

New plantations and afforestation. Data on
investments in afforestation are obtained from the Land
Development Authority, while dataon 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 repotrsof 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 (see 'Capital stock'
above).

Wages are based mainly on wage series as
obtained from the summaries of employers' reports
to the National Insurance Institute (see Chapter XII

 Labour and Wages). To this an estimate is added
for the workers who are not paid through the Wages
Administration of the Employment Services.

Indices. Changes in quantity and price of the
various components of the agricultural account (Table
13.20) and of the inputs (Table 13.21) 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 10 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 deirved from Table 13.20 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.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
8, 19 Census of Agriculture 1949/50
48* National Income Originating in Agriculture

1952 1954(2 volumes)
108 Census of Vegetables' Areas 1959/60
165 National Income Originating in Israel's

Agriculture (Input, output and added value)
19521963

284 Citrus Sector Account 1 962/63  1 967/68
316 Citrus in Israel 1969
326, 327 Agriculture in Israel 1948/491968/69,

Statistical Series

CENSUSOFAGRICULTURE 1971
7 publications appeared

AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981

1 Agricultural Branches  Detailed data on Crops,
Livestock and Population, by Region and Type of

Locality

2 The Village in Israel

TECHNICAL SERIES

21 Agricultural Statistics In Israel (1964)
35 Citrus Crop Forecast in Israel  Methodology"*

58 Input and Output Price Indices in the Agricultural
Branch
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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 organizationsof the Ministry of Agriculture.

The poultry inventory is based mainly on hatching
out data and on consultation with the Ministry of

Agriculture.
Agricultural machinery. (13.13) 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 01 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
quantityof feeding,

PRODUCTION AND VALUE
(Tables 13.1419)

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.

D/sposa/ (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.

Exports: fresh agricultural produce destined for
exports and not necessarily identical with the exported
produce in the surveyed period  as of 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.

SOURCESAND 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 (quantity
multiplied by price) is an estimate adjusted to the
average general price level of each year: the value of
each product in the month of marketing is adjusted to
the average of the year according to the Consumer
Price Index.

Production value at previousyear prices is obtained
by summing up the result of the multiplication of each
item by its price in the previous year. Thisvalue is used
in calculating the quantities change in the series (see
indices" below).

Slaughtering of livestock in slaughterhouses. Data
are obtained from the Veterinary Service in the Ministry
of Agriculture and are based on returns made monthly
by all slaughterhouses on the number of livestock
slaughtered. The returns specify the type, sex and
weight group of each head slaughtered. In order to
estimate the live weight slaughtered, the CBS multiplies
the number of heads slaughtered in each weight group
by the average weight of animals in the group.

The reports include neither livestock that were
bred in Israel and slaughtered in Judea, Samaria
and the Gaza Area nor slaughtering outside the
slaughterhouses that is supervised by the veterinary
services.

ACCOUNTS OF THE
AGRICULTURE BRANCH

(Tables 13.2021)

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 impotrs (the purchased
input), the intermediate produce and the depreciation
in renewal prices.
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AGRICULTURE

This chapter presents annual dataof the agriculture
in Israel (including Jewish localities in Judea, Samaria
and the Gaza area). Annual data of the nonJewish
agriculture in Judea, Samaria and the Gaza area are
presented separatly in Chapter 27.

The agriculturebranch 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.

MEANS OF PRODUCTION

CROP AREAS (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 crops were grown on the same
plot (even of the same type) the area was registered
twice.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
Data on cultivated areas and on crop areas are

obtained by annual censuses 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.

OTHER 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: fruit plantations, livestock,
agricultural machinery and equipment, structures,
irirgation network hothouses, fish ponds and drainage.
Since 1970, land reclamation has been included. In
the table it is presented since 1987. Not included are
land, 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.

SOURCESAND METHODS OF COMPUTATION

Capital stock\s computedby 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.

Part of gross capital formation is obtained from
estimates of capital formation for the national accounts
(agricultural equipment and machinery, agricultural
buildings, hothouses, irrigation network and land
reclamation); see introduction to chapter 6 'NATIONAL
ACCOUNTS'  DEFINITIONS.

Another part is estimated as follows:

Livestock. Data on (fixed) value are obtained by
multiplying the roster of livestock with a lifespan
exceeding one year at the beginning of each year by
the respective price of each unit in 1968 (See also
below).

Fruit plantations. The data of the value of capital
formation in new plantations according to strain are
obtained by a normative computation of the value
of expenditure on cultivation (expenditure per dunam
multiplied by the number of dunams according to the
age of the plantation till fruit bearing). The area of
new plantations is obtained from the annual census of
agriculture and from the Ministry of Agriculture.

Fish ponds. Data on the value of capital formation
in fish ponds are obtained each year by a normative
computation of the expenditure  the additional area (in
dunams) multiplied by the expenditure on digging out
one dunam of a pond.

Since 1972/73, the cattle, sheep and goat
inventories have been based mainly on the findings
of the above mentioned annual census on the area
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STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS
Strikes and lockouts: temporary workstoppage

by any group of employees (or employers) caused
by labour dispute connected with employeeemployer
relations.

Strikers and lockedout persons: persons taking
patr in a strike, where a striker or a lockedout person
striking for more than once is counted according to the
number of his strikes.

Lost labour days: labour days on which employees
directly involved in the strike did not work. In the case
of a strike shorter than a complete labour day, lost work
days were calculated on the basis of the total work
hours lost divided by 8.

From 1972 on, strikes in which less than 10 work
days were lost were excluded from total strikes.

Slowdowns: temporary interference with normal
work process, due to labour disputes in connection
with employerworker relations.

Numberof participants in slowdowns: The number
of workers involved in slowdowns, a person involved
in a slowdown more than once being counted as the
number of slowdowns in which he is involved.

Information on slowdowns has been collected
since 1972.

SOURCES
Till 1965 data were based on reports submitted to

the Research Department of the Histadrut's executive

committee by the workers' councils. These reports
referred to work stoppages directly caused by work
disputes between employees and employers.

Since 1966, data have been collected from the
enterprises where strikes or lockouts occurred. These
served as the basis of strike data. Missing data
on strikes were completed with data available at
the Economic and Social Research Institute of the
Histadrut. The data were published in cooperation with
the above Institute.

As of 1971 , data have been compiled by the Labour
Relations Division in the Ministry of Labour and Social
Welfare in collaboration with the Institute for Economic
and Social Research of the Histadrut, with the advisory
cooperation of the Central Bureau of Statistics. This
cooperation was discontinued in 1980.

COST OF LIVING ALLOWANCE
(Table 12.46(

In the period July 1957  January 1975, the
cost of living allowance was calculated in relation
to 1basic salary", which was defined as the salary
a worker received at the end of 1956. As of July
1975, the allowance is calculated according to a new
formula 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(.
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)weight), which was computed as the quotient of the
total population in a given group according to selected
demographic characteristics and the number of
persons investigated in the Income Survey (employees
and others) according to the same characteristics.
This inflating factor also allows ofr the fallout between
the Income and the Labour Force Survey. This fallout
consists of:
a. all cases not interrogated on their income because

of absence during the enumerator's visit or refusal
to fill out the questionnaire;

b. all cases (questionnaires) where any details on
income or labour input were absent or unknown.
The extent of fallout for the abovesaid reasons
amounts to about W/oof the persons.

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker is any person who registered at the

labour exchange at leastonce a month for employment.
Work seekers claiming income support. A person

not entitled to unemployment insurance (because he
did not complete the qualifying period or because he
used all his rights) and applied in the last month ot the
labour exchange for work or for a proof, according to
the Law of Income Support enacted on 1.1.1982.

An unemployed person is a person for whom at
least one unemploymentday was registered during the
month.

Daily average of unemployed is calculated by
dividing the total number of unemployment days in the
month by the number of possible workdays of that
month.

Monthly average of unemployment days per
unemployed persons is computed by dividing the
total unemployment days in a month by the number of
registered unemployed of that month.

Persons who registered for work at least once a
year are defined as "registered".

Referrals to employment vacancies by means of a
letter, means the sending of a worker to a place of
work following the request of an employer. As of 1978,
referrals to counsellors are also included.

Application for workers: application of employers to
Labour Exchanges for workers.

Unfulfilled applications: applications during the
month for workers which could not be supplied by the
Labour Exchanges during that month.

Unemployment proofs are issued on the number
of unemployment days of a workseeker in the month
preceding the surveyed month, for the sake of receiving
unemployment relief. The data do not include persons
participating in professional training courses.

Workseekers not referred: work seekers who were
not referred even once during the month.

SOURCES
Data on registered unemployment since 1949 are

based on registration for work at labour exchanges

affiliated to the Labour Centre and at labour exchanges
in minorities' localities.

Since January 1954, data include also registration
of nonJews at Labour Exchanges which are under
the direct supervision of the Ministry of Labour. Since
1959, the Labour Exchanges have not registered
the handicapped (who work 5 hours a day), who
worked only 5 days a week. Since 1961, the number
of workseekers who applied to Labour Exchanges,
but were not registered as unemployed, were also
included.

In Apirl 1959 Labour Exchanges became
governmental authoritiesunder the Employment Service
of the Ministry of Labour. Data on adult workseekers
do not include registration at exchanges of students,
graduates, seamen and charwomen. Data on youth
labour exchanges (for ages 1417) are given in a
separate table.

Since October 1967, data include East Jerusalem.
In January 1973, the Unemployment Insurance

Law came into force and consequently, registration
procedures in the Employment Services were changed.
The new procedures affected mainly the series of
daily average unemployment and the distribution of
workseekers according ot unemployment days. For
workseekers with no place of work, one unemployment
day or more is now being registered; hence, the
increase in the daily average of unemployed.

During the first months of 1974, the system of
applications was fed into the computer, and therefore
registration was more accurate. Hence, one should
be cautious in comparing data on "requests" and
"unfulfilled requests" with data for previous years.

As of January, 1983, workseekers in exchanges
for household help have been included in adult labour
exchanges.

In some months of 1984, 1985 and 1986, work
seekers claiming income suppotr were not registered;
consequently, one should be cautious in comparing
data with previous years.

In July and August 1990, the registration of
unemployment at the labour exchanges of the
Employment Service was thrown into disorder because
of strikes; consequently, these months were not
included in the computation of the annual average of
1990.

In the December data which reached the Bureau,
the data of some labour exchanges are missing, and
December data were not included. Consequently, the
average of 1990 covers only nine months.

In the Employment Center for Academicians, the
annual average includes only tenmonths without July
and August.

Unemployment proofs are 12 months averages;
in July and August, proofs were granted upon the
workseekers' declaration.

The Employment Service has not provided the usual
processings or registered unemployment for the adult
and youth labour exchanges since 1991.
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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.

METHODS OF COMPUTATIONAND
ESTIMATION

The series has been conducted and published
since 1961; the sample on which data are based was
renewed a few times, as follows: in 1965, the sample
was replaced and the base was January 1965 = 100; in
1968, the sample was replaced and the base was 1968
= 100; in 1978, the sample was replaced and the base
was 1978 = 100. In 1987, the sample was renewed and
the base was 1986 = 10040; and finally, in 1990, the
sample was replaced and the base was 1989 = 10041.

In these periods, some more updatings and
innovations were made without changing the base of
the indices (cf. previous Abstracts), except the change
of the base in 1986, the new base having been average
1986 = 10041.

The frame. The sampling frame is based on the
employer cardfile of the National Insurance Institute
updated to August 1989. To this cardfile were added
other establishments from samples kept in the Bureau
and from other sources.

The sample includes about 9,100 active
establishments which cover about 68 percent of
the employee posts in the population.

Sampling method. The population was divided into
sampling strata, each stratum being characterized by
major economic branch and size of establishment. In
each sizegroup of the economic branch, there is a
different probability of selection.

In each branch, establishments engaging 75
employees or more were included with certainty
(i.e., such an establishment represents itself only).

The sample is updated by exclusion of
establishments which ceased operating and inclusion
of a sample of newly opened establishments.

As from 1990, the frame of establishments is being
rechecked each year, in order to adapt it to the
recent developments in the economy. The size of the
establishments in the current year is compared to
its size when it was given the sampling probability.
Those that have increased considerably and their
representation becomes irrelevant, are resampled at a
greater probability.

Consequently establishments from the frame are
added to the sample and the probability of those
that had been in the sample was increased. The final
estimates of each year are computed after updating
the sample as above.

Computation of the new base. The new base
is average 1989 = 100.0. The 1989 sample was

processed twice: once according to the old sample
data and once according to the new. Data for 1990
can be compared with data for previous years only by
means of chained indices. The chaining must be done
by multiplying each variable of 1990 by the average
index for 1989 of the said variable and dividing it by
100.

SOURCES
The statistics on wages and employment are based

mainly on monthly processing of employers' reports,
according ot the law, on employees and wages on
forms 102 and 612 (for foreign workers) to the National
Insurance Institute and partly on other administrative
sources (such as the Labour Exchanges,, the Israel
Local Authorities Data Processing Centre, the Office
Mechanization Center, the Defence Forces etc.)

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

The Income Surveys, which have been conducted
currently since 1967 within the frame of the Labour
Force Surveys, supply data on income from wages and
salaries of employed persons aged fourteen and over.

DATA PRESENTED
Most data in Table 12.36 are presented, for the

purpose of a relative comparison of the wages per hour
of urban employees in the various economic branches
and occupations.

The population, to which the data in Table 12.36
relate, comprises employed persons in towns and
urban localities, who had such income during the three
months preceding the enumerator's visit.

Details on the methods of data collecting and the
pattern of the sample are presented in the introduction
to Chapter 11  Living Conditions.

The data of the Income Surveys have
been combined with demographic and economic
characteristics obtained from the Labour Force Surveys
on those employed persons.

The processing unit of Table 12.36 in this chapter
differs from that in Chapter 11. Whereas the unit in
Chapter 11 is the household of an employee, data in
this chapter relate to the individual who was engaged
as an employee.

DEFINITONS
Gross income from wages and salary is the money

income before deduction of taxes, loans, etc., from all
places of employment where the individual investigated
had worked during the twelve months preceding the
enumerator's visit. Income includes all payments, such
as thirteenth month salary, overtime, premiums e.a.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all the employees were obtained

by multiplying the survey data by an inflating factor

40 Detailed explanations see in Special Series no. 559 and Monthly Bulletin of Statistics  SupplementNo. 1. 1 984.
41 Detailed explanations on the change and on the new sample cf. ibid no. 9, 1987 and no. 2, 1991 .
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740. It can be assumed with 951(> confidence that the
value which would have been obtained in a census
would be between 8,520 and 1 ו ,480.

The sampling errors in the following table are
■appropriate for estimates from 1988 and after. For
years before 1988, they tend to overestimate the
sampling error, the degree of discrepancy increasing
the further the year is from 1988.

at
Sampling errorEstimate

2401,000
3402,000
4103,000
5305,000
6808,000
75010,000

1,07020,000
1,30030,000
1.68050,000
2,11080,000
2,360100,000
3,280200,000
3,960300,000
4,950500,000
5,940800,000
6,4001 .000,000
6,8501 .300,000
7,0601 ,600.000
7,0901 ,800.000

SUBJECTS INVESTIGATED

The survey questionnaires include questions on
employment and unemployment, detailed by weekly
work hours, place and type of work, status at work,
etc., as well as on some demographic and social
characteristics of the population (see income. below).

In various surveys. questions on special social
and economic subjects were added to the usual
questions of the Labour Force Surveys, e.g.. a survey
on victimization. a survey on housing conditions, etc.

SURVEY ON MUL TIPLE JOBHOLDING
Data on multiple jobholding were published in

Abstract no. 42 1991. p. 358.

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 version of the old one.

In order to compare data for 1978 and previous
years. the estimate according to the old questionnaire
should be used.

Data of 1979 can be compared with 1978 data
according to the new questionnaire. (For detailed

explanations see Labour Force Survey 1978, Special
Series, no. 653).

EMPLOYMENT AND WAGES
FROM NATIONAL INSURANCE

DATA AND OTHER ADMINISTRA
TIVE SOURCES

DEFINITIONS
The investigation unit is an establishment, which

engages at least one employee. An establishment is
also a department of a firm for which the National
Insurance Institute conducts a separate file.

Employee posts: the number of employees
)permanent and temporary), on the paylist of
establishments or institutions, who worked (or were
on paid absence due to illness, vacation, army
reserve duty, etc.) in the surveyed month one day at
least. Employees on the paylists of more than one
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 grosswages
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
is calculated by dividing the index of total wages
at current prices by the consumer price index of
the respective month. Annual estimates. quarterly
estimates and so on are the arithmetical 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 is
calculated by dividing the index of total wages at
current prices by the Consumer Price Index of the
surveyed month.

The investigated population includes all
establishments that engage one employee or more, co
operative members, civilian employees in the army and
workers from Judea and Samaria, the Gaza Area and
Southern Lebanon, who receive their wages through
the Employment Service. Foreign workers employed in

Israeli establishments are also included. The distribution
according to economic branch of workers from Judea,
Samaria. the Gaza Area and Southern Lebanon is
based on monthly reports and on family surveys (see
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2( of Israel aged 15 and over, the Jewish residents
of Judea, Samaria and the Gaza Area, as well as
potential immigrants and permanent residents who stay
abroad less than one year. Not included are tourists
and temporary residents, unless they stayed in Israel
more than one year uninterruptedly. As of 1968, the
population of East Jerusalem has been included and
as of 1982  the nonJews of the Golan SubDistrict.

The frame. In order to draw the sample, two types
of frame are used: (a) A frame of localities, and (b) A
frame within the localities. The frame of localities is the
list given in the List of Localities, Their Population and
Codes which appears regularly in the Technical Series.
In urban localities and in some rural localities, the
frames are the lists of dwellings in the municipal tax file.
In other localities, except qibbuzim and in immigrant
absorption centers, lists of households are sampled. In
qibbuzim, the frame is the list of persons aged 15, and
over and in student dormitories  dwelling units.

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 quatrers.

Detailed explanations were published in the
introduction to Special Publication No. 940.

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, whichis the
determinant week for that family. The enumeration was
carried out continuously every week during all three
months of the survey.

Enumeration difficulties in East Jerusalem. Since
the end of 1987, because of the disturbances in Judea,
Samaria, the Gaza Area and East Jerusalem, the
Labour Force Survey enumerators could not investigate
the families included in the sample in East Jerusalem
as planned. Only households that could be reached by
phone were enumerated. Consequently, one should be
cautious when using data on nonJews in Jerusalem.

METHODSOF PROCESSING AND ESTIMATION
The mateiral collected in the survey is checked,

edited, coded, punched and undergoes logic editing.
Following these procedures, estimates are calculated
from each quarterly sample, as explained below.
The annual estimates presented in the tables of this
publication are averages of the four quarterly estimates.

In order to obtain the estimates for the survey
population, the data obtained from the sample has to
be inflated' by means of suitable inflating coefficients
for each of the respondents. For this purpose, the
population is divided into 'inflating groups', defined by
age x sex x locality group.

Starting from the third quarter of 1990, Jewish
immigrants (1991 and after) were divided into separate
inflating groups (age x sex).

The locality group used for inflation are as follows:
1. Jews (excluding immigrants)

A. Urban localities: Jerusalem (town); Tel Aviv
 Yafo (town); Haifa (town); Northern district;
Haifa district; Sharon and Petah Tiqwa sub
districts; Ramla and Rehovot subdistricts; Tel
Aviv district; development localities in the
Southern and Jerusalem districts; Southern
and Jerusalem districts (excluding development
localities), and Jewish urban localities in Judea,
Samaria and the Gaza Area.

B. Rural localities: qibbuzim moshavim and
collective moshavim; other localities.

2. NonJews
A. Urban localities: East Jerusalem; localities with

2,0009,999 residents; localities with 10,000 or
more residents.

b. Rural localities: Bedouin in the South, living
outside Bedouin localities; other localities.

The age groups are: 1517, 1824, 2534, 3544,
4554, 5564, 65+. In the Jewish urban localities
the group of 5564 is split into two groups, 5559,
6064 and the group 65+ is split into 6569, 70+.
The inflating coefficients are then derived as follows:
(1) The population estimate is calculated for each

inflating group.
(2) This is divided by the corresponding number of

cases in the sample.
To make up for the changes in the size of the

population in localities, the type of locality was also
updated between censuses. Thus, beginning with
JanuaryMarch 1990 data, localities were classified
according to the estimates of their population at
end 1988. This alteration must be borne in mind
when considering data by type of locality with years
preceding 199039.

RELIABILITYOF DATA
Data being for the population as a whole and

calculated on the basis of a sample survey, they are
prone to errors of two types:

1. Sampling errors
2. Nonsampling errors
Whereas sampling errors can be calculated on the

basis of survey data nonsampling errors are difficult or
even impossible to estimate.

The presented estimates, being based on samples,
are liable to deviate from the 'census value', i.e.,
from data which would have been obtained from a
full census. This census value is in a certain range
(called the confidence interval) around the estimate
(x) obtained in the survey. The size of this range is
measured in terms of sampling errors (yn> and depends
on the required level of confidence.

With a 67o/o confidence interval, it can be assumed
that the 'census value' is in a range (xyx); with a gS'Si
confidence interval, the census value would be in the
range (x+2cs!■, x2o8). For example: when the estimate
is 10,000 persons, the approximate sampling error is

39 Ct. Labour Force Survey 1990. Special Publication no. 912.
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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. Employedare persons who worked at least one hour

at any work, for pay, profit, or other remuneration,
during the determinant week; allworkers in qibbuzim
(whether in services or other branches); family
members who worked without pay 15 hours or
more per week, persons in institutions who worked
15 hours or more a week and persons who were
temporarily absent from their usual work and did
not seek other work. The 'Employed' group consists
of three subgroups:
1. Fulllime 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. Temporarilyabsent from work duirng the survey
week, due to illness, vacation, army reserveduty,
labour dispute, inclement weather, temporary
stoppage of work (up to 30 days), or other
reason.

b. Unemployed: persons who did not workat all during
the determinant week (even for a single hour), and
actively sought work during thatweekby 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.
Nol 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 the worker performs 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 occupational
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
payment or any other kind of remuneration, or a
partner in a business employing others or a farm
owner employing paid farm hands.
Selfemployed: persons working in their own
business or farm, who do not employ others in
return for payment.
Members of cooperatives:members of cooperatives
or cooperative societies who participate in the
financial profits, including members of collective
moshavim.
Members of qibbuzim: persons who worked
in qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership, relatives of
members who live inQibbuzim, and training groups.
Unpaid family members: persons who worked 15
or more hours in the determinant week in the family
business, without payment.

SOURCES
The Central Bureau of Statistics has carried out

Labour Force Surveys since 1954. A single labour
force survey was conducted in each of the years 1954
through 1956. In 1957 two surveys were carried out
and since 1968 four surveys have been conducted
each year. Execution of quarterly surveys has made
it possible to calculate the average annual level of
employement, the composition of the nation's labour
force, and to obtain some indication of the seasonality
during the year.

Detailed results of the surveys and more detailed
definitions and explanations can be found in the
publications dealing with the current labour force
surveys.

The sample population includes the de jure
population (see definition in the introduction of Chapter
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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 01 the
sample, have been asked, not only about the number
of hours for which they employed a domestic help or
nurse, but also if they usually employ one, but in the

previous week did not do so and if they employ one,
but the number of hours worked is not known. These
categories were previously included with not known if

domestic help or nurse employed. The 1978 data are
therefore shown according to both questionnaires.

A family employing domestic help is any family
which employed a paid household help or nurse in the
determinant week.

For more explanations and sources of data  see
'Housing' above.
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item'wheat'' contains wheat used for manufacture of
bread, biscuits, noodles etc., except for quantities
which are a component of another commodity in the
balance sheet. 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 agircultural production (see
definition in the introduction to Chapter13Agriculture).
The production date of winter fruit (bananas, avocado)
in the food balance sheet are according to the
marketing in the balance year.

Exports: exports sent overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from Israel
to Judea, Samaria and the Gaza Area.

Imports: imports from overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from Judea,
Samaria and the Gaza Area to Israel.

Change in 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.

Other supply and waste. In this column, the
quantities were recorded which were used for fodder
and seed, and for industrial processing. 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
'other supply and waste'.' The quantities are those at
the disposal of the consumer, and not those actually
consumed.

HOUSING

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

Number of rooms in the dwelling: all rooms which
are used by the family as living quarters. The following
were not included in the number of rooms: kitchens,
bathrooms, toilets, verandas, rooms used for business
purposes or for work only and rooms let to lodgers. Till
1979, half a room was counted as a room. In January
1980, a full registration of rooms and half rooms was

made, and consequently, 1980 data were processed
twice38.

Beginning with JanuaryMarch 1990, localities are
classified according to population estimates in localities
at end 1988.

Numberofpersonsper room (housing density) was
calculated by dividing the number of persons who live
in the household by the total number of roomsoccupied
by members of the family (household).

Owned dwelling is a dwelling whose legal owner is
a memberof the household which lives in it.

Dwelling with key money. In some of the rented
dwellings (generally apartments coming under the
Tenants' Protection Law), the renter has the right to
receive key money on leaving the dwelling.

Ownership of durable goods. This definition covers
the households which own the commodity as well as
those which permanently use a commodity, though they
do not legally possess it. Thus, ownership of a pirvate
car includes not a car legally owned by a household
member and a car not legally owned by one of the
household members, but permanently at his disposition
for private use, such as an employee using the car of
the enterprise after work hours.

Percentages in Tables 11.2225 are out of all
families in each group.

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 tire
execution of the survey, methods and adjustment of
data with the results of the 1983 Census  see Chapter
12, Labour and Wages.

Estimates in Tables 11.1811.25 are based on
findings of a special investigation of living conditions
which is conducted every few years along with
the Labour Force Survey. About 6,000 households
were investigated in OctoberDecember 1992, which
represent the entire population, except qibbuzim,
institutions and Bedouins.

The investigation unitis the household.

38 Cf. "Housing Density in Israel 1985" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, No. 2, 1987.
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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 familiesby 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
MarginalNumber ofnumber of
weight perstandardpersons in

personpersonshousehold
1.251.251 person
0.752.002 persons
0.652.653 persons
0.553.204 persons
0.553.755 persons
0.504.256 persons
0.504.757 persons
0.455.208 persons
0.405.609 persons

Every additional
0.40person

Net income per standard person: the net household
income is divided by the number of standard persons
in the family.

Gini coefficient: a measure of inequality of a
distribution of income. It ranges from 0 for complete
equality to 1 for maximum inequality.

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 at one place and
having a common budget of expenses. The family or
household head is the oldest working person. Part
of the family's characteristics, e.g., continent of birth,
period of immigration, age and level 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 least one day during
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(.

METHODSOF 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.

SOURCES
The population to which 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'shousehold is defined as ahousehold whose
head is an employee or a cooperative member. The
population in Table 11.7 and in part of Table 11.2 refers
to urban households, of which the family heads did not
work in the year surveyed.

Thesurvey 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

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
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DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Sourcesanduses. 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
differentmethods (see 1Methodof Investigation' below).
Because of increases in pricesduring the survey period,
all data are presented on the base of the average level
of prices in the survey period.

Overall income is the gross money income (see
definitions in "Income Survey1 below) with income in

kind included; i.e., imputed income from use of a
dwelling or of a vehicle as well as the value of goods
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.).

Expenditure on consumption includes all the
expenses of the household, except for compulsory
payments, defence levy, national insurance, savings,
and money transfers to other households.

Deciles: see definition below in the explanations on
income surveys.

Net income per standard person: 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
Junei 986 and May 1987(see"Methodsof Investigation"
below).

Investigation unit is a "household", i.e., a group of
adults and children living most of the week in the same
dwelling and eating at least one 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 theCensus
of Population and Housing 1983 served as the

framework. Details were also taken from a framework
of new building.

METHODSOF INVESTIGATION

The households investigated recorded all their
expenses every day during a fortnight in a 1Daily
Record Ledger1 with the guidance and assistance of
enumerators of the Central Bureau of Statistics who
visited every household about once every 4 days.
In addition. the enumerator obtained details from the
households on their expenses over the last three
months on goods purchased at irregular intervals (and
therefore not always to be properly obtained from the
Daily Record Ledger) e.g., purchase of furniture and
household equipment, expenses on education, etc.
These details were recorded in a special questionnaire
completed at the end of the recording in the ledger.
Data on the household income and savings and on
their characteristics (household size, length of stay in
Israel, education etc.), were also obtained from this
questionnaire.

INCOME SURVEYS

The data presented were obtained from the Surveys
of Income currently conducted since 1965 within the
framework of the Labour Force Survey of the Central
Bureau of Statistics. (See detailed explanations in
Chapter 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 results of the Income Surveys and
also a detailed description of the methods adopted and
the definitions used ח08 be found in publication nos.
884 and 933 of the Special Series (see list below).

DEFINITIONSAND 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.
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of labour services of cooperative members is estimated
at 60X 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.

Assets and durable equipment. The weight of the
companies' property and equipment are determined
according to the percent of depreciation value of the
total expenses on the entire basket during the base
period, and the changes in their prices are currently
estimated according to the prices of new assets and
equipment. The weight of hired assets was set down
according to the percentage of rentals of all the
companies' expenses on the basket during the base
period, and these rentals are measured currently.

SERIES OFPRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient36Base periodPeriod35

10.34737

Average 1969

llll 1978

llll 1970
XXII 1977

Since kill 1978

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES 22*
688 Index of Input Prices inRoadConstruction ו 980/81
837 Family Expenditure Survey 1986/87  Part A: 29

General Summary 31*

TECHNICAL SERIES 58
5' Consumer Price Index ( 1 959)
17* Index of Input Prices in Residential Building (1964) 60

The Wholesale Price Index of Industrial Output for
the Domestic Market (1966)
Consumer Price Index (1968)
Classification of the Family Budget (1969)
Input and Output Price Indices in the Agricultural
Branch (1986)
The Consumer Price Index (1992)

LIVING CONDITIONS

SURVEYOF FAMILY
EXPENDITURE

1986/87

The data on the urban household budget have
been obtained from the Family Expenditure Survey
1986/87, which was carried out by the Central Bureau
of Statistics between June 1986 and May 1987.

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. 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 Chapter 2.

In this survey, data were processed bymethods and
definitions which differ from the previous survey, and
consequently can not be compared with the previous
ones.

35 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
36 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
37 Excl. wages of cooperative members.

Hebrew only.
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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.

The prices of products and services are measured,
both in the output and input indices, at points of
delivery from and to the branch, according to the
branch population as defined above.

SERIES OFPRICE INDICES OFOUTPUT
AND INPUTIN AGRICULTURE

Chaining
coefficient31Base periodPeriod

1. Price index of
agricultural output

Average1976/771986/87
1975/76

2,896Average 1986Since 1987
2. Price index of
input in agriculture

Average1976/771986/87
1975/76

2,909Average 1986Since 1987

PRICE INDEXOF INPUT IN
BUSES32

USES

The index serves for setting down tariffs and
granting of subsidies in the buses branch and as
a current indicator of developments in the branch's
prices.

THE INDEX POPULATION

The present index relates to a basket of inputs
of all bus companies which supply bus 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 1978, did not include enterprises
which are connected with the bus companies as being
their property nor were labour services of cooperative
members included in the basket.

SOURCES OFWEIGHTS

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 thevariousmaterials, goodsand services,
were received in the Survey of the Bus Companies'
Expenses, which investigated the detailed composition
of the expenses of eight bus companies in 1 976/7733.

SAMPLE OFCOMMODITIESANDMETHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures the prices of about 150
materials and services. Prices are those paid by
the bus service branch at those places, where they
usually buy those materials, goods and services, and
according to an arrangement which is customary in
these markets (i.e., including customs, purchase taxes
and other levies(.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services34. The weight of labour services

of employees: drivers, adminsitrative workers, etc..
mechanics, and service workers, were set down
according to the percentage of the bus companies'
expenses on hired labour services of their total
expenses on the index basket. For these purposes,
the following items were defined as labour services:
gross wages, which the employer pays directly to the
workers, and paymentsof the bus companies to various
funds (National Insurance, Mivtahim, etc.). The weight

31 Cf. explanations in GENERAL Updating and Chaining1, above.
32 Detailed descriptions see in Price Index of Input in Buses 1969', Monthly Price Statistics, No. 2. 1971 (Hebrew on|y) As for

updating and consequent changes. cf. ibid., No. 11, 1978.
33 ibid., No. 11, 1978.
34 For details on this item see ibid.
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for updating calculation for determining prices and
subsidies for agricultural produce; for calculating the
value of agricultural production, etc.

THEINDEX 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 to 1975/76), which did not include in
the index population the establishments included in
agricultural services", e.g., packing houses, spraying,
fruit selecting, etc., as well as pelagic fishing.

Since 1976/77, the index covers the entire output
marketed by the agricultural branch to other branches,
as well as that part of intermediate produce, which
passes through the agricultural branch as commercial
transactions at market prices and output destined for
own consumption. The input price index includes all
inputs purchased from other branches as well as that
part of intermediate produce which passed through
the agriculture branch as commercial transactions The
index does not include output of that part of intermediate
produce, for which no commercial transactions can be
proved.

The present indexcovers, 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 agriculture
branch uses;

b. A partial index, which referred to the
marketed output by the agriculture branch
(excl. establishments classified under 'agricultural
services") to other branches and to the inputs that
the agriculture buys from other branches.
As of 1987, only one system is compiled and

published, which refers to the entire produced output
and to the entire input used.

The output index is an annual index and is updated
and published monthly.

Annual indices until 1985/86 were for agricultural
years and since 1986  for calendar years.

WEIGHTS OF INDICES
The weights of the agricultural output and input

price indices must in principle reflect the relative
importance (in thousandths) of the various kinds of
output and input values within the overall value during
the base period.

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 total output, 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, the
principal ones being: 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.

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 1984/85by 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
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SERIESOF THE PRICE INDEX OFINPUTS
INROAD CONSTRUCTION

Chaining
coefficient
to previous
index25

Base periodPeriod

1.542
80.016

I 1966
Average 1972
V1981

I 1966XII 1972
I 1973V 1981
Since VI 1981

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET26

USES OF THE INDEX

The main use of the index is the deduction of series
of industrial output value computed at current prices by
their conversion into seriesof values at constant prices.

THE INDEXPOPULA TION

Industry is defined as all establishments of the
manufacturing■ branches as defined in Standard
IndustrialClassificationofAll 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. Tin
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,
represents the composition of the marketed industrial
output during 1987/88. Data on the value of marketed
output by branches and subbranches, were obtained
form the Survey of Industry and Crafts 1987/88; these
data, with the value of the output of selfemployed,
served as the basis of the weights. In order to compute

the weights, output value data were evaluated at 1988
prices (base period).

SAMPLE OFCOMMODITIES AND METHOD
OFPRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 types of products
and services.

The prices of the various products and services are
collected at a sample of about 800 establishments. The
sample includes most large establishments, which are
important in the output value of the branch, and medium
and smaller establishments, which are representative
of their group.

The prices measured are those received upon the
first transaction, generally at the factory gate. These
are market prices, including purchase tax but not
subsidies.

SERIES OFWHOLESALE PRICES INDICES
OFINDUSTRIAL OUTPUT

Chaining
coefficient
to previous
index27

Base periodPeriod

1.1 3828
6.10529
29.10129

Average 1963
Average 1968
Average 1977
Average 1988

I 1964XII 1968
I 1969XII 1977
I 1978XII 1981
Since I 1989

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH30

USES

The Indices ofOutput and Input Prices inAgriculture
measures the influence of price changes on the
agriculture branch's income from output commodities
it produces and on its expenses on products, materials
and services for input.

The principal uses of the indices is to serve
as deflating value series of indices both of inputs
and outputs in the agriculture branch, i.e., to turn
series that are expressed in current prices to value
series in fixed prices; to check the influence of price
changes in the terms of trade of the agriculture branch;

25
26

27
28
29
30

Cf. explanations in GENERAL  Updating and Chaining■, above.
See methodological details in Technical Series No. 22 (see list below). The changes in the indices following updatings me
presentedinMonWyPirceS/aefefs, Nos. 1, 1969; 1. 1972, 1, 1978.
Cf. explanations in GENERALUpdating and Chaining, above.
Excl. Diamonds. and Printing and Publishing branches.
Excl. the Diamonds' branch.

For details on the index's principles see Technical Series No. 58 (see list below). Changes following the updatings of the indices
were explained in the following publications: for the updating in 1965/66  Price Statistics Monthly no. 1 1967 m !975Z76 _ ibid n0
4, 977; ofr updating the output price index  ibid, no. 1 . 1978; for updating the input and output pricesin 1988 ibid nos ו and
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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 OFTHEPRICE INDEX OF INPUTS
IN RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod21

index22

VII 1950VIII 19501 1964
6.680I 1964II 1964XIM968
1.259Average 1968I 1969IV1975
3.434IV 1975V 1975X 1983
176.512X1983XI 19831 1992
49.091I 1992 .Since II 1992

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION23

STRUCTUREAND 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.

In the previous indices, 4 subindices for the vairous
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 alsobeing
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 INDEXPOPULATION
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(.

SOURCESOF WEIGHTS

The basket of the present Index, whose prices
have been measured since June 1981, is based on
the Survey of Expenditure on Road Construction, which
was conducted in 1980/81 and which investigated
the composition of the inputs in 40 projects whose
construction was completed between January 1975
and December 197824.

SAMPLEOFMATERIALS, SERVICES AND
BUSINESS

The fluctuations in the pricesof 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.

21 The sources are ofrVI I1950  I 1964  an analysis of the composition of inputs in the building through framework and since 1964 
the surveys on building expenses.

22 Cf. explanations in GENERAL  Updating and Chaining, above.
23 Detailed and uptodate explanations of principles and the method of compilation of the index and the description of the new survey

and its main findings can be found in No. 688 of the Special Series (see list below).

24 Cf. ibid.
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THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING18

such as levelling, fencing in or paving of inner
paths.

USESOFTHE 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.

Starting with the updated index in February 1992, a
system of new special subindices is being published
for the following stages in addition to the weight
of the exstant overall basket of residential building:
digging and levelling works, concrete building, sanitary
plumbing and electrical installation, and from November
1992  carpentry, aluminium frames, elevators, mortar,
tile setting, stone masonry, communication and
development.

THE INDEX POPULA TION

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 include single

structures or whole projects which were erected
by conventional methods and the main part of
which (75 percent of the area or more) is destined
for housing. Precast buildings or projects are not
included, nor wooden structures or caravans.

2. The constructors, including both contractors and
subcontractors.

3. The expenses include, in principle, all expenses
of constructors in the building branch, as defined
above, on materials, products and servicesdestined
for residential building which were purchased from
bodies outside the building branch and the prices
of which are measurable.

Not included are:

(a) Expenses of contractors which are characteristic of
those who commission the work, such as taxes and
fees connected with building licenses, marketing
and advertising the sale of apartments, etc.

(b) Expenditure on items for which no reasonable way
of regular measuring of prices was found, e.g.,
interest and commission of banks, entertaining,
gifts, etc.

(c) Expenses on public works, such as construction of
roads and sidewalks to the building site, municipal
sewage, etc. On the other hand, development work
around the building site are included in the index,

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the index, whose prices have been
measured from February 1992, is based on the findings
of a survey of expenditure on construction of residential
buildings conducted in 1990, which investigated the
composition of inputs in about 80 building projects
which were begun in 1986 and completed at the end of
June in 198919.

In order to compute the weights, the survey data
were evaluated at prices of the base period (January
1992= 100.0 points).

SAMPLE OFMATERIALS AND METHOD
OFPRICE COLLECTION

Within the framework of the index, the prices of
about 280 materials and services are measured directly
in a sample of about 250 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 theupdated
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 varipus funds (Construction
Workers' Insurance Fund, etc.). The changes in
the official rates were not always identical with the
changes in the wages which were actually paid by the
contractors; consequently, as of December 1970, the
wages actually paid have been measured20.

Beginning with the most recent updating in February
1992, and along with the enlargement of the index
to subindices according to stages, the measurement
of actual wages was enlarged to cover plumbers,
electricians and equipment operators.

18 Cl. Technical Series No. 17 (Hebrewonly).

19 Details on findings of the survey and the methods of its execution, see in Updating the Index of Input in Residential Buildings',
Monthly Price Statistics, No. 2. 1992: (Hebrew only). As for the findings of the previous survey of 1982. see the same monthly of
November, 1983.

20 See details on changes ibid, No. 3, 1971 (Hebrew only).
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THE CONSUMER PRICE INDEX1

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 of commodities. 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 the production of the
goods has been finished (Table 10.4)12.

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
1986/87 . For computing the weights, the data of
the said survey were evaluated at 1987 prices.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
COLLECTING PRICES

The changes in the price level of all the consumption
items are estimated according to the changes in
consumer prices of about 1,300 commodities and
services. The prices of these items are recorded
monthly in a sample of about 1,700 stores and
businesses in 42 localities. Most prices are recorded
by an enumerator who visits the place of sale. The

prices of some commodities and services, such as
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 all months of the
year.

Housing. The prices of the housing services paid
by the consumer, who is also the owner of that asset,
are assessed in the index by estimating depreciation in
addition to interest on the capital invested.

The changes in the price of the use of dwellings
between the periods are estimated chiefly by the
changes in a sample of newly occupied dwellings.

Until December 1987, the measurement of the
changes in this item included the cost of owner
occupied dwellings and the cost of keymoney
dwellings. As, since January 1980, there has been
no separate measure of keymoney dwellings, so no
measurement of rent of keymoney dwellings has been
included in the Index for this period14.

CONSUMER PRICE INDEX SERIES.15

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod

index16

IX 1951IX 19511 1959
2.753I 1959I 1959XII 1964
1.347Average 1964I 1965XII 1969
1.237Average 1969I 1970XII 1976
4.112Average 1976I 1977XII 1980
8.349Average 1980I 1981 XII 1985
2.2517Average 1985I 1986XII 1987
1.775Average 1987Since I 1988

11 Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index, Technical Series No. 29. (see list below).
12 Cf. 'Principles of theConsumer Price Index Classification, byEconomic Branch', 1964, Monthly Price Statistics, No. 7, 1965.(Hebrew

only(.
ו 3 Details on findings and the methods of its execution see in FamilyExpenditure Survey 1986/87, Special Series No. 837.
14 Details on methods of measuring prices of dwellings, see in Technical Series No. 29 (see list below). As lor changes introducedin

mid 1S70,see MonthlyPrice Statistics.No. 11, 1970; No. 4, 1973; No. 4, 1983; No. 1, 1988(Hebrew only).

15 The principles of the Index since 1959 see in Technical Series No. 5 (see list below). For the alterations and updating of
theConsumer Price Index in January 1962, January 1965, January 1970, January 1977, January 1981, 1985 and January 1988,
seeMonthlyPriceStatistics Nos. 1, 1963; 1, 1965; 1,1970; 1, 1977; 1, 1981; 1, 1986; 1, 1988(Hebrew only).

16 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining', above.
17 In order to chain the 1985 indices to those preceding 1985, they must be multiplied by 100; in order to chain the indices of 1986and

onward with those preceding 1985, they must by multiplied by the respective coefficient multiplied by 100.
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the end of each quatrer year, being the average of the
purchase and sale rates.

The average rates of exchange in Table 9.14 are
based on representative rates published daily by the

Bank of Israel. The source of Special Drawing Rights
(SDR) is the IMF in Washington which appears every
fortnight.

Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL PUBLICATIONS
13 Indices of securities ( 1 963)
27 Returns Detentures (1986, Hebrew only(

PRICES

GENERAL

PURPOSES
The purpose 01 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 overa 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 inprices 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.

is to assure that the index should represent changes of
prices and not of quantity or quality of the commodities.
In output price indices, i.e., the consumer price index
and the wholesale price index of industrial output, the
prices measured include taxes and impositions on the
product, V.A.T. included. In input price indices, the
prices measured include all taxes and impositions,
V.A.T. excluded.

METHOD OF COMPUTATION

The index of change (in points) in the price of
each commodity is computed according to the price of
each as recorded in the various businesses in a given
period (one month, a quarteryear, a year) in relation
to the base period. The general index is obtained
as a weighted average of the price indices of all

commodities whose prices are measured. An average
annual index is obtained as an arithmetical average of
the monthly or quarterly indices, except the agricultural
output price index (see Definitions and Explanations,
Monthly Price Statistics, Hebrew only(.

SAMPLE OFCOMMODITIES 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.

METHODOFCOLLECTING PRICES

The prices of each commodity in each business
are recorded by a fixed and detailed definition of the
commodity according to a set of rules, whose purpose

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.
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Other deposits in Table 9.2 include fixed term
deposits of the public in banking institutions, longterm
linked deposits, negotiable cetrificates 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. (Motrgage
and investment banks and financial institutions are
excluded).

Current accounts 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 average of 12 monthly averages. The
monthly average of current accounts is the average of
the balance of deposits in current accounts at the end
of the previous and the current months.

Debits to current accounts are a sum of all debits to
current accounts during the year.

The rate of annual turnover is calculated according
to the formula:

debits to current accounts
yearly average of current accounts

Credit to the public is free credit plus directed credit
and credit for loans from deposits.

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
patricipation 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 ofbanking 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 patr of total trade in
securities, due to clearing buyingand selling orders by
the banks and the brokers.

The rate of turnover is obtained by dividing the
turnover by the average market value. As data on
market value and turnover are at current prices, patr of
the change in them is a result of changes in rates, and
not of changes in the volume of trade.

INDICES OF SECURITIES
Since January 1977, the Bureau has made an index

of the rate of return relating to all the traded shares
and bonds registered on the stock exchange. This
index measures changes in the rateof return of shares
and bonds, i.e., in addition to rate changes, cash
receipts were also measured  dividends and interest
(including linkage differentials on interest) and receipts
from bonus shares and rights.

The index of the rate of return which includes all
groups (such as shares' branches, types of detentures)
is obtained as a weighted index of indices of individual
securities, the weight of each security being its market
value. The changes in the index from period to period
reflect the changes which occurred between two dates
in the overall return rate of the securities to which it

relates.In Tables 9.11 and9.12 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.) and the 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 up to 1974 and
from 1975 to September 1977 the official exchange
rates, at the end of each quatrer year. Since December
1977, representative exchange rates are presented for
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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 impotrs and expotrs 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 export 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 importers or expotrers or
their agents.

In special cases, data are derived from
administrative summaries made by various institutions
which coordinate the foreign tradeof cetrain commodity
groups.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
498 Israel's Foreign Trade Statistics  General

Summary 1974
787 Impotr Destinations Survey 1982/83

FINANCE

All data in this chapter are presented at current
pirces. 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 be pointed out that not all items are linked to
the Consumer Price Index (some are not linked at all,
some are linked to foreign currency or to another price
index, etc.). Consequently, the percent change which
is quoted in the tables presents no more than a general
notion of changes in value, but not an exact calculation.

FINANCIAL ASSETS

MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF
THE PUBLIC

The public includes households, firms, national
institutions, motrgage 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.

Currentdeposits are demand deposits of the public
(chequeing and nonchequeing accounts) and drafts
payable in Israeli currency.

Time deposits: unindexed deposits for one 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.

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.
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import of currency of legal tender (item 71.18.9000
of the Customs Tariffs);
military equipment and war material (the estimated
value being included in the goods account in the
balance of payments(.

EXPORTS

14. Since March 1982, the date of statistical recording
of exports is the date of the loading of the goods. As
of November 1962 through February 1982, the date of
statistical recording of exports was the date of releasing
the export entries by the customs authorities.
15. "Gross exports' are defined as the gross value of
outflow of goods from Israel whether or not they were
totally or 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 exports of Israel to Judea and
Samaria and the Gaza Area.
16. 'Net total exports' are 'gross expotrs' less returned
expotrs. 'Returned expotrs' are composed of shipments
returned from abroad (without further processing),
which had previously been exported. Unless otherwise
stated, the data for 'expotrs' refer to 'gross expotrs"
i.e., expotrs without deduction of "returned exports".
17. Since a considerable propotrion of agricultural
produce is generally exported 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 data10 on the export
value are obtained after the final settlement of accounts,
which make possible the correction of statistical data.
All figures on expotrs of citrus until 1989, as presented
in this Abstract, have been revised. Minor corrections
may be made in the 1990 figures on expotrs of citrus.

As from the 1991/92 agricultural export season,
the Board of Citrus Marketing having been dissolved,
expotrs have been transferred to other companies.
Consequently, most shipments arrive in Belgium,
where they are bought by various agents and there
is no information of the country of final destination.
It should be noted, that the sale of flowers through
the flower exchange is registered as exports to the
Netherlands and the actual buyer cannot be classified
by country.
18. "Total expotrs" include, i.a.:

personal effects which were exported by emigrants
who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and aircraft
in Israeli seaand air potrs (they have been included
in expotr figures since June 1969(;

an estimated value of presents sent by mail; ships
and aircraft.
Since 1990, sales of unworked diamonds to abroad

are recorded as exports, whereas previously they were
recorded as returnedexports and were subtracted from
impotr data. Data of 1989 were revised accordingly.

This change does not at all affect the data of the
trade deficit.
19. "Total expotrs' do not include:

shipments of motors and patrs of aircraft by local
firms to their branches or representatives abroad;
shipments of goods which were impotred before
but were returned for purposes of exchange,
repairs, etc. These shipments appear under the
heading "Returned Impotrs"; expotrs from bonded
warehouses;
legal tender (#71.18.900 in "Classification of Expotr
Commodities").

INDICES OF VOLUME, PRICES AND VALUE
20. Pirce indices are intended to measure the change
which occurred in the average price of total impotrs,
of total expotrs or of a group of commodities, between
two periods. The price of a single commodity is
determined according to the average unit value of
the expotred or impotred commodity. The definition of
commodities is based on the classification used for
customs tariffs (impotrs) 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, pirce 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
indicesof foreign trade encompasses about 80 percent
of the total impotr or expotr value.The criteria according
to which a commodity is, or is not, included in the
selection of items used in calculating the index are:
a. annual impotr (or expotr) value; b. the definition of
'the commodity" (the extent of its homogeneity); c. the
stability of the trade in this commodity. Once a year,
the selection of items used for calculating the indices
is checked and updated. Indices are calculated on the
base of the previous year's information and are chained
and presented in the publications with average 1980
as their base period.
22.Foreign trade price indicesare calculated according
to the Fisher formula, i.e., as a geometrical average
of the index according to Laspeyres and the index
according to Paasche. This formula is used because of
the differences between the results obtained when the
price indices are calculated according to Laspeyres
and those obtained when these indices are calculated
according to Paasche, since none of these results is
considered to be preferable. The differences stem from

10 See also # 5 above.
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balance of payments definitions by the deduction of
some transactions from foreign trade, such as personal
belongings of diplomats and tourists, trade samples,
movies etc., and also by the deduction of local
expenses from the import value and by the addition
of the value of military imports not released through
customs. After such adjustments, the import value of
goods on f.o.b. base amounted to $16,998 million
in 1991 and $18,316 million in 1992. Expotrs after
adjustment amounted to $12,021 million in 1991 and
$13,282 million in 1992.

CLASSIFICA TIONOF COUNTRIES
6. Country of purchase: The country from which the
invoice for the goods imported to Israel was sent.

Country of destination: The country to which the
invoice for the goods exported 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 impotr.

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
settlement of 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
1991 published in AbstractNo. 43 have been corrected
in this Abstract for all shipments released against
deposit at the time of impotr whose final accounts were
settled during 1992. Impotr figures for 1992 which are
presented in this Abstract, have been corrected for
those shipments which were released against deposit
and which were settled by 31 XII 1992. Deposits paid
in 1992 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 impotrs refer to goods released by the
customs. This total does not include impotred goods
from Judea and Samaria and the Gaza Area.
9. Total net impotrs refer to the flow of commodities
impotred after the deduction of returned impotrs. Unless
otherwise stated, the data for 'impotrs" refer to gross
impotrs, i.e., impotrs without deduction of 'returned
impotrs'.
10. "Returned impotrs" are those shipments returned
abroad without futrher processing after previously
having been impotred to Israel.
11 . Average Payment in Israeli currency per US. Dollar
by the Importer (Table 8.10) refers to all expenses on

impotrs in NIS on delivery from customs (i.e., the c.i.f.
impotr value in NIS plus the taxes imposed on these
impotrs), divided by the c.i.f. value of impotrs in US
dollars. Taxes on impotrs include only those taxes,
which were imposed on the impotrer at the delivery of
the goods from the customs.

Customsduty, compulsorypaymentsandpurchase
fax. The value of taxes, which is included in the total of
payments of the impotrer 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 (Table6.11) 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 impotrs of goods.

The average payment per US dollar by importers
does not include valueadded tax on impotred goods,
nor does it include the 'funds' connected with impotrs
by the government of agricultural raw materials (animal
feed) and various food commodities.

Valueadded tax which has been imposed on
impotrs since 1976 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 3,598 million in
1991, and NIS 4,639 million in 1 992.

The value of imports in USdollars 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.i. imports
was corrected, by adding balances of transpotration
costs by foreign ships. This correction is included in
Table 8.10 and in Table 7.1 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 transpotration 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;
an estimated value 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 of equipment 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;
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FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
1 . The foreign trade data appearingin this chapterdeal
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).

Since 1988, these data have not been published
because of difficulties in collecting them. Since 1988,
data do not include impotred goods from other countries
to Judea, Samaria and the Gaza Area nor exported
goods from these areas directly to other countries.

CLASSIFICATION OFCOMMODITIES
2. The import and export data of Israel are published
according to two commodity classifications: The
Standard International Trade Classification? 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
Council7.
a. In the SITC, commodities are arranged in a form

suitable for economic analysis based upon the
principle of degrees of processing of the product
and according to the original economic branch
of the producer. Beginning with Abstract No. 40,
trade data are published according to the new
classification (Revision III) which was updated by
the U.N., following the new classification prepared
by the Customs Cooperation Council. Revision of
this classification brings it more into line with the
customs classification, while as in the past, enabling
international comparisons.

b. In the classification of the Customs Cooperation
Council, which is used by Israeli Customs for
imports8 and expotrs9, 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 form the pre1988 classification in its detail
and how it relates to products, so that the data for
1988 cannot be compared with data of previous

years. Futrher details on the classification may be
found in the Foreign Trade Statistics Quatrerly, 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 imported 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.

QUANTITY AND VALUEOFCOMMODITIES
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. Imports are valued 0.1.1. (cost, insurance and freight),
including cost of wharfage and potrerage (customs
value). These local costs which were included in the
impotr value amounted to $207 million in 1991 and
$229 million in 1992. 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 1net fo.b.,
i.e., after deduction of all expenses abroad. Data are
lower by the following amounts:
1976$35.0 million
1977 $66.0
1978S41.1
1979 $42.6
1980$41 .3
1981 $61.9
1982$61 .8
1983$71.2
1984 $70.3

1985$75.7 million
1986$ 67.8
1987 $74.7
1988$83.5
1989$61 .5
1990 $75.3
1991 $72.8
1992 $53.6

In the Balance of Payments statistics (see Chapter
7), impotrs of commodities on f.o.b. base are also
given. The value of impotrs and expotrs, as presented
in the balance of payments, was adjusted to the

6 Standard International Trade Classification. Revised III. Statistical Papers series 14, No. 34, United Nations Office, NewYork, 1986.
7 The Harmonized Commodity Description and Coding Sysetm, Customs Cooperation Council, Brussels, June 19s3■

8 KDM, Customs andPurchase Tax Tariff for )9S8(Hebrew only).
9 Export commodities have been classified according to the Harmonized System.

)37(



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
impotrs were also included.

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 the balance of bonds issued by private
bodies and sold to foreigners 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 shotrterm loan is defined as a loan repayable
within one year and a longterm loan  within a period
exceeding one year.

Deposits of foreign banks in local banks include
also loans repayable after more than one year. Due
to the lack of data, it is impossible to classify them
according to date of repayment.

Liabilities of the economy include bonds and shares
which were issued by banks and distributed directly
abroad.

Most data are obtained from the Controller of
Foreign Exchange and the 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 Bank of
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
expotrers.

SOURCES

Data included in the balance of payments statistics
are based on administrative repotrs of various
government offices, and on material received from
those who deal in economic transactions with the rest
of the world. The heterogeneity in repotrs 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 repotr 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
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
153 Israel's National Income and Expenditure

19501962
165 National Income Originating in Israel's Agriculture

19521963
235 Receipts and Expenditure of Local Authorities

1962/631964/65
314 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
875 General Government Expenditure

1980/811987/88
TECHNICAL SERIES
1 Survey of Israel's Economy 1951
2 Income and Expenditure of the Government

1955/561956/57
OTHER PUBLICATIONS

The Public Sector Accounts of Israel 1948/49
1954/55

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 residents of Israel and nonIsraeli
residents of Judea and Samaria, the Gaza Area (and
Sinai till 1982).

The balance of payments report consists of twomain
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 foreignexchange
balances and in monetary gold, and in special drawing
rights of the IMF.

As of 1991, data on exporters' credit to abroad
have been revised. Till then, the amount of this credit
has been estimated according to export funds; since
1991, the scope of credit and the changes in it are
estimated according to the lapse of time between the
actual exporting and the receipt of remuneration. 

Data on trade with Judea, Samaria and the Gaza
Area are estimates that cannot be detailed; see also
'General" in the introduction to Chapter 27.

The data since 1982 appearing here were revised.
Some corrections, expecially of unrequitted transfers,
derive from checks of the sources of informations, i.e.,
banks' reports to the Controller of Foreign Exchange in
the Bank of Israel.

CURRENT ACCOUNT

(Accounts of goods and services and
unrequitted transfers. Items 1.1 and 1.2

intable 7.1)
The first part of this account (item 1) sums up

the receipts and payments connected with the transfer
of ownership of goods and with the rendering of
services. The second part (item 2) sums up transfers
which do not entail any obligations. In the goods item,
values are recorded 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 set off 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).

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.

Part of Israeli tourists' expenses abroad being
financed outside the banking system in Israel, it affects
the size of statistical discrepancies (item 4, Table 7.1(.

In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel
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Economic Activities 1970. More detailed explanations
were published in Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, no. 1, 1992.

SOURCES
The table was compiled according to reports of a

sample of active dealers to the VAT Autorities. In 1991,
the old sample was replaced by a new one, which was
drawn according to economic branches, after checking
and correcting the branch classification of dealers.

REVISED DATA

Data for19871990were revised after the abovesaid
checking the classification and after correcting the
weighting of the price indices.

INPUT OUTPUT

The tables present first data from the InputOutput
tables for 1 988 at currentprices. The previous published
table related to 1982/83.

Detailed explanations of the InputOutput Tables
are given in the Special Publication no. 824.

EXPLANATIONSANDDEFINITIONS
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. Tables6.1819 are transaction
tables, which describes the interbranch transactions
of the Israeli economy and the transaction between
the branches and the final uses in 1988. In these
tables, each branch of the economy is represented
by a row and a column. The sales of the branch
(including competitive impotrs) for various uses (other
branches, consumption etc.) are distributed across the
row, irrespective of the branch in which they were
produced. The corresponding column designates the
purchases of the branch (from other branches and from
imports, payments of wages, etc.) for the production
of the output irrespective of the produced items. 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 tablescorresponds
to the Standard Industrial Classification of All Economic
Activities of the Bureau (1970).

Direct coefficients in Table 6.20 were calculated on
the base of Table 6.18 data. 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.

Table 16.21 presents the inverse matrix. The
coefficients in that table were calculated on the base of
the direct coefficients (excl. competitive imports) and
on the table on production according to the branch of
origine (a table not included in this Abstract), matrixes

having been inversed. The table makes possible to
calculate, directly and indirectly, the necessary outputs
from each economic branch, in order to compile a
basket of final products.

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.

Agirculture. The data are based mainly on the
agricultural statistics of the Bureau (production and
purchase of inputs by the agriculture).

Industry. The main source of data was the Industry
and Crafts Survey, 1988 (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 'Mekorof and from the
Israel Water Commission.

Construction. The estimate of output in this branch
was based on capital formation in construction from
current estimate of the national accounts. The estimate
of the distribution of inputs in this branch was based
on the results of a survey on expenditure on residential
building which serves for the compilation of weights for
the Price Index of Input in Residential Building. Use was
also made of estimates of inputs of subcontractors,
which serve for the compilation of subindices for
digging and levelling, concrete pouirng, building, etc.

In the Transport and Communication branch,
estimates of output and of types of input are based on
reports of the establishments active in the branch.

Trade and Services. Output data and details of
inputs were based on the data in the balance sheets
of establishments in these branches, which were
investigated in the frame of the Survey of Trade and
Services. In some branches, such as financing and
insurance, branch surveys (Insurance in Israel, 1982,
etc.) were used. Detailed explanations appeared in
Monthly Bulletin ofStatistics  Supplement no. 5, 1 993.

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
impotr destination (Import Destination Survey 1988),
and a special investigation for dividing impotrs into
competitive and complementary impotrs.

Final Uses are obtained from detailed data of the
National Accounts and the Foreign Trade Balance of
Payment and Energy Division.
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formation, etc.) and for the Domestic National Product
 according to the chaining of the annual quantitative
changes, which were obtained at prices of vairous
base years. Due to this chaining, the estimates of each
component group of the product do not sum up to the
total expenditure on the gross national product.

Private consumption estimates at fixed prices were
obtained either directly, by using data on quantities
and base year prices, or indirectly, by adjustment of
current values by the corresponding price index.

For public consumption estimates, quantitative
changes in the expenditure on wages were computed
according to the change in the number of workers;
other current expenditures were generally deflated by
the wholesale price index of industrial output, which
was weighted according to characteristic production
branches of the various expenditure items.

The gross capital formation estimate at constant
prices was based on the building cost index and the
equipment price index in Israel and in the principal
countries of import.

Estimates of imports and exports of goods at
constant prices are obtained by multiplying the value of
impotrs or exports in US dollars at constant prices by
the effective rate or exchange in the base yeat. Data
are calculated in US dollars at fixed prices with help
of price indices in dollars which are detailed by main
commodities.

Estimates of imports and exports of services at
constant prices are computed by deflating current
price estimates by price indices detailed by type of
service.

National Income
The total national income is estimated by the

summation of the income (net product) derived from
each of the industrial branches.

In most branches (agriculture, industry, building,
commerce), an estimate of total income accrued is
obtained by deducting the estimate of purchased
inputs from the output estimate. In other branches,
income is measured directly by summing up payments
to production factors, i.e., payments of wages and
salary, interest, rent and lease fees and net profit.

REVISED ESTIMATES
Compared to the data published in the previous

Abstract, the estimates for the years 19801987 were
revised. following receipt of detailed data and updated
statistics. The main revisions were:
1 . The items of general government expenditure were

revised, mainly following receipt of government
financial reports, including those of the National
Institutions for the year 1991 , of the local authorities
for 1989/90 and financial reports of education and
health institutions of 1989/90.

2. The estimate of the price per 1 sq.m. of public
residental building and of construction of non
residental buildings were corrected after checking.
It was found, that the buyers do not always

reimburse some of the Ministry of Housing's
expenses on development and preparation of land
for building and consequently, the balance must be
added to the value of capital formation. The revision
of these items has appeared since 1973, when the
influence of this revision was negligible.

3. The data of capital formation in nonresidential
building for 1990 and 1991 were corrected
according to uptodate figures on capital formation
in installing cables for television broadcasts.

A. Estimates of transfers from abroad have been
revised since 1982, according to additional
information from the banking system.

5. As from 1982, estimates of imports and exports
of goods and services were revised according
to revisions in the Balance of Payments, after
receiving detailed data on expenses of Israelis
abroad, transport, insurance, investment abroad
and computer software services.
Data on magnetic tape, that include about 200

annual and quarterly series of national accounts data
as of 1950, are available by application to The Central
Bureau of Statistics.

Quarterly estimates of expenditure on the Gross
Domestic Porduct appear regularly in the Mon!Wy
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, on health  in Chapter 24,
and on culture, entertainment and spotrs  in Chapter
26

Data on the expenditure of the Government, local
authorities and National Institutions by purpose are
presented in Chapter 20.

AUTHORISED DEALERS AND
REVENUE ACCORDING TO
VALUE ADDED TAX DATA

(Table 6.17(

DEFINITIONS
Authorized dealer is whoever sells products and

assets or supplies services on condition, that he is not
a nonprofit firmor a financial institution. Consequently,
the table does not include banks, insurance companies,
nonprofit institutions and general governmment and
municipal institutions.

Revenue on which VAT is not due is a turnover
of transactions deriving mainly from sale of fruit and
vegetables, supply of services to tourists and exports.

Renevue on which VAT is due is a turnover of
transactions deriving fromn sale of products, supply of
services in the country, from the sale of a company's
fixed assets, including all taxes due on the said
products and services.

Total revenue includes revenue on which VAT is due
and not due. The classification by economic branches
wasmade according to the Standard Classification ofAll
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authorities, national institutions and private ■non
profit institutions. Public and community services,
supplied on commercial basis are included in

personal and other services  physicians and
private hospitals, teachers and private schools, etc.

SOURCESOF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The nationalproductwas 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 to capital, e.g., profits, interest
payments and rents.

Conceptually, the two methods  the 'national
income' and the "national expenditure'  should. after
deduction of net indirect taxes and depreciation, yield
identical results. However, the two estimates show
certain discrepancies, due to the different statistical
series underlying each approach and the different
methods used. The difference appears in the summary
tablesas 'errors andommissions' on the side of national
income.

NationalExpenditure
Private consumption expenditure
As of 1 964, results of the family expenditure surveys,

which cover all urban families, were included in private
consumption data. Data for previous years were
based on survey results which covered only urban
employees' families. Tables present two estimates
for 1964, which was the year of transition. 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 01 the
expenditure on industrial products other than food is
based mainly on the family expenditure survey. on
the current reports on revenue of industrial branches,
on the enterprises' reports on domestic production of
main durable goods (refrigerators, washing machines.
televisions). and on foreign trade statistics.

The estimate of housing services is based on the
increase in the area of residential building and on the
change in the prices of residential services.

A considerable part of the estimates in the item
'other services' is based on the findings from the family
expenditure survey and on extrapolation for which
various indicators are used for the years between
the surveys. Other estimates (like electricity supply.
personnights in hotels. visits to cinema. hospitalization
in profitoriented hospitals) are based on the relevant
quantity and price data.

The estimate of the value of the services of nonprofit
institutions is based on data on compensation of
employees and other current expenditure. These data

are obtained through questionnaires addressed to the
institutions or are based on financial repotrs.

Generalgovernment consumption expenditure
is estimated by the analysis of the accountant general's
reports, and of the budget provisions, using also
complementary data received from the Ministries of
Finance and of Defence. The estimate of the local
authorities and the national institutions' expenditure is
based on data obtained from the analysis of financial
and budget accounts.

Estimates of gross capital formation in fixed assets
are based mainly on the following:
a. Data on 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 on:

a. Data on quantities of stocks of agricultural produce,
fuel and vital products, such as meat and fodder,
held by the government:

b. Data from the industry and crafts surveys on the
value of stocks held by enterprises:

c. The estimate of the change in the stocks Of

diamonds is based on the difference between
exports and imports at constant prices.
The estimate of imports and exports of goods

and services is based on data from the balance of

payments, adjusted to match framework and definitions
of the National Accounts.

Estimatesof the changes in thenumberofemployed
persons, employees and work hours of employed
persons and employees in Israel are generally based
on the findings of the 'Labour Force Survey" in Israel
and in Judea. Samaria and the Gaza Area.

Compensation of employees is obtained by
summing labour costs in all branches, using branch
surveys. e.g.. the Industry Survey. For branches where
no survey was carried out. estimates were made form
administrative reports, such as employers' reports to
the National Insurance Institute or the Comptroller
General's reports.

Compensation of nonemployees (employed
persons who are not employees  employers. self
employed Persons. members of cooperatives and
qibbuzim and unpaid workers in a familyoperated
enterprise) was estimated by multiplying the number of
work hours of nonemployees by the average wage per
hour in the relevant branch.

Constant price estimates for the continuous series
of the product and its components at 1990 prices
(Table 6.1). 'or 19501989. were compiled separately
for each main expenditure item (consumption. capital
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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 included as part of the flows that
originate the surplus/deficit.

Savings after adjustment. The s.avings that ersult
as current surpluses in the national disposable income
accountand in the general governmentcurrent account,
and the surplus of the current transactions with the rest
of the world, are influenced by the method of recording
by which the receipts from transfers for financing the
defence imports may differ from the actual defence
income.

To cancel the impact of these differences, which
cause violent fluctuations in the saving, an adjustment
was made: the savings were computed excluding
expenditure on defence imports financed by transfers
from abroad and excluding transfers from abroad
designated to finance these impotrs.

Financing of gross domestic capital formation.
The gross domestic capital formation is financed by
the allowances ofr consumption of fixed capital, the
net savings and the deficit of the nation on current
transactions with the rest of the world.

Current transfers: transfers of income that are made
from the current income of the payer and added to the
current income of the recipient for such purchases as
consumption. Transfers received from abroad or paid
abroad are converted into NIS at the official exchange
rate.

Capital transfers: transfers which 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 faxes include current impositions by the
government, the National Insurance Institute and local
authorities:
a. On income from wages, from property, from capital

gains, enterpreneurship and from pensions, as well
as impositions on financial assets, on netwealth of

enterprises and on ownership of goods.
b. Payments to the National Insurance Institute  both

by the insured and by the employer.
c. Mandatory payments for Israeli passports, court

fees, etc.
Indirect taxes are taxes imposed on producers

in connection with production, sales, purchases or
use of goods and services; these taxes are recorded
by the producers as current production expenditure.
Examples of indirect taxes are:
a. import taxes: customs duty, purchase tax, value

added tax and tax on travel abroad;
b. tax on domestic production: purchase tax, value

added tax, business licenses, property tax and tax
on labour. The operating surplus of government

enterprises such as the post offices and ports,
as well as that of enterprises owned by local
authoirties, 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 export funds,
which are granted by the government to the producers
under preferred conditions (interest rate lower than that
of the market) for financing current activities.

On the other hand, the subsidy component
embodied in nonrecurrent loans or in loans which
are not given on a regular basis, is not included in this
item. The grant component in these loans is defined as
capital transfers. These and other capital transfers are
not included in the product account and are presented
in Table 6.14 below the line.

Treatment of 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 imports,
includes netV.A.T., i.e., V.A.T. paid less V.A.T. returned.

Treatment of net indirect taxes on imports and
exports. In the production accounts, the imports and
exports are valued using the effective exchange rate.
It means that these flows include net indirect taxes
charged on them. Consequently the domestic product
at market prices does not include net indirect taxes on
impotrs and exports. In the national disposable income,
at market prices, the income from net indirect taxes
on imports and exports are included as an adjustment
flowfrom abroad,

Classificationof product in the national accounts 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 activity.

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. In rented dwellings, receipts from rent
are included in the deduction of current operating
expenses, and in occupier owned dwellings or
dwellings on key money  rent is imputed.

Public and community services. This section of
the Standard Classification comprises all public and
community services, both those supplied by general
government and those supplied on a profit basis. In
the classification of the national product, this section
includes services supplied by government, local
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Final consumption expenditure of households:
expenditure by resident households in Israel ancj
abroad, on goods and services, including durable
goods but excluding dwellings.

Final consumption expenditureofhouseholds in the
domesticmarket. The available detailed statistical data
relate to the combined domestic expenditure of Israeli
residents and overseas residents, on the domestic
market, because of 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 stock.s 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 ofworkinprogress of buildings,
roads and other construction works, is regarded as
gross fixed capital formation and not as increase in
stocks.

The physical change in stocks in the account period
is valued as the difference between the levels of these
stocks at the beginning and the 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; road constructions and other infrastructure;
outlays on the improvement of land and plantations.
Excluded are the outlays of the government on
structures and equipment for military use.

Exports and imports of goods and services: the
value of goods and services that residents of Israel
sold or purchased from the rest of the world. It

includes merchandise, transportation, insurance and
other services. It does not include factor income of
Israelis from abroad and factor payments abroad.
The value of imports of goods is recorded c././.,
i.e., including expenditure on transpotr and insurance
of goods, even if they were purchased from Israeli
producers. Consequently, the value of freight and
insurance services provided by Israeli producers on
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 expotrs of goods and
services includes other revenue components received
by the exporters.

Net factor payments to abroad: income of Israeli
residents from investment abroad, like rent, interest,
dividends and profits from direct investment of
enterprises, earnings of residents working abroad
and other income from work and lease abroad, less
the corresponding factor income payments made to
abroad. These items do not include payments and
receipts of interest of the general government and the
Bank of Israel, which are defined as transfer payments.
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National income is equal to the total factor
income Israeli residents receive from employment,
entrepreneurship and property. It is also equal ot

the gross national product at market prices, after
deducting depreciation and net indirect taxes on
domestic production.

Compensation of employees comprises the direct
payments of wages and salaries to employees and
the employers' contributions to funds on behalf of
their employees, e.g., pensions, provident funds, social
security, parallel tax/ etc.

Operating surplus is the difference between the
net product at factor cost and the compensation of
employees.

Nationaldisposable income at marketprices 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 property 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 pirces and the
private and government consumption expenditure.

Net saving of the general government is the
difference between current receipts and current
expenditures of general government.

The net surplus of the government sector in the
national accounts differs from the overall surplus in the
governmental financial statistics, the main differences
being:
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 _
the National Institutions and nonprofit institutions
financed mainly by the said bodies..

c. Transactions included. In the national accounts,
current saving is computed as current income
less current expenditure. In financial statistics, total
saving is computed as receipts and disbursements
in the current account and in the capital account as
well as granting and repayment of loans.
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.

Surplus on current transactions with the rest of
the world is calculated as the excess of current
receipts over current disbursements in respect of the
transactions of Israel with the rest of the world.

A positive 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



Nuclear household type is defined according to the
marital status of the parents of children up to age 24
if any, in the household. When there are no children
in the household, the household is defined as single
person, couple, other family relationship (such as two

brothers), or nonfamily.
Number of generations: When one of the

grandparents of the children in the household is

also a member of the household, the household
is defined as having three generations. When the
household is composed of a couple(ora single parent)
and their children, the household has two generations.
When there are no children in the household but a
parent and his or her adult child are members of the

household, the household has two generations. When
there are no parentchild relationships in the household,
the household is defined as one generation.

Detailed data and explanations of the survey
methods appeared in Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, no. 4, 1993.

IMMIGRANTS ARRIVED IN 1990/91  DATA
FROM LABOUR FORCE SURVEYS

The source of the data in Tables 5.1315 is the
Labour Force Surveys. Explanations are presented in

the introduction to Chapter 12 Labour and Wages.
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NATIONAL ACCOUNTS

DEFINITIONS
National Accounts for 1980 and onwards were

compiled according to the recommendations of the
Statistical Office of the UN in 19684. The Accounts
for 19501979, which had originally been compiled
according to the previous frame recommended by the
UN (1954) were adjusted to the new definitions.

Gross domestic product at market priced: 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 expotrs 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 Israeli factor incomes received from abroad after
deduction of payments to foreign production factors
operating in Israel.

General government consumption expenditure
includes consumption expenditure by the government,
the National Insurance Institute, local authorities,
national institutions and nonprofit institutions, where
the abovementioned bodies finance the major patr
of their expenditure. Consumption expenditure by
the other nonprofit institutions is included in private
consumption expenditure. The general government
consumption expenditure is equal to the value of
their intermediate consumption of goods and services,
compensation of employees, indirect taxes on wages
and employers' tax and depreciation. 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 patr of their
expenditure is not financed by the government.

4 United Nations: A System of National Accounts, Studies in Methods. Series F, No. 2, New York, 1968.
5 The definition of the product at market prices differs from the U.N. definition in that it excludes net taxes on imports and includes

other revenue components received by the exporters.
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those who returned to Israel in 1989 who had been
abroad for two years or more.

The calculation of rates is based on average
population in each of the periods inwhich 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 1989 the net cumulative
number of residents who departed between 1948 and
1987 and who had been abroad continuously for

two years or more, amounted to about 349,200. (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 charter 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 Chapter77 Commerce
and Hotels, Tables 17.3 ff.
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IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

DEFINITIONSAND SOURCES
See Chapter 4  Migration and Tourism.

METHODS OF COMPUTATION AND

ESTIMATION
As of 1974 the age of immigrants has been

computed according to the date of birth and of
immigration (day, month and year), and the age of the
immigrant on the day of his immigration. Until 1973,
the age was computed by the difference between the
years of bitrh and immigration only.

Table 5.1 includes, in data for 19191948, "illegal
immigrants', immigrants and all touristswho remained in
the country, by year of arrival. Since the establishment
of the State (15.V.1948), data include tourists who
changed their status to immigrants according to
the year in which they changed their status. In
1969, an additional status was created  ■potential
immigrants". Ever since, tourists who changed their
status to immigrants and potential immigrants have
been included according to the year in which they
changed their status (see also Tables 2.2, which

includes also immigrating citizens and 4.1, which
includes only immigrants according to type of visa at
arrival in Israel.).

Data for 19481949 are according to continent and
country of bitrh only.

IMMIGRANT EMPLOYMENT SURVEY
The source of the data in Tables 5.1012 is a

sample survey which was conducted in JanuaryApril
1992. The results describe the situation of immigrants
who arrived in the last quarter of 1990, after a stay in
Israel of 1218 months  about 14 months, on average.
Data are based on a sample of about 1 ,200 family units
of immigrants, which comprise about 3,300 immigrants
aged 15 and over.

This survey is the second in the series of surveys
investigating the immigrants' employment in Israel. The
first survey investigated, in the first three months of
1991, the situation of the immigrants of the first half
of 1990 (JanuaryJune). Detailed data from this survey
were published in the Monthly Bulletin of Statistics
SupplementNo. 9, 1991 and 10,1992.

The sample represents 26,300 households in which
at least one person aged 15 and over arrived from the
USSR in the last quatrer of 1990.

For the definitions of household, household head,
employed and occupation see the Introduction to
Chapter 12 Labour and Wages.
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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, is reported. The details
in the forms serve as the base for compiling the
series on migration movements according to personal
characteristics. The main movement is through the Ben
Gurion Airport.

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".

Movement of 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, and enters Israel to
settle there.

Temporary resident: a foreign national entering
Israel for a stay of over six months for purposes of
temporary work, study, etc.

Departing resident: a permanent resident (see
definition in introduction to Chapter 2) of 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, an immigrating
citizen, a potential immigrant, a temporary resident, nor
a cruise passenger; also included are diplomats.

Cruise passengers: visitors on a cruise or foreign
navy personnel, generally for a day or two, who, inmost
cases, spend their nights on board.

Tourist who changed his status to potential
immigrant or immigrant: a person who entered Israel as
a tourist, and during his stay in the country applied for,
and received, the status of an immigrant or potential
immigrant (see Chapter 5).

EXPLANATIONSAND 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.

From May 1985 till the end of 1988 as well as from
1991 , the tables include residents and tourists in transit
to Sinai (up to 14 days) via the Elat checkpoint (till 1990
 Taba checkpoint).

In 1 989 and 1990, the transit of residents and tourists
through Elat has been included the total movement
in Table 4.1, but not in the detailed tables. Most
border crossings through Elat are recurrent arrivals of
residents and tourists respectively, who departed for
14 day visits to Sinai, according to an arrangement in
force 15X1 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; they differ
also from data in Table 2.2, that include those who
changed their status as well as immigrating citizens.
Moreover, as of 1970, all tables include nonJewish
immigrants but do not include "immigrating citizens";
see definition above.

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 Elat checkpoint in 1989. On the other hand,
the number of 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 of Statistics
 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 Tables 4.45, data are computed for calendar
years whereas in Table 4.6  for 12 consecutive months
or more; hence the difference between the data in
these tables.

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 1989 about 14,200 residents were
added to the number of residentswho had been abroad
for more than two years. This number is obtained as
the difference between those who depatred abroad in
1987 and who did not return by the end of 1989 and
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Vital rates are per 1 ,000 persons of the average
permanent population, unless otherwise stated.

Rates of infant deaths and of stillbirths are per
1.000 livebirths, but till 1979, the infant mortality rates
of the Jewish population were calculated per 1 ,000 live
infants (including infants of immigrants) according to a
monthly life table.

Specificbirth rates. The numberof births for mothers
of a certain age is divided by the average permanent
population of females of that age group. Computations
in this Abstract are based on 5 year age groups: In the
age group up to 19  per 1,000 women aged 1519;
in the age groups of 40 and over (in Tables 3.1619)
fertility was computed per 1 ,000 women aged 4044.

Total fertility represents the average number of
children a woman may bear during her lifetime. This
method is based on the assumption that in any year
each woman would have the same specific fertility
rate as other women in her age group in the year
under consideration. Total fertility rates are obtained
by summing up specific birth rates by age of mother
in the surveyed year. The specific rates having been
calculated for age groups of five years, the sum of the
rates was multiplied by five.

The gross reproduction rate represents the average
number of female offspirng a woman may bear in
her lifetime (regardless of mortality). It is obtained by
multiplying the total fertility rate by 0.485, as females
constitute on average 48.5^, of the total number of
bitrhs.

The net reproduction, which derives from the gross
reproduction rate, takes into account the mortality of
females up to the age of 44 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 mortality rates by age and sex
 mx (the number of deaths at a certain age divided
by the average population of that age). This method
is based on the assumption that the 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:

l(,> = the number of survivors per 1,000 bitrhs for
selected ages,

eM = the life expectancy of selected ages, i.e. the
average number of years of life a person may expect to
live at a certain age (x).

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. Age at marriage and divorce is
computed according to month and year of bitrh and
year of marriafge and divorce respectively unlike what
was said in Abstracts which appeared before 1992,
in the past the month of bitrh was not considered
in computing the age of marriage. Consequently, for
comparison, rate 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 bitrhs, age is calculated according to the
year of the mother'sbitrh and it is assumed that the date
of bitrh is the 1st July. Hence, if the event took place in
the second half of the year, the age is equivalent to the
difference between the year of 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:

Zfx + 0.5

where:
x=age
f* = 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 based on 510
cases. are printed as ). (.
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Data on deaths include  beside permanent
residents and potential immigrants  also cases among
temporary residents in Israel, but not among Israelis
abroad.

Prior to 1 962, births 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 births in all years.

As of 1970, births 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 nave
been included.

The number of deaths, their rates and the life tables
in 1967, 1973 and 1982 do not include war casualties 
about 750 in 1967, about 2,450 in 1973, and about 360
in JuneSeptember 1982 (but they were considered in
Table 2.2 on the sources of increase of the population).

Until 1962, data on births and deaths, infant deaths
and stillbirths were recorded according to the year of
registration, and as from 1963 according to the year of
occurrence.

Between 1957 and 1959, in 1975 and in the first half
of 1976 the data on births were computed from a 50"^
sample.

Till 1984, each vital statistics event, in which
religion was not known, was included among ■Druze
and others, "others including adherents of other
recognized denominations, e.g., Bahais, Samaritans,
etc. As of 1985, such events have been included in the
total only.

Termination of pregnancy is carried out according
to the Penal Law  1977, termination of pregnancy, as
follows:
1 . the woman is under marriage age(17) or over oftry

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 article was
repealed by the Knesset in 1980)
Data that appear in Tables 3.2021 were taken

from monthly summaries, submitted by commissions
for termination of pregnancy, to the Department of
Medical Economy and Statistics in the Ministry of
Health. These summaries specify the articles 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.

Tables 3.2021 do not include data for 19841986,
because they may include duplicities.

Tables 3.2223, presenting data for 1991, are
based on copies of applications to the commissions

ofr 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 1988, the difference between the total number of
these forms and the total of summaries received in the
Ministry of Health amount to 0.3 percent, in 19891990
the difference increased to about 6O/, and in 991י 
to about 4.270. Part of this discrepancy is due to the
fact that the Ministry of Health registers all applications
to the commissions, including those of women who are
not permanent residents in Israel.

More details were published in Monthly Bulletin of
Statistics  Supplement,no. 11, 1991.

Causesof death. The death notification form which,
in addition to demographic data on the deceased,
contains a medical certificate specifying the cause of
death, is used as the source of the data on the cause of
death. The causes of death were classified according
to the 1International Mortality List. The ninth edition of
the classification was first introduced in 1979. Death
rates for previous years are given only for comparable
groups.

DEFINITIONS
Live birth: birth of a foetus, that after being parted

from the mother shows at least one of the following signs
of life (whether the umbilical cord has been cut or not,
whether the afterbirth (placenta) is still connected or
not): respiration, heartbeat, umbilical pulse or obvious
movements of voluntary muscles.

Stillbirth: birth of a foetus after a 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 2  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 1 988 see introduction
to Chapter 2  Population, where details on the Vital
Statistics of Bedouin in the South can be found.

METHOD OF COMPUTATION
The calculation of rates since 1969 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 population
were corrected and, in consequence, this should be
taken into account when making comparisons of rates
prior to 1983. To facilitate comparison, rates in Tables
3.13 and 3.17 are presented according to both current
estimates and census population.
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VITAL STATISTICS

SOURCES AND EXPLANATIONS
Data on marriages and divorces are based on the

details appearing in marriage and divorce certificates.
Marriage certificates of Jews are filled out by the

persons authorized to perform marriages and divorce
certificates  by the competent rabbinical courts.

Marriage and divorce cetrificates of Moslems and
Druze are submitted by the Sharia Coutrs, and of
Christians by the competent officiating ministers.

Marriages of Israelis with brides or bridegrooms
form 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, bitrhs and deaths
among the Druze population in the Golan SubDistrict
may be incomplete.
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Due to problems in the definition of the Bedouin
population and their location in the south, rates for the
Bedouin are not presented separately (see introduction
to Chapter 2  Population and localities).

Births anddeaths. Data are based on personal data
in the Population Register and in the forms ■Notification
of Live Birth, Notification of Death or .Notification of
Stillbitrh. The Population Registration Ordinance 1965
requires that the person in charge of the institution
where the bitrh takes place, the parents of the child
born or the doctor or midwife if the bitrh 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. 945.



and thus it appears in Tables 2.6, 2.1 1 and 2.18. ln al1

other tables, the type of locality is the currentone.
Conurbations

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 localities within 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
surrounding the Inner Ring.
Outer Ring: the area containing the localities
surrounding the Middle Ring.
Sections (Northern, Eastern, Southern): sub
divisions 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 01 Urban Localities in

Israel.
Municipal status of localities:
Municipality relates only to one locality.
Local council relates only to one locality, excluding

a rural council, which is a regional council without
cummunal localities.

Regional council relates to a number of localities,
excluding a rural council, which is a regional council
without communal localities.

There are also localities which have no municipal
status.

In regional councils there are localities which nave
^ 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
reported to the Central Population Register of the
Ministry of the Interior, according to residents'
notification on change of address. Data do not
include first settling 01 new immigrants, but include their
changes of address.

As of the end of 1981, change of address has
also been registered according to issue of passport,
application for identity card and notificationof birth; the

useof birth notification was discontinued in mid1990.
This caused a remarkable increase in the number of
changes since 1982, and one should be cautious in
comparing datawith 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. \n
the absence of a male wage earner, the senior female
wage earner is considered the household head and i'
there is no wage earner  the senior male or female.

Wage earner: a person belonging to the civilian
labour force, i.e., employed person" or unemployed'.

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: as of 1985
households in Qibbuzim, institutions and Bedouin in
the South who do not live in localities have not been
included. since JanuaryMarch 1990 localities are
classified according to their population at end 1988.
This change mustbe considered when comparing 1990
data with data of preceding years. For the structure,
organization and implementation of the surveys, for the
new sampling and weighting method and updating of
population estimates  see introduction to Chapter 12
 Labour and Wages.

Since theend of 1 987, theenumerators of the survey
could not do their work in East Jerusalem as planned,
so only households which could becontacted by phone
were surveyed. Consequently, data on nonJews in
East Jerusalem should be approached with caution.
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of the surveyed year and the end of the year preceding
it.

Projections of population. The projections are
based on the population of end 1990 and the expected
developments till 2005. A projection is published on
the assumption that 500,000 immigrants will arrive in
19911995. The other detailed assumptions appeared
in Special Publication no. 913 (see list below(.

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF THE

POPULATION

DEFINITIONS
Locality is a permanently inhabited place fulfilling

the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent residents

(until the 1961 Census  10 or more residents);
b. it has its own administration;
c. it is not officially included in another locality.

Localities are divided into Jewish and nonJewish,
according to the majority in the population of the
locality. In most localities, there is a large majority either
of Jews or of nonJews.

There are 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'alotTarshiha, Nazerat Illit (since
1983) and the rural locality Neve Shalom (since 1985).
Tnese localities were included among both Jewish and
nonJewish localities, but in the total localities they were
included only once.

Israeli localities in the Judea, Samaria and Gaza
Areas, 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 frameof theofficial 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 localitieswith 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
society having the right to agricultural farm land, as
defined by the Israel Land Administration; a locality
of family units every one of which is an independent
economic entity. Part of the production belongs to the
cooperative society, where the purchase of agricultural
equipment and the marketing of produce are collective,
but consumption and most of the production are
private, the degree of cooperation being determined
by the members

collective moshav is a collective rural locality,
where production and marketing are collective and
consumption is private;

qibbuz is a rural collective locality where both
production, marketing 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, which has no right to farm
land, in which the extent of the activities of
the cooperative society (concerning production,
consumption, municipal and social activities) are
determined by the members.
Living outside localities: population dispersed in

smal! 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 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 bitrhrates
and age composition. This results in the difficulty 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.

Current and permanent type of 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
permanent type of locality was created. Till 1988, the
type determined in 1 983 was considered as permanent.
Following many changes that had occurred ever since,
the permanent type of locality was updated to 1988,

)22(



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
De jure population includes permanent residents

 Israeli subjects and permanent residents without
Israeli citizenship (incl. those who have not been in the
country less than one year at the time of the estimate)
 and potential immigrants (see definition in Chapter 4)
staying in Israel and in the Judea, Samaria and Gaza
Areas. temporary residents who had been more than
one year in Israel on the date of the 1983 census
(except diplomats and UN personnel), without current
updating.

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 by 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 the date of the estimate.

Population group and religion. Tables include, as
a rule, the breakdown of the population according to
Jews, Moslems, Christians, Druze and other.

When such a breakdown is impossible because of
availability or scarcity of data in the total population,
data are 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 borders at the
time of the estimate.

Country of origin of born abroad  the country of
birth, and of Israel born  father's country of birth.

METHODOF COMPUTATION AND SOURCES
Basis of the population estimates. The estimates

until the Census of 22 V 1961 relate to the de
facto population and are based on the Registration of
Population of 8 XI 1948, and from the 1961 Census
on, the estimates relate to the de jure population. From
1972 through 1982, estimates are based on the Census
of Population and Housing which was conducted in
1972. As of 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 basisof 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 about 4,000 persons
(especially Moslems), and the 1972 Census results
were lower by 5,000 (especially Christians). In the 1983
Census, results were by about 10,000 persons lower
as regards the Moslem population. After 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 I960
and the beginning of 1961, the end of 1971 and
the beginning of 1972, and the end of 1982 and the
beginning of 1983.

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.

Average population untill 1983 and since 1990 was
computed as the average of the 12 monthly averages.
In 19831989, when immigration was at a low ebb, the
average was between the population figure at the end
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components above the permitted levels in the new
regulation have been found or example the maximum
permitted level of chlorides is 600 milligram per litre of
water, of iron is a 1000 micrograms per litre of water,
etc.

SOURCES AND METHOD OFDATA 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 samples for carrying out
chemical analyses are taken from, the various water
sources (surface and ground water) by personnel of the
'Meqoror Company. 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 'Meqorof according to the newstricter
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 THEDATA

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. 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.
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 Meqorof
Company sometimes conducts frequent tests in
suspect localities (pointsatrisk).

3. The percentage of microbiological belowstandard
test results relates only to routine and repeat
tests and not to special tests arranged following
confirmation of pollution in the network.

4. The data on the microbiological and chemical
analyses indicate the quality of water in the water
sources (surface and ground water) and in the
water networks (pipes and reservoirs), and not
on the quality of water supplied to the consumer.
Before being supplied to the consumer, the water
receives various forms of treatment to make it fit to
drink.

5. In comparing the sources of data of substandard
test results, it should be emphasized that sub
standard results are based upon the previous
regulations of the Ministry of Health till March 1989,
whereas in Meqorot these results (for water up to
its entry to the localities) are based, even prior to
March 1989 upon the new stricter regulations (see
above).
Further details on the quality of drinking water,

definitions and data sources see "The Quality of
Drinking Water in Israel 19871991 published in the
Monthly Bulletin of Statistics  Supplement No. 3, 1 992.

SELECTED PUBLICATIONS

CENSUSOF POPULATIONANDHOUSING 1961
Nos. 1,6, 10, 14,20

CENSUS OF POPULATIONANDHOUSING 1972
Nos. 3, 5, 8

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1983
2 The GeographicalStatistical Division of Urban

Localities in Israel
6 List of Localities, Geographical Information and

Population  1948, 1961, 1972, 1983

15 Classification of Geographical Units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Population

TECHNICAL SERIES
62 List of Localities, Their Population and Codes 31

XII 1992
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3. Some monitoring stations operated only patrly
during certain periods. Data of stations which
operated for less than 357o of the time are
presented in brackets and should be approached
with considerable reservation.
For further details of air pollutants, definitions,

and sources for methods of calculating data, see
"Emissions and Concentrations of Air Pollutants in
Israel, 19851991', published in the Monthly Bulletin of
Staitsitcs  Supplement, No. 9, 1992.

THE QUALITY OF DRINKING WATER

The data presented in this chapter relate solely to
the microbiological and chemical quality of dirnking
water, judged by test results.

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 1989 to 1992, produced by the
"Meqorot" Company usually outside localities, at
water sources and supply lines of the company,
before connection with consumers (see Table 112);

2. data on microbiological tests of dirnking water for
the years 1989 to 1992 produced by the local
authorities under the supervision of the Ministry of
Health, at water sources and in the supply lines in
the localities (see Table 1.13).
The data on chemical analyses were prepared

mainly by the "Meqorot" Company, in conjunction with
the Central Bureau of Statistics. They relate totheyears
19891992 (see Table 1.14). Note that the "Meqorof
Company carried out most of the chemical analyses of
water sources in general in Israel. Chemical analyses
of water sources are also carried out by the Ministry
of Health (largely witin the localities), but data of their
findings have not been received in the Bureau.

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Microbiological test: test to reveal coliform or faecal

coliform 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.

Regulations. 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 to be considered fit to
drink, and the method of sampling and testing, their
frequency, the bodies reponsible for it.

Previous regulations2 (old) which were in
operation until March 1989 established that water
was unfit for drinking if samples in a revealed

microbiological test more than 10 coliform microbes
or a single faecal coli microbe had been found in a
water sample of 100 millilitres.

The new regulations3. Since April 1989, the
regulations are stricter, stating that water was unfit
ofr drinking if samples in a microbiological test
revealed more than 3 coliform microbes and/or, 1

faecal coliform in a water sample of 100 millilitres.
Each sample, in which up to 3 coliform microbes
were found, has to be tested also for faecal coliform.
There is no obligation to carry out repeat tests,
if steps are taken to improve the water quality
according to the results of the tests but if tests
are carried out, the samples must be taken within
24 hours of the routime test instead of 72 hours,
according to the previous regulations.
Tests with belowstandard results: microbiological

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 percentage does not always indicate
the percentage of water disallowed for dirnking in

any particular region, due to the deficiencies in the
sampling and testing (see below Limitations of the
Data").

Chemical analysis: analysis to reveal, at the earliest
opportunity, changes in the chemical composition in

the sources of drinking water which might include
quantities indicating pollution. According to the new
regulations the company carries out the following
chemical analyses:
1 . Limited analyses  carried out every quarter in all

operative watersources,which are connected to
the system of drinking water supply. Analyses are
intended to detect the following elements: chlorides,
detergents and nitric compounds.

2. Partial analyses  carried out every 5 years on
all sources of drinking water where the following
components are measured: iron, nitrate, sulphate,
chloride, magnesium, sodium, potassium, fluoirde
mineral oil, calcium and hardness, colour, turbidity,
etc. in accord with the new regulations2.

3. Full analyses  carried out every 10 years where
all the chemical components are examined as in
the patrial analyses which are conducted every
5 years. In addition analyses for radioactivity and
heavy metals etc. are included, as required by the
new regulations3.
In addition to these investigations, the ■Meqorof

Company conducts analyses that are not demanded
by the regulations, such as examination for algae,
examination of sources of pollution and other
investigations which are required for an efficient
operation of the system.

Analyses producing irregular results: chemical
analyses of water samples in which chemical

2 Ordinance on Health of the Population (Health Quality of Drinking Water) 1974 Amended 1977
3 The aforementioned ordinance amended in 1988.
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them, but in increasing the temperature of the globe
as a hothouse gas. Among airpollutants should also
be included gases emitted into the atmosphere during
incomplete combustion of hydrocarbon fuels. Among
these pollutants, those prevalent are sulphur dioxide,
carbonmonoxide, nitrous oxides (nitrous monoxide and
nitrous dioxide), and visible smoke consisting of burnt
fuel patricles (hydrocarbons) and lead patricles. 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 patricles of floating dust caused by sand storms
or human activity, the cement industry, quarrying or
vehicular movement on unpaved ways. In addition to
the above mentioned gases, there are other pollutants
such as toluene, hydrogen sulphide, formaldehyde and
others, on which there are no data.

Unitsof measurement. 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 Ambient Air Quality', In 1992,
new regulations were ratified, determining new air
quality standards. A distinction is made between two
standards of air quality:

1. Statistical Standard (or 99X Standard). This
standard applies to the pollutant sulphur dioxide
(SO2) and it defines the maximum concentration of
the permitted pollutant 99.75'/i of the time.

2. Absolute Standard (or 10070 Standard)' which
applies to the pollutant sulphur dioxide (SO2) and
also to the other air pollutants. This standard
defines the maximum concentration of an air
pollutant permitted at all, a greater concentration
never being allowed.

Space heating is heating of spaces (rooms, halls,
corridors and suchlike), in residential building and other
places.

SOURCES AND METHODS OF CALCULATION
Emission of air pollutants. Calculation of the

quantities of emissions are based upon:
1. data of the Central Bureau of Statistics on the

annual quantities of various types of fuel which are
required by the annual kilometrage of various types
of vehicles;

2. on the emission factors of air pollutants, (according
to the listing of the Federal Authority for Protection of
the Environment in the U.S.A.  updated for 1986).
The Emission Factor for any given human activity

requiring fuel of a known type is the characteristic
relationship between the quantity of pollutants emitted
to the air and the quantity of fuel consumed from
stationary sources (industry, households, etc.), or from
mobile sources (the distance travelled by the vehicles).

The calculation of carbon dioxide emission was
done with emission factors of liquefied fuel, coal.

natural gas and also of gas emission during cement
production.

The estimates on quantities of emission of air
pollutants were prepared in the Ministry of Environment.
The indices for each pollutant are in terms of mean
kilograms per head of population and the mean quantity
of air pollutant in tons per square kilometer. These were
all calculated by the Central Bureau of Statistics.

Concentrations of air pollutants. The source of
these data is the network of monitoring stations which
regularly, throughout the year, monitor concentrations
of air pollutants by means of special instruments
(detectors).

The data on concentrations of air pollutants were
collected from 9 monitoring stations in urban regions
of various kinds, an urban shopping centre, an urban
industrial estate, an industrial suburb and a residential
suburb  in cities: Jerusalem (station in the Russian
compound); Tel AvivYafo (near to the City Hall);
and from the station of the Electricity Corporation at
Kreminetzki St., Tel Aviv, since 1990; Haifa (Talpiot
Market; as from 1991, Neve Shalom and Nesher);
Petah Tiqwa (near to the Central Bus Station) and
from the City Hall station at the Bellinson Hospital in
Petah Tiqwa, since 1990; Ashdod (Yavne area station);
Hadera (the stations in Bet Eliezer and Emeq Hefer and
the HaMa'apil station); Netanya (Notrh Netanya); Qiryat
Gat and from the Towns Association, Ashqelon.

These stations are managed by the municipal local
authorities and the centre of the network is in the
Ministry of Environment in Jerusalem.

The data were calculated in the Air Quality Section
in the Ministry of Environment, on the basis of repotrs
from the aforementioned monitoring stations.

The data are based on records registered every 5
minutes, from which means are calculated for every
half hour. These daily records reach the Ministry of
Environment which processes the data by computer, to
obtain the following values:

The meanobtained 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 half
hour value recorded during the year.

LIMITATIONS OF THE DATA

1 . As mentioned above, the data do not refer to all air
pollutants. The data on quantities of air pollutants
included in the the Abstract. include only the
quantities of pollutants emitted into the atmosphere
due to combustion of various types of fuel, and do
not include quantities of pollutants emitted into the
atmosphere in other ways (as a result of industrial
or natural processes). However, it should be noted
that the lion's share of air pollution is caused by fuel
combustion.

2. The data on concentrations of air pollutants include
only some of the monitoring stations in the country.
For some of the pollutants there are no data for all
of the period (19891992(.
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INTRODUCTION
TOTHE 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 branch of the sub
tropical 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 years of that period or where conditions
of location were changed.

Averages of precipitation quantities were reduced
to the normal standard period 19611990. 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; 3256'N; 20m.

Even Yizhaq: 35"04'E; 3233'N; 180m.
Tel Aviv, Sede Dov: 34'47'E; 32'06'N; 4m.
Ben Gurion Airport: 34"54'E; 32'00'N; 50m.
Bet Dagan, met. station: 34'49'E; 32'00'N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan: 3530'E; 3258'N; 934m.
Ramat David, Qibbuz: 35*1 1 1E; 3240'N; 50m.
Nablus: 35'15'E; 32"13'N; 550m.
Jerusalem, Airport:35*13'E; 31'52'N; 757m.
Bet Jimal: 34"59'E; 31'43'N; 360m.
Beer Sheva: 34"48'E; 31'15'N; 280m.

JORDAN RIFT ANDARAVA
Kefar Blum: 3536'E: 33"10'N; 75m.
Deganya Alef: 35"34'E; 3243'N;  200m.
Tirat Zevi: 35'32'E; 3225'N;  220m.
Elat: 34'57'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 during cetrain periods of time, 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 19801992
(Tables 1.79);

2. data on concentrations of air pollutants in the
atmosphere, in various regions of Israel, during the
years 19891992(Tables 1.1011).

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Air pollutants include gases emitted into the

atmosphere when there is complete combustion of
hydrocarbon fuels (petrol, kerosene, distillate fuel oil,
liquefied petroleum gas, coal, etc.), such a gas is
carbon dioxide. The harm it does to the environment
of humans and other forms of life is not in poisoning

Cf. Also 1Area, Population and Population Density ol Localities and Statistical Areas in Censuses of Population and Housing 1972
and 1983", in Monthly Bulletinol Statistics  Supplement, No. 2, 1986.

(17(



PUBLICATIONS SPONSORED BY THE PUBLIC ADVISORY COMMITTEE FOR STATISTICS

Publications sponsored by the Public Advisory Committee ofr Statistics.

 PUBLICA TIONS COMPRISING STA TISTICAL DA TA: Five volumes have appeared, for publications
which appeared in the years 19651973.

 INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATAWHICHAPPEARED 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 peirodicals), appeared at the end of the introductions t0 the
chapters of Abstract no. 261975, according to subject; ever since, the most recent publications in tne

series appear at the end of the introductions.

An updated list of selected publications appears in each publication of the Bureau.

The Publications of the Bureau appear in the following series:

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL  appears annually.

B. SOCIETY IN ISRAEL  Statistical Highlights; 2 volumes have appeared: 1976 and 1980.

C. PERIODICALS

Monthly Bulletin of Statistics  containing current data. In theSUPPLEMENT 10 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 tw0
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. In 1991 , the classification of import commodities
has been updated.
Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly
Agricultural Statistics Quarterly

 Quarterly Transport Statistics
Judea, Samaria and Gaza Area Statistics
New Statistical Projects and Publications in Israel  a quarterly abstract of statistical
investigations, by branches of government and public institutions, comprising ongoing
research and published results.

D. SPECIAL SERIES

In this series, results of annual surveys, special and other researches which were carried out by
the Bureau, or in cooperation with other institutions, are published. To date, about 955 publications
have appeared in this series.

E PUBLICA TIONS OF CENSUSES

CENSUSOF 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.
CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1972  17 volumes have appeared.
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983  24 volumes have appeared so far.
CENSUS OF INDUSTRY ANDCRAFTS 1965  13 volumes have appeared.
CENSUSOFAGRICULTURE 1970 /717 volumes have appeared,
AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981  2 volumes have appeared.

F. TECHNICAL SERIES
In this series, methodological publications are published, containing descriptions ofsurvey methods,
classifications of economic branches (no. 46), occupations (no. 38), Analysis of Seasonality and
Trends (no. 39) and lists of localities, etc. So far, 62 publications have appeared.
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PREFACE

The present Abstract, the fourtyfourth the Central Bureau of Statistics published
since the establishment of the state, presents, among other things, selected results
of some new surveys which have been completed last year. Among them, we
would like to mention the survey on extracurricular activities of grade 912 pupils, a
survey on time budget of the population, a survey on housing conditions (including
household equipment), as well as new inputoutput tables for 1988

in addition, this Abstract, similarly to the previous ones, presents concise quan
titative data on the country's economic, social and population developments. Tne
information contained in the Abstract is intended to serve policy makers■ Planners
in various fields, researchers and the interested public in Israel and abroad. Most of
the current series in this Abstract are updated to 1992.

The material for the Abstract was prepared in the various units of the Central
Bureau of Statistics, based on surveys, censuses and similar investigations carried
out by the Bureau. Part of the information presented in the Abstract is from data
collected by government ministries and various state and public institutions and
processed in the Bureau.

This year too, Mr. Zeev Krischer was in charge of the subject editing of tne
Abstract. The editing and publishing of the Abstract was carried out by Mr. Menahem
Saraf and Ms. Gitta Avinun, with the assistance of the staff of the Bureau's Publication
Section. This year, Hemed Press did the typesetting and printing of the Abstract.
The Central Bureau of Statistics expresses its appreciation and thanks to all those
who had a share in the productionof the Abstract.

Prof. Moshe Sicron
Government Statistician

Jerusalem, 1993.
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