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הקדמה

השנתון את לאור מוציאה לס00יס0יקה המרכזית הלשכה ד/שנר,, גם כך ,1950 מאז שנה כבבל
לישראל.

בישראל. והחברה הכלכלה האוכלוסייה, בתחומי הנעשה על מרוכז כמותי מידע מובא בשנתון
כן כמו המספריים. הנתונים דרך ישראל מדינת את להכיר בשנתון למעיין מאפשר זה מידע

המדיניות. וקובעי המתכננים של לעבודתם הדרוש הבסיס את שבשנתון המידע מספק
האחרונה בשנה שסוכמו בולסים, סקרים ממספר תוצאות יוזכרו שבשנתון הרבים החידושים בין
מחוץ פעילויות סקר ,1991/92 הזמן תיקצוב סקר ,1992/93 המשפחה הוצאות סקר בלשכה:

תשנ''ג. ספר בבתי הוראה כוחות וסקר ט'י"ב כיתות תלמידי של הלימודים לתוכנית
השנים ב5 לישראל שעלו בריה''מ, עולי של העבודה כוח תכונות על נתונים השנתון כולל כן כמו

ועוד. ראש' ענף לפי הגלמי, המקורי התוצר על נתונים האחרונות,
ביחידות הנתונים מעיבוד כולו, שהתהליך תוך מגנסית במדיה זה שנתון הופק לראשונה

במחשבים. נעשה השנתון, של לאור להוצאה ועד המקצועיות
ומשרדי המוסדות המפעלים, האנשים, לכל כאן נתונה זכינו, לו הפעולה שיתוף על תודתנו

הלשכה. לעבודת הדרוש המידע את וסיפקו פעולה עמנו ששיתפו  הממשלה
יומית יום שבעבודה לסססיסס'קה המרכזית הלשכה עובדי לכל הוקרתי את מביע אני כן כמו
את להביא מיוחד מאמץ עשו ואשר ובעיבודם הנתונים באיסוף עוסקים ואחראית מאומצת
השנה גם שהיתר! השנתון של המקצועית העריכה את אזכיר במיוחד במועד. עבודותיהם תוצאות
של בסיועם אבינון גיסה גב' ידי על לדפוס והובא נערך השנתון קרישר. זאב מר של באחריותו

הלשכה. של הפרסומים מחלקת עובדי

ותודה. הערכה נתונה השנתון במלאכת העוסקים לכל

'הב 'וסף פרופ'
הממשלתי הסססיססיקן

1994  תשנ"ה ירושלים,
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הלשכה פרסומי קטלוג סדרה. בכל הארורונים הפרסומים פרק לכל במבוא מופיעים ומאז העניין, לפי ,197526
דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1994 לס0סיס0יקה, המרכזית

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

לישראל סטטיסטי שנתון א.
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כרכים. 7 הופיעו  ירושלים) ובמזרח המוחזקים (בשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 18 הופיעו  1972 והחור האוכלוסין מפקד

כרכים. 25 הופיעו כה עד  1983 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד

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

טכניים: פרסומים ו.
הכלכלה ענפי של סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסידרה
וכד'. "שובים ורשימות (39 (מס' סטטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח ,(64 (מסי היד משלחי ,(63 (מס

חוברות. 64 זו בסידרה הופיעו כה עד

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

19651973י. בשנים לאור שיצאו סטטיסטיים נתונים הכוללים לפרסומים מפתח

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



העניינים מפתח

כלשהו, בנושא סטט'סט"ם נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתה מסרת
לעזרת איפוא בא המפתח השנתון. של שונים בפרקים או לורוות במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר בעיקר

המשק. ענפי לפי בעיקר שלמים, תחומים לפי מסודרים הנושאים שבו ה) (עמי העניינים ליתוכן בנוסף הקורא
הערך כלל בדרך המשניים. הערכים שמות של פירוט ובתוכם הערכים שמות של אב סדר לפי מסודר המפתח
לפי מופיעים הידיעה בה הפותחים הערכים שמות לוחות. במספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפורט

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

בולסת. באות מודפס הפרק כשמספר  ותקשורת תחבורה ,18 בפרק 25 לוח פירושו  18 25 כגון 
מנוסחים וכד') והמסחר' התעשייה 'משרד דת', 'שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
הערך ביאור משרד'). ומסחר, 'תעשייה שירותים', דת, (כגון: אותם לחפש עשוי הקורא שלפיה בצורה כלל בדרר
שהם הערך בפירוט רק מופיעים מחירים. למדדי פרנ1 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 וכר. מקובצים משנה ענפי מפלגות, יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 

נוספים. בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כן אם אלא "מפלגות, יד', "משלח 'מחלות', כגון כולל שם
הערך בפירוט כולל שם תחת כלל, בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות  תעשייה ושיווק'; "צור  מעובד שטח  חקלאות סחורות; סוגי  "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם
"מוצרי 'מקשה", 'פירות', 'ירקות", כגון: המוצרים קבוצת של כולל שם תחת או מוצרים, "תעשייה, או "צור"
מחוץ או נוספים, בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות וכד'. בניק"מא" צריכה

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

וכדי. גיל"  מין  'אוכלוסייה כגון:

יא
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אוניות
י"י  לתדלוק דלק
18.6 _.. הסוחר צי

ימית הובלה נס: ראה
18.17,21 '23 mann ,D'ynopi D>ynDm
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

24.18 אחיות אצל ביקורים
22."2  הכשרה
גי**2 מדינה עובדות

אחסנה
187 בנמלים פדיון
12.34 ;182 עבודה והוצאות שכר שכירים,

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
2017 ערים איגודי

חוב איגרות
98 "י' בבורסה
199 נוכריות ביטוח חברות השקעות
י9 הציבור בידי
19.8 ישראליות ביסוח חברות נכסי
י91 תשואה
714י הסביבה אימת
20.9 הממשלה הוצאות

הממשלה משרדי ראה: המשרד הסביבה, איכות
אימהות

26.3 לאומי לכיסוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
25.4 לידה ודמי לידה מענקי מקבלות
320 לידות רווקות,

נשים לידות; גם: ראה
הענ"ן לפי וגם מחירים מדדי ראה: אינדקס

חיים בעלי ראה: חי אינוונסר
אלמנים/ות
3.5,7נישאים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, גם: ראה
4י9 תשלוס אמצעי
16.16 ומים אנרגיה

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

אקדמאים
12.3740 אבטלה
23.^ מורים
12.1619,21 ,23 ,30 ;14.12 מועסקים
23.9,10 ■  במרפ מועסקים
27.2024,32,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
20.13  מדינה עובדי
5.10,14  תעסוקה עולים,
12.3840...  תעסוקה
26י אקלים

הדר פרי ראה: אשכוליות
אשפת

י*2 י  I אבחנות
24.4  אשפוז ליום הוצאות

פירות ראה: אבוקדו
מקשה ראה: אבטיחים

12.3740 רשומה אבסלה
'*40  אישורים
25.4  אבטלה דמי
26.3 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
217 ערים אגדי

ni'Dijvei jutku(
t2rs קואופרטיבים ■on
"5 אוטובוסים בתחבורה,
148 בתעשייה

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

פירות ראה: אנסים
אגרות

208 הממשלה הכנסות
27.39,40 עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות
18.1,5,18 תחבורה אוטובוסים,
8ו18 "צור ושנת גיל
10.1,12 מדד תשומה, מחירי
18.28 דרכים בתאונות מעורבים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
2738 עזה וחבל
י18 3י 5 ציבורית
'8■5 י2' קילומטראד
1.7 ;2.135 אוכלוסייה
217  ערים באגד1

להלן "שוב צורת ראה: "שוב גודל
2.9,10,2021 ,2326 ;22.13 ;24.17 ;26.8 ,11 גיל

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

מוצא לידה, יבשת
2.25,26,28 ;22.2 ,3 לידה ומקום
27.15,42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
2י2 5י' 6י ביישובים
2.4,5,79,13,14 ,1820 טבעי ואזור ונפה מרווז
2.10 ,2125 ;22.13 ;26.913 מ,,
2'6 מוניציפאלי מעמד
227 משפחתי מצב
2.2,5,6 גידול מקורות
2.2935 5י"; בית משקי
316 סגוליים שיעורים פיריון,
2.5,6,9,1113,15,18 "שוב צורת
24 צפיפות

לאיהודים יהודים; ראה אוכלוסייה: קבוצת
325 '27 28 חיים תוחלת
222 תחזית

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

לאיהודים ראה: לאיהודית אוכלוסייה
י226 לעברית אולפנים

אוניברסיטאות
22.56,57 הפתוחה האוניברסיטה
225 6 לחינוך לאומית הוצאה
23.18  למופ הוצאות
57ו225 הרשמה מועמדים,
22 " 53 תארים מקבלי
2255 אקדמי סגל
22.9,14,4549,57 ,60 תלסידים
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הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביונים

6.3 פרסית לצריכה הוצאה
11.16 ;13.15 ,16 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון, ביהודה "צור
11.16 ;13.15 ,16 יצוא
11.1618 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד תפוקה, מחירי

בלו
20.8 הממשלה הכנסות

מועסקים אבטלה; גם: ראה מועסקים בלתי
26.13 פנאי

בנזין
t 8 ,9 אויר זיהום
18.23 מוניות בשימוש
18.19,23 בשימושמשאיות
16.114 בנייה
9.6 בנקאיים במוסחת אשראי
16.2 ,4,6,9,10,12 דירות
12.39 לעבודה והפניות הזמנות
22.61 מקצועית והשתלמות הכשרה
6.5 ;16.14 מקומית גולמית השקעה
16.2 ,6 חדרים
16.1 ,3,5 "עוד
6.1921 ;16.13,810 למגורים
12.42 מובסלים
10.1 ,5 ,6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.10,11 הממשלה מימון
16.10 בניית משר
16.7 בנייה סוג
10.6 פועלים
16.3 ,1012 ,14 פרטית
16.3 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ציבורית
16.3 ,4 "טוב צורת
16.1 ,35 8 ,9 ,11 שטח
16.1 ,5 למגורים שלא
6.1921 תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה
ציבור בנייני

161 ,5 בנ"ה
20.9 הממשלה הוצאות
16.14 גולמית מקומית השקעה

פירות ראה: בננות
ישראל בנק

20.10 מניות הון
20.8 ,9 הממשלה והוצאות הכנסות
19.1 התחייבויות
7.5 חוץ נמסבע חובות
7.6 ,.19י; " נכסים
19.2 ,3 בנקאיים מוסדות נכסי
7.5,6 פיקדונות
19.13 בנקים
9.46 לציבור אשראי
9.5 להשקעות
7.5 חוץ במכובע חובות
20.8 לממשלה מלוות
20.16 המקומיות לרשויות מלוות
96 ;191 מסחריים
9.5 ;19.3 למשכנתאות
19.1 ,3 והתחייבויות נכסים
19.8 ,9 בי0וח חברות פיקדונות
7.6 ;19.1 חוץ במטבע פיקדונות
9.3 הציבור של ערש פיקדונות
9.12 בבורסה נסחרות למניות תשואה

אשראי גם: ראה

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

אשראי
7.4 התשלומים במאזן
6.14 מוכוון
19.13 הבנקים נכסי
9.46 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
20.8 סובסידיות

ב
בדוים

ליישובים מחוץ גרים ראה:
טקסטיל ראה: בדים

בודדים
12.29 מועסקים בלתי
2.2933 ;11.1015 ,2123 בית משקי

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערן לניירות בורסה

ערך ניירות מניות; חוב; איגרות ראה:
ובחירות כנסת ראה: ב0יו1ת

בידור
6.2 פרסית לצריכה הוצאה
26.714 וצופים מופעים
10.4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה
ותיעול ביוב

27.40 עזה חבל בערי הוצאות
16.21 צינורות הנחת
19.49 בי0וח
11.68 דירות
10.3,4 מדד לצרכן, מחירים
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
10.11 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
9.1 הציבור בידי נכסים
12.34 ושכר שכירים

וביטוח בנקים גם: ראה
25.15 לאומי בי0וח
20.9 הממשלה הוצאות
20.8 לממשלה מלוות
6.11,13 ותשלומים מסים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,
בידור ראה: בילוי

16.121 בינוי
16.1 שימוש אנרגיה,
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.5 מקומית גולמית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
16.16 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
5.14 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19,21 ,23,24 ;16.15 ... מועסקים
27.1924 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.23 מעבודתם נעדרים
6.17 ופדיון עוסקים
12.42 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.10,12,20,3335;16.15,16 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24,26,28 עזה וחבל ושומרון ביהודה שכירים
27.2527 ,29 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה שכירים
12.22 ,3335 ;16.18 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

יד
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חולים בת1
24.4 .1012   ~ mnui אשפת
3.22 ;24.6 ,8 ._ _ בעלות
י24 .2  _... לאו0ית הוצאה
24.4   _ א^יפוז ליום שוטפת הוצאה
3.21 ,22 הריון הפסקות
24.7 2י' שנתקבלו חולים
24.13 ופטירות לידות
27.4 ,44 עזה וחבל שומרו! ביהודה, לידות
24.5 מועסקים
24.8 9 מיסות
24.6 0ןג

בריאות גם: ראה
מנורים בתי

67 '8 בעלות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
6.5 מקומית גולמית השקעה
16.10 בנייה משך
1י.16 ודירות שסח קבלנים,
16.8 קומות
6.8 ,15 x>vj

דיור בנ"ה, גם: ראה
ולגננות למורים מדרש בת1

וגננות מורים להכשרת מוסדות ראה:
מנובח"ם בתי

20.17 ■. ערים איגודי תקציב
1319 חיים בעלי שחיטת
17.38 מלון בתי
17.57 נבחרים ב"שונים
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

ספד בתי
22.6 ,7 לאומית הוצאה
27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.9 ,15 סותות

שם ר הוראה ומשרות מורים
22.7 החינוך במערכת
22.20 החינוכית הרווחה בתוכנית

שם ר תלמידים
קולנוע בתי

26.4 בילוי הרגלי
26.6 סרטים יבוא

ג
מוצרי ופלסטיק, גומי

8.4 יבוא
8.4 ,6 ,7 וצןא

תעשייה ומוצריהם, ופל00יק נומי
14.7 ,14 ..צור
129 חלקית ועבודה מועסקים
239 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
n

161 "צור אנרגיה,
1.8 א1יר 7יהום שריפה,

ירקות ראה: גזר
שדה גידולי

13.14 ,15 ,17 ._ _ 11צןו

27.30  _ עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור

סו

19.111 וביסוח בנקים
9.8   בבורסה רשומות חוב איגרות
99 בבורסה רשומות מניות

חיים בעל'
8.4 ._ _ ■בןא
13.1 ,12 ,1417 ,20 _ ו,צןן
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, ■יצור
8.4 ;13.15 ,16 ,צ,א
יי10 מדד תפוקה, מחירי
13.10 הון מלאי
1319 מטבחיים בבתי שחינ1ה
6.1921 תשומהתפוקה

מוצרים חיים, בעלי
11.9  ליום לנפש חלבון
8.4 יבוא
13.1416 ,18 ,19 "צןך
8.4 ;13.15 ,16 ,צןא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
10.11 מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
11:18 ליום לנפש שומן

ירקות ראה: בצל
בקר

13.1417 "צור
101 י תפוקה,מדד מחירי
13.19 מטבחיים בבתי שחיטה

ופלדה ברזל
8.4 ויצוא יבוא
14.7 "צור
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

24.118 בריאות
24.7.912 אשפוז
24.14 לאומית הוצאה
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
11.24 בית משקי הוצאות
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 ;245 ושכירים מועסקים
10.3,4 מדד לצרכן, מחירים
27.14 עזה וחבל ש1מרון ביהודה לצרכן מחירים
24.4 אשפוז ליום שוטפת עלות
24.14 מונעת רפואה
6.17 ;24.17 ^וךןתים
12.34 ושכר שכירים

הממשלה משרדי ראה: המשרד בריאות,
דגים בריכות

13.10 הון מלאי
13' מעובד שסח

דגים גם: ראה

בשר
63 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.8 יבוא
11.16 ;13.15 ,16 1וצןר

27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
8.4 ;11.16 ;13.15 ,16 ■צוא
11.1618  המזונות במאזן
10.4 מדד לצרכן, מחירים
1011 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
14.7 עובוך

מזון מוצרים; חיים, בעלי נם: ראה
בד בתי

2731 ושומרון ביהודה
דין בתי

21.5 דתיים
21.4 ,5 ,1 _ Ql]ll]y
212 ~ ודיינים שופטים
17.3 (החלמה) הבראה בתי
242  לבריאות לאומית הוצאה
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11.1925 _ דיור
6.3 _ פרטית לצריכה הוצאה
11.24 ,69 _ בית משקי הוצאות
11.69 _ בית 'j7vun הכנסות
6.5 " מקו0ית גולמית השקעה
27.1517 עזה וחבל שומרון ביהודה,
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
.s16 עולים
6.11 ,16 ;11.69 ,1920 ,24 צפיפות
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, צפיפות

מועסקים ודיג; "עור חקלאות, ראה: דיינים
דיינים

21.2 רבניים ח בבתי
דירות

11.69 ,1720 בעלות
6.9 ;11.69 והוצאה הכנסה בבעלות,
16.4,6,8,10,11 וציבורית פרסית בנייה
27.17 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים בעלות
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה, מחירים מדד החזקה,
11.68 ;16.2 ,6,12 חדרים
10.7 מחירים
10.3 מדד לצרכן, מחירים
16.10 בנייה משך
21.15,16 בעבירות נפגעו
16.4 "שוב צורת
16.13 הייעוד שינוי
11.69 והוצאות הכנסות בשכירות,
10.3 לצרכן מחירים מדד חרה, שכר

חור גם: ראה
דשנים ראה: חומרים דישון,

16.1 ויצוא יבוא בסיסית, לאנרגיה
6.4 יבוא מינרלי, דלק
27.39 ושומרון יהודה ערי הכנסות
1.3 _9 אויר זיהום
10.12 מדד באוסובוסים, תשומה מחירי
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
4ו.6 מס

נפ0 ומוצרי נפ0 גם: ראה

25.4 ,5 אב0לה דג1י
12.40 אישורים הוצאת
26.3 לאומי לביסוח המוסד והוצאות הכנסות
25.4 מזונות .m
26.5 קיום להבסחת גמלאות

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
6.7 יצוא
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
14.9 גולמי תוצרמקומי
6.1921 תו'וומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה
כיתה דרגת

לימוד וחדרי כיתות תלמידים; ראה:
זים דת

2.2 ,57 ,10 ,11 ,21 ,23 ,24 אוכלוסייה
21.5 דין בית
2.10,11 ,18,2123 ;3.5,14 ,16 ,30 גיל
3.1 גירושין
2.2,5,6 הגירה מאזן
22.36 מורם
2.5,7 ,10 ונפה מחוז
2.10,11 ,21 ,23 ;3.29 מי|
3.5 משפחתי מצנ
2.2 ,5,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.30 _ בית 1^00
3.1,5 נישואין

13.1,15,17 יצוא
10.11 .._ _ מדד תפוקה, מחירי
13.14,6 מעובד שסח
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
3.2 מגורים ונפת מחוז
3.9 לזוג ילדים מספר
3.7 _ הנישואין לפני משפחתי \מצב
3.5,7 נישאים
3.3 מנורים "שוב צורת

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

גירעונות
6.13,15 ;20.10 הממשלה של
6.13 ;20.14 המק1מיות הרש1י1ת של I

6.1 מסחרי גירעון
27.11 עזה וחבל שומרון ביהודה,

(פנסיות) נמלאות
10.2,3,10 בית משקי הכנסות
20.9 הממשלה הוצאות
12.28 עבודה הפסקת
12.31 חלקית לעבודה סיבה
19.10,11 נמל בקופות קרנות

קצבאות גם: ראה
ילדים גני

22.35,41 גננות
22.46 לאומית הוצאה
27.43 עזה 1בחבל שומרון ביהודה,
22.10,11,19 תלמידים

גירושין ראה: גרושים/ות
ליישובים yanr נרים

2.6,9,1214 אוכלוסייה
3.12 ופטירות חי לידות

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

ד
דבש

13.12 דבוריות
11.16:13.16 .. ויצוא "צור
11.16,17 המזונות במאזן

דגים
6.3 פרסית לצריכה הוצאה
8.4 ;11.16 יבוא
11.16 ;13.1417 "צור
27.30 עזה ברובל "צור
8.4 ;11.16 ;13.6 ,15 ,16 יצוא
11.1618 המזונות במאזן
13.1517 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
13.15 לגרעינים
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.16 ויצוא ■בוא
11.16 ;13.15 "צור
11.1618 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים

שדה גידולי נם: ראה

18.13,14 שירותים תאר,
10.3 מדד לצרכן, מחירים

תקש1רת נס: ראה
וחג "עור חקלאות, דגים; בריכות דגים; ראה: דיג

ג1ז
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23.13    7י10"פ
6.14,11,13 ;208  לצריכה
27.6 ,8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פר0ית לצריכה
261 ,2 וספורט בידור לתרבות,

עבודה הוצאות
'8.3 .5  בא1טובוסים
16.16 .._ _ 115123

17.6 ,7  מלון בבתי
18.3  ימית בהובלה
23.10 .. ולפיתוח למחקר
18.3 '? 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

12.39 העבודה לשכות דרך
מעבודה היעדרות

12.23.24 חופשות
12.1,9,31 מועסקים
12.41,42 והשבתות שביתות
13.28 הישרדות

ח"ם תוחלת גם: ראה
הכנסה

20.17 ערים איגודי
17.6 ל, מלון מבתי
26.4 ,5 הלאומי הביטוח ע1 הבסחה
6*1 י לאומית
27.7 ,10 טזה וחבל שומרון ביהודה, פנויה לאומית
6.12 חול עם עסקות
6.9 0רכוש

בית משקי גם: ראה
22.62 מקצועית והשתלטות הכשרה

מוצרים הלבשה,
8.4,10 יבוא
8.4 ,7 .צןא
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
23.9,10 ופיתוח מחקר
14.9 גולמי מקומי תוצר
6.1921  תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
הלוואות

19.3 בנקים
7.6 לזרים
19.8 .9 ביטורו חברות
7.2,4,6  התשלומים במאזן
9.5   בנקאיים מוסדות
6.14 ביטחוני יבוא על מסים
20.9,10 הממשלה
20.8  לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
וסכנאים הנדסאים

22.42,62 מקצועית והשתלמות הכשרה
14.14 בתעשייה מועסקים
20.12 מדינה עובדי
23.9,10  במרפ עוסקים

יד משלח נם: ראה
ואדריכלות הנדסה

23.58 ■■■ _. למופ הוצאות
22.50   מועמדים
22.53  תארים מקבלי
26.4  _ עת וכתבי עיתונים
22.4649  תלמידים

.ז

21.12    עבריינים
3.1,29 "   פטירות
314   פריון
2.6,11   "שוב צורת
2.2,5 ,6 '3* ~ טבעי ריבוי
3.13 _... האוכלוסייה תחלופת
22.14,25,26,44   _. תלמיחם
18.1,16,17,2022 דרכים
18.1 ,16 אןךך
27.39,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הוצאות
10.1,8 מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
13.16 "צור אורגניים,
84  ויצוא יבוא
1416 "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,

16.14 בבנייה מקומית השקעה
178 ושכירים מועסקים
04י לצרכן,מדד מחירים

מלון בתי גם: ראה
4.112 ותיירות הגייה
2.2,5,6,1820 פנימית הגירה
22,5,6 הגירה מאזן
27.1,5 עזה וחבל שומרון ביהודה, הגירה מאזן

onnin 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 'ח על קנויות תשומות
18.12 ,912 אוירית הובלה
1234 ושכר שכיר משרות

תעופה נם: ראה
ימית הובלה

18.3  עבודה והוצאות שכירים פחון,
12.34 ;18.3 ^כר
18.1,8 ומטענים אוניות תנועת
4.2 ;18.1 ,8 נוסעים תנועת

אוניות נם: 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
11.24 .■.. בית משקי הכנסות
13.1,10 בחקלאות
6.14  למשקיעים מענקים
י7    הון תנועות

לאומית הוצאה
2414   לבריאות
2246  לחינוך
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תעופה חברות
18,9 אוירית פעילות
18.10 עבודה תשומת
20.3 הגנסת חברי

לישראל החשמל חברת
15.4 חשמל ואספקת "צור

חדרים
16.2 למגורים בבנייה
17.37 מ7ון בבתי
11.21 ;16.6 ,11 בדירות
17.3,4 מלון בבתי תפוסה
7.6,20.10 הממשלה חובות

חולים
24.11 אשפוז
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
24.12 נפו^ו חולי
24.7 חולים בבתי קבלות
24.10 חולים בבתי שהייה

מחלות גם: ראה
חקלאיים גלם חומרי

8.8,11 יבוא
חקלאות גם: ראה

חופשות
12.23,24 מהעבודה זמנית היעדרות

חיטה
8.10 ;11.16 יבוא
11.16 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
22.162 והשבלה חינוך
20.7 ;22.46 לאומית הוצאה

השכלה ראה: האוכלוסייה השנלת
9.7 חיסכון
27.4143 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.9 מועסקים
22.19,22 ,35 החינוך במערכת מוסרות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
22.3 ,7 ,9,10,15 ,16,23,25,26,33 .... וטכנולוגי מקצועי
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
26.4 עת וכתבי עיתונים
12.9 ,34 ושכר שכירים שירותים,
תלמידים מורים; כיתות; ספר; בתי אוניברסיטאות; גם: ראה

22.6062 מבוגרים חינוך
22.5 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
22.7 ספר בתי
22.2730,33 בגרות בחינות
22.9 ,15 ביתות
22.8 ,3440 ,42 ,43 הוראה ומשרות סורים
22.24 ספר בתי עזבו
22.10 ,13 ,1517 ,19 ,2224 ,4244 תלמידים

4850 ;26.14
ובידור תרבות חינוך,

6.2 פרטית לצריכה הוצאה
11.24 בית משקי הוצאות
20.15,16 המקומיות הרשויות תקציב
22.21 ;26.14 התלמידים הורי

הממשלה משרדי ראה: המשרד וםפורנו, תרבות חינ1ך,
24 14 'לתם חיסון

חיסמן
9.7 בתוכניות יתרה
6jo"15 Z.ZZ לאומי
9.1,2 חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
e',,' פרטי

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

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה
הפרתם עבודה, הסגמי

12.42 והשבתות לשביתות סיבה
לעבודה הפנייה

12.39 העבודה לשכות דרך
3.2124 הריון הפסקות
20.5 בננסת היום לסדר הצעות

הרשעות
21.810 פליליים במשפטים
12.41,42 השבתות
22.13 השגלה
12.25 מועסקים בלתי
22.21 ;26.14 התלמידים הורי
27.41 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12.7 ,8 האזרחי העבודה כוח
12.5,17 מועסקים
22.36,37 מורים
22.3 וטכנולוגית מקצועית
6.9 עולים
26.12 פנאי
2.32 ;11.1,4 ,11,1315 בית משק ראש
6.1,5 ,15 מקומית גולמית השקעה
6.16 ;16.18 בבינוי
27.6,9 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.12 קבועים בנכסים בתעשייה,
26.1 ,2 קבועים בנכסים וספורט, בידור בתרבות,

השקעות
20.10 האוצר
19.9 בישראל נוכריות ביטוח חברות
9.9 להשקעות חברות
7.13 התשלומים במאזן
23.11,12 במופ
20.10 הממשלה.._
24.1 ,2 בריאות בשירותי קבועים נכסים
22.4,5 חינוך בשירותי קבועים נכסים
26.1 וספורט בידור תרבות קבועים, נכסים
6.1819 תשומהתפוקה קבועים, נכסים

מקצועית השתלמות
22.62 _ בקורסים לומדים
3.31 ,32 nnrnxnn

11.18 ליום לנפש

דשנים ראה: אורגני זבל
1.711 אויר זיהום

זיתים
13.1,15 "צור
27.30 _ _ ושומרון ביהודה "צור
13.6 _ מעובד שטח
27.31 ושומרון ביהודה לתעט"ה

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

ח
19.49 ג'0וח חברות
7.3 התשלומים מאזן

יח
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1212 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
27.10 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
616  נקי מקומי תוצר

לימודים הלולאות,
22.7 .9,10 ספר בבתי
22.50 י5 מועמדים
22.48,53 אקדמיים תארים
22.38,47 '50  תלמידים

הממשלה משרדי ראה: משרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

6117 לאומיים חשםנות
27.610 עזה וחבל שומרון ביהודה,

19.3 . . מאושרות תוכניות

חשמל
ביהודה, הערים והוצאות הכנסות

27.39,40 עזה וחבל שומרון
154 '5 ואספקה הפקה
64 מקומית גולמית השקעה
1.9 ;15.1 ,,צןר
9י אויר זיהום "צור,
6.1921 תשוסהתפוקה

ומים חשמל
15.5 חשמל אספקת
96 בנקאיים במוסדות אשראי
16.14 בבינוי גולמית מקומית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
5.14:12.9,10,12,13,1921 ,23 סןעסקים
10■.* מדד לצרכן, מחירים
10.12 tot ,d'oqioot nonun 'vnr>
7י6 פדיון ,G'poiy
12.42 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9,11,21,3335 קואופרנויבים וחברי שכירים
12.3335 שכ1
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

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

ט
שדה גידולי ראה: גידול טבק,

מוצרים נובק,
2"8 בלו
84 ויצוא יבוא
14.7 ,16 ושכירים פדיון "צור,

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
18 9 '12 טיסות
22.56,57 לימודים טכנולוגיה,

ווידיאו םלויזיה
26.813 צפ,,ה

בניק"מא צריכה מוצרי גם: וראה
טלפון

18.13 עבודה ותשומת פדיון
י18 '15 שירותים

בניק"מא צריכה מוצרי נם: ראה
18.15 שירותים טלקס,
2י '3 טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
84  יבוא
84 ל' " וצוא

תעשייה טקסטיל.
23.10,11 _. ופיתוח מחקר
49ו גולמי מקומי תוצר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה

0רקטורים
י13 13  בחקלאות

ומוצחו חלב
13.15 מקומית לתעש"ה אספקה
63 ._. לצריכה הוצאה
11.16,13.1 ,14,15,19 ;14.16 ,,צ,ר
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
11.1618 ■ המזונות במאזן
"<■"  תפוקה,מדד מחירי
103 '4 לצרכן,מדד סחירים
11.16,17 ליום לנפש חלבון

חילוף חלקי
810 לייצור תשומות יבוא
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

חמאה
11.16 ;14.16 ,,צןר
1116 המזונות במאזן

שדה גידולי ראה: nvmn
וחציבה כרייה ראה: חציבה

ירקות ראה: חצילים
י1312 חקלאות
13.1113 "צור אמצעי
י5י בחקלאות שימוש אנרגיה,
96 בנקאיים במוסדות אשראי
161,5'14 לחקלאות מבנים בניית
23'3 '58 למופ הוצאה
320י י2' מחקלאות הכנסה
16.14 במבנים מקומית גולמית השקעה
810 השקעה נכסי יבוא
88'10 לייצור תשומות יבוא
2731 עזה וחבל שומרון ביהודה,
13.1517 הייצור "עוד
13.9,1418 ושיווק "צור
8.3 ,4 ,6 ,7 ;13.1 ,1518 ;27.30 ,צןא
12.9 ;13.19 מועסקים

וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה מוצרים,
27.8 .

. עזה
132 נובעי ואזור מחוז
101 '11 ותשומה,מדד תפוקה מחירי
י13 '10 הון מלאי
264 עת וכתבי עיתונים
15.4,5 חשמל צריכת
15.6 . מים צריכת
י132 מספוא צריכת
13.17 מעובד שסח
129 קואופרטיבים וחברי שכירים
12.34 ;13.20 שכך
י13 '20 נקי מקומי תוצר
104 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 ,14 ;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
"'' ~ ופדיון עוסקים
12.42  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
2724 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר
12.3335   ומשכורת שכר
27.25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, לשכירים שכר
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יהלומים
8.3 ,810 יםא
8.3 ,6 .7 יציא
12.9 חלקית ועובחם מועסקים
6 17 //'70 ,D^DIil

"צור ,D'nrin1
15.5 חשמל צריכת
6 921ו תשומהתפוקה

הארץ את יוצאים
4.2 ;18.1 ,11 יציאה ירי
4 1 2 אשרה סוג
R12.14ZZZZZ שלים
4 7 בחול שר,/!/
41 2 .......י תושבים
411,2 .!"!."..! ת"רים

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

12 27 מועסקים בלתי
12 2 ן 2 אזרחי rninv no
2.32 ;'11.20ZZZי. מטקיבית
11 20 דיור צפיפות

"שובים
2.11,12 ,14 אוכלוסייה
17 57 ותיירים מלון בתי
2 12 ....""" ארגונית השתייכות
2 7 8 עזה וחבל שומחן ביהודה, ישראליים

כפרים ראה: כפריים
2 7 ,8,13 ,14,18,19 0בעי ואזור נפה מחוז,
2 15 מעמדמוניציפאלי
11 9 1.......... בית משקי

ערים ראה: עירוניים
26 9,1113,15,19,22 צ1רת"1!11ב
2.79,12,13,15 אוכלוסייה קבוצת
212,15 מוסדיים "שובים
2 17 ......"... ערים באגד'
2.6 ,1113 ,15 אוכ7יוס"רי
2.6,18 פנימית הגירה
3 11 nn'ODi 1n לידות
213 ".~.י~.~~". ונפח nnr>
3 3 "," ומתגרשים נישאים

קהילתיים "שובים
2.11 ,12,15 אוכלוסייה

ילדים
21 6 משפט בבתי עניינים אימוץ,
22 11 יום ובמעונות ילדים בגני
26 9 זמן תקצוב 0יפול,

. תלמידים 63131^14^135^במשפחות נית במשקי
3 9 מתגרשים של
27 38... עזה 1חבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות נפגעי
127 ילדים עם נשים
5.16 ZZZZZI' עולים
26 4 עת וכתבי עיתונים
22!3 ,4 ..".."."." קצבאות שולמו שבגינם

לידות ראה;
עבודה ימי

12.36 שכירים
16 ,5 בבנייה שכירים
27.31 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
27!28,32 ,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים
27 29 י ... בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
f4'r , בתעשייה
ו124 42 שאבדו עבודה ימי

מעבודה היעדרות גם: ראה
יער

13.1ש0ח ,8 .

27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,

.בוא
85.26.6 , קנייה אי>
27 ן ו עזה וחבל שומרון ביהודה,
8.3,810ZZZ "ע"ד
8 ן 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 (סיטק) סח1רות סוגי
6.1 ,6 ;7.13 ושירותים סחורות
27.6 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
6.2 מקומית צריכה
13י6 ,1820 ליבוא תמיכות
6.1820 תשומהתפוקה
8.10 יבוא לדולר בשקלים תשלום
27.144 עזה וחבל שומרון יהודה,
17.3 בניק"מא מוצרים אספקת
15.5 " חשמל אספקת
2.5.7,8,10,13 ,14 ויישובים אוכלוסייה ישראלים,
3.2 גירושין ישראלים,
2.1820 פנימית הגירה ישראלים,
3.11 תינוקות ופסירות פ0ירות חי, לידות ישראלים,
32 נישואין ישראלים,
27.5 ויוצאים נכנסים
6.7 ראשונה הפנייה עולים,

.הודים
2.113 ,1528 ;22.1 ,2 א1כל01"ה
2 8 0בעי אזור
2 26.." לידה ארץ
22.2731 ,33 בגרות בחינות
2.10,11 ,1826,31 ;3.46,9,10,14 ,1618,2630 ... גיל

3243 ;22.1 ,3 ,39
3.1 ,710 ; גירושים
2.2 ,5 6 מאזן הגירה,
6,1820י2 פנימית הגירה
3.23,24 הריון הפסקות
21.8',11 פליליים במשפטים הרשעות
22!13 השכלה
2.24,25,28,30,32,34 ;3.14,17,30; ... ומוצא לידה יבשת

11.1 ,3
2.5,7 ,8,10,13 ,14 ;12.13 עזה וחבל שומרון ביהודה,
3.1 ,11 ,12 ,1520 ;24.13 ליחת
22.36 הערבי בחינוך מורים
2.5,7 ,8,10,14 ,1820 ;3.11 טבעי ואזור נפה מחוז,
2.10,11 ,2123 ,25 ;3.2532 ,34 ;22.13 מי1
2 4ו מוניציפאלי מעמד
2.23,24 ;3.5,7 משפחתי מצב
2.2 ,5,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2 2935 ;11.1 ,3,9,1117 ,1922,2425 נית משקי
3.17,11 נישואיו
21.12 עבריינים
2.3 ובישראל בעולם
3.11,12 ,26 ,2934 תינוקות ופטירות פטירות
26 12 3.14.17ZZZZZZפנאי פריון
2.6,9,1215,19,34 ;3.3 "שוב צורת
2.2 ,5,6 ו.3; טבעי ריבוי
22 , 2 לימוד שנות
3.25,27 ,28 חיים תוחלת
4.1,2 ויוצאים נכנסים תושבים
2 22 אוכלוסייה תחזית
24.15 תחלואה
3.13 האוכלוסייה תחלופת
22.1X12 ,1418 ,2022 ,2629 ,34 תלמידים

42 ,46 ,50
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27.42  עזה ויובל שומרון ביהודה,
22.15,16 בכיתה תלמיחם

נישאים ראה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

129   חלקית ועובדים מועסקים
23.912 ופיתוח מחקר
149 גולמי מקומי תוצר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

כל'רכב
208  .. מאגרות הממשלה הכנסות
9ו אויר זיהום
97 חיסכון
8 4'10 יבוא
4י8 יצוא
2737 עזה וחבל שומרון ביהודה,
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
19.7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

מכוניות גם: ראה
18.1 ,17,19,21,23 תחבורה רכב, כלי
6'7 מועסקים
18.24,25 ,27 דרכים בתאונות מעורבים
27.45 .... עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
18.1719 משאיות

תחבורה בלי
62 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
es מקומית גולמית השקעה
8.810 MJ,

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותכנון, כלנלה
20.16 ובחירות הכנסת
209 הממשלה הוצאות
י*2 4 חקיקה ועדות,
203 והוועדות המליאה ישיבות
י20 '2 הבחירות תוצאות
9114 כספים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף בספים,
כפריים "שובים בפרים,

63י בנייה
1227 מועסקים בלתי
2.6.1113,15 אוכלוסייה
6י 3 4 בנייה
2.6,18 פנימית הגירה
3.12 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
2■13 ונפה מחוז
120י232 בית yvm

שומרון ביהודה, בניק"מא מוצרים שברשותם בית משקי
27.16.17 עזה וחבל
33 ומתגרשים נישאים
26 טבעי ריבוי

ירקות ראה: כתב
מוצרים והציבה, ברייה

14.16 ,,צןן
86 7י ZZZZ יצוא
106 מדד למגורים, בבנייה riDiiun '11nr<

תעשייה והציבה, בתיה
"י™ "צור
129   D'PQyin
12.35 " D'l'DW
12.34 Vlil
6'9  תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, נם: ראה

ל
לאיהודים

י2 2 3ו6' 24 28 אוכלוסייה

כא

85.6 1עד אוץ י

י276 י עזה וחבל שומרון מיהודה,
" י י8; ...   .... חוץ סחר מאזן
*  מדדים וערך, מחיר נפח,
8 6י   סחורות סוגי
י* 6 2י' 3י7;  ושירותים סחורות
27.6 עזה וחבל שומרון מיהודה, ושירותים סחורות
8.3,6 ,7 . ענף
3י'612 6י ^' ליצוא תמיםת
6.18.19

13.15,18
6.3
11.16 ;13.15
11.1618
13.5 ,6
11.16 ;13.15,18 .

תשומהתפוקה
ירקות

המקומית. לתעש"ה אספקה
לצריכה הוצאה

ויצוא "צור
המזונות במאזן
מעובד שטח

למזון שלא שימוש
ופירות ■רקות

בית משקי "יהוצאות 3'4 .■ מדד לצרכן, מח'ר'ם
27.1214 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים

ומקשה אדמה תפוחי .רקות,
"צור

מדד תפוקה, מחירי
מעובד שטח

11.2 .

13.14,15,17
10.11 ;13.14
13.13

22.5 .
.שיבות

לחינוך. לאומית הוצאה

16.1719 סלילה כבישים,
615 מקומית גולמית השקעה
273536 עזה וחבל שומרון ביהודה,

דרכים גם: ראה
צאן ראה: כבשים
אזרחי עבודה כוח

גיל
.... דת

12.18,30 ,!

*2.28 ;14.15
12.8 ZZZ"Z
1237 עלייה ותקופת לידה יבשת
2718 ■19 עזה וחבל שומרון ביהודה,
י12183 מין
12■6 '7 נשים של משפחתי מצב
6.10 ,1213,15 a,>,p
122 8 מגורים "שוב צורת/גודל
<fs 7 8■* לימוד שנות
123 עלייה n0117n

שכירים נשים; מועסקים; מובטלים; גם: ראה

14.13 .

13.1 ...

םספה
..". "צור

13.1 ,15
13.13

1.714 ....
8.4 ,7
8.4 ,6 ,7 ,

14.16

.... בחקלאות תשומה
כותנה
יצוא

כותנה קטפות
שדה גידולי גם: ראה
מוצרים כימיקלים,
ומים אויר זיהום

ויצוא יבוא
 .. יצוא

. "צור

תעש"ה כימיקלים,
4'6  ■ "צור

23197.'f  ™"a, מחקי
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, נם: ראה

HI;17 לימוד וחדרי כיתות
י226  לעברית באולפנים
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3 18 ההורים עליית תקופת
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; נם; ראה

3 ן מת לידות
24.13"""'.'."..".""."" חולים בבתי
26.913 לימודים
1222 r3, ועבודה לימודים

הדר פרי ואה: D'ain■*
לינות

17.3.5 מלון בבתי
לפועל להוצאה הלשכה

ו2 7ו פעולות
12.3840 עבודה לשגות

מ
11.1618 המזונות מאזן
8 , חוץ סחו מאזן
27.1*1".".'" עזה ובחבל ושומרון ביהודה
7 ,.6 התשלומים מאזן

מבנים
10.12 באו0ובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה,
13 10 הון מלאי חקלאיים,
16.1 ,5 ,14.."..' בנייה ציבוו, מבני
1614 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה בינוי; גם: ראה
שיחתים מברקה,

18.14 מברקים
18.13 עבודה ותשומת פדיון

נושא לפי ואה מדדים
10.16 ;812 מוויח0 גייי"
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד וטכנולוגיה, מדע
החברה מדע1

22 2731 בגרות בחינות
23 36 ...."......" חינוך) (כולל למו"פ הוצאה
י22 50 הרשמה מועמדים,
22 53 54 תארים מקבלי
26!3 בישראל לאור שיצאו ספרים
26!4 "!!."!"" עת וכתבי עיתונים
22.45,4749 באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה הסבו! מדע"
27 2730 בגרות ברוינות
2336 למופ הוצאות
22 53 54""".'"".'".' תארים מקבלי
26 3 בישראל לאור שיצאו D'ido
26 4 עת וכתבי עיתונים
22.45,48,49 ,56,57 באוניברסיטאות תלמיחם

החת מדעי
22 2731 בגרות בחינות
22!45,46 ........ הרשמה מועמדים,
53י22 '54 תארים מקבלי
26.3 בישראל לאור שיצאו טפרים
26!4 "..י עת וכתבי עיתונים
22!45,4749 באוניברסיסאות תלמידים

יד משלח ראה: ואדריכלים מהנדסים
אבטלה ראה מובטלים

3.3133 סיבות מוות,
3.31 ,32 ;18.2426 דרכים תאונות

מוזיאונים
26.5 ביקור
18.17,21 ,23 תחבורה מוניות,
18.19 ,23 גיל
27.37 עזה וחבל שומרון ביהודה,

22.47 _ באוניברסיטאות
28 0בעי אזור
12.8,26 מועסקים בלתי
21 5 דתיים דין בתי

להלן "שוב צ1רת ראה: "שוב ג1דל
2.3034 ;11.21,24 בית משק גודל י

2.10 ,21, 23 ;3.5 ,26 ,34 ;12.8 ,22 ;22.1 ,3 ,50 נ>
2.2 ,6 פנימית הגירה
21.8,11 פליליים במשפטים הרשעות
22 13 השכלה
12.19 העבודה "שוב
2.34 ;11.24 ילדים
12.8,22 האזרחי העבודה בכוח
22.9,17 כיתית
3.11 ,12 ,14 ,16 ,18 ,19 ;24.13 ליי™
12.8,19 ;16.15 מועסקים
2.7 ,8,13 ;3.2 ,10 ,11 ;12.8 ונפה מחוז
2.10,11 ,20 ,24 ;3.2629 ,34 ;12.19 ,22; 22.1 ,3 מי!
2.24,35 ;3.5 משפחתי מצב
2 2 י_ גידול מקורות
2.2935 ;11.1 ,1115 ,2023 בית משקי
3 18 יילודים משקל
22.10 הוראה משרות
2 3033 ;11.1115 בית במשק נפשות
21.12 עבריינים
9ו12 יד ומשלח כלכלי ענף
38,11 ,12 ,26 ,29 ;24.13 פטירות
31,11,12 ,34 תינוקות פטירות
26.12 פנאי
3.14 פחון
2 6 ,9,1113 ,33 ;3.3 ,12 ;11.20 ;12.8 "שוב צורת
11.2022 דיור צפיפות
2.2 ,6 ;3 , טבעי ריבוי
20.2,3 לבחירות מיעוטים רשימות
16.15 בבינוי שכירים
2.32 ;3.18 ;12.8 ;22.1 לימוד ^ות
3 25 27 ,28 חיים תוחלת
24.16 תחלואה
3.13 _ _ האוכלוסייה תחלופת

ערבי חינוך ראה: תלמידים
22.44,48,49,51 באוניברסיטאות תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים; גם: ראה
13.6,7 ,9,10,18 חקלאות לאיהודים,

לאחוקים/ות
2.24 ,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 ,19 ליי111
3.20 רווקות לאימהות
24.13 חולים בבתי
27.4 ,44 עזה וחבל שומרו) ביהודה חולים, בבתי
25.4 לידה ומענקי לידה דמי
3.3133 מוות סיבות
24.17 בלידה המתגלים מומים
3 י 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
311 ונפה מחוז
3 15 16,18 ,19 האם בח" חי לידות מספר
318<19 היילוד משקל
3.12 "שוב צורת
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17348 מלון בבתי
12.38 _ _. _ _ _ נ,^
12.20,23 .29  ... סיבות  מהעבודה היעדרות
1810    אויר ובנמל' תעופה בחברות
12.19,27 עלייה ותקופת מוצא לידה, יבשת
12.13 ;27.18,1924,3133 עזה וחבל שומרון ביהודה,
16.15 ;27.22,23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה,
121227    סגורים "שוב
9י12   עבודה "שוב
12.22 ;26.13 ועבודה לימודים
12.13,27 ונפה מחוז
23^ 0י ופיתוח במחקר
12.10,15 ,21 ,23 ,26 ,28 ;14.14 ;17.8 ;24.5 ס1ן
17.8 הארחה ובשירותי במסחר
12.14,19 .21 בעבודה מעמד
12.1619,21,23 יד..._ משלח
87י ....."..... בנמלים
י12 '9 חלקית בעבודה
6.10,1214 __ Q,^iy
6.13,14 ;12.9,12,14,19,21,23 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, כלכלה בענפי גם ראה
26.13 פנא,
12.12,27 מגורים "שוב צורת
12.16,27 אוכלוסייה קבוצת
18■4    ברכבת
245 בריאות בשירותי
7ו12 26 לימוד שנות
4י2י 9י עבודה שעות
3י8י בתעופה

ומקומיות אזוריות מועצות
214 אוכלוסייה
6י2014 הוצאות
5י2014 הכנסות
20.14 מלוות ויתרות גירעון או עודף
133 מעובד שסח

צריכה מוצרי
6.3 ,810 ,בןא
171 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

בניקיימא צריבה מוצרי
17.2 עזה ולחבל ושומרון ליהודה המקומי. לשוק אספקה
6.2 פרטית לצריכה הוצאה
0י838 יבוא
17.1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
"5    בית משקי ברשות
27.15 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברש/!/
22.8,20,3443 ,59 הוראה ומשרות גננות מורים,
22.3538 ,41 ג,ל
22.36 _ דת
22.34,3638 .*1 שכר ודרגת השכלה
223940 מוצא
22.3641 .... סין

שיתופיים ומושבים מושבים
יי'26 4י3י אוכלוסייה
2.6,18 פנימית הגירה
122 אזרחי עבודה כוח
312 תינוקות ופטירות פסירות חי, לידות
12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
215 ונפה מחוז
2.33 ;11.20  בית משקי
3.3 ומתנגשים נישאים
26 טבעי ריבוי
13.6 ,7   מעובד שטח

מזומנים
92    _.. הציבור ביד'
19.8 ,9  ישראליות ביטוח חברות

מזון
6.3  לצריכה הוצאה
11.24  בית משקי הוצאות

כג

1828     לנהוג מורשים
1822 קילומטראד
828ו    דרכים תאונות
27.38   עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

חינוך מוסחת אוניברסיטאות; ראה: a"mj1K nroriu
וגבוה עלתיכון וחינוך

פיננסיים או בנקאיים מוסחת
12.9,34  ושכר שכירים מועסקים,
י7 2י _ במטח נכסים

בנקים גם: ראה
ונננות מורים להכשרת מוסחת

27.43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
22.41,43  ~ הוראה ומשרות ומורים עבודה יחידות
221042 '43 תלמידים

וגמה עלתיםן חינוך מוסחת
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
ט2242576 תלמידים

אוניברסיטאות גם: ראה
הלאומיים המוסדות

96 בנקאיים במוסדות אשראי
62■*  וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
6.13 גי והוצאות הכנסות
2010 הממשלה הלוואות

ממשלתי סקטור נם: ראה
חוח בוונת ללא מוסדות

242.3 לבריאות לאומית הוצאה
22.46 לחינוך לאומית הוצאה
3.' 2 לנורפ לאומית הוצאה
261,2 וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
62 פרטית לצריכה הוצאה
64 ציבורית לצריכה הוצאה
24.4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה

מוסלמים
2.2 ,5 ,6 ,17 ,2124 ,27 ,28 אוכלוסייה
21.5 דין בתי

להלן "שוב צורת ר "שוב גודל
2.21 ,23 ,24 ,27 ;3.48 ,14,16 ,20 ,25 ג>
3. 1 "3 , 10 ךןן*|11£1|

323'24 היריון הפסקות
12.8,20 העבודה בכוח
3.1 ,11 ,12,14,15,18 לוךןךן
5י22 6י הגירה מאזן
22.36  מורים
2.5,7 ,10 ;3.11 ונפה מחוז
2.10 ,11 ,24 ,27 ;3.18 מ,ן
2.21,23,24 ,27 משפחת'י. מצב
2.2,5,6 האוכלוסייה גידול מקורות
2.3032 ;11.20 בית משקי
3.18 "לוחם סש7)ל
3.15. נישואין
21.12 עבריינים
3.1 ,11 ,29,31 פ0וןןת
י3 יי '34  תינוקות פטירות
314 סגוליים שיעורים פריון,
2.6,11 ;3.3,12 "שוב (גודל) צורת
11.12 דיור צפיפות
22 .5 '^ י3'    טבעי ריבוי
313  אוכלוסייה תחלופת
22'3'22 26 ■** תלמידים

לאיהודים נם: ראה
22.43.45,50 לאוניברסי0א1ת מועמדים

מועסקים
185   . באוטובוסים
16.15 _ _ _ I/Jaj
6.12,14 ;12.1,8,2429 מועסקים בלתי
27.18 עזה וחבל שומרון ביהודה מועסקים בלתי



לוח לוח

181 <8 _ _ בנמלים תנועה
18.911 אוירית ובהובלה בתעוםה

מיטות
24 8 9 חולים בבתי
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
17.4 ,5 מלון בבתי
15.6 מים
16.1 ולקידוחים לשאיבה אנרגיה
20.18 ערים איגודי והוצאות הכנסות

שומרון ביהודה, הערים והוצאות הכנסות
27.39,40 עזה וחבל
16.16,19 צינורות הנחת
6.5 מקומית גולמית השקעה
10.1 ן מדד בחקלאות, תשומה מחירי
166 צריכה
1.1214 איכות בדיקת לשתייה,
6.1921 תשו0תת0וקה
13.1 ,21 החקלאות עליד1 קנויות תשו0ות

ומים אנרגיה גם: ראה
ישראל מינהלמקרקעי

20.9 הממשלה הכנסות
הממשלה משרדי גם: ראה

תעשייה אלמתכת"ם, מינרלים
14.13 "צור
8.4 7 יצוא
12.9 מועסקים
12.31 _ ושכר שכירים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
מינרליםבמזון

11.18 ליום לנפש
מיםיונים

24.6 ,3 חולים בתי
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; ראה: מיעוטים

20.2 ,3 .י לכנסת בבחירות רשימות
והייצור העבודה לפריון המכון

20.8 ,9 הממשלה והוצאות הכנסות
בלים להדחת מבובות

בניק"מא צריכה מוצרי ראה:
וציוד מכונות

6.5 מקומית גולמית השקעה
0 4 9 .בוא
84' יצוא
13.13 בחקלאות
13.10 בחקלאות הון מלאי

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

תעשייה מכונות,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.910 ופיתוח מחקר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
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 גס: ראה
מכם

20.8 הממשלה הכנסות
8.10 _ היבוא על

וחציבה כרייה ואה: nron

17.6,7 מלון בתי הכנסות
8.4 ;11.16 ,17 יבוא
11.16 ;14.16 "צ|ר
8.4 ,6 ;11.16 יצוא
11.810,1618 המזונות מאזן
27.14 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, מחירים
10.3 ,4 מדד לצרכן, מחירים
17.1 קמעוני מסחר

וסבק משקאות מזון, גם: ראה
חיים לבעלי מזון

8.4,10 ויצוא יבוא
13.15,18 "צור
10.11 מדד תשומה, מחירי
13.11 מספוא תערובת מכירות
13.4 מעובד שטח
13.21 החקלאות ע1 קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות נחון,
6.2 פרסית לצריכה הוצאה
8 8 יבוא
86 יצוא
10.4 מדד לצרכן, מחירים
8.10 יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מחן,
12.9 חלקית ועובדים מועסקים
23.912 ופיתוח מחקר
12.34 ;14.3,6 ,7 ושכר שכירים
6.1921 תשומהתפוקה

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

מחירים מדדי גם: ראה

10.14 מדד ,pnrf מחירים
27.1214 עזה וחבל שומרון ביהודה,

מתלות
24.16 זיהומיות
3.3133 ממחלות כתוצאה מוות
12.23,24 מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות

חולים אשפוז; נם: ראה
והציבה כרייה ראה: מחצבות

מחקר
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
20.11 ציבורית הוצאה
20.13 .._ מדינה עובדי
23.111 ופיתוח מחקר

>/וץ מטבע
9.11 חוב איגרות
20.8 הממשלה הכנסות הי0ל,
7.1,4,6 המדינה חובות
9.4 אשראי יתרות
9.12 מניות
7.6 נכסים
7.2 ,4,6 ;9.2 ;19.1,2 פיקדונות
9.13 ,14 חליפין שערי

תעופה ראה: מסוסים
מטעים

12.9 מועסקים
13.10 הון מלאי
13.1 ,2,3,6,7 מעובד ש0ח
12.9 שכירים
12.33 שכר

פירות גם: ראה

מטענים
18.7 ימית בהובלה פדיון
18.4 ישראל ברכבת פדיון
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617 ופדיון עוסקים
12■9 ;178 .. שכירים
12.34 _ _ _ q^

והארחה אובל שיחתי מסחר,
67  נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
5.13 ;12.9,10,12,13,19 ,21 ,23,24,30 מועסקים

17.8
27.21,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
617 ופדיון עוסקים
12.9 ,11,21,3335 ;17.8 קואופרטיבים וחברי שכירים
27.24,28 עזה וחבל שומרון ביהודה, ועוכר שכירים
6.8:12.33 ;17.8 _ _ ^ןן
12.14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
2726 עזה וחבל
16.1921 תשומהתפוקה
17.18 הארחה ושירותי מסחר
6.5 מקומית גולמית השקעה
207 rtfwrorn nwitrm mvj7>un
/7e מועסקים
9.12 בבורסה הרשומות למניות תשואה
6.18 תשומהתפוקה
6.14
69 לאומית הכנסה
208 יי הממשלה הכנסות
27.39,40 עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
11.69 בית משקי הוצאות חור, על
6.6,10,12 620ז, ;8.10 הומא ^/
0י6 היצוא על
6.7 י91. 3י המקומי הייצור על
יי10  מדד בחקלאות, תשומה מחירי
20.15
6.4

. מסים

... עירוניים
. השכר על

חיים לבעלי מזון ראה: מספוא
מעבידים

6.11 ,13 ;261 לאומי ניסוח ידי על גבייה
12.15 מועסקים
19.5 ששולמו ותביעות כללי ניסוח ni'rar

ממשלתיים חסות מעונות
שפוטים צעירים
למפגרים מעונות

21.17 .

25.7 ..

מענקים
26.4 5י הלאומי הביטוח
208 הממשלה הכנסות
6.14 למשקיעים
27.39,40  עזה וחבל שומרון יהודה, ערי תקציב

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: סזון מערבלי
מפלגות

203 כנסת חברי
209 .... הממשלה הוצאות  מימון
202 בבחירות כשהם קולות
14.2,3,8,11 תעשייה מפעלי
239  ופיתוח מחקר

מפעלים
208.9 הממשלה והוצאות הכנסות
27.39,40 .... עזה וחבל שומרון יהודה. ערי והוצאות הכנסות

תעשייה ראה: תעשייה מפעלי
20.15,16   המקומיות הרשויות תקציב

11.24מפרנסים

22.62 .
מקצועות

והשתלמות הכשרה
והשכלה חינוך ראה: לימוד

יד משלחי גם: ראה

מלוות
שומחן ביהודה, המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

2739*0  עזר. ורובל
208    .... הממשלה הכנסות
20.10 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
20.17     ערים איגודי תקציב
2015 המקומיות הרשויות תקציב

מלון בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלונים

ומ1צר'ו 20.8מלס _._ _ ב^!

8י אויר זיהום

10.6  מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה: מלפפונים
20713 הממשלה
3.22 ;24.6,8 חולים בתי
27.44 עזה וחבל שומר1ן ביהודה, חולים בתי
20.10 שוטף במאזן גירעון
207'8 תקציבי גירעון
22.s 6 לחינוך לאומית הוצאה
23.13 למופ לאומית הוצאה
244 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
63 לצריכה הוצאה
613'207'9 הוצאות
1816 דרכים החזקת
6.11,13:20.7.8 הכנסות
20.10 והשקעות הלוואות
י7 חדצדדיות העברות
7י20 ערים איגודי בתקציבי השתתפות
7.1,2 ;20.10 והתחייבויות זכויות
7 2010'5י4 חובות
י231 '12 מימון ופיתוח, מחקר
י7  נכסים

ממשלתי סקטור ראה: סקטור
3י2011 ע,בדים
19■3 בבנקים פיקדונות

יד משלח ראה: מנהלים
מניות

9.9,10,12 בבורסה
20.10 האוצר השקעות
19.9 נוכריות ביטוח חברות השקעות
י9 הציבור בידי
19.8 ישראליות ביטוח חברות נכסי

4י6 הכנסה מס
208  הממשלה הכנסות
216  משפט בבתי ערעורים
6■14 מוסף ערן מ0
20■8  rtfmrorn mown
6.14 קנייה do
208 הממשלה הכנסות
8.10  _ היבוא על

614 רםש מס
209   הממשלה הכנסות
"■* מסחר
9■B  בנקאיים במוסדות אשראי
6.1921  " nj71DnnDn'1n

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה

סימוני מסחר
129 ;178    מועסקים
818  ופדיון עוסקים
12.9,34; 17.8 Drvyi)
1234 . ~Z....uv
7י י קמעוני מסחר
6.17 129178 מועסקים

כה
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11.14,69, 1015 23י2, ;21.15
6.11,12 ,18 עולים0בריהמ
2 33 11.20 "שוב צורת
*!16';11.19,21 ,24 די1ר צפיפות

משק ראש של לימוד שנות
2.31 ;11.1 ,11 ,1315,19 הבית
2.32 ;5.16 הבית משק ראש של עלייה תקופת

11.1115,2025
, 2 5 6# משקעים

n"nynon 'neor
20.9 הממשלה הוצאות
2012 העובדים מצבת
206 בכנסת שאילתות
21.11 הציבור תלונות לנציב תלונות

הוראה ומשרות מורים ראה: הוראה nnwn
שכירים ראה: שניו משחת

גירושין ראה: מתגרשים
n"K/yn ,jann .armi בסיסית מתנת

22 61 מקצועית mrtfrnuni nreon
g4 7 י יצוא
1ag n'^n DTliyl D'pOVID
23 10,12 nm'Di pno
f2'34 .י ושכר שכירים
6.1921 תו^ומוותפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: 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 בתאונות נפגעים
27 38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
18.18 במשאיות שכיר0
10!12 מדד באוסובוסים, עבודה שכר
18.30 רשיון הוצאת שנת

נוסעים
18 1 9 בנמלים ומפליגים מגיעים
1811 !10"i7ZZ במסוסים
8 14 נסיעות מ0
18.26 דרכים בתאונות נפגעים
27.38 עזה...... וחבל שומרון ביהודה. דרכים בתאונות נפגעים
18 7 לנוסעים משירותים פדיון
1*1"4"■■""■■■■■ ברכבות

נוצרים
2.2 ,6 ,7 .10,21 ,23,27 א1גל01"ה
210,11 ,21 ,23 ,26 ;3.5,14,16 ,29 גיל
3 , גירושין
3!23",247.".!.".""..".."" היריון הפסקות
12 3 העבודה בכוח
3.1 .15"16Z"Z"Z חי לידות
3 ן מת לידות
2!2 ,5 ,6 .."..".. הגירה מאזן
22.36 גזורים
2.5,7 ,10 ונפה מחוז
2.10,11 ,2123:3.34 ■. נייו
3.5 משפחתי מצב
2.2,5,6 _ האוכלוסייה גידול מקורות
11.20 _ _ חור צפיפות  בית משקי
3.1 5 נישואין
21.12 עבריינים
3.1 ,29 פסירות
3]1 .י תינוקות פסירות
3.14 פריון
2.6,11 "שוב צורת

מקשה
13.14,15 "צור
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
13 5 מעובד שסח

מרגרינה
11.16 ;14.16 "ציי
11.16 ;14.16 המזונות במאזן

בפריים מרכזים
2.11,12,15 אוכלוסייה

מרפאות
ו.24 לבריאות לאומית הוצאה
245 מועסקים
18.1 ,2 ,17 ,19,21,23 תחבורה משאיות,
18.18 ,19 ,23 גיל
18.19 כולל משקל
18.21 קילומ0ראד
18.27 דרכים תאונות
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

ישראל משטרת
20.12 העובדים מצבת

שכר ראה: משכורת
יד משלח

22.22 התלמידים אבות
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
12.1619,2123 ;14.14 מועסקים
27.20 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכירים מועסקים
5.8,10,1214 בכוח ועולים עולים
12.15,21 שכירים

מקצועות גם: ראה
פירות ראה: משמש

בית משקי ראה: משפחות
ילדים מרובות משפחות

26.3 ,4 לאומי לביסוח מהמוסד קצבאות
onin^ משפטים,

22.53 אקדמיים תארים בעלי
22.50 הרשמה מועמדים,
22.53,54 תארים מקבלי
22.4649 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

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

ו0בק משקאות מזון, גם: ראה
2.2935 ;11.115 ,2025 בית משקי
161 שימוש אנרגיה,
12.19 ;13.9 שכר ללא מועסקים משפחה בני

שומרון ביהודה, בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם
27.17 עזה וחבל
2.31 ;6.12 ;11.1,4 הבית משק ראש גיל
11.24 ,68 ,1925 דיור
6.2 ;11.24 ,69 ;22.5 ;24.1 ,2 ;28.6 הוצאות
10.10 ;11.26,1015 הכנסה
11 25 בית עוזרות העסקת
2.35..' הרכב
e t ו חיסכון

משק ראש של לידה יבשת
2.3032 .34 .11.1 ,3,1116,25 הבית
27.15,16 עזה וחבל שומרון ביהודה,
2.33 ,35 ;5.11 ,16 ;12.7 ,29 ילדים
2.35 ;6.12 הבית משק ראש מין
2.35 משפחתי מצב
6.12 הבית משק ראש של יד משלח
2.24 ,2932 ;6.11,16; בית במשק נפשות

כו
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21.19 _..

20.9

הציב1ר תלונות נציב
תלונות

המדינה נשיא
הממשלה הוצאות

נשים
2.10,11 ,21 ,2325 ;3.29 ;5.58 _ ג1{
3.15,18,22  בלידה גיל
348 יי 9  בנישואין גיל

נוצרים מוסלמים; דרוזים; ראה דת:
3.2124 היריון הפסקות
12.7 ;22.1 לימוד ושנות השכלה

ראש של לידה יבשת
2.3032 ,34 ;11.1115,25 הבית משק
6.12 ,14 ;12.17,10,11 האזרחי העבודה בכוח

1518,23,31 ;24.5
3.1420 7י1ךןת
22.50 לאוניברסיטאות מועמדות
14.14 בתעשייה מועסקות
22.8 ,3641 הוראה ומשרות מורות
20.5 היום לסדר הצעות מעמד,
2.25 ;3.110 וגירושין נישואין
5.9,16 עולות
26.913 פעילויות פנאי,

שם ר' פריון
3.25,27,28 חיים ת1חלת
22.44,46 ,49 ,51,56,57 באוניברסיטאות תלמידות

21.119 ציבורי סדר
י21 ציבורי לסדר הוצאה

תמיכות ראה: סובסידיות
הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסוכנות

והתעסוקה הסעד סוכנות
27.42 עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סוכר
6.3 לצריכה הוצאה
8.4 ;11.17 ויצוא יבוא
11.16 המזונות במאזן
10.3 מדד לצרכן, מחירים

סולר
8י _ אויר זיהום
18.25 מוניות בשימוש
18.21,25 משאיות בשימוש
8.110 חוץ סחר
2711 עזה וחבל שומרון ביהודה,

סיגריות
14.16 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים

ירקות ראה: סלק
שדה גידולי ראה: סונר סלק

ירקות ראה: סלרי
מסובנים סמים

20.5 בכנסת יום לסדר הצעות
214  עבירות
25.57 סעד
20.12 .. " מדינה עובדי סוציאליים, עובדים

רווחה גם: ראה
ספורס

26.1,2   _... לאומית הוצאה
26.8 ,10 _. באירועים וביקור פעילות

ימית הובלה ראה: ספנות
ספריות

26.3     . ציבוריות

י3'2256  טבעי ריבוי
222   אוכלוסייה תחזית
313   האוכלוסייה תחלופת
22.14,25,44 ואמידים

ומוצריו נייר
8.4 .10  ויצוא יבוא
14.13 _ _ ,,צור
129 ושכירים מועסקים
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
9812 ערן ניירות
9י19 ביטוח חברות השקעות
72 התשלומים במאזן
י19 '23 הבנקים נכסי
198 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואין, נישאים,
38 נישואין תקופת אורך
214  משפט בבתי בירורים
2.25 ;3.4 ,6 ,7 ג>
32 מגורים ונפת מחוז
3.s משפחתי מצב
3■2 O'KnjJlD
33 "שוב צורת
37 עלייה תקופת

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

54ג וקצבאות גמלאות מקבלי
255 קיום הבטחת
25.3 לאומי לביט1ח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

לארץ נכנסים
י8י.42 2 כניסה דרך
י4 '2 אשרה סוג

שם ר עולים
י4 '2'9 ארעיים חושבים
4.1 ,2 ,810 תו1ךום

ניידי זלא נכסי
193 בנקים

השקעה ננסי
8.3 ,810 ,םא
13.19 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
4י9 כספיים ננסים
76 חוץ במטבע

קבועים ננסים
י24 .2 לבריאות לאומית הוצאה
6.5,15 מקומית גולמית השקעה
6.18,19 תשומהתפוקה השקעה,
סי20 הממשלה של

וים אויר נמלי
20.8,9 הממשלה והוצאות הכנסות
18.3,7,10 ופדיון עבודה הוצאות שכר, מועסקים,
18.1,8,9,11 ודואר מטענים נוסעים, תנועת

עבודה נפגעי
**4'5 נמלאות
26.3 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

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

נפס ומוצרי נפם
י5י _ לזיקוק אנרגיה
8י  אויר זיהום
8.4,10 _ _ _ ,ב,א
15.1  "   "צור
15.3 " n ^ צריכה
6.1912 npiDnnnnun

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעש"ה, נם: ראה

מ
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י* .2 ;62 אשרה
5.12 ,14 ,15 מועסקים בלתי
2.2,5,6 האוכלוסייה גידול
6.5 ,6 ,9 ,15 גול
2.20 פנימית הגירה
6.9 nottan
8.2 ,'2   לידה וארץ יבשת
י* 6 מגורים יבשת
י4 הארץ את יוצאים
6.10,1215 האזרחי העבודה בגוה
5.7  ראשונה הפנייה מחוז
6.5 ,8 ,9 ,1315 מון
5.11,12 מצבמשפחת1
6.8 בחו"ל יד משלה
2.22 תחזית נוצרים.
4.1,2 לישראל נכנסים
6.16 דיור צפיפות
12.38 ענודה בלשכות רשומים
6.15 בישראל שהות
2.22 אוכלוסייה תחזית
4.1,2 ;5.1 ,4,5,15,16 עלייה תקופת

עולים קליסת >ם: ראה
6.17 עוסקים

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

בשר ג0: ראה
עופרת

1.79 אויר זיהום
ומוצריו עור

8.4,7 ויצוא .בוא
23.912 ופיתוח מחקו
1*9 גולמי מקומי תוצר
6.1921 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
דין עורכי

21.2 רשיונות בעלי
צאן ראה: עזים
גבית עזרה

10.3 מדד לצרכן. מחירים
11.25;12.7 עוזר/ת המעסיקים בית משקי
12.42 עיצומים

עיריות
2.14 אוכלוסייה
20.13,14 ~ הוצאות
18.16 דרכים הוזזקת
20.15,16 הכנסות
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
20.14 מלוות ויתרות גירעון או עודף

ערים גם: ראה

עת ובתב* עיתונים
26.4 הוצאה
28.8 .9 קריאה
6.115 וקליטה עלייה

פירות ראה: ענבים
ורהיטים ומוצריו עץ

8.4,7 ויצוא יבוא
10.6 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, yv
22.62 מקצועית והשתלמות הכשרה
14.16 "צור
1*9 מועסקים
6.9 ;12.36 ושכר שכירים
6.1821 תשולוהתסוקה

ספרים
63 בישראל לאור שיצאו
268,9 קריאה

הסתדרותי סקטור
14.2 בתעשייה

ממשלתי סקגוור
24.24 לבריאות לאומית הוצאה
23.13 למום לאומית הוצאה
26.1,2 ו0פור0 בידור לתרבות, לאומית הוצאה
6.10,12,15 השקעות ומימון חיסכון לאומית, הכנסה

עסק* סקטור
23.1,2 למופ לאומית הוצאה
613 תמיכות

פרטי סקטור
23.1,2  למופ לאומית הוצאה
27.9 עזה וחבל שומרון ביהודה, מקומית גולמית השקעה
7.1,2 ,4 התשלומים מאזן
142 בתעשייה

ציבורי סקטור
22.5,6 לחינוך ה1צאה
142 בתעשייה

ווידאו קולנוע סרטי
26.710 צפו1ה

שאתות ראה: סרטן

ע
עבודה

12.37,38 עבודה דורשי
6.4 ציבורית לצריכה הוצאה
11.24,10 בית משקי הכנסות
12.25 עבודה הפסקת
12.27 ;26.13 עבודה חיפוש
12.22,31 ולימודים עבודה
17.6,7 מלון בבתי עלות
14.3 ,12 בתעשייה עלות
6.4,6,8 לשכירים תמורה
1235 שכר תמורת תשומה

שכירים מועסקים; נם: ראה
הממשלה משרדי ראה: משרד והרווחה, העבודה

12.143 ושכר עבודה
27.1829 עזה וחבל שומרון ביהודה,
16.1822 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 ןןבוןןךן

עבריינים
21.3 רציניות בעבירות שהורשעו
21.12 ,13 בדין שחויבו

עברית
22.27 ,2931 בגרות בחינות
26.4 עת וכתבי עיתונים
2261 למבוגרים ציבוריים שיעורים

ירקות ראה: עגבניות
20.1214 מדינה עובדי
20.12 ,13 ךוןןנ

סוציאליים עובדים
20.12 המדינה בשירות
2.2 ,5 ;4.1,2 ;6.116 בכוח ועולים עולים
י4 ישראל אזרחי
6.4 סגורים וארץ לידה ארץ

כח
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כספים בנקים; ראה: פיננס>0
עסקיים ושירותים פיננסים

87   ~ נקי מקומי ותוצר לאומית ה3נ0ה
12.36    שכירים הכנסות
סי"2 ■■ nVvunnn nwitrni iwijvin
614 ;12.9 ,10 ,12 ,13 9י. ,21 ,23,24 מועסקים
7י6 עוסקים...
י124     והשבתות שביתות
12.9,11,21,3335 קואופרטיבים וחברי שכירים
6.8 ;12.333S ._ _ _ _ שכן
1214 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
1236 שכירים של עבודה תשומת

פיצויים
72   מגרמניה אישיים
209 הממשלה הוצאות

פיקדונות
19.3 למשכנתאות הבנקים
19.8 ... בינ1וח חברות
72'4'6 התשלומים במאזן
י19 '2  בנקאיים מוסחת
7.4.6:9.1 י.9י;2' חוץ במטבע
94 לצימר אשראי הממשלה,
92 עוש

■רות
63 לצריכה הוצאה
11.16 .

. יבוא
11.16:13.1 ,14,15 ,17 ,,צןר
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
11.16:13.1 ,15,17 ,צ!א
11.1618 המזונות במאזן
יי10 תפוקה,סח מחירי
37י מעובד שסח
13.8 למזון שלא שימוש
13■15 8ו לתעשייה

מטעים ופירות; ירקות גם: ראה
פליטים

בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
2717 עזה בחבל

ופלססיק גומי ראה: ומוצריו פלסטיק
26.814 פעילויות פנאי,

קצבאות גמלאות, ראה: פנסיות
עובדים פקידות,

1239 עבודה דורשי
22.62 מקצועית והשתלמות הכשרה
1237   מובסלים
68 4י. עולום

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

13.15 .._ __ _ י",,צןר 5י .■■  .".."_.." ,צ|א
1011  מדד ותשומה, תפוקה מחירי
13.13 '6   מעובד ש0ח

הדי פרי
11.16 _.. _ _ __ _ ,ב|א
11.16 ;13.1 ,14 ,15 ,17 _ _ _ ,,צןך
27.30 עזה וחבל ושומרון ביהודה והכנסה "צור
8.3,6,7 ;13.1 ,15,17 _ _ _ _ ,צ,א
16יי   המזונות במאזן
12.9 ■■. מועסקים
יי10 .  תפוקה מחירי
13.13 '7  מעובד...._ שנ1ח
1116    למזון שלא שימוש
12.9 ,34 _ O1)1^
12.34 .. שכר

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה
עצמאיים

י28  לאומי. בביטוח סבונוחים
1215 . מועסקים
614 מסים...
ייי 2 בית משק ראש

עירוניים "שובע! ערים,
16יי26  אוכלוסייה
2017  והכנסות הוצאות ערים, איגוד'
1227 מועסקים בלתי
16.3 ,4 _ _ {[וון,

1757  לתיירות מלון בתי
י2 י 2י "שונ גודל
2.6,18 יהודים פנימית, הגירה
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
יי110  אויר זיהום
124 אזרחי עבודה י2"כוח עזה וחבל שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
312 תינוקות ופסירות פטירות חי, לידות
1212 הכלכלה בענפי מועסקים
27.18.21 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
214 ונפה מחוז
213 ■"■*< בית משקי
2715 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית 1j7vuD

ביהודה, בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
2717 עזה וחבל שומרון
33 ומתנרשים נישאים
26 . " טבעי ריבוי

עיריות נם: ראה
מוסף ערר

6.1820 תשומהתפוקה
פ

174 מלון בבתי
*" עוסקים
197 פוליסות
6.17 ;18.35,7 ,10,13 ובתקשורת בתחבורה
י"7:1י6 5 בתעשייה
27.3134 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעש"ה,

מקצועיים בלתי פועלים
06י שכר

יד משלח גם: ראה
פחם

8י אויר זיהום
י15    אנרגיה "צור

י3 " פטירות
ני24 חולים בבתי
27.44 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
3.26,2931 ,33 _ ןמ,) נ,{

י*33 לידה יבשת
י31 . 1נפה מחוז
33133  סיבה
312 ■  "שוב צורת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהוד'ם; יהודים; נם: ואה
י3 תינוקות פסירות
24.12     חולים בבתי
333 ^    ומין דת גיל,
3.33 0,בה
י3 י   ונפה מחוז
2י3     "שוב צורת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהוד'ם; יהורם; גם: ראה
פטנטים

23.13   לרישום בקשות
D'n1y פיטורי

1242 .... והשבתות לשביתות סיבה
כס
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12.12 הכלכלה בענפי מועסקים
3י2.1 _ ונפה מחוז
3.3 ומתגרשים נישאים
2 6 טבעי ריבוי
13.6 ,7 _ שסחמעובד

ירקות ראה: קישואים
11.16,17 ^ום לנפש קלוריות

עולים קליסת
6.10,14 תעסוקה עולים, ראה:

הממשלה משרדי ראה: "nwn ,n"Vv na+iv
קצבאות

25.4 תלויים קצבאות מקבלי
גמלאות גם: ראה

הבינלאומית המטבע קרן
19.1 לקרן ישראל בנק התחייבויות
7.4 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. g האזנה רדיו,

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
רתיסים

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

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה

26.17 י"חה
129 מועסקים
9י12 'm'ZZZ. בגירים
12.34 "ים
22.20 ספר בבתי תלמידים
20.5 ,6 המקומיות הרשויות תקציב

סעד נם: ראה
™/!!■pin

2.24 ;3.4 ,5 ,8 ,18 גי*
3.20 רווקות לאימהות לידות
2.35 17 גיל עד ילדים עם בית במו!1קי
3 7 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
3 4 5 7 נישאים

רופאים
24.18 ביקירם
24.1 ,2 לבריאות לאומית ^הוצאה ,/ __] מחנה עובד
2.2,5 .6 ;3., טבעי וימי
ו27 עזה וחבל שומרון ביהודה,

רישיונות
20.8 רישיונות מדמי הממשלה הכנסות
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הכנסות
10.12 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
18 , 4 יבבת
20.11 .._. העובדים מצבת
18.3 ,4 ושכר עבודה הוצאות שכירים, פחון,
11 125 חיים 31וח

בריאות ראה: רקואה
לימודים רפואה,

23.810 למו"פ הוצאות
22.50 הושמה ,dtwid
22.53,54 תארים מקבלי
26!4 עת וכתבי עיתונים

13.15,18 לתעשייה
6.1921 תש1מהתפוקה
3.11 ,12,14,17 מיייו

לידות גם: ראה

צ
צאן

13.1417 "צור
13.15 ,16 יצוא
13.12 במשקים
13.19 _ מטבח"ם בבתי שהיסה

בשר גם: ראה
צבעים

8.4 1יצוא יבוא
14.16 ZZ. "צור

בית ציוד
11.5 בית משקי הוצאות

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
מוצרים ואלק0רוני, חשמלי ציוד

8.4 יבוא
1416 "צור
8.4 ....ZZZZ יצוא
10.3 מדד לצרכן, מחירים

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

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
ואבובים צמיגים

14.16 "צור
10.12 מדד באונ1ובוסים, תשומה מחירי

ומוצריו מלס ראה: ומוצריו צמנס
ירקות ראה: וצנונית צנון

פרסית צריכה
6.13,11 הוצאה
27.68 עזה וחבל שומרון ביהחה, הוצאה
6.18,19 תשומהתפוקה

ציבורית צריכה
6.1,4 הוצאה
27.6 עזה וחבל ש1מרון ביהודה, הוצאה
6.18,19 תשומהתפוקה

ק
169 בנ"ן קבלני

שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים
19.10,11 גמל קופות
3.23 ;24.6,8 חולים קופות
24.2 לבריאות לאומית הוצאה
10.3 מדד לצרכן, סחירים

קורסים
22.62 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:

קטניות
11.16 _ המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
קיבוצים

2.6,1113,15 אוכלוסייה
2.6,19 _ פנימית הגירה
12.2 אזרחי עב1דה כוח
3.12 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
13.9 בחקלאות מ1עסקים

ל
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ואחרים אישיים שיחתים
67  נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
20.17 ערים אינוח הכנסות
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
5.14 ;12.9,10,12 ,13,19,21 ,23 ,24 מוסקים
12.23   ~ זמנית נעדרים מועסקים
103 מדד לצרכן. מחירים
6.17 סדיון עוסקים,
12.42 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,11,21.34,35 קואופרטיבים וחברי שכירים
6.8 ;12.3335 "1כך
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

בבתים שיחתים
12.9 מועסקים
129'33 . ושכר שכירים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה: עסקיים שיחתים
וקהילתיים ציבוריים שיחתים

9.6 בנקאיים במוסדות אשראי
12.36 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
6.7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
6.14 ;12.9 ,10 ,12 ,13 ,19 ,21 ,23 ,24 מןע0קים
27.21,24 : עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
12.42 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
12.9 ,21,3335 קואופרסיבים 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 וחברי שבירים
16.15 ,16 ,0,22
י27.3 ושומרון ביהודה בד ככת1
7י 4 '8 מלון בבתי
12.21 },j
16.16 עבודה הוצאות
1236 בית משקי הכנסות
39י בחקלאות
27.20,24 ,28 ,29 עזה וחבל שומרון ביהודה,

שומרון מיהודה,
13.9 ;16.15 ;27.25,29 בישראל עזה וחבל
6י16 בבנייה למעשה עבודה ימי
14.11 בתעשייה למעשה עבודה ימי
12.19 לאיהודים
י26   לאומי בביטוח מבוטחים
12.11 ,16,21 מ,ן
178 הארחה ובשירותי במסחר
12.16,21 יד משלח
12.3335  משרות
5.13  ~ Qi^iy
12.9 ,11 ,21 ,34 ,35 כ>כלו rgy
12.16 אוכלוסייה קבוצת
י11 '2 בית משק ראש
6.4 ,8 ,9 ;12.3335 ;14.1 ,3 ,5 ,6 ;16.16 ;18.3 ,5 .. שט
18.2 .3,5 ר, ,10,13  ובתקשורת בתחבורה
14.1,3,5,7,11 בתעשייה
27.3234  עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

ומשכורת שבר
83י 5י .     באוס/בוסים
82י  באחסנה
"4 . מלון בבתי
182  .  אוירית בהובלה
183     ימית בהובלה
6.4  ציבורית לצריכה ה!צאה
2017    ערים איגודי הוצאות

לא

22.3739.....  תלמידים...
שיניים רפואת

י24 '2 לאומית הוצאה מרפאות,
10.3  לצרכן מחירים מדד ריפוי,
20.1417 מקומיות רשויות
9.6  בנקאיים במוסדות אשראי
24■6 8י חולים בתי
224 5י לחינוך לאומית הוצאה
261,2  וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
62 .* לצריכה וציבורית פרסית הוצאה
"י20 6י '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 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
21.15 הציבור תלונות לנציב תלונות

ממשלתי סקטור גם: ראה

ש
20.6 בכנסת שאילתות

שאירים
254 גמלאות

ושאירים זקנה גם: ראה
(סרטן) שאתות

332 מהמחלה כתוצאה מוות
ליישובים מחוץ גרים ראה: בדוים שבטי

12.41,42 ומושבתים שובתים שביתות,
בניק"מא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי

שוטרים
2010 מחנה עובדי
11.16,17 ליום לנפש שומן
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה,

ושומנים שמנים ראה: שומנים
2י2 שופטים

םירות ראה: שזיפים
2415 שחפת
331 '32 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראה: שחת
יי 7 שסח
1.114 הסביבה ואיטת אקלים שסח,

ציבוריים שיעורים
22.57  למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
יי20  העובדים מצבת
12.3840 התעסוקה שירות

שירותים
12.38,39 עבודה דורשי
63 ... פרטית לצריכה הוצאות
27.8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאות
6.6 ;7.13 ;20.8  ומסים יצוא יבוא,
2*6 עזה וחבל שומרון מיהודה, ויצוא יבוא
י*12  מובכ1לים
12.19 ;17.8 מועסקים...
104 מדד לצרכן, מחירים
27.14 עזה וחבל שומרון ביהודה, מדד לצרכן, מחירים
גי10   מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
5.8.11,12,1416 .■ מועסקים עולים,
20.15,16  המקומיות הרשויות תקציב
26' ■■ . רכישה וספורט, בידזר תרבות,
י92י6 .  תשומהתפוקה
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12.43 יוקר תוםפת
6.1,7 נולמי לאמי תוצר
27.7 עזה וחבל שומרון ביהודה,
6.1 ;16.2 ,3 גולגוי מקומי תוצר
27.6 ,7 ,10 עזה וחבל שומרון ביהודה,
17.6 ,7 _ ובשירותים במסחר
14.9 ,13 _ _ בתעש"ה
6.7,16 נקי מקומי תוצר
13.20 בחקלאות

oatum
4.6  לידה ארץ
6.י.4 הארץ את יוצאים
4.13 ,7 _ לארץ נכנסים
27.1 ,5 עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
4.4,5,7 בחו"ל שהות

ירקות ראה: שדה תות
18.112 ,1630 תחבורה
15.1 בתחבורה אנרגיה
18.2 . עבודה הוצאות
8.10 _ _ השקעה ננ0י יבוא
10.3 מדד לצרכן, מחירים
18.3 מדחם עבודה, ותשומת תפוקה
6.1921 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
6.2 פרסית לצריכה הוצאה
12.39 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,
12.42 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 שט
12.14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: ואושרר תחבורה,
18.130 ותקשורת תחבורה
20.5 _ . ציבורית הוצאה
11.24 _ בית משקי הוצאות
16.14 .. במבנים מקומית גולמית השקעה
27.14 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים
26.4 _ עת וכתבי עיתונים
12.3335 ;18.2 שכירים
618 _... תשונוהתפוקה
24.1417 תחלואה
3.13 תחלופתהאוכלוסייה

הממשלה משרדי ראה: משרד תיירות,
on"n

4.810,12 _ מגורים ארץ
17.37 _ _ לתיירות סלון בתי
41 211 12 . יוצאים
4.1,2,911 נכנסים
4.11,12 שהות

תינוקות
תינוקות פסירות ראה: סטירות

תיעול
16.21 _ צינורות הנחת
21.14 חקירה תיקי

שדה גידולי ראה: תימז

20.16 המקומיות הרשויות הוצאות
6.9 _ לאומית הכנסה
12.36 _ _._ . שכירים הכנסות
13.20 בחקלאות
7.3 _ ושירותים סחורות חשבון
27.20,24 עזה וחבל שומרון ביהודה, למועסקים
27.25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
22.3640 .._ _ דרגה מורים,
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
6.13 עולים
6.8 ;12.34,35 כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים. הכלכלה בענפי גם וראה
18.3,4 _ ברכבת
18.3 ,13 דואר בשירותי
12.3235 לשכירים
18.2 _ בתחבורה
18.3 ,10 בתעופה
6.1820 תשומהתפוקה
1.2 .. שלג

מאבל שמן
6.3,4 לצריכה הוצאה
14.16 "צור
10.3 מדד לצרכן, מחירים
16.1 אנרגיה שמש,

ושומנים שמנים
8.4 ;11.16 _ ויצוא יבוא
11.1618 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
22.3639 . מורים
27.26,27 עזה וחבל שומרון ביהודה, לשכיר
12.14,19,36 ;16.15 קואופרטיבים וחברי שכירים של
6.13 עולים

9.13,14 _ _ הישראלי השקל
שפות

22.2931 . בגרות בחינות
26.4 _ _ עיתונים

פירות ראה: שקדים
1.2 שרב

ת
18.1,2429 דרגים תאונות
21.6 משפט בבתי בירורים
27.38 עזה וחבל שומרון ביהודה,
3.31,32 ._._ _ _._ מוות סיבות

אקדמיים תארים
22.50 ראשון תואר ללימודי מועמדים
22.3538,41 _ " מורים
22.5254 ,5759 תארים מקבלי
22.45,47 _ באוניברסיטאות תלמידים

תברואה
27.39,40 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הוצאות
20.15.16 המקומיות הרשויות תקציב
3.25,27 ,28 חיים תוחלת

לב
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6.5 ;14.12   מקומית גולמית השקעה
20.10 הממשלה והלוואות השקעות
1.9  ~   אויר זיהום
3י14    כלכלי השנון
8.10 לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
27.3234 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5*י 6י. 11צןר
יי145   למעשה עבודה ■מי

14.15   אדם כוח
4י 3 '57 מזדים
2733 עזה בחבל מדדים
27.32   ושומרון ביהודה מדדים
י123 מובטלים
6.14 ;12.9,10,12 ,13,19,23,24 _.. מועסקים

14.13,811 ;23.9,10
27.2024,32 ,33 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
27.23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
23.13 ,9,10 _ _ Q'1n
10.1 ,9,10 מדד תפוקה, של סיטונ"ם g'itid
14.2 ,3 ,8 ,10 ,11 ;23.9 ,10 _ מפע>1ם
14.8 בעלות מפעלים,
e■17 0'i?0w
14.3 ,8,12 עבודה n/yf
6.17 ;14.1 ,4 פךוןן
1412 חומרים צריכת
1B■4 5י חשמל צריכת
12.42 שאבדו עבודה וימי השבתות ,nwoe/
12.9,11,3335 קואופרטיבים וחברי שכירים

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

עזה וחבל שומרון מיהודה, לעובדים ושכר שכירים
27.25,26 ,29 ב.שרא>
6.8 ;12.3335 ;14.1 ,6,11 ,13 0^,
149'13 . גולמי מקומי תוצר
27.10 .. עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
67 נקי מקומי תוצר
14.12,13 גולמית תפוקה
9.12 בכורסה רשומות למניות תשואה
8י6 תשומהתפוקה

מוצרים תעש"ה,
84 ..■  ויצוא יבוא
27.18 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרנ1ית לצריכה הוצאה
14.16 _.: _ ,,צ|ר
04י מדד לצרכן, מחירים

הממשלה משרדי ראה: משרי ומסחר, תעש"ה
ראשיים ענפים תעש"ה,

1412  גולמית השקעות
1413 כלכלי חשבון
27.3134 ■ עזה וחבל שומרון ביהודה,
14.6 _ ,,צ|ר
14.3 ,6,10  למעשה עבודה ■מי
8.7 . . יצוא
141s  אדם כוח
12.9 ;14.3,10,13 ;23.9,10 מועסקים
23.9 ,10 מןס
10.9,10 מדד התעשייה, תפוקת של סיטונ"ם מחירים
14.3,11 ;23.9,10   מפעלים
143 2י6    עבודה עלות
44י פדיון....
1412   חומרים צריכת
64י '5 .  חשמל צריכת
12.9 ,34 ,35 ;14.3 ,6,7 ,11 _ בנירים
12.34 ,35 ;14.3 ,6 ,14 ."..."..!._. שכר
49י 3י  גולמי מקומי תוצר
2י14    _. גולמית תפוקה
6.1921  תשומהתפוקה

משנה ענפי תעש"ה,
ל4י    מדדים.._ ושכירים, פדיון "צור,

לג

לוח

תלמידים
22.10,14,44,45,47 ,49,56,57 באוניברסיטאות

בנרות תעודת ראה: בנרות, בחינות
4ז22.10,12 ,1619 ,21 ,2325 0פו בבת!
י222  _ משפחה גודל
22.1115 ,35 .48 ,49 ,51 .60 {,ן>

22.10.1 י .19 "~~'irfp'1Xl
"י22 "י**24' כיתה דרגת
22.13,25 _ m
22.21 ;26.8 ..Z'o'w/i^e/,7

מקצועי טכנולוגי בחינוך
22.7 ,10,15,16 ,23 ,25 ,33 וחקלאי
22.10,19 46 וגבוה עלתיכין בחינוך
22.20 שיקום טיפוח, טעוני
22.13,14,21,25,42,46,49,51,60; ... ומוצא לידה יבשת

;26.14
27.42 43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5י22 6י '20 בכיתות
22.58,59 לאאוניברסיטא"ם גבוהים במוסדות
22.10,34 וגננות מורים להכשרת מוסחת
22.50,51,56 באוניברסיטאות ללימודים מועמדים

ו

22.44 . .... מוצא
22.13 ,14 ,16 ,22 ,23 ,25 ,42 ,46 ,49 ,51 ,60 .... מי|
22.5254 ל5 .59 . תארים מקבלי
22.22 . ניידות
2224 ספר בתי עזיבת
26.14 פעילויות פנאי,

יהודים ערבי; חינוך ראה: אוכלוסייה קבוצת
22.21 ,22 . תכונות.

8.2 ....

3.134
27.4 ..

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

6 4י תמיכות
2010 לאשראי
1110 בית משקי הכנסות
6.13,1820 ^,בןא
6.7.10,11,18 מקומי".'!!.".!".".'יי לייצור
6.1 ,13 ,18 ;20.10 ^,צ,א
6.1820  מקומית לתפוקה

פירות ראה: תמרים
חליפין תנאי
חוץ סחר

םבעית תנועה
עזה וחבל שומרון ביהודה,

18.2022 לאעייונ"ם בכבישים תנועה
ולאפ"ה לבישול וחשמל n תנור'

בניק"מא צריכה מוצרי ראה:

בגרות תעודת
22.2531 ,33  וזכאים נבחנים אינטרניות,
2245 בגרות תעודות בעלי סורים
2244  באוניברסיטאות תלמידים
22.60  מבוגרים בחינוך תלמידים
22.26 נבחנים מקצועיות, גמר תעוחת
18912 תעופה
42  ויוצאים נכנסים נוסעים
189 בינלאומיים נקוים
183    _ עבודה ותשומת תפוקה
14.116 תעש"ה
י5י ■* .5   בתעשייה שימוש אנרגיה,
13.15   חקלאית תוצרת אספקת
9.e בנקאיים במוסדות אשראי
י16 4ו5' ■   תעש"ה מבני בניית
י124 . עבודה חרשי
2019  הממשלה הוצאות
1239 לעבודה והפניות הזמנות
12.35 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
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26.114 ובידור תרבות
20.10 ;26.1 ,2 לאומית הוצאה
10.3 מדד לצרכן, מחירים
12.34 _ ושכר שכירים

תרופות
24.1 ,2 בית משקי ^ל הוצאה
8.4 ויצוא יבוא
6.1921 תשוסהתפוקה

עופות תרנגולותראה:
תשומה

13.1 ,20,21 בחקלאות
27.30 עזה וחבל שומרון ביהודה, בחקלאות
8.3,810 לייצור תשומות יבוא
18.3 ,7 ,10,13 בתחבורה עבודה
17.6 ,7 מלון בבתי קנויה
12.36 שכר תמורת עבודה

מחירים מדדי גם: ראה

6.1821 תשומהתפוקה

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
פירות ראה: תפוחים

20.79 הממשלה תקציב
בית משקי הכנסות; הוצאות; ראה: בית משקי תקציב

18.1,13,15 תקשורת
16.15 למגורים בבנייה הוצאות
20.8,19 הממשלה והוצאות הכנסות
12.32 ;18.3 שכר

דואר; טלפון; ותקשורת; אחסנה תחבורה, גם: ראה
שירותים מברקה,

הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,

לד



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

naturalנפהמחוז region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

Q'^VUITירושלים 11

צפת 21

1 Judean Mountains ,רו,ךה הו, 1

2 Judean Foothills יהודה שסלת 2

11 Jerusalem

21 Zefat

Jerusalem

3Hula Basin n*n,7w 3
4 EasternUpper Galilee מזרחי עליון גל> 4
5Hazor Region mm■"" 5

מרת 22

6 Kinerot nror 6

7 Eastern Lower Galilee מזרחי תחתון גליל 7

22 Kinneret

יזרעאלהצפון 23

8 Bet She'an Basin שאן בית עמק 8
9Harod Valley עמ7,חר,ר 9
10 Kokhav Plateau כוכב ומת 10

" Yizre'el Basin יזרעאל "מק 11

12 Menashe Plateau מנשה ו"ת 12

13 NazarethTir'an Mountains נצרתתירען הרי 13

23 Yizre'elNorthern

עכו 24

14 Western Lower Galilee מערבי תחתון גליל 14

15 Yehiam Region avn "" 15

16 Eotn Region א"ראילון 16

17 Nahariyya Region א"רנהריה 17

18 Akko Region אז,רעכו 18

24 Akko

נולן 29

42 Hermon |lmn 42
^ Northern Golan צפוני גולן 43

44 Middle Golan גולןתיכון 44
4^ Southern Golan ,n1TI ^,j 45

29 Golan

חיפה

חיפה 3119 Haifa Region ,wnvm 1931 Haifa

חדרה 32

20 Karmel Coast הכרמל vn 20
21 Zikhron Ya'aqov Region יעקב זכרון אזור 21

22 Alexander Mountain אלכסנדר הר 22

^ Hadera Region mm ■"m 23

32 Hadera

Haifa

לה



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

naturalמחוז region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

המרנז

flHS1I 4124 Sharon inw 2441 Sharon

Central

תקוה nno 42
25 Southern Sharon השרון יחם 25

26 Petah TiqwaRegion arpn aro um 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 um 29
44 Rehovot

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

הדרום

אשקלון 61

31 Mal'akhi Region ■:wtrD um 31

32 Lakhish Region לכיש אזור 32

33 Ashdod Region אשחד אזור 33
34 Ashqelon Region אשקלון אזור 34

61 Ashqelon

שבע באר 62

35 Gerar Region גרר um 35
36 Besor Region בשור um 36

37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37

38 Northern Arava צפונית ערבה 38
39 Southern Arava jvnm /nv 39
40 Negev Mountains  North הנגבצסון הר 40

41 Negev Mountains  South הנגבדרום הר 41

62 Be'er Sheva

Southern

יהודה

ושמרון

Judea
and

Samaria

עזה Gazaחבל
Area

לו





לוחות
TABLES

השנתון של השני בצירו הודפסו האנגליים לפרקים המבואות

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



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

שהיה (א"י) ישראל ארץ של השטח כל ישראל, מדינת הקמת יום ,(14.5.1948) תש"ח באייר די עד .1
המנדט. ממשלת של בשלטונה

עם האש הפסקת קוי ולפי מצרים עם הביןמרינ1 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 נירי 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 א7יא לסטטיסטיקה), המרכזית

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

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

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

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

מקרים. חןסר = 

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

ארעיים. נתונים =
* . . ,,    ,* מתוקנים. נתונים = r

, י גבוהה. יחסית טעותדגימה בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()

. . קיצורים: .T
אחר במקום נזכר לא  לנמ"א

נוסף ציון בלי  בצ'ינ

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

. באוגוסט 31 ער בספטמבר 1  שנתגשם
בספטמבר 30 ער באוקטובר 1  חקלאית שנה

אוקטוברספטמבר  אקדמית שנה באוגוסט; 31 ערי בספטמבר 1  לימוד\ם שנת .
י. " ■ . . 31.במרס עד באפריל 1  תקציב שנת

. ■ העברי. הלוח שנת את בערך תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה
.(1990/91 כגון הספרות, בין לוכסן על.ירי מסומנות לוח, לשנת פרט השנים, סוגי. כל 

. י ■ ' רומיות. בספרות הלוח בגוף מסומנים החודשים 

. . . . מספרים: עיגול ט.
: המספרים. עיגו7 בגלל הכל, לסך בהכרח מתאים הפירוטים סיכום אין



סיכום לוח
SUMMARY TABLE

באוכלוסיות השינויים על הנתונים, חישוב שיט/ת (על נוספים והסברים בלוחות המפורסות ר1סדרות של הגדרות
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכדי) כלכלה ענפי לפי ובסיווג

ושנת חקלאית (שנה כ1950 זה בלוח מופיעות ,1949/50 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 (aqricultural
and school year) and as 1949 (budget year).

עיקריות סדרות א.
, . A. MAIN SERIES

rn'rv

 Unit19601970198019901993

T)"Uf?DtM

POPULATION

הכל סך  1032,150.43,022.13,921.74,821.75,327.6Population'אוכלוסייה  total
  ■יה1די0 x88.985.483.781.981.4■ Jews

:7.7מוסלמים 10.912.714.114.1Moslems
232.5' 2.32.42.8Christians

מצרים
וארורים 1.11.21.31.71.7Druzeדרוזים and other

■ הכל סן" י 1,911.22,582.03,282.73,946.74,335.2Jewsיהודים  total
'th'wj' ■%37.4'לירי 45.855.9 61.960.9Israel born

27.626.3' 19515.013.7Born inAsiaAfrica

אירופהאמריקה ...ילידי 35.027.920.023.125.4EuropeAmerica

 . כאחה בישראל יהודים
בעולם מהיהודים

. 20.025.030.033.3'Jews in Israel as "/a of
World Jewry .

נבר!ר1ר! גיל ,Selected"רוצות age groups
140 הכל0ךר.כל: מסך .it,36.0. 32.933.231.029.9Total: 014

65+ 'X.of total. 5.0'6.88.6. 9,1 .9.5' 65+ .

140 35.130.1יהודים:  _ 30.4 .28.7' 27.5Jews ■CM 4

65+"5.2/ 7.2.9.7 '105'16:965+ ' 

140 ■45.649.7לאיהודים: 47.441.3 '■ 40.0NonJews 014

,65+ ..■ " ..4.53.93.13.1 3.1■■ :■ 65+

 האוכלוסייה' צפיפות .147:7.191.8'106.2לקמר 226.4 ',242,4 .Population density1 ■

 לוח"ות לפי אוכלוסייה
per km2

"/'100.0100.0*100.02100.02100.0Population by district 
total

הכל 0ך
' 8.7. ■. 10.8'11.412.0.. 11.8Jerusalem District .

LJ 1KJ\ 1 ill 1FJ

jioxn nno":15.7
: 17:1

15.3
■ י 5.4נ

15.8
'14.4

16,7
13.6

16.9
13.2

.Northern District
. Haifa District

mD'm rinjj' /
18.917.9' ■20J21.4' .214. 'Central District

iJ 11 Jt 1 IJJIf J

^גריר *7r\ tir\r\31.8י 29.4■25.622.721. 4', .Tel Aviv District
* t Jri /// III \Tj

wnn nnn\:"r ■

7.8'11,112.1. . 11.913.0Southern District

.22V20V ..4 VI31 .XII31 XII

196119721983 ,19901993
.  . 

כיישובים 'אוכלוסייה /Of1,837.62,789.1*3,61 6.a. 4,363.7 '4,821.4'Population in urban .

localities3  total'
הכל סן  עירוניים3

 103 '2167:4.313.9?'428.75245567.1 'Jerusalem .' 

■' 98473.4,.71.472.171.7Jews
יהורם

1.626.6,28.627.9לאיהודים ■  28.3Nondews

1 See Tahle 2 A

2 Including Israelis in Jewishlocalities' in Judea and Samaria
aird Gaza Areas.. ■' : . ' , '

3 Curernt type'of locality: see introduction to Chapter 2 Popu
laiton. . .

.. . .2.4 לוח ראה 1

■ עוה. וכחבל ושומרון יהודה באוורי יהודיים ביישובים אראלים כולל 2
אונ^וס"ה. ■ 2 לסרלן מבוא ראה שוספת; "שוב צורת 3



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

31 XII
1993 31 XII 1990 4 VI1983 20V 1972 22V 1961 npn'

Unit

POPULATION (cont)
Tel Aviv conurbation4
Thereof: Tel AvivYafo

Bene Beraq
Bat Yam
Holon
Petah Tiqwa
Rishon Leziyyon
Ramat Gan

Haifa conurbation4
Thereof: Haifa

Netanya
Be'er Sheva
Population in rural
localities  total

Thereof: Moshavim and
collective moshavim
Qibbuzim

HOUSEHOLDS5
Total
Jews
NonJews

Average no. of persons
per household  total
Jews
NonJews

VITAL STATISTICS
Total population6
Live births
Crude birth
rate

Total fertility
Deaths
Crude mortality
rate

Infant death per 1 ,000
live births

Terminations of preg
nancy per 1 ,000
women aged 1544

Jews
Live births
Crude birth
rate

Total fertility
Deaths
Crude mortality
rate

infant deaths
per 1,000 live births

Moslems
Live births
Crude birth
rate

Total fertility
Deaths
Crude mortality
rate

Infant deaths per
1,000 live births

887.2
357.4
125.0
143.2
162.8
151.1
154.3
122.8
449.7
2465
142.7
141.4
506.3

1725
126.1

1993

1,781.5
339.4
116.7
141.3
156.7
144.0
1395
119.5
432.9
245.9
132.2
122.0
458.0

160.4
125.1

,404.2
,231.8
172.3

3.62
3.38
5.33

12,330
21.3

2.92
33,027

6.3

7.8

13.7

79,224
185

2.61
29,744

6.9

5.7

27,705
37.5

4.68
2,302
3.1

13.2

1,555.4
327.3
96.1
128.7
133.5
123.9
102.2
117.1
3875
225.8
102.3
110.8
421.6

149.9
115.5

1.273.2
363.8
75.7
100.1
98.8
93.0
53.0
118.0
339.8
219.6
71.1
85.3
3585

130.6
89.7

1990 1980 1970

1,227.5
1,084.6
143.0

3.64
3.38
5.64

103,349
22.2

3.02
28,721

6.2

9.9

14.9

73,851
19.4

25,759
6.8

7.9

24,515
36.8

4.70
2,160
3.2

15.7

1,025.8
937.3
88.5

3.66
3.41
6.32

94,321
24.3

3.14
26,364

6.8

15.6

18.0

71,372
22.0

2.76
23,472

7.2

12.4

19,031
38.9

5.98
2,075
4.2

26.0

765.8
695.2
70.6

3.8
3.5
6.0

80,843
27.3

3.97
21,234

7.1

22.7

61 ,209
24.2

3.41
18,425

7.3

18.9

16,130
50.2

8.95
2,094
6.3

425

939.6
386.1
47.0
31.7
49.0
54.0
27.9
90.8
263.4
183.0
41.3
43.5
341.9

124.6
77.1

103

1960

549.0
505.7
43.3

3.9
3.8
5.6

56,002
26.6

3.95
12,053

5.7

31.3

44,981
23.9

3.49
10,404

5.!

27.:

8,130
.55

9.31
1,098
6.6

49.7

103

no. on
תושבים לנ10
'er 103 pop

no. ■oo
תושבים ל103
'er 103 pop

no. מסי
ooe/in 10
<er 103 pop

סח מסי
תושבים 103

Per 103 pop

no. מסי
aae//n 103
Per 103 pop

no. oo
aoty/n 103■}
Per 103 pop

(המשן אוכלוסייה
אביבי תל ערים אנד
אביביפו תל מזה:

ברק בני
ים בת
חולון

תקוה פתח
לציון ראשון

גן רמת
חיפה* ערים אגר

חיפה מזה:
נתניה

שבע באר
ביישובים אוכלוסייה
הכל סך  כפריים

ומושבים מושכים מ1ה:
שיתופיים
קיבוצים

ביתי משקי
הכל סך
יהודים

לאיהווים
בית למשק נפשות ממוצע

הכל סך
יהודים

לאיהודים
נובעית תנועה

האוכלוסייה6 כל
רוי לירות

גולמי ילודה שיעור

כולל פריון
פסירות

גולמי פ0ירות שיעור

תינוקות פסירת
חי לידות ל1,000

היריון הפסקות
נשים ל1,000

1644 כנות

יהודים
רוי לידות

גולמי ילודה שיעור

כולל פריו!
פ0ירות

גולמי פטירות שיעור

תינוקות פ0ירות
חי לידות ל000.י

מוסלמים
חי לידות

גולמי ילודה שיעור

כולל פריון
פטירות

גולמי פטירות שיעור

תעוקות פ0ירות
חי לידות ל1.000

4 According to the boundaries on the date of the 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 גב!לות לפי
קיבוצים. כולל לא  מי1985

רישום ובעיקר ב1950 הלאיהודים בקרב הרישום בנגב. בדוים כולל לא
מלא. אינו הפכוירות,



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

1992 1985
1989

1980
1984

1970
1974

1960
1964

m'n'

Unit

(cont.)
Life expectancy7 at
birth

Total population
Males
Females

Jews
Males
Females

NonJews
Males
Females

MIGRATION

Immigrants and potential
immigrants

Residents going abroad8
Residents returning8
Tourists arriving9

NATIONAL
ECONOMY
At constant prices

Gross domestic product
 total
 per capita

Private consumption
expenditure

General government
consumption
expenditure

Gross domestic capital
formation

BALANCE
OF PAYMENTS

Deficit in goods and
services
account  total
Excl. direct defence
imports

Obligations of Israel to
abroad

Israel's foreign assets
FOREIGN TRADE
Net imports of goods
Net exports of goods
Excess of impotrs over
exports

Exports as percent of
imports

Index of import volume
Index of export volume
Agricultural exports
Industrial exports (excl.
diamonds) (gross)
Diamonds (gross)

Imports of consumer
goods (gross)

74.7
78.4

75.2
78.9

73.8
77.4

74.1
77.8

72.6
76.0

73.0
76.4

69.1
73.2

705
73.7

1992 1985
1989

1980
1984

1975
1979

72.4
75.5

72.7
755

70.9
73.8

69.1
72.1

1993 1990 1980 1970
76.8 R199.5

1.326.0 931.7
1.274.9 921.1
1,655.6 1.131.7

20.4 36.8

513.5 153.7
481.6 1465

1,065.8 419.1

435.2
2,019.0

1,499.5

929.6

419.1
1,614.8

1,360.6

598.7

357.4
933.2

277.9
5545

1.284.1 889.5

435.4 3665

8,120 5.349 3,603

6.014 3,881 1.948

35.972 32,817 21,463

20,278 1 7,694 10,119

20,244.6 15,107.1
14.083.0 11,603.1
6.161.6 3,504.0

69.6 76.8

247 170
213 176

547.4 656.2
10,179.4 7,849.3

3.6451 3.236.1
2,532.5 1,601.8

7,845.7
5,291.9
2,553.8

67.4

100
100

555.7
3,340.4

1.615.1
544.3

1,257

633

3,323

1.100

1,433.5
733.6
699.9

51.2

129.6
394.1

244.6
142.6

70.6
73.1

1970
1974

68.8
72.2

1960
245

63.3
51.3
110.1

1.805.9 1,541.8 1,089.0 652.4 2778

166.2
255.7

235.7

159.2

346

298

813

270

495.7
211.3
284.4

42.6

63.1
92.6

60.9
44.1

שנים
Years

103

מדד
Index

1950=100

106$

1980=100

S108

טבעית nynn
(המשח

חיים' תוחלת
בלידה

האוכלוסייה כל
וכרים
נ7,נוח

יהודים
וכדים
נקבות

לאיחורים
/כרים

נקבות

הגירה תנועות
ככוח ועולים עולים

לחול8 שיצאו תושבים
מחול8 שחורו תושבים

נכנסים8 ת"רים

המשק
הלאומי

קבועים בנזחיוים
גולמי מקומי תוצר

הכל סו 
לנפש 

פר0ית לצריכה הוצאה

ציבורית לצריכה הוצאה

מקומית גולמית השקעה

מאזן
התשלומים

סתורות בחשבון הגירעון
הכל סך  ושירותים

ישיר ביטחוני יבוא ללא

לארץ לחוץ ישראל חובות

חוץ במ0בע נכסים

חוץ סחר
נסו סחורות יבוא
נטו סחורות יצוא

היצוא על היבוא עודף

מהיבוא כאחח היצוא

היבוא נפח מדי
היצוא נפח מדד

חקלאי יצוא
ליהלר (פרט תעשייתי יצוא

(ברוטו) מים)
(כרוסו) יהלומים

(ברוטו) תצרוכת נכסי יבוא

Of permanent population.
Excl. cruise visitors.

רכשנת"ם. ממוצעים
הקבועה. מהאוכלוסייה
בו!1יו0. נוסעים כולל לא



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

1993 1990 1980 1970 1960
rn'rv

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
Private 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

14,390.5 11 ,482.0 6,471.1

3,576.8 2,228.4 969.4

13,369 6,951 . 7

8,517 4,134 5

2.9860 2.0480
2.8300 2.0162

8,072.5 5,461.7 834.9
9,886.9 7,068.8 1,162.7

5,436.1 3,928.6 644.7

8,442.7 5,878.5 1,215.3
10,103.6 7,504.4 1,650.0

5,593.2 4,173.1

475.0
100.0
23.7

6.9

11.7
10.0

47.7

3,128
98.4
118.1

255.2
20.3
96.4
422.6
120.0
193.6
47.1
270.6

41.3

1.1

428.5
100.0
25.1

5.9

9.6
9.4

50.0

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

943.3

299.0
100.0
29.4

6.4

10.2
9.5

44.5

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

972.4

347.0

0.3

0.2

230.6
100.0
30.5

9.0

10.1
7.9

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

9.1

7.3
7.2

42.3

2,77:
85.1

313.7
15.6
79.7
314.0
161.9
88.2
50.4
.275

20,

שנים

Years

IS 106 nt)

NIS nw

Base: בסיס
1976=100.0
975=100.0

977=100.0

976=100.0
975=100.0

977=100.0

950=100.0

Kcal
gr. גוי

הכל מסך 9

"h of total

חוץ סחר
(המשך)

לייצור תשומות יבוא
(ברוטו)

השקעה נכסי יבוא
(בר01ו)

כספים
(סוף התשלום אמצעי סך

שנה)
של עו"ש פיקדונות מזה:

בבנקים הציבור

של החליפין שער
הדולר

שנה סוף 
שנתי ממ1צע 

מחירים10
שנתי (ומוצע

לצרכן המחירים מדד
תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

סיסונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

שנה כל דצמבר
לצרכן הסחירים מדד
תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

ח"ם רמת
פרטית לצריכה הוצאה

לנפש
מדד

הכל" סך  אחוזים
וטבק משקאות מזון,

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

בניק"מא מוצרים
דלק אחרים, מוצרים

וחשמל
דיור (כולל שירותים

ומלכר)

מזון צריכת
ליום12 לנסש

קלוריות
חלבון
שומן
מוצרים:

חיטה ומוצרי חיטה
נקי אורז

ומוצריו סוכר
ירקות

הדר פרי
בשר
ביצים

ומוצריו חלב

(יהודים) דיור צפיפות
לחדר מנפש פחות

ויותר לחדר נפשות 3

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

11 |nthe domestic market.
12 Tin 1980 agricultural years.

ב00ו. חולק המדד הבסיס, לתקופת ביחס 10
המקומי. בשוק 11

חקלאיות. שנים  1980 עד 12



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

יחידה
Unit

19601970198019901993

MANPOWER13, אדם13, nDEMPLOYMENT ושכר ANDתעסוקה WAGES

האזרחי העבודה 103כוח
/o

735.8
52 c

1,001.4
493

1,318.1
495

1,649.9
515

1,946.1
52.9

Civilian labour force
Percent civilian labour fore

האזרחי העבודה כוח o/אחה
of population aged 15+ 15+ בני מאוכלוסיית

מכוח מועסקים הבלתי 4.63.84.89.610.0Percent"אחוז unemployed of
civilian labour force

האזרחי העבודה
הכל סך  103מועסקים

>£
701.8
17.3

963.2
8.8

1,254.5
6.4

1,491.9
4.2

1,751.1
3.6

Employed persons  total
Agriculture

חקלאות
23.224.323.721.721.3Industry

תעשייה
,,2.2.1.21.01.11.0Electricity and water

ומים חשמל
,,9'8.36.45.16.8Construction

בינוי
12.:13.011.714.614.4Commerce

מסחר
627.56.96.26.1Transport

תחבורה
,,528.210.010.6Finance

פיננסים
22.024.029.629.628.7Public services

ציבוריים שירותים
ך 57.7627.47.6Private services אישיים שירותים

מסך היהודים 93.190.889.987.988.0Percent.■אחוז Jews of total
employed persons

המועסקים
מסך השכירים 67.473.677.580.082.8Percentאחוז employees of

total employed persons
המועסקים

מסך הנשים 25.629.436.039.841.0Percentאחוו women of total
employed persons

המועסקים
עבודה שעות ממוצע

הבל 0ך  למועסק בשבוע
no. 40.240.136536.136.9Averageמסי weekly work

hours per employed 
total

40.240.441.7Males
גברים

30.029530.0Females
נשים

ממוצע חודשי שכר
(במחירים שכיר למשרת

1978=10083.2105.7134.8132.9Average monthly wage
per employee's post (at
constant prices)  total סךהכל  קבועים)

108.7148.3146.8In industry

ציבוריים 105.3129.61325Inכשירותים public services

AGRICULTURE14חקלאות"

ntyio nowam 1034,0754,1054,386R4.3604,350Cultivated area
Wdunam

1,3051,7202,0032,0571,864Thereof: irrigated
1 t"|/1ynj :nfO
■171 ■n1r71n ~\\1\t\3ase: 20.838572.4139.3157.0Netנסיס domestic product
1* J tJ*\rfJ 1J1IJ1

כמות) no)986=100.0
103121.189.887.770.968.8

(quantity index)
Employed persons מועסקים

במשק נקי הון מלאי
ובמחירי החקלאי

(1986
0י10~ו "TIV1'

NIS 103 nu

ons 103 ■0

1,622.4

41.3

2,076.9

125.0

2,460.7

253.2

2.193.6r2,422.4

217.0 291.2

Net capital stock in
agriculture (at 1986
prices)

Production: Wheat
296.2472.3607.01,085.8993.7Vegetables

1*^1ר )^ ר^ו 1f\ n81.8137.1171.7213.92195Potatoes
ו *1J .A 111011

609.61,261.91,542.81,506.2911.8Citrus
דולרים

0.24.132.048.049.6Avocadoes אבוקדו
45.7101.7200.0261.7309.0Poultry meat

עוף כשר
..25.135.655.067.875.6Beef כקר כשר

L 106 ל 277.3440.5670.3923.91,049.1Cow'sי milk

0אבל 1061,108.11,193.21,451.01,548.01,800.0Tableכיצ1 eggs
ons 103 ■013.921.824.726.220.3Fish

1037.416.326.827.425.8Tractorsנ1ר7ן10רים

ומעלה 14 לבני מתייחסים הנתונים .1985 עד 13
חקלאיות. שנים  1980 עד



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

1993 1990 1980 1970 1960
m'rv
Unit

INDUSTRY
Establishments engaging
100 employees and over

industrial production
index  total 15
Mining and Quarrying
Food, beverages
and tobacco

Textiles
Clothing
Leather
Wood and its products
Paper and its products
Printing and publishing
Rubber and plastic J
Chemical and oil products
Nonmetallic mineral
products I

Basic metal
Metal products
Machinery
Electrical S electronic
equipment

Vehicles
Miscellaneous

ELECTRICITY
installed generating16
capacity

Production
Sales of electricity (by tariff)
Household consumption
Commerce
Agricultural
Industrial
Water pumping

WATER17
Household consumption
Industrial
Agricultural

CONSTRUCTION
Building completed
Building begun
Dwellings building completed

 building begun
Road construction and
widening _ completed
widening  begun

COMMERCE
Indices of sales in large
retail trade of
commodities for personal
use, at constant prices

507

131

139
114

459

106

106
101

427

81

84
64

6,115

26,000
23,662
7,112
6.386
1,119
7,078
1,967

536
106

1,112

7,430
7,430

43.2
33.6

579
825

120.7

5,055

R20.897
18,912
5,318
4,762
934

6,073
1 825

482
106

R1.216

4,150
7,030

20.0
42.4

346.2
464.1

100.0

2,737

r12,404
11,073
2.963
י ,981
455

3,995
1,679

375
90

1,235

5,140
4,930

30.8
32.7

390.8
236.2

52.1

375

48

66
35

no. מסי

1989=100

84117105116
4925112137
7574102148
7080108152
4570105119
4267104131
4567112158
3464105133
85106120174

107117125152
4985106128
49173100129

3778107133
57130105110
4160101125

1,232

R6.885
5,965
1,488
782
195

2,106
1,394

240
75

1,249

4,478
5,910

31.4
46.7

348.4
413.2

}

410

2,205
1,857
446
196

669
546

MWT מגר0

קוט"ש 106
lO^WH

197
54

1,087

3,485
3,433

31.0
26.9

405.0
501.4

m3 106 'n

m2 103 ro

no. 103 .oo

km. ny

1990=100.0

100 המעסיקים מפעלים
ויותר שכירים

הייצור מדד
הכל15 סך  התעשייתי

ורוציכה כרייה
ו0נק משקאות מחן.

טקסטיל
הלבשה

עור
ומוצריו עץ
ומוצריו נייר

לאור והוצאה דפוס
ופלסטיק נומי

נפט ומוצרי כימיים מוצרים
מינרלים מוצרים
אלימתכת"ם
בסיסית מתכת
מתכת מוצרי

מכונות

ואלקטרוני חשמלי ציוד
הובלה כלי

שונות

חשמל
מותקן16 "צור כושר

תעריפים) (לסי חשמל אספקת
כיתית צריכה

מסחר
חקלאות
תעשייה

מים שאיבת

מים"
ביתי שימוש
תעשייתי
חקלאי

כינוי
בנייה גמר

בנייה התחלת
דירות

בנייה גמר דירות
בנייה התחלת דירות

חדשים כבישים סלילת
גמר  והרחבות

התחלה 

מסחר
מוצרים של המכירות מדד
במסחר אישית לצריכה

המאורגן, הקמעוני
קבועים במחירים

15 Excl. diamonds.
16 Israel Electric Corporation only. , .

17 From 1982/83 till 1988  budget years; as of1989 calendar
years.

בלבד. החשמל חברת
לוח. ^נות ואילך. מ989ו תקציב; שמת  988ו ער מתשנג



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

■חידה
Unit19601970198019901993

ת"רות" TOURISTמלונות HOTELS

מלון18 .noבתי '0d19190291302272250Hotels18

'8D'Tin'96,50115,10025,01429,83128,879Rooms18

106192.05.19.611.312.8Personnights20לינות20

TRANSPORTתחבורה

פרטיות 10324148410803979Privateמכוניות cars

מסחרי ווכב 226689153202Trucksמשאיות and other
commercial vehicles

וכוסים 2.44.67.38.99.8Buses..או0

האוטובוסים של .kmקילומסרז' 106 7169372419565643Bus,מ kilometrage

נוסעים :1034,3864,1173,3002,4753,777Railwaysרננת: passengers

otinei .mo..1,9493,4195,3267,0328,668tonnage
transported

הסוחו צי .noאוניות 501101006968Shipsמסי of the merchant
fleet

כוללת סונותתפוסה 1032881,4382,4631,5801,554Gross tonnage

logons
שנחתו .noמטוסים 2.9269,07910,93312,93318,236Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1032231,0512,8473,7205,219Airהובלה transport: passengers
tonsמטענים 3,51630,710105,802194,163222,739freightסונות

נפגעים עם דרכים .noתאונות 8,35613,35512,71617,49621,938Roadמסי accidents with
casualties

10,54219,52617,88127,66837,992Injuredנפגעים

הרוגים :176529434427505Thereofמוה: killed

POSTSדואר AND

ותקשורתי2
שנשלחו דואר 106165360425454466דברי

COMMUNICATION"
Mail dispatched and
received ונתקבלו

ונתקבלו שנשלחו 1031,4612,4452,0291,4351,255Parcelsחבילות dispatched and
received

ונתקבלו שנשלחו 1,5702,2081,112711652Telegramsמברקים dispatched
and received

מחוברים ישירים 683698601,6261,958Directקווים subscribers' lines
להתקנת ממתינות 10320702083122Applicationsבקשות outstanding

טלפון
ציבוריים .noטלפונים '005403,7407,54014,73019,010Public telephones

מהיר 2,0072,591Express_דואר mail

103inland22בארץ"

BANKSבנקים
Balance sheets of הבנקאים המוסדות מאזני

שנר.) banking(סוף institutions
)end of year)

NISנכסים 106 n<a2299169,556277,126Assets

לצינור 8267,210123.743Creditאשראי to the public

שנה. סוף 18
18 End of year.
19 1961.

ל196. 19
לשנה. מצטבר 20

20 Annual cumulative.
21 Budget years.

ת/ןצי1_. שנות 21
מהיראקספוס. רואו  חדש שירות נ988! הוו* 22 express delivery.22 As 01 1988 additional service



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

nt'rv

Unit19601970198019901993

jovjEDUCATION
3(!5+ (בני לימוד myoYears of schooling

(aged 15+)23
שנים 0 :0/02412.69.36.44.23.7Jewsיהודים: 0 years

D'Kl 13+249.913.020.828.232.313+ years
שנים 0 יהודים: :49.536.118.913.010.9NonJews"2"לא 0 years

שנים 13+24 1.52.17.79.111.113+ years
הגל סן ■ 103578.0823.51,200.71,451.31,610.7PUPILSתלסיד"ם TOTAL

לימודים) school)(שנות years)
הכל סך ■ עברי 531.9713.01,023.51,220.61,368.0Hebrew"חינוך education  total

ילדים 75.7107.7246.6277.1291.9Kindergartensגני
יסודי ■375.1חינוך 394.4436.4473.4522.8Primary

הכל סך  יסודי 55.1137.3216.6325.7371.4Postprimaryעל  total
ביניים 7.972.8120.6133.2Intermediateחסיבות
הכל סך  55.1129.4143.8205.1238.2Secondaryתיכון  total

(כולל 40.072.268.0103.3126.9Generalעיוני (incl.
המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 15.257.275.8101.8111.3Vocational"מקצועי and

agricultural
להכשרת 3.15.011.311.817.7Teacherמוסדות training

וגננות collegesמורים
עלתיכונים 2.76.914.117.826.7Postsecondaryמוסדות and

אחרים otherוגבוהים higher
institutions

■'9.335.454.5אוניבר0י0אות 67.885:6Universities
אחרים 11.026.344.047.052.5Otherמוסדות institutions

הכל סך  ערבי 46.1110.5177.2230.7242.7Arab"חינוך education  total
בלבד) (חובה ילדים 7.314.217.322.224.6Kindergartensגני

(compulsory)
יסודי 36.985.4122.0139.2136.8Primaryחינוך

הכל עליסודיסך 2.010.637.368.680.3Postprimaryחינ1ך  total
ביניים 2.514.828.937.0Intermediateחסיבות
הכל סך  2.08.122.539.743.3Secondary"תיכון  total

1.96.219.031.232.9General"עיוני
וחקלאי 0.11.93.58510.4Vocational"מקצועי and

agricultural
להכשרת 0.10.40.50.60.8Teacherמוסרות training
וגננות collegesמורים

עלתיכונ"ם 0.10.10.2Otherמוסדות postsecondary
אחרים andוגבוהים higher institutions

23 See note 13 above.
24 1961 census.

לעיל. ו 3 הערה ראה 23
.1961 מפקד 24

10.



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

ni'n'
Unit

19601970198019901993

(המשך) EDUCATIONי1ינ1ן (cont.)

של לימוד X100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study of

 אוניברסיטאות universityתלמידי students 
הכל totalסך

הרוח \"מדעי 44.6
32.330.127.728.3Humanities

החברה 25.829.029529.1Social..מדעי sciences

6.65.33.83.43.7Lawמשפטים

6.93.95.77.67.4Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 18.414.713.715.516.6Sciences"מרעי and
mathematics

3.61.52.71.91.5Agricultureחקלאות

19.916.515.014.413.4Engineeringהנדסה

באוניברסיטאות .noמסיימים on1,2375,5669,37113,91515,573Graduates of universities

הכל סך 
 total

ראשון 7794,0646,74010,19211,144Firstתואר degree

שני 3778071,6522,7903,153Secondתואר degree

שלישי 81238378450556Thirdתואר degree

457601483720Diplomaתעודה

HEALTHבריאות

חולים בבתי 10315.623.727.029.132.0Bedsמיטות in hospitals

תושבים לי1,000 Rateמיסות 7.37.96.76.06.0Bedsוביעור per 1 ,000 population

אישפח 1035,4707,2449,0309,46810,513Hospitalizationימי days

לי1,000 אישפו) Rateימי 2,583.82,8782,1722,0311,998Hospitalizationשיעור days per

1.000תושבים population

חולים בבתי חי מהלידותלידות X90.794.299.7100.0Live births in hospitals

X of births

NATIONALביטוח

INSURANCE25לאומי25

1036601,0601,6362,0732,421Insuredמבוטחים38 persons26

וגמלאות קצבאות Recipientsמקבלי of benefits
and pensions

ושאירים" 62.2176.7343.4450.8517.7Oldוקנר. age and survivors27

לידה" 49.978.097.3107.7115.6Maternityמענקי grant28

לידה" 13.124.839.843.648.4Maternityדמי allowance28

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91,130.01,716.7Childrenמספר for whom allow

ילדים" קצבת ancesמשלמים were paid27

למעט  תקציב שנות 25
תחילתשנה. 26
חורשי. ממוצע ל2
לשנה. מצטבר 28

קלנדרית. rav>  199which is a calendar year.25 Budget years. except 1991 
26 Beginning of the year.
27 Monthly average.
28 Annual cumulative.



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

196019701980199019931993
195019601970198019901992

גיאומטרי n'ty.ממוצע o/o

Geometirc mean0 change
הכל 0ן  4.63.52.62.13.425Populationאוכלוסייה  total

4.73.12.41.93.22.2Jews.הודים
3.66.33.83.24.34.1NonJewsלאיהורים

מוסלמים :3.77.04.23.13.53.6Thereofמזה: Moslems
0נעי ריבוי Naturalשיעור increase rate
האוכלוסייה 2.91.5140.92.10Total'כל population

3.60.81.31.62.70.9Jewsיהודים
O31.90.34.26.0NonJews.1.8לאיהודים

מוסלמים :0.92.30.30.92.4Thereofמור,: Moslems
תע1ק1ת פ0ירת infantשיעור motrality rates

האוכלוסייה כל 12.93.24.34.57.617.0 total population
5.23.64.14.510.325.0Jewsיהודים

;1.54.85.0מוסלמים 5.87.0Moslems

שיצאו 12.8r6.112.522.7Residentsתושבים departing
שחזרו 12.6r6.711.421.1Residentsתושבים returning

13.514.39.8r0.613.59.7Touristsתיירים (excl. cruise
בשיוט) נוסעים כולל (passengers(לא

לנפש גולמי מקומי 5.24.92.5R1.61.30.8Grossתוצר domestic product
0990 per(במחירי capita

(at 1990 prices)
ציבורית לצריכה 3.111.11.1R1.30.83.0Generalהוצאה government
(1990 (במחירי consumptionלנפש

per capita (at 1990

מקומית גולמית 0.55.01.01.311.20.3השקעה
prices)

Gross capital formation
0990 (במחירי perלנפש capita (at 1990 prices)

סחורות של בחשבון 2.013.411.2R4.014.921.8Deficitהגירעון in goods and
התשלומים במאזן servicesושירותים account

in balance of

לחרל ישראל 212.114.220.54.33.15.4חובות
payments

Israel's obligations to
foreign countries

חוץ במכוכע 15.124.8R5.74.67.3Israel'sנכסים foreign assets
(נטו) סחורות 19.713.221.88.26.712.9Exportsיצוא of goods (net)
(נטו) סחורות 5.111.218.56.810.29.1Impotrsיבוא of goods (net)

של היצוא על היבוא 0.79.413.8r7.65.21.3Excessעורף of imports over
expotrsסחורות of goods

של החליפין Exchangeשער rate of the
שנה סוף  .16.26S35.9r75.113.48.0USהדולר $  end of year

2I9601I960
19551951



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

196019701980199019931993
195019601970198019901992

גיאומטרי trio.ממוצע ft
Geometirc meanVoChang

Annual average
שנחי uxinn

לצרכן הסחירים 5.941.6מדד
42 q

20.7
19.8

13.9
11.8

110
8.3

Consumer price index
Prices of input in

תשומה מחירי residentialמדר building
למגורים רננ"ר.

43 219.811.48.2Wholesale price index
0יטונ"ם מחירים מדד

התעשייה תפוקת של
of industrial output

December each year
0<נה נל ד*מבר

לצרכן המחירים 12.85.646.247gמדד
17.1
16.4

12.8
10.4

11.2
7.9

Consumer price index
Prices of input in

תשומה מתירי residentialמדד building
למגורים בבנייה

47.818010.37.2Wholesale price index
סיטונ"ם מחירים ofמדד industrial output התעשייה תפוקת של

A tA 12.72.73.54.2Private domestic
מקומית לצריכה .**הוצאה t

consumption expenditure pe
 לנפש capitaפרטית  total (at 1990 prices

(1990 (במחירי הכל סך
וטבק משקאות מזון. ,4.43.10.92.61.54.8Foodכווה: beverages and

tobacco
הלבשה ,3.75.32.64.39.215.9Clothingהנעלה. footwear and

personal effects
איש"ם וחפצים
בניק"מא מוצרים
אחרים מוצרים

שירותים

5.8
6.1
4.6

9.3
6.4
3.4

6.4
2.3
3.3

7.4
5.3
1.6

10.2
5.9
1.9

2.1
7.7
3.3

Durable goods
Other commodities
Services

ליום לנפש קלוריות
ליום לנפש חלבון
ליום לנפש שומן

0.6
0.1
1.6

0.7
0.7
1.9

0
0.1
0.7

0.4
0.6
0.5

0.4
0.3
0.1

1.8
1.9
0.9

Calories per capita per day
Protein per capita per day
Fat per capita per day
Daily per capita

לנפש מוון foodצריכת consumption
ליום

ומוצריה חי0ה
אורו

ומוצריו סוכר
ירקות

הדר פרי
בשר

ביצים

מוצריו חלב

0.3
2.6
5.4
0.6
1.9
5.5
2.3
0.4

0.9
1.5
1.9
0.5
3.3
5.8
2.0

.O3

0.1
1.3
1.5
4.1
1.9
1.0

1.4
0.2

0.9
2.2
1.6
3.6

0.5
1.3

0.7
0.2

0.3
1.0

0.3
1.5
9.7
0

1.9
.O9

0.7
9.1
0.2
8.1
2.1

26.1
2.9
1.2

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

האורח1 העבודה כור!
מועסקים

מועסקים בלתי

33.1
33.7
35.7

3.1
3.2
1.2

2.8
2.7
5.2
2.4

2.3
1.7
9.5
2.5

5.7
5.5
7.3

0.5

4.8
6.1
6.1
0.6

Civilian labour force
Employed persons
Unemployed

Index of average monthly
חודשי שכר מדד

שניר למשרת wageממוצע per employee post
Base: 1978=100

100=1978 at)בסיס: constant prices)  total
סה  קבועים) :3.20.30.6Thereof(במחירים in industry

בתעשייה 210.71.1inמ1ה: public services צינוריים בשירותים
0 700.10.2Cultivated area

מעובר שטח
1 c033228Thereof: irrigated

בהשקיית מוה:
(במחירים החקלאי 63התוצר

1 ■O

656^84.11.9Agricultural product (at
constant prices)

קבועים)
בחקלאות התעסוקה

החקלאי במשק הון 10.9מלאי
2.9
2.5

0.2
1.7

2.1
0.3

1.0
3.3

4.4
1.2

Employment in agriculture
Capital stock in agriculture
)at 1986 prices)

(1986 Production(במחירי (quantity):
(נמות): "צור
חינ1ה
ירקות

ארמה תפוחי

4.3
9.0
8.8

11.7
4.8
5.3
353

7.3
2.5
2.3
22.8

1.4
6.0
2.2
4.1

9.3
2.9
0.9
1.1

14.6
14.4
2.1
38.1

Wheat
Vegetables
Potatoes
Avocados אבוקדו

עוף בשר
בקר כשר
הדר פרי

מאנל ניצי
דנים
טרקטורים

20.0
29.5
85
12.9
7.7
11.0

8.3
3.6
75
0.7
4.6
8.2

7.0
4.4
2.0
2.0
1.3
5.1

2.7
2.1
0.2
0.6
0.6
0.2

5.7
3.7

15.4
5.2
8.2
2.0

6.0
4.3
8.5
5.9
1.0
0.4

Poultry
Beef
Citrus fruit
Table eggs
Fish

Tractors

13

31960
1955



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

196019701980199019931993
195019601970198019901992

non/xv inimnשינוי 'h
Geometric mean'0 change■</

התעשייתי ה"צור מדד
הכל סן 

5.22.87.26.8industrial production index
 total

מזון :6.24.74.07.7Thereofמזה: Food Textiles.03.41.03.40.1קס0יל
.6.55.18.2כימיקלים 10.1>■ Chemicals מתכת מוצרי

1אל7]0רוניקה חשמל
5.7
7.8

2.2
3.2

6.8
7.4

3.6
9.3

Metal products
Electricity and
electronics הובלה .8.62.21.7כלי 6.9Transport vehicles

חשמלי 15.011.66.25.57.86.0Electricityאספקת supply4. ביתית 7.26.010.23.9Domesticצריכה consumption
9.79.210.311.2Commerceמסחר

8.87.56.22.0Agricultureחקלאות
.7.24.35.26.0Industryתעשייה

מים 1.90.8250.6Waterשאיבת pumping

הכל סך ■ rO60.97.7Water.מים  total
ביתי 2.02.0253.69.4Householdשימוש consumption

תעשייתי 3.33.21.600industrialשימוש consumption
חקלאי 1.41.4R0.22.97.6Agriculturalשימוש consumption

(ש0ח) כנ"ה גמר
הכל סך 10.22.51.42.121.418.7

Building completed (area)
 total

(יחידות) דירות 0.90.24.229.338.4 dwellings (units)
מוצרים של הפדיון 5.46.7658.3Indexמדד of sales of commodities for במסחר אישית personalלצריכה use in large scale המאורגן 1י/1^עוני

קבועים) (במחירים
retail trade (at constant prices)

תיירות מלונות
חדרים

54.4
58.7

0.4
5.2

1.0
1.8

2.8
2.8

4.2
4.2

Tourist hotels
Rooms .511.16.51.74.0לינות 4.9Personnights

מנועיים רכב 68.314.37.36.57.57.2Motorכלי vehicles.
ארצי קילומסרד  '8.21.23.04.4אוסובוסים 0.5Buses _national kilometrage

נוסעים  רכבת
בנמלים שנטענו מטענים
בנמלים שנפרקו מטענים

 בינלאומית אוירית הובלה
נוסעים

10.9
' 18.7
3.5
.6.7

0.6
11.0
'7.7

■ 16.8

2.2
: 6.5

2.5
10.5

2.8
2.4
9.6
2.7

15.1
21

.15.1
11.9

9.8
5.2
6.1
16.2

Railways  passengers
Freight loaded at ports
Freight unloaded at ports .

International air passengers
דרכים בתאונות .10.56.46:9נפגעים 4.511.1 .. .0.4Injured in road accidents .

הרוגים :2,611.62.00.25.80.4Thereofמהם: killed . ■., ■

הכל סך . 7תלמידים 13.3.33.8■ 1.93.52.2Pupils 'total 'חינוךעברי 713.2.63.71.83.9 '2.2Hebrew education ;
י  ערבי .,713חינוך 9.14.82.7.1.7■2.2. Arabic education ' ' .

באוניברסיטאות 719,12.34.42.27.88.1Studentsסנ1ורנ0ים in universities

חולים בבתי מיסות
תושבים לי000,ו

' 2.0.81.5^1.10■ 1.7



Beds' in hospitals
per 1 ,000 population

בלבד. החשמל חברת 47I960
1949

6I960
1951

5I 970
1961

4 . The Israel Electric Corporation only;



הסביבה ואיכות אקלים שטח,

הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
הים לפני ביחס וגובהה

החוף אזור
מי 5 ;35'00'E ;3249'N נמל: חיפה,

מי 180 .3504'E ;32"33'N יצחק: אבן
fn 4 ;34O47'E ;3206N רב: שרה אביב^ תל

;3449^3200^ מטאורולוגית: תחי דגן בית
מי 30

■n 90 ;34'39'E ;314O'N נגבה:

הפנימ"ם והעמקים ההרים אזור
מי 934 ;35'30'E ;32O58'N כנען: הר

■n 50 ;351VE ;3240'N קיבוץ: דור, רמת
O 550 ;35*15'E ;32'13'N 0\כ0:

v 757 ;35'13'E ;3152'N תעופה: נמל ירושלים,
מי 280 ;34"48'E ;3115'N שבע: באר

והערבה הירדן שקע
v 75 ;35'36'E ;33'10'N בלום: כפר
V 200 ;3534'E ;32'43'N אי: דגניה
V 220 ;3532'E ;3225N צבי: 0ירת

"O 12;34'571E;2933'N:JV77>

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 מסויימים, זמן

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

כוללים: והם לסטטיסטיקה
מזהמים של כמויות על ארציים אומדנים .1
1993 עד 1980 בשנים לאויר שנפלטו

.(1.9 עד 1.7 (לוחות
באטמו אויר מזהמ1 של ריכוזים על נתונים .2
עד 1990 בשנים בארץ שונים באזורים ספרה

.(1.111 1.10 (לוחות 1993

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,

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 שטח 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 והלחות'היחסית
ונתוני הגשם נתוני בין לקשור אפשר שיהיה כדי
ונתוני גשם נתוני 1.2 ללוח הוספו הטמפרטורה,

גשם. שנת לפי ממוצעים טמפרטורה
ולחות טמפרטורה של הרבשנתיים הממוצעים
ער 1964 לשנים התחנות ברוב מתייחסים יחסית,
שנות ברוב מדדו שלא בתחנות צוינו לא אך ,197 9

הצבתן. בתנאי ניכרים שינויים שחלו או התקופה
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
כמות .1990 עד 1961 הנורמלית התקן לתקופת

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

.1947/48 ער 1938/39 לשנים
איהנוחות מקדם נוסחת פי על מוגדר החום עומס
סביבתית לפיסיולוגיה היחידה חוקרי בידי שעובדה

השומר: בתל הלר במכון
לחה rnimono + iwn. נומפוסורה

איהנוחות מקדם .

חום עומס כלל אין יחידות ל22 מתחת כאשר
 24.1 בין קל; חום עומס  יחידות 24.022.1 כין
 יחידות 28.0 מעל בינוני; חום עומס  יחידות 28.0

כבד. חום עומס
המטאורולוגי. השירות המקור:

00 מוסר. ■ לישראל ר,000*0י "יה'/ :.9331 1972 והדיור האוכלוסין נ700,יי ס00יס0"ם אוווים נ"שוביםו אוכלוסייה .צפיפות אוכלו0"ו, "0ח. גם ר י,.

.1986.2
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מקדמי נלקחו הרוחמצנ1 הפחמן פליטות לחישוב
טבעי וגז פחם נוזלי, דלק לשריפת מתאימים פלי0ה

המלט. "צור בעת הגז פליטת 1כן

מזהמ1 של הפליטה כמויות על האומדנים
האינדיקטורים הסביבה. לאיכות במשרד הוכנו האויר
והכמות לנפש בק"ג אויר מזהם של ממוצע 

חושבו  לקלרר ב0ונות אויר מזהם של הממוצעת
לסט0י0סיקה. המרכזית בלשכה

הוא הנתונים מקור אויר. מזהמ1 של ריכוזים
עוקבים בתחנות ניטור. רשת הקרויה התחנות רשת
במשך האויר מזהמ' של הריכוזים אחרי ברציפות
הנתונים (גלאים). מיוחדים מכשירים באמצעות השנה,
באזורים מתחנות נאספו האויר מזהמ' של ריכוזים על
מרכז מסחרי, עירוני מרכז שונים: מסוגים עירוניים
מגורים.תחנות ופרבר תעשייתי פרבר תעשייתי, עירוני
ביחש מסחריים עירוניים במרכזים ממוקמות: הניסור
חברת (תחנת אביביפו ובתל הרוסים) (מגרש לים
(שוק בחיפה תעשייתיים עירוניים במרכזים החשמל);
יבנה), (חבל באשדוד תעשייתיים בפרברים תלפיות);
מגורים בפרברי (נשר); ובחיפה תעשייה) (אזור בחררה

גת. ובקריוז שאנן) (נוח בחיפה בחדרה, בנתניה,
המקומיות הרשויות ירי על מנוהלות אלה תחנות
בירושלים. הסביבה איכות במשרד נמצא הרשת ומרכז
שבמשרד האויר איכות באגף חושבו הנתונים
מתחנות שנתקבלו הרוחות סמך על הסביבה, איכות

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

הבאים:
היומיים הערכים מיצוע ירי 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
מזהמ' לכל מתייחסים אינם הנתונים כאמור, .1
האויר מזהמ' של כמויות על הנתונים האויר.
המ כמויות את רק כוללים בשנתון, הנכללים
דלק סוגי שריפת עקב לאויר הנפלטים זהמים
הנפל המזהמים כמויות את כוללים ואינם שונים
מתהליכים (כתוצאה אחרות בדרכים לאויר טים
שחלק זאת, עם יצו"ן טבעיים). או תעשייתיים
דלק. שריפת עקב נגרם האויר זיהום של הארי

רק כוללים האויר מזהמ1 של הריכוזים על הנתונים .2
מהמזהמים לחלק בארץ. הניטור מתחנות רולק

.(19931990) התק1פה לכל נתונים אין
תקופות במשך פעלו הניטור מתחנות רולק .3
הניטור תחנות נתוני חלקי. באופן רק מסוימות
בסוגריים הודפסו מהזמן אחוז מ35 פחות שפעלו

בהסת"ג1ת. אלה לנתונים להתייחס ויש
מקורות הגדרות, האויר, מזהמ1 על נוספים פרטים
"פליטות בנספח ראה הנתונים, של חישוב דרכי
"1992 1987 בישראל אויר מזהמ1 של וריכוזים
,9 מסי מוסף  לישראל הסטטיסטי בירחון שפורסם

.1993

ברעילות מתבטא אינו לסביבה גורם שהוא המפגע
האקלים חימום על בהשפעתו אלא ולחי, לארם
נכללים האויר מזהמ1 בין חממה. כגז הארץ בכדור
שלמה בלתי שריפה בעת לאויר הנפלטים גזים גם
ביותר הנפוצים הגזים אלה, מבין פחמימני. דלק של
תחמוצות חרחמצנ1, פחמן רוחמצנית, גפרית הם:
המורכב לעין, הנראה ועשן ודוחמצנ1) חד (חנקן חנקן
עופרת. ומחלקיקי (פחמימנים) שרוף דלק מחלקיק'
שנוצר אוזון, הגז גם נכלל אויר מזהמ' של ברשימה
פחמימנים של כימיות תגובות עקב באטמוספרה
כן כמו השמש. קרינת בהשפעת חנקן ותחמוצות
הנוצרים מרחף אבק חלקיקי אויר מזהמ' בין נכללים
מלס, תעשיית האדם: פעילות או חול סופות עקב
לגזים בנוסף לאסלולות. בדרכים תנועה או מחצבות
גופר1, מימן טולואן, כגון: אחרים, אויר מזהמ1 יש הנ"ל

נתונים. אין שלגביהם ועוד פורמאלדה"ד

נאמדות האויר מזהמ1 כמויות מדידה. יחידות
טונות. באלפי או בטונות בקילוגרמים,

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

הנ חומרים של רשימות להגדיר נהוג תקנים.
המותרים. ריכוזיהם את ולקבוע אויר מזהמ1 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

,(302) דוחמצנית גפרית המזהם על חל
המזהם של המירב1 הריכוז את מגדיר והוא

מהזמן. 99.750/0 במשך המותר
על החל (1000/0 תקן (או מוחלט תקן .2
על pi ,(S02< רוחמצנית גפרית המזהם
הריכוז את מגדיר זה תקן האויר. מזהמ1 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 ושיטות 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 הקילומטר!'

על שהוכנו (כפי אויר מזהמ1 של הפליטה מקדמי .2
בארה"ב הסביבה לשימור הפדרלית הרשות ידי

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

הרכב). כלי
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בדיקות תקינות: בלתי תוצאות עם בדיקות
שנמצאו מים של בדגימות שנעשו מיקרוביאליות
עם (בדיקות בתקנות המותר מעל רו"דקים בהם

תקינות). בלתי תוצאות
תקינות בלתי תוצאות עם הבדיקות אחח
המיקרוביאלית האיכות על בלבד אינדיקטור הוא
אחוז את מבטא תמיר לא זה אחוז המים. של
וזאת מסוים באזור לשתייה הפסולים המים
הדגימות בלקיחת הקיימות המיגבלות עקב 

.(3 (ראה הבדיקות ובביצוע
של מוקדם לגילוי בריקה כימית: בדיקה
שתייה, מי במקורות הכימיים במרכיבים שינויים
המצ בכמות מרכיבים להיות יכולים שביניהם
החברה החדשות2. התקנות לפי זיהום על ביעה

הבאות: הכימיות הבדיקות את מבצעת
חורשים 3 כל הנערכות  מצומצמות בדיקות .1

למערכת המחוברים הפעילים המים מקורות בכל
לגילוי מבוצעות הבדיקות שתייה. מי אספקת
דטרגנטים 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, הנאים:
קשיות, סידן, מינרלי, שמן אשלגן,פלואוריר, נתרן,
החדשות2. לתקנות בהתאם ועוד, עכירות צבע,
ובהן  שנים 10 כל הנערכות  מלאות בדיקות .3
בבדיקות כמו הכימיים, המרכיבים כל נבדקים
לכך, בנוסף שנים). 5 כל (הנערכות החלקיות
ומתכות רדיואקםיביות בדיקת כוללות הבדיקות

החדשות2. בתקנות כנדרש  ועוד כבדות
מבצעת מקורות חברת הניל, לבדיקות בנוסף
התקנות, לפי נדרשות שאינן מיוחדות בדיקות גם
המזהמים מקורות בדיקת אצות, בדיקת כמו
של תקינה להפעלה הנחוצות אחרות 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; לליטר מיליגרם 600 היא כלורידים
ברזל של מים, לליטר מיליגרם 90 היא (ניטרטים)

וכוי. מים, לליטר 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. חברת אנשי
שיטות לפי למעבדות ומועברות מראש ערוכות
הדגימות לקיחות של התדירות בתקנות. שנקבעות
האוכלוסייה. וגורל המים מקור לפי בתקנות נקבעה

הבדיקות ועל שבוצעו הבדיקות על הנתונים
מקורות חברת למרכז מועברים בלתיתקינות שנמצאו
מחשב עיבודי מופקים ומהם הבריאות משרד ולמרכז

ארציים.

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

הבדיקות. תוצאות
הוכנו המיקרוביאליות הבדיקות על הנתונים
הבריאות, ומשרד מקורות חברת ידי על בעיקרם
והם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עם בשיתוף

כוללים:
המים של המיקרוביאליות הבדיקות על נתונים .1
1990 לשנים לשתייה) ראויים (המים השפירים
כלל בדרך מקורות חברת ידי על שנעשו 1993 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 ,1993 עד 1990 לשנים השתייה
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 לסטטיסטיקה. רכזית
מקורות חברת כי יצוין, .(1.14 לוח (ראה 19931990
המים במקורות הכימיות הבדיקות רוב את מבצעת
גם מבוצעות המים במקורות כימיות בדיקות בארץ.
אך היישובים), בתוך (בעיקר הבריאות משרד ירי על

נתונים. בלשכה התקבלו לא לגביהן

והסברים הגדרות
קו חיידקי לגילוי בדיקה מיקרוביאלית: בדיקה
ברשתות נהוגה הבדיקה צואת1. קוליפורם או ליפורם
שנעשות בבדיקות ומאגרים). (צינורות השתייה מי
נהוגה ותחת"ם) עיליים (מקורות המים במקורות
גם מוסיפים שבה  שלמה מיקרוביאלית בריקה
כללית וספירה צואת1 סטרפטוקוקוס חיידקי בדיקת

החיידקים. של
(ראה המים איכות לקביעת התקנות תקנות.
החיידקים סוגי את היתר, בין קובעות, להלן)
לשתייה ראויים יהיו שהמים כרי במים, וריכוזם
הבדיקות, ועריכת הדגימות לקיחת שיטת ואת

עליהן. האחראים והגופים הבדיקות תדירות
כי קובעות, 1989 באפריל החל התקנות2
שעברו רגימות לפי לשתייה נפסלים המים
מ3 יותר בה שנתגלו מיקרוביאלית בדיקה
מ"ל. 100 של מים בדגימת קוליפורם חיידקי
קוליפורם, חיידקי 3 עד בה שנמצאו דגימה, כל
צואת1. קוליפורם להימצאות גם להיבדק חייבת
ננקטו אם חוזרות, בדיקות לעשות חובה אין
פי על המים איכות לשיפור הדרושים הצעדים
חייבים אותן, מבצעים אם אך הבדיקות; תוצאות
מגמר שעות 24 בתוך הדגימות את לקחת
לפי שעות, 72 בתוך במקום השגרתית הבדיקה

הקודמות. התקנות

תש198800. תיקון לאוזר תו'71יד1974. שתיהן ■o של הבריאותית (איכותם wn בריאות תקנות 2
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נערכות זיהומים יותר לעתים יש שבהם הקטנים
המסופקים) המים לכמות (יחסית בדיקות יותר
מבצעת מקורות חברת הגדולים. ביישובים מאשר
במקומות יותר גבוהה בתדירות בדיקות לעתים

שבסיכון). (נקודות השובים
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
השתייה, מי איכות על נוספים פרסים
"איכות בנספח ראה הנתונים ומק1רות הגדרות
בירחון שפורסם  " 19921988 בישראל שתייה מי

.1993 ,11 מס מוסף  לישראל הסטטיסטי

בלתתקינות שנמצאו הבדיקות חישוב כי יצו"ן,
החרשות, 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
שנמצאו הבלתיתקינות מהתוצאות חלק כי "תכן .1
אלא עצמם, המים מזיהום נובע אינו בבדיקות
כללי (על הדגימות לקיחת כללי על מאיהקפדה
הבדיקה ביצוע כללי על למעברה, ההעברה
חלק מסעה").  "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
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נבחרים פרסומים

""י" "■™Z?^™ . י"י י "*"" r,7,o
הרמה לפ' וסיווגן גיאוגרפיות א0ןןחידות ^ 20,14,10,6,1 מס

האוכלוסייה של החברתיתכלכלית 1972 והדיור האוכלוסין מפ7ןד
8 ,5 ,3 '00

טכניים פרסומים
 וסמליהם אוכלוסייתם היוונים, 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

31 ^, 1992 ל,ום "1נם ה"""בים של ס00יס0ית הגיאוגרפית ההלוקה 2
בישראל. העירוניים

19 הסביבה ואיכות אקלים שטח,



שטח

המחוזות הנפותשסח1 ,
AREA
AREA1 OF DISTRICTS,

הטבעיים1.1 SUBDISTRICTSוהאזורים AND NATURAL
REGIONS

האזור
ו>0בעי

טבעי ואזור נפה מחוז,
(קמ'ח שטח
AreaDistrict, subdistrict

Natural
region (sq. km.)and natural regioncode

כולל 0ן  21,946ISRAELGRANDישראל TOTAL

הכל סך . היבשתי 21,501LANDAREAהשטח TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

1ח
ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistirct

U 1

ר'ךן
יהודה 300Judeanהרי Mountains01

Kjc.יהודה 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

03
צפת נפת
וזולה עמק

671
240

zefat SubDistrict
Hula Basin03 04

05
מורחי עליון גליל

חצור אזור
325
106

Eastern Upper Galilee
Hazor Region

04
05

כנרת 521Kinneretנפת SubDistirct
06
07

כנרות
מורחי תחתון גליל

163
358

Kinerot
Eastern Lower Galilee

06
07

יזרעאל 1,197Yizreelנפת SubDistrict
שאן08 בית 219Betע70ן Shean Basin08 חרוד09 116Harodעמק Valley09 IUכוכב 142Kokhavרמת Plateau10 ו יזרעאל1 367Yizreelעמק Basin11
מנשה12 107Menasheומת Plateau12 נצרתיתירען13 246NazarethTirianהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict
מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14 יחיעם10 246Yehiamאזור Region15 ס1

ך\
אילון 128Eotnאזור Region16 נהריה 92Nahariyyaאזור Region17 עכוסו 106Akkoאזור Region18

נולן 1,176Golanנפת SubDistrict
42\\rr\n104Hermon42 צפוני43 479Northernגולן Golan43 תיב1ן44 11307Middleלן Golan44 דרומי45 286Southernגול! Golan45

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistirct חיפה19 283Haifaאזור Region19
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AREA1 OF DISTRICTS,
SUBDISTRICTS AND NATURAL
REGIONS (cont.(

הנפות ,nmnnn 'nu)£/
(המשך) הסבע"ם והאזורים

סמל
vio.האזור ואזור נפה מחוז,

(קסח now
AreaDistrict, subdistrict

Natural
region

.sq)הטבעי km.)and natural regioncode

/777/7 T1D571Hadera SubDistirct

20
21

הכרמל >?//j

יעקב זכרון אזור

76
139

Karmel Coast
Zikhron Yaaqov Region

20
21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאוור Region23

המרכז rinn1,242CENTRAL DISTRICT

24
השרון נפת

שרון

348
348

Sharon SubDistirct
Sharon24

תקוה פתח 284Petahנפת Tiqwa SubDistirct
25
26

השרון דרום
תקוה פתח אזור

118
166

Southern Sharon
Petah Tiqwa Region

25
26

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict 

לוד27 312Lodאזור Region27

רחובות 298Rehovotנפת SubDistirct

רחובות28 169Rehovotאזור Region28

לציון29 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region29

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistirct

אביב30 תל 170Telאז1ר Aviv Region30

/7/77/7 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

Ashqelon'""1,272נפתאשקלון SubDistirct 
מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32

אשדוד33 63Ashdodאזור Region33

34 אשקלון 397Ashqelonאזור Region34

שבע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict

גרר35 WK357Gerar Region35

בשור36 1,066Besorאזור Region36

שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37

38
39

צפונית ערבה
דרומית ערבה

1,650
284

Northern Arava
Southern Arava

38
39

צפון40  הנגב 5,015Negevהר Mountains  North40

דרום41  הנגב 2,874Negevהר Mountains  South41

הימות 445AREAשטח OFLAKES

כינרת 165Yarnים Kihnefet (Sea of Galilee)
המלח' 280Yamים HaMelah2 (Dead Sea)

administrative division of the state. including East Jerusalem
and the Golan.
Incl. also the southern basin of the Dead Sea. an evaporation
pond at present, which is fed by the water of the northern
basin.

המינהלית החלוקה קוי לפי  והימות היבשתי השטח . ישראל now
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 שטח,אקליםוא!פות



המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע
והמינימלית1

CC)

Maximumמקסימום תקופהתהנה
IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIווו

החוף אזור
199316.215,619.824.324.830.030.931.429.430.123.421.3חיפה

יצחק 199314.714.319.224.525.930.731.131.930.531.022.2205אבן
1966198315.917.219.824.027.529.830.931.230.628.823.418.0

רב שרה אביב, 199316.516.119.523.224.928.630.130.629.429.923.921.4תל
1964197917.318.220.122.824.327.128.829.328.626523.318.9

תחנה דגן, 199316.616.020.024.726.330.031.329.930.623.821.8בית
1964197917.919.221.524.626.729.330.630.929.928.024.219.4מטאורולוגית

199315.715.419.224.626.630.330.731.329.830.323.321.2נגבה
1964197917.418.720.924.427.029530.6.30.829.727.723.818.8

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים
בנען 19938.78.413.620.822.529.530.230.728526.316.214.5הר

196419799.211.214.218.724.328.029.429.127.223.417.010.8
קיבוץ דוד, 199316.315.720.325.626.632.332.333.432.132.723.722.2רמת

1964197916.618.320.824.528.431.332.332531.429.124.418.2
199312.312.116.722.624.329.329530.828.628519.318.2שכם

1970197913.014.817.221.324.826.627.827.827.025.219.813.8
תעופה נמל 199310.710.715.521.723.628.830.527.927.118.116.8ירושלים,

1968198311.713.216.220.925.427.928.928.828.025.318.813.5
שבע 199315.015.120.426.228.332.433.434.431.831.123.020.9באר

1964197916.418.421.325.629.331.932.932.831.128.623.417.9

והערבה הירח Vpiu

בלום 20.926.827.834.134.535.533832.222.421.8:.199316.215כפר
1964197916.418.£21.225.129.632.333.333.432.630.024.518.0

אי !1993דגניה 16.215.£21.326529.235.136.737034.332.723.621.8
1964197919.6 ,17.622526.831.734.S36.036.134.630.525.019.1

צבי C37.638.636.334.825.322.9.199317.17.22.829.430.937סירת
1964197920.3 18.23.328.033.136.137.337.435.732.326.419.9

199320.4אילת 19.25.331.233.939.E39.741.137.334.527.523.6
1964197923:1 20.26.330.635.238.C39.439.036.433.027.422.0

ארע הם ל993י הנתונים t.ים

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT 24



MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE1
rc(

Minimum
am'ynPeriodStation

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Coastal Region

8.06.88.312.615.920.122.6 21.620.220.414.611.61993Haifa

7.06.48.712.714518.721.3 20.419.519.413.011.91993Even Yizhaq

8.18510.012.615.218.220.8 20.319.817.813.810.019661983

7.88.010.713.817.321.223.9 22.922.421.414.612.71993Tel Aviv, Sede Dov

9.09.511.313.816.419.922.4 22.021.117.714.010.619641979

6.05.88.411.515.318.821.118.918.612.710.01993Bet Dagan, Met.

6.66.88.611.013.617.119.6 19318.114.811.28.219641979Station

6.66.28.811.814.518.321.8 20.322.019.013.211.11993Negba

7.47.69.111.313.717.019.8 19.318.916.11258.919641979

Hill Region and
inland valleys

3.62.46.611.113.017.719.6 18.417.217.19.38.61993Har Kenaan

4.15.06.89.713.516.618.0 18.116.714.710.65.919641979

4.64.36.810.114.118.721.6 20.919.217.51.48.11993Ramat David,

5.66.17.810.313.817.720.2 20.018.514.610.37.019641979qibbuz

4.84.37.911.913.918.4205 19.818.818.211510.01993Shekhem (Nablus(

7.28.09.612.315.117.219.1 19.018.416.613.18.219701979

2.61.85.68.512.015.818.116.315.69.77.61993Jerusalem, Airport

4.04.86.79.612.615.417.2 17.216.313.99.55.719681983

5.05.48.811.915.117.920.9 19.815.018.212.119.41993BeerSheva

6.06.98.911.513.916.718.6 18.517.114.711.07.319641979

Jordan Rift

and Arava

3.74.57.210.213.116.418.9 17.516.716.09.98.0993Kefar Blum

5.76.38.110.613.216.118.2 18.016.713.29.66.99641979

6.76.59.312.616.220.825.3 25.421.019.813.711.4993Deganya Alef

7.07.75.412.115.519.021.8 21.42057.21258.79641979

5.35.68.411.615.820.023.1 22.020.99.612.910.8993Tirat Zevi

7.07.79.412.15.59.021.8 21.420.67.212.58.79641979

8.18.43.37.321.624.5 ;26.5 25.7 ,24.416.3 22.93.7993Elat

9.21.03.9 17.5 123.7 25.4 25.2 23.8 21.15.6 20.4 ,0.79641979

1 Data for 1993 are pro
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ממוצעת1 יחסית לחות
אחוזים

*****וווווותקופהתחנה

התוף אזור

1993656861586864רויפה
יצח7, 1993אבן

19651983696867626064
רב שדה אניב, 1993656861596568תל

19641979676766646872
מסאורולוגית תוונר. דנן. 1993696963566164בית

19641979747269666869
1993747268596364נגנה

19641979696968646566

ההרים אזור

הפ1ינ1"0 והעמקים

כנען 1993747360475140הר
19641979787266574745

קיבוץ דוד, 1993737671616560רמת
19641979747372666363

1993676959515450שבם
19701979636059524956

תעופה נמל 1993757668535449ירושלים,
19681983757269574849

שבע 19936766584752באר
19641979666459545356

והערבה ה"ררן שקע

בלום 19937675595251כפר
19641979706864595354

אי 1993707563525554דגניה
19641979716963525550

צבי 1993707261485345סירת
19641979696865554848

1993444035282923אילת
19641979464235312624

~ ~ ~~ ארע"ם. הם ל993ו ר^תו^ם 1
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MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percents

Coastal Region
Haifa

Even Yizhaq

Tel Aviv, Sede Dov

Bet Dagan. Met. Station

Negba

Hill Region and inland
valleys
Har Kenaan

Ramat David, qibbuz

Shekhem (Nablus)

Jerusalem, Airport

BeerSheva

Jordan Rift and Arava

Kefar Blum

DeganyaAlef

Tirat Zevi

Elat

1993

1993

19651983

1993

19641979

1993

19641979

1993

19641979

1993

19641979

1993

19641979
1993

19701979

1993

19681983
1993

19641979

1993

19641979
1993

19641979
1993

19641979
1993

19641979

606257544756

6964545663

686865636168

686964605868

727168676366

6862606372

717170707074

677065626874

696866656568

454649466165

495255546174

636662576369

666665656574

586162506065

616567575565

5759536771

566162566173

536059526271

606263606167

525665

596259586271

515654515562

515354576071

475051475663

495253 ,535567

2432363951

273035384247
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PRECIPITATION1 1D'vpwn

ntwo ; n"גשםmm; rain year
mnn'n31[7n

Period1
הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIIIStation

החוף Coastalאזור Region
גמל Haifa.port_1992/93557.084.078.0111.0119.047.018.0חיפה,

9611990540.80.931.069.046.0133.086.048.022.04.9_

יצחק Even_1992/93699.0106.059.0110.0125.072.09.018.0אנן Yizhaq
9611990654.21.331.083.065.0150.0110.079.029.05.9

אביב, Tel_1992/93578.066.051.088.0134.030.01.08.0תל Aviv,
דב Sede_9611990523.80.834.078.033.0125.080.051.019.03.0שדר, Dov

תחנה רנן, Bet_3.0_1992/93700.01.090.009.0133.0139.025.0בית Dagan, Met.
9611990552.90.427.472.443.4138.888.460.41962.1Stationמטאורולוגית

Negba_34.0_1992/93725.072.078.0143.0169.029.0נגבה
9611990478.12.322.061.010.0123.086.052.020.01.8

ההרים אזור
Hill Region

inlandוהעמקים
valleysהפנימיים

כנען Har_1992/93763.0148.0270.0158.091.078.01.017.0הר Kenaan
19611990712.41.429.284.7145.2174.4126.798.244.87.8_

דוד, Ramat_1992/93566.083.0250.0101.075.044.013.0רמת David,
qibbuz_19611990537.90.923.064.0133.0127.089.068.028.05.0קיבוץ

Shekhem_1992/93817.085.0378.0142.0118.069.06.019.0שכם (Nablus
19611990598.03.018.060.0121.0142.0114.096.041.03.0

,Jerusalem_1992/93709.0109.0260.0160.0114.050.016.0ירושלים, airpor
תעופה _19611990590.00.223.667.8110.3143.4113.397.93152.0נמל

שבע, Beer_1992/93202.031.077.040.043.08.03.0באר Sheva,
הנגב 19611990206.20.48.021.043.050.038.028.015.02.8Negevמכי! Inst.

הירדן Jordanשקע Rift
andוהערבה Arava

בלום 1992/9618.083.0236.0128.66.068.011.026.0Kefarכסר Blum
1961199524.0.422.064.0107.0122.95.074.031.08.7_

אי 1992/9469.88.0207.055.60.044.015.0Deganyaרגניה Alei
1961199407.0.617.050.087.093.69.056.030.05.3

צבי Tirat_01992/9297.23.0156.042.44.024.08.0ירת Zevi
1961199273.0.212.035.060.062.45.039.015.05.7_

1992/922.11.01.01.1.08.0Elatאילת
196119931.0.03.04.06.05.5.04.03.01.4

ארעיים. הם ל992/93ו D'jirun 1
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NUMBER OF RAINDAYS1

rain year

הגשומים1 הימים מספר

גשם שנת

mnnPeriod1
73n סך
Total

IXXXIXII1IIIIIIVVVlVlllStation

החוף Coastalאזור Region
נמל ,1992/934541271183Haifaחיפה, port

1938/391947/4853.92.66.210512.89.68.03.01.2

יצחק 1992/9349416710813Evenאבן Yizhaq

1938/391947/4857.60.22.76.410.612.79.610.33.51.6

אביב, 1992/934541771052Telתל Aviv,

רב 1938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeשדה Dov

תחנה דגן. 1992/934431671062Betבית Dagan, Met.

1938/391947/4845.20.12.06.19.49.67.27.82.30.7Stationמטאורולוגית

1992/93394146951Negbaנגבה
1938/391947/4835.60.11.54.86.57.85.67.31.40.6

ההרים Hillאזור Region
inlandוהעמקים
valleysהפנימיים

כנען 1992/935261671193HarKenaanהר
1938/391947/4860.60.12.16.110.413.310.711.24.22.5

דוד, 1992/93402146963Ramatרמת David,
1938/391947/4852.50.12.35.79.612.09.49.22.715qibbuzקיבוץ

ODty1992/934231369812Shekhem (Nablus)
1938/391947/4846.80.11.75.47.710.48.68.93.01.0

,1992/93466156964Jerusalemירודים, airport
תעופה ~1m1938/391947/4845.52.05.18.58.98.38.13.01.6

שבע, 1992/93324116731Beerבאר Sheva,

הנגב \on1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8Negev Inst.

הירדן Vpv)Jordan Rift
andוהערבה Arava

בלום 1992/93576187111023Kefarכפר Blum

1938/391947/4859.70.31.86.110.311.812.510.15.01.8

אי 1992/934131261073Deganyaדגניה Alef
1938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9

צבי 01992/93362165742Tiratירת Zevi

1938/391947/4842.51.04.88.29.47.38.52.60.7

1992/93211Elatאילת

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
1992/93 are provisional.

הנתונים גשם. ממ 1.0 לפחות בהם שירר ימים השנתיים, בנתונים
ארעיים. הם ל1992/93

29 הסביבה ואיכות אקלים שטח,



ENVIRONMENT AIR
1. Quantities of air pollutants
EMISSION QUANTITIES OF
AIR POLLUTANTS

אויר  הסביבה איכות
אויר מזהמי של כמוי1ת .1

של פליטה כמויות
אויר מזהמי

אויר nv/v19801985R1990R1991R1992"1993UnitAirמזהם pollutant

ממוצעת אוכלוסייה

'niuy not/

מיליונים

r017

3.88

20,325

4.23

21,501
4.66

21,501

4.95

21,501
5.12

21,501

5.26

21,501

Millions

km2

Average population
Land area

Carbon dioxide (CO2)

הנפלטת טונותהכמות 6,3417,2429,5669,77811,07711,4971,00010nsQuantityאלפי emitted

לנפט 1.631.712.051.982.162.19tonsAverageטונותממוצע per capita
לקמר 312337445455515535tonsAverageטונותממוצע per km2

(CO2) דוחמצנ1 פחמן

Carbon monoxide (CO)
הנפלטת טונותהכמות 284371490533609674,1,000אלפי tonsQuantity emitted

לנפש 773.2087.71105.15107.68118.95128.14kg.Average,נממוצע per capita
לקמין 13.9717.2622.7924.7928.3231.35tonsAverageטונותממוצע per km2

(CO) חדחמצנ1 פחמן

Sulphur oxides (SOx)
הנפלטת 0ונ1תהכמות 3082512722522832731,000אלפי otnsQuantity emitted
לנפש 79.3859.3458.3750.9155.2751.90kg.Averageקגממוצע per capita
ל7)מו 15.1511.6712.6511.7213.1612.70tonsAverageטונותממוצע per km2

{SOx) גפרית תחמוצות

Nitrogen oxides (NOx) (NOx) witn nmnnn
הנפלטת nuioהכמות 791111461511781901,000אלפי tonsQuantity emitted

לנפש 20.3626.2431.3330.5134.7736.12kg.Averageקגממוצע per capita
לקמר 3.895.166.797.028.288.84tonsAverageסוטתממוצע per km2

(HC) Hydrocarbonsפחמימנים (HC)
הנפלטת טונותהכמות 3445606574821,000אלפי tonsQuantity emitted
לנפש 8.7610.6412.8813.1314.4515.59kg.Averageקגממוצע per capita
לקמר 1.672.092.793.023.443.81tonsAverageטונותממוצע per km2

(SPM) מרחף אבק Suspendedחלקיקי paniculate
matter (SPM)

הנפלטת ט(נותהכמות 2722252326261,000אלפי tonsQuantity emitted

לנפש 6.965.205.364.655.084.94kg.Averageקגממוצע per capita
לקמר 01.331.021.161.071.211.21tonsAverageונ1תממוצע per km2

(Pb) Leadעופרת (Pb)
הנפלטת n1r>3nטונות 0.430.540.290.300.340.351.000אלפי tonsQuantity emitted
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS
FROM FUEL COMBUSTION,
BY TYPE OF FUEL
Tons, unless otherwise stated

אויר מזהמי של j7/o'>d
הדלק סוג לפי דלק, משייפת

אחרת /1orp אם אלא טונות,
19801985R1990R1991R19921993Fuel

(CO2) דוהמצני innD6,3417,2429.5669,77811,07711,497CARBON DIOXIDE (CO2)
)1,000 tons)

ת) נו סו (אלפי
נוול1' 5,9754,9806,4086,4797,1217.024Liquidרל7ן fuel1

ביכ1ומני 02,0122,8192,9563,6114,110Bituminousפחם coal
1083323191716Natural gas
258217245245245245Cement production

שכון 00717983102Shaleפצלי oil

(CO) חדחמצני פחמן
פחמימני n

284,166
46

371,008
50

490,141
63

532,672
64

608,834
82

673,660
92

CARBON MONOXIDE (CO)
Liquefied petroleum
gas (LPG)

\Tj D1) roiyij
|1fj3260,966342,448452,316494,328562,580623,497Gasoline

472937364744Kerosene

20,43725,64534,08434,62842,04645,886Distillateסולר fuel oil

113117113113132144Light residual fuel oil
12,5571,8262.1181,9482,1271,797Heavy residual fuel oil

T\t\m"*7m1 100249290272491Lowsulphur*7ו^ו residual fuel oil
J1 \\}A / 1 LJI1U

בי0ומני Drar08931,1611,2651,5481,709Bituminous coal

(SOx) גפרית תחמוצות
רהיו

308,129
2,976

251,081
3,748

272,288
5,564

251,929
5,744

283,371
6,392

272,948
6,624

SULPHUR OXIDES (SOx)
Gasoline

260160204196260240Kerosene
8,1687,00810,20810,81612,21611,816Distillate fuel oil

קל 0///J10,80011,1609,6668,95010,45011,400Light residual fuel oil
'85,925184,150182,538155,590169,840143,640Heavy residual fuel oil

דל"גפרית 08607,9009,2208,64015,600Lowsulphurמזו13 residual fuel oil
בי0ומני 043,99556,20861,41375,57383,628Bituminousפחם coal

(NOx) חנקן תחמוצות
פחמימני גז

(גסמ) מעוכה
בנזין

78,888
219

16,591

111,199
236

21,771

145,644
301

28,755

151,391
305

31,426

177,530
389

35,765

189,826
437

39,638

NITROGEN OXIDES (NOx)
Liquefied petroleum
gas (LPG)

Gasoline
| 1.11

174107137131174151Kerosene

27,25833,40245,28846,42155,97360,151Distillateסולר fuel oil

454469451451527575Light residual fuel oil
כרר 34,19224,43828,21525,96628,34023,976Heavyמזוט residual fuel oil

רלינסרית 003,2903,8403,5996,497Lowsulphurמזו0 residual fuel oil
ני0ומני 030,77639,20742,85152,76358,401Bituminousפחם coal

(HC) 34,38345,11859,59465,12974,12182,147HYDROCARBONSפחמימנים (HC)

34.38345,11859,59465,12974,12182,147Gasolineבנזין

מיחף אבק חלקיקי
/CD Ml

26,77321,68224,68823,29626,45326,255EMISSION OF
SUSPENDED PARTICULATE (SPM)MATTER (SPM)

377494653713812900Gasoline /'/JJ
241519182422Kerosene

נ00
04,5985,5127,6237,7889,48210,311Distillateולר fuel oil

505250505964Light residual fuel oil
כבד 21,72414,46114,04612,18613,22711,313Heavyכוזוס residual fuel oil

/7'7OJ'1^7 |\|jr)006727847341,326Lowsulphur residual fuel oil

ני0ומני ono01,1481,6251.7572,1152,319Bituminous coal

(Pb) עופרת
בנזין

432
432

543
543

292
292

302
302

336
336

348
348

LEAD (Pb)
Gasoline

and liquefied pet/oleum gas (LPG). (גפמ). מעונה פחמימני 1גו מוו0 סולו, נפט, בנזין, כולל:
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EMISSION OF AIR POLLUTANTS,
FROM FUEL COMBUSTION,
BY TYPE OF CONSUMER

Tons

אויר מזהמי פליטות
לפי דלק, משריפת

הצרכן ;110

טונות

והשימוש הצרכן 19801985R1990R1991R1992.1993Typeסוג of consumer
and use

(CO) חדחמצנ" 284,166371,008490,141532,672608,834673,660CARBONפחמן MONOXIDE (CO)

'/j'jnm n70n406370479483571601Space heating1

מנועי 280,929367,778485,698528,113603,733668,710Motorרכנ vehicles

בנזין רכב :260,966342,448452,316494,328562,580623,497Thereofמזה: gasoline vehicles
2,8312,8603,9644,0764,5304.349Industryתעשייה

חשמל "צור :1,9851,9312,9033,0503,3993,209Thereofמזה: electricity
production

(SOx) נפרית 308,129251,081272,288251,929283,371272,948SULPHURתחמוצות OXIDES (SOx)

'namn nj70n3,8363,4884,5324,5725.3165,560Space heating1

מנועי 6,9767,34010,25210,48811רכנ ,88812,352Motor vehicles

בנזין רכב :2,9763,7485,5645,7446,3926,624Thereofמזה: gasoline vehicles
297,317240,253257,504236,869266,167255,036Industryתעשייה

חשמל "צור :203,242145,817169,220157,751178,699166,868Thereofמזה: electricity
production

(NOx) חנקן 78,888111,199145,644151,391177,530189,826NITROGENתחמוצות OXIDES (NOx)

מרחבית' 1,5511,4201,8391,8532,2002,310Spaceהסקה heating1
מנועי 41,98353,99171,21674,40188,11097,148Motorרכב vehicles

בנזין רכב :16,59121,77128,75531,42635,76539,638Thereofמזה: gasoline vehicles
35,35455,78872,58975,13787,22090,368Industryתעשייה

חשמל "צור :24,82344,45059,72262,72873,594Thereofמזה: electricity
production

(HC) 34,38345,11859,59465,12974,12182,147HYDROCARBONSפחמימנים (HC)

בנזין 34,38345,11859,59465,12974,12182,147Gasolineרכב vehicles

(SPM) 26,77321,68224,68823,29626,45326,255EMISSIONחלקיקים OF
SUSPENDED PARTICULATE

MATTER (SPM)

מרחבית' 149131170171201208Spaceהסקר. heating1
מנועי 4,7975,8828,0198,1979,96910,957Motorרכב vehicles

בנוין רכב :377494653896812900Thereofמזה: gasoline vehicles
21,82715,66916,49914,92816,28315,090Industryתעשייה

חשמל "צור :14,3838,5719,7598,7599,6058,426Thereofמזה: electricity
production

{Pb) 432543292302336348LEADעופרת (Pb)
בנזין 432543292302336348Gasolineרכב vehicles

1 Space heating in buildings (rooms, corridors etc.)  see introduction. מבוא. ראה  וכוי) פרוזדורים (חדרים, בבניינים G^n 17K1 rjio'n 1
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2. Concentrations of air pollutants
CONCENTRATION OF SULPHUR
DIOXIDE (SO2) AND NITROGEN
OXIDES (NOX) IN THE
ATMOSPHERE1
Micrograms per m3 atmosphere

אויר מזהמי 'no DT15n .2

)so2) דוחמצנית גפרית ריכוז'
באוירי (N0x) חנקן ותחמוצות

אויר למ3 מיקתגרמים
(NOX) חנקן תחמוצ1ת

Nitrogen Oxide (NOX)

תיפקוד
התחנהנ

Uptime of
monitoring
station3

חצי ערך
סירב1 שעתי
Maximal
halfhour
value

מירכי ערך
שעות ל24
Maximal
daily
value

ממוצע
Average

*no'tu
Method2

(SOg) דוחמצנית גפרית
Sulphur Dioxide (SO2)

71,70'/}
'runnn

Uptime of
monitoring
station3

יוגי ערך
מירכי שעתי
Maximal
halfhour
value

מירכי ערך
שעות ל24
Maximal
daily
value

ממוצע
Average

o'n/
Method2

940 560
COMMERCIAL CENTER OF TOWN

Jerusalem
68
56
73
85

0
0
0
90

0
0
0
0

1,004
964
694
378

432
352
281
136

Tel AvivYafo

2,576 946
Petah Tiqwa

94
94
55
51

187

500
1,000 280

מסחר" עירוני vy\n
ירושלים

132614335
14348069
184111070
154410290

אביביסו תל
3715070195
2810958995
2811361095
3212033895

חקור. פתרו
12828295130
8029589048
5222594575

0
84
89
91

93
90
85
90

89
95
96
94

88
88
83
77

87
80
74
70

INDUSTRIAL CENTER OF TOWN
Haifa

596 94 30
726 94 31
590 109 35
INDUSTRIAL SUBURB

Ashdod
690 . . 57
914 .. 58
807 . . 73
860 252 53

Hadera
348 51 20
274 54 20
372 71 34
547 79 28

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

506 101 30
530 121 33
816 132 58
700 145 40

תעשייתי עירו!" מרכז
חיפה

62 2,623 251 47
84 1,300 141 27
86 500 138 22
93 556 161 22

ת" ■ תעש פרבר
אשדוד

2,46295
2,28893
81985
60590

42177
49294
46195
51894

88
79
83
78

272
262
99
120

383
297
359
320

Hadera
48
71
60
87

Qiryat Gat

16
17
38
24

35188
35181
42477
27570

89
חדרה

65
60
47
60

מגורים פרבר
נתניה

47
37
42
44

חדרה
44
52
76
44

נת קרית

29
11
15
16

10
10
4
8

10
5
4
5

Standard תקן
gg.75%
10051

1990
1991
1992
1993

"1990
1991
1992
1993

51990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

199021034283852326011694
1991164225795366813591
1992102925794324715896
1993101822492304921094

1 For ihe location of the stations in the towns  see Introduction. מבוא. ראה  נערים התחנות מיקום נובר
2 Measurementmethod: 1 .FlamePhotometirc; 2.Pulsed UV fluorescence המרדה: שיטת

3.lns!rumental coulometric litration; 4.Chemiluminiscence
3 Percent of uptime of monitoirng duirng the year. השנה. נמשך פעלה שהתחנה ה01ן miw
4 As from 1990 data of the Electric Power Station  see introduction מבוא. ראר.  החשמל חברת תרונת נתוני נ1990 Vnn
5 As Irom 1990 data of the Petah Tiqwa Municipality  see introduction. מבוא. ראה ■ חקוה פתח עיריית נתוני נ1990 החל
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CONCENTRATIONS OF OZONE
(O3) AND SUSPENDED
PARTICIPATE MATTER (SPM) IN
THE ATMOSPHERE1
Micrograms per m3 atmosphere

(03) אוזון ריכוזי
אבק וחלקיקי
1(spmj מרחף

אויר 3n^ rvtmnp'n
(SPM) מרחף אבק חלקיקי

Suspended paniculate matter (SPM)

'runnn
Uptime of
monitoring
station1

מיוני rw
jvvvi ל24
Maximal
daily value

ממוצע
Average Method2

(O3) איזון
Ozone (Oj)

תיפקוד
התחנה'

Uptime of
monitoring
station1

חצי ערך
0ירבי >n>m
Maximal
halfhour
value

מיר1י ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

ממוצע
Average

שי0רוג
Method2

200 230
OF TOWNCOMMERCIAL CENTER

Jerusalem
0
0
0
0

Petah Tiqwa
ו 2838625
12440078
14638063

27265
34467

, 31263
28169

מסמר עירוני מרכז
ירושלים

179 50
174 72
220
151

67
59

84
60
75

235
257
234

ת7]1ה פתח
78 29
84 27
57 29

tdid\uvn .iitj/1n■OP TOWNINDUSTRIAL CENTER
no'riHaifa

619935084410827961
471142498910834733
5490235913518090

INDUSTRIAL SUBURB
Ashdod

Haifa
36 123 30

Hadera
12138330
12948628
15770418
11625315

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

3322057
2924857
218464

Hadera
2915563
341,17755

(90)(26)

תעשיית* פרבר
אשרור

89
90
85
90

87

0
19
10

335
366
283
261

259

80
חיפה
102

232
188

79
47

מנורים פרבר
נתניה

35
39
40
29

48

55
34

Standard ת7,ן
100"/.

1990
1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1991
1992
1993

1990
1991
1992
1993

1993

1990
1991
1992
1993

1984
1985
1986

1990
1991
1992
1993

גת Qiryatקרית Gat
1990269104185853318069
1991629818492419787
19925911019495294685
1993357819290

ו See noets 1 and 3 toTable 1.10.
2 Measuremem method. 1.  Chemiluminiscense: 2.  U.V. absorbtion

3. ~ Beta absorbtion; 4.  High volume sampler
1.10 ללוח 1 .3 הערות ואה

המרידה: שיטת
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ENVIRONMENT  WATER

Microbial 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  ©ביבה איגות
השת"ה מ1 של המיקרוביאלית האיכות

מקרוביאליות בדיקות בהן שנערכו דגימות
חברת ידי על שתייה1 מי של

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

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

שנבדקו דגימות
':innSamples testedהדגימות מכלל District3אחוז

הכל TotalPercentסך of total samples

199019911992199319901991199219931990199119921993

הכל 8,6499,3219,6939,837481417312סך 4055.44.54.23.2TOTAL
יובלים iinn1,2831.3501,3921.766182735 151.42.01.12.0Jerusalem District
הצפון nnn1,4131,5921,6971,86115516782 11711.010.56.94.4Northern District
חיפה 293314936,ל1,0571,1981,139מחה 242.94.12.12.8Haifa District

המרנו 1,4611,6711,7491,891545055מחו! 573.73.03.32.9Central District
אנינ תל 770753712676888מוווו 101.01.11.41.2Tel Aviv District
הררום 02,8652,7573,0042,35021511696חוו 1827.54.26.14.1Southern District

לצרכן: ש0ו0קו D'O2,9373,5744,2214,278937677 753.22.11.81.8Water supplied to consumers
מקומיות) רשויות mostly)(לרוב local authorities)

ירושלים nno18416951758142ך 12.24.10.20.3Jerusalem District
הצפון 427525643714232430מהוו 315.44.64.84.2Northern District
היפה 42253055459141417מחוו 50.92.60.92.9Haifa District

המרכו 500580749759336מרון! 30.60.50.40.8Central District
אכיכ תל nnr<384370401422110.30.2Tel Aviv District
הדרום 1,0201,4001.3571,211582822מרווז 345.72.02.51.8Southern District

מקידוחי0 5,9125,7475,4725,559388341235מים 3306.65.96.04.2Water from drillings
אחרים' andוממקורות other sources4

ירושלים unn1,0991,1818751.185142033 141.31.71.62.8Jerusalem District
ר.צקא nnn9861.0671.0541,14713214352 8613.413.48.24.5Northern District
חיפה nnn635668585702273519 194.35.23.22.7Haifa District
המרכו 09611,0911,0001,132514749ח1ז 545.34.35.44.3Central District

אכינ תל nnn386383311254788 91.82.12.93.1Tel Aviv District
הדרום 1,8451,3571,6471,1391578874מהוו 1488.56.59.06.5Southern District

1 Drinkable water after treatment (potable water).
2 According to new regulations in force as of April 1989  see introduction.

4

Districts of the Ministry 01 Health, which include also Jewish localities in Judea, Samaria and Gaza Area.
At other sampling points in ihe water supply network: pipes. booster pumps, cisterns.

שמירים). (מים 0'טול לאחר לשתייה רא1"ם D'0 1

מבוא. ראה . 1989 כאסר'ל החל שהופעלו החדשות התקנות לפי שנקבעו כפי 2
עזה. 1חבל שומרו! ב'הורה, יהודיים "שובים נם הכוללים הבריאות, משרד מחוזות 3

בריכות. דוחפות, משאבות צינ1רות, כגון: הגד0, הספקת ברשת אחרות רינום בנקודות 4

0
C

/
X
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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

ונפה מחוז לפי המקומיות, הרשויות בתוך

בלתי בדיקות תוצאות עם rm'7rדגימ1ת
שנבדקו Samplesדגימות tested with results not up to standards

Samples tested
הדגימות מכלל Districtאחוז

ונפה' הכלמחוז TotalPercentסך 0( total samplesand subdistirct'

199019911992199319901991199219931990199119921993

הכל 064,33768,56973,44772,2574,8594,3653,5282,8897.66.44.84.0TOTALך
o'<t'/n' nno10,6949,7899,69210,112214241143952.02.5/.50.9Jerusalem District

הכל סך  הצ0ון nno15,36917,25218,24018,5142.2732.0511,4941,37514.811.98.27.4Northern District  total
צפת riDj2,9813,4913,4613,74758859642141619.717.112.211.1Zefat SubDistrict
כנרת 2,5492,6052,5192,70755251639934321.719.815.812.7Kinneretנפת SubDistrict

סה"כ  יזרעאל 4,9555.65857755,73367446026430713.68.14.65.4Yizre'elנפת SubDistrict
 Total

עפולה 4,0374,6314,8174.98156439723428614.08.64.957Afulaתתנפת Area
נצרת 9181,02795875211063302112.06.13.12.8Nazerathתתנפת Area

עבו 4,8845.4986,4856,3274594794103099.4876.34.9Akkoנסת SubDistrict
הכל 0ך ■ no>n 6,6127,5198,3928,5303932982472405.94.02.92.8Haifaמחה District  total

ר/יסר, 4.1044,4024,6364.726137126107993.32.92.32.1Haifaנסת SubDistrict
חררה 10.2553.73.7Haderaו2,5083,1173,7563.80425617214014נפת SubDistrict

הכל סך  המרכז 15,81416,41317,49015,7951.2301,0879735517.86.65.63.5Centralמחח District  total
השרון 5,1535,5105,8025,4633813332241797.46.03.93.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה 0תח 3,9464,0594,2613,9473083192151757.87.95.04.4Petahנפת Tiqwa Sub
District

רמלה 3,5393,5593,8603,121214137336846.03.88.727Ramlaנפת SubDistrict
רחובות 3,1763,2853,5673,26432729819811310.39.15.63.5Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 5,8386,2356,9205,6861932793521653.34.55.12.9Telמחוז Aviv District

הכל 0ך  omn nno10,01011,36112.71313,6205564093194635.63.62.53.4Southern District  total
אשקלון 5,3096,2977,2697,5364203152793517.95.03.84.7Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 47015,0645,4446,08413694401122.91.90.71.8Be'erנפת Sheva Sub
District

2

2
>

d
>

Seenoet3toו Table 1.12. .1.12 ללוח 3 הערה ראה 1



Chemical quality of dirnking water

CHEMICAL TESTS1 AND WATER
SOURCES THE "MEQOROT"
COMPANY TESTED, BY TYPE OF
TEST AND DISTRICT

nnipni 1ni'non n1p'arn
מקורות, חברת שבדקה המים

והמרוח הבדיקה סוג לפי

השת"ה מי של הכימית האיכות

"rj'Dn nmpWater sources2

בהם שנמצאו מקורות
תקינותנבדקו בלתי תוצאות

כימיות Chemicalבדיקות testsTestedSources in which
below standard

results were found
District

3Tinoמכלל "h

הכל הכלמלאותחלקיותמצומצמותסך הכלסך הדגוםסך נקודות
TotalRestrictedPartlyFullTotalTotalVo of all

sampling
sources

TOTAL הכל 0ן
19901,824 1,9798669642406.21990

1991
1992
1993

2,057 2,223
2,244 2,404
2,381 2,544

77
85
83

89
75
80

640
684
709

26
69
46

4.1
10.1
6.5

1991
1992
1993

Jerusalem Distric
ירושלים nno
1990
1991
1992
1993

185 192
149 166
123 138
193 207

3
8
5
6

4
9
10
8

66
57
61
76

1

3
4
2

1.5
5.3
6.6
2.6

1990
1991
1992
1993

Northern District
הצפון מחוז
1990
1991
1992
1993

553 582
567 615
599 639
770 805

12
30
26
17

17
18
14
18

151
136
152
158

11

8
31
21

7.3
5.9
20.4
13.3

1990
1991
1992
1993

Haifa District
חיסר. מחוז
1990
1991
1992
1993

89 106
88 104
235 258
237 257

10
9
13
5

7
7
10
15

49
58
82
84

1

3
2
3

2.0
5.2
2.4
3.6

1990
1991
1992
1993

Central District
המרכו מחוז
1990
1991
1992
1993

349 375
464 491
372 398
338 355

14
9

12
7

12
18
14
10

107
128
122
125

9
4

5
1

8.4
3.1
4.1
0.8

1990
1991
1992
1993

Tel Aviv District
אביב תל 0חוז

1990
1991
1992
1993

88 90
79 100
98 100
79 83

1

6

2

1

15
2
2

23
22
24
24

2
2
1

1

8.7
9.1
4.2
4.2

1990
1991
1992
1993

Southern District
הדרום מחוז
1990
1991
1992

560 634
710 747
817 871

46
15
29

28
22
25

246
239
243

16
6

26

6.5
2.5
10.7

1990
1991
1992

1993764 8374627242187.41993

2 *5'""" 1991 , data refer only towater sources that operated
more than 400 hours a year.

3Seenote3to Table 1.12.

שונים. לשימושים אותם שמכשיר נמים הטיפול לפני
יותר שפעלו מים למקורות רק מתייחסים הנתונים .1991 בשנת הרול

נשנה. שעות מ400
.1.12 ללוח 3 הערר. ראה
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אוכלוסייה

חישוב ושיטות מקורות הסברים,
מפקד עד האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס .
ומבוססים נוכחת לאוכלוסייה מתייחסים 22.5.1961
ואילו ב1.1948י.8, 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 

השוםפים, לאומדנים מאד קרובות היו 1961 ב שנערך
1972 של אלה לאומדנים; כבסיס שימשו כן ועל
במספר חסר בגלל השוספים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד במפקד. הילדים
אחרי השוספים. האומדנים מן נפשות ב42,520
ב21,000 המפקד תוצאות הוגרלו התוצאות, הערכת
האומדן בין אירציפות יש כן. על לאומדנים. כבסיס

.1983 לתחילת והאומדן 1982 לסוף
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 הוגרלו התוצאות, הערכת אחרי
אירציפות יש לאומדנים..לכן, כבסיס ב5,000,נפש
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
הזזת 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 הפטירות את ומורידים גיל,
התוספות של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי התושבים
השנה. לסוף הגילים אומרן מתקבל לבסיס וההורדות
ומאז 1983 עד חושבה ממוצעת אוכלוסייה
בשנים החודשיים. הממוצעים 12 של כממוצע 1990
הממוצע ק0ן, היה העולים מספר שבהן ,19891983
בסוף האוכלוסייה גורל של הסכום כמחצית חושב

ובראשיתה. הנסקרת 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
39 אוכלוסייה

האוכלוסייה אומדן
הן  הדמוגרפיות ותכונותיה האוכלוסייה אומדני
על מבוססים  הגיאוגרפיים הפירוטים והן הארציים
שחלו השינויים ועל האוכלוסין מפקדי של התוצאות
התושבים. במרשם שנרשם כפי 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
ביישובים או בישראל הנמצאים (4 בפרק הגדרה
נכללים כן עזה. ובחבל ושומרון יהודה באזורי יהודיים
האוכלוסין מפקד במועד אשר ארעיים ותושבים תיירים
דיפלומטים (למעט משנה למעלה בישראל שהו 1983

מאז. שוטף עירכון ללא ארם), ואנשי
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, איחור 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 בחרל השוהים התושבים את מפחיתים אלה
ותושבים לחדל 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 פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בישראל הנמצאים בכוח והעולים הקבועים התושבים
עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי היהודיים ביישובים או
הת"רים ואת הארעיים התושבים 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:  רלאיהורים
לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך עד
פרט האומדן. בעת הגבולות לפי לידה: ארץ
שהנתונים וצ'כוסלובקיה, יוגוסלביה המועצות, לברית

פירוקן. לפני המדיני למצב מתייחסים עליהן
לילידי הלירה; ארץ  לארץ חוץ לילידי מוצא: ארץ

האב. לידת ארץ  ישראל

POPULATION



1983  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי 1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.33 ,28 ,25 ,22 ,20 ,19 .17 ,1410 ,84,1 3.1715,12.11,81ז0' 00 .43,42,4038,36

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מ7רח

טכניים פרסומים חל11,7 ירושלים מ?רח

 |0נ'7'הם אוכלוס"תם י™י'"™ 62 1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרס1מ'
31*** 1992 .17 ,118 ,62 '00
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POPULATION ESTIMATES
THE POPULATION, BY RELIGION

Thousands

דת לפי האוכלוסייה,
האוכלוסייה אומדן

אלפים

השנה בסוף Populationאוכלוסייה at end of yearממוצעת Averageאוכלוסייה population

NonJewsNonJewsלאיהודיס

הכליהודיםסרכולל נוצריםמוסלמיםסר
mm

כוללואחרים הכייהודיםסר נוצריםמוסלמיםסך
otiyi
onnMi GrandJewsTotal3רוו10516/וShirstiansDruzeGrandJewsTotalMoslemsChristiansDruze Totalnd othersTotaland others

8 XI1948872.7716.7156.0 
1948758.7671.9
19491,173.91.013.9160.0111.534 014 5a ncq n
19501,370.11,203.0167.1116.136.015.01,266.8

yu 1 .1/

1,103.0163.8113.8
158.0
35.014.8

19511,577.81 ,404.4173.4118.939.015.51,494.31,324.0170.3117.537515.3
19521,629.51,450.2179.3122.840.416.11,606.21,429.8176.4120.939.7158
19531,669.41,483.6185.8127.541.416.81,650.31,467.7182.6125.240.916.5
19541,717.81,526.0191.8131.842.018.01,689.51,500.7188.8129.741.717.4
19551,789.11,590.5198.6136.243.319.01,750.41,555.3195.1134.142.7185
19561,872.41,667.5204.9141.343.719.81,828.41,626.4202.0138.943.519.4
19571,976.01,762.8213.2146.845.820.51,930.51,721.2209.2144.144.820.2
19582,031.71,810.2221.5152.847.321.42,000.11,782.7217.4149.846.621.0
19592,088.71,858.8229.9159.248.322.32,062.11,836.2225.9156.047.821.9
19602,150.41,911.3239.1166.349.623.32,117.01,882.6234.4162.849.022.8
219612,234.21,981.72525174.951.326.32,189.91,942.0247.9171.250.725.8
19622,331.82,068.9262.9183.052.627.32,288.22,030.5257.7178.951.926.8
19632,430.12.155.6274.5192.253.928.52,379.72,111.3268.4187.753.127.9
19642,525.62.239.2286.4202.355.528.62,477.52,197.1280.4197.354.628.5
19652,598.42,299.1299.3212.457.129.82,562.62,269.8292.8207.356.329.2
19662,657.42,344.9312.5223.058531.02,629.22,323.2306.0217.757.830.4
19672,776.32,383.6392.7289.671.032.12,715.22,362.6352.7256.264.831. 5
19682,841.12,434.8406.3300.872.233.32,806.52,407.6398.9294.671.832.6
19692,929.52.506.8422.7314.573.5' 34.62,884.22,469.6414.6307.872.933.9
19703,022.12,582.0440.1328.675.535.92,974.02,543.1431.0321.374.535.2
19713,120.72,662.0458.7344.077.337.33,069.32,620.1449.1336.176.4366
219723,225.02,752.7472.3360.673.837.83,172.62,704.6468.0352.377.837.8
19733,338.22,845.0493.2377.276.739.33,278.12,795.6482.4368.775.238.5
19743,421.62,906.9514.7395.278.740.83,377.42,873.6503.9386.177.740.0
19753,493.22,959.4533.8411.480.142.23,455.32,931.2524.0403.179.441.5 19763,575.43,020.4555.0429.082.043.93,533.02,988.3544.7420.681.243.1
19773,653.23,077.3575.9446.583.845.63,613.03,047,2565.9438.183.044.8
19783,737.63,141.2596.4463.585547.33,692.63,106.9585.7454.784.646.4
19793,836.23.218.4617.8481.287.649.03,786.43,179.5606.9472.286.648.1
19803,921.73,282.7639.0498.389.950.73,877.73,249.4628.3489.7< 88.849.E
19813,977.73,320.3657.4513.791.552.33,948.13,300.0648.3505.9< 90.75LE
19824,063.63,373.2690.4530.894.065.64,026.73,346.6680.0522.6< 92e64.e
219834,118.63,412.5706.1542.295.968.04,076.23,381.0695.1533.367.0 94.£
19844,199.73,471.7727.9559.798.270.04,159.13,442.1717.1551.069.0 97.C
19854,266.23,517.2749.0577.699.472.04,233.03,494573851 568.771.0 98.E
19864,331.33,561.4769.9595.0100.974.04,298.83.539.37595< 586.373.0 100.2
19874,406.53,612.9793.6614.5103.076.14,368.93.587.2781.775.0 102.0 604.7
19884,476.83,659.0817.8634.6105.078.14,441.73,636.0805.7104.0 624577.
19894,559.63,717.18425655.2107.080.34,518.23,688.1830.179.2 106.0 644.9
19904,821.73,946.7875.1677.7114.782.64,660.23,802.7857.51 109.8 666.281.
19915,058.84,144.6914.3701.4128.084.8894.8r4,054.3R4.949.7 121.6 689.583.
19925,195.94,242.5953.4725.4140.987.15,123.4,189.8933.785.9 134.6 713.2
19935,327.64,335.2992.5751.4151.889.35,261.4,288.e972.71 146.3 738.C88.

1 Date of population registration.
2 Census year.

התושבים. רישום תאויר
מפקד. ruei
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1

Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה1 גידול מקורות

אחרת צוין כן אם אלא אלסים,

מאזן אחוז
מתוך הגירה
הגידול כל סך

0/o of migra
tion balance
out 01 ottal
growth

8=3:5

גידול אחוז
..arift
Yearly
percent

of growth3

7=5:1

אוכלוסייה
החקוקה בםוף
Population at
end of period

6=1+5

0ךכל
הגידול
Total
growth

5=2+3

מזה:

עולים'
Thereof:
immi
grants2

מאזן
הגירה

Migration
balance

ריבוי
טבעי

Natural
increase

אוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
of period

Total population
42.2 54.3
64.6 8.2
37.7 53.2
19.6 52.4
5.91 8
60.4 4.0

Jews
49.6
68.9
45.0
25.1
7.5

68.8
NonJews

6.3
0.1
0.3
2.1
2.0
25.5

האוכלוסייה כל

4.3
9.2
3.0
2.2
1.5
3.9

'4.0
3.6
54.5
53.7
3.0
4.2

Total population

Jews

38.2
17.0
12.8

7.6

12.9
71.5
68.9
44.1
39.8

;

46.0
20.8
16.2

8.5

19.2
79.1
76.5
50.5
46.7

2.6
2.1
2.0
1.6
1.5
1.7
1.6
1.8
5.7
4.9
2.7
2.5

2.4
1.9
1.7
1.3
1.3
1.5
1.3
1.6
6.2
5.0
2.4
2.2

15,327.6
2,150.4
'3,120.7
14.063.6
4,559.6
5,327.6

4,335.2י
1,911.2
2,662.0
3,373.2
3,717.1
4,335.2

992.5י
239.2
458.7י
690.4י
842.5
992.5

5,327.6
4,118.6
4,199.7
4,266.2
4,331.3
4,406.5
4,476.8
4,559.6
4,821.7
5,058.8
5,195.9
5,327.6

4,335.2
3,412.5
3,471.7
3,517.2
3,561.4
3,612.9
3,659.0
3,717.1
3,946.7
4,144.6
4,242.5
4,335.2

4,476.6
1,344.8
901.8
936.0
525.9
768.1

3,708.9
1,261.6
750.8
711.0
367.4
618.1

767.4
83.2
151.0
225.1
158.2
149.9

1,294.0
84.9
81.1
66.5
65.1
75.2
70.3
82.8
262.1
237.1
137.1
131.7

985.4
62.8
59.2
45.5
44.2
51.5
46.1
58.1
229.5
197.9
98.0
92.6

2,370.2
971.1
414.7
324.9
119.6
539.9

2,313.2
968.7
411.8
311.9
114.5
506.3

57.1
2.4
2.9
13.0
5.1
33.7

659.5
19.1
21.7
12.1
11.3
14.8
14.8
25.8
201.5
178.2
79.9
80.3

620.8
17.8
20.3
11.7
10.9
14.3
14.4
25.1
195.6
168.1
71.9
70.7

1,887.6
869.4
339.8
183.5
31.1
463.8

1,839.0
869.3
337.9
178.6
27.7
425.5

48.1
0.1
1.9
4.8
3.1
38.2

494.9
14.4
10.4
4.7
4.8
5.7

0.6
10.7
187.6
163.3
60.4
52.5

453.2
13.1
9.6
4.7
4.7
4.4
1.1
11.1
181.4
151.3
49.5
43.3

2,589.2
475.4
562.0
752.7
494.8
304.3

1,870.0
392.3
412.9
532.5
339.7
192.6

719.4
83.1
149.1
220.3
155.2
111.7

"ה
799.1
70.5
70.7
71.2
69.9
69.5
70.9
72.1
74.6
73.8
76.7
79.2

532.3
49.7
49.6
50.2
48.9
47.1
47.2
47.0
48.1
46.6
48.5
49.4

805.6
805.6

2,150.4
63,115.6
64,033.7
4,559.6
■הודים
649.6
649.6

1,911.2
2,662.0
63,349.6
3,717.1

לאיהודים
156.0
156.0
239.2
6453.8
6684.1
842.5

האוכלום בל
64,033.7
64,033.7
4,118.6
4,199.7
4,266.2
4,331.3
4,406.5
4,476.8
4,559.6
4,821.7
5,058.8
5,195.9
■הוד"ם

"3,349.6
63,349.6
3,412.5
3,471.7
3,517.2
3,561.4
3,612.9
3,659.0
3,717.1
3,946.7
4,144.6
4,242.5

■.15V 19481993
415\/ 19481960

19611971
19721982
19831989
19901993

15V 19481993
15V 19481960

19611971
19721982
19831989
19901993

19481993
19481960
19611971
19721982
19831989
19901993

19831993
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

19831993
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH1 (cont.)

Thousands, unless otherwise stated

האוכלוסייה' גידול מקורות
(המשך)

אחרת צוין p אם אלא אלפים.
אוכל01"ה
נ"רול0ךכלan|mr<:nar■בתחילת nnxגזת1ך הגירה
התקופההגידולהגירהטבעיר,ת7,ופה הגידולשנתינבסוף גל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulation atYearlyVoof migra
at beginningincreasebalanceimmigrowthend of peirodpercenttion balance
of periodgrants2of growth3out of total

growth

12345=2+36=1+57=5:)8=3:5

NonJewsלאיה1דים
198319938684.1266.941.338.8308.2992.53.413.4

19836684.120.81.21.322.0706.13.25.6
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
1988793.623.70.40.424.1817.83.0M
1989817.825.2.O40.724.7842.53.0
1990842.526.46.15.932.6875.13.918.8
1991875.127.212.010.139.2914.34.525.3
992914.328.210.98.139.1953.44.327.9ו
1993953.429.99.29.639.1992.54.123.5

Moslemsמוסלמים
1985559.717.80.1017.9577.63.20.6
1986577.61750.1017.4595.03.0
1987595.018.70.90.1195614.53.34.6
1988614.519.90.2020.1634.63.31.0
1989634.621.20.60.220.6655.23.2
1990655.222.30.20.1225677.73.40.9
1991677.723.30.40.123.7701.43.51.7
1992701.424.00.10.223.9725.43.4
1993725.425.40.70.226.1751.43.62.7

Christiansנוצרים
198598.21.30.10.31299.41.2
198699.41.500.31.5100.91.50
1987(00.91.70.40.42.1103.02.119.0
1988103.01.70.30.42.0105.01.915.0
1989105.01.80.10.51.9107.01.96.5
1990107.01.95.S5.87.7114.77.275.3
1991114.71.811.69.913.3128.011.687.2
1992128.01.911.07.812.9140.910.185.3
1993140.92.28.69.410.8151.87.7798

othersDruzeדרוזים and
198570.02.0002.072.02.90
198672.02.0002.074.02.80
198774.02.000. 2.176.12.80
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
199284.82.3002.387.12.7
199387.1 ■2.30.102.289.32.5

1 Incl. census adjustments and the NonJewish population includes the
addition of the population in East Jerusalem and in the Golan.

2 Incl. here also immigrating citizens: see introduction to Chapter 4 
Migrationand tables 4.1and 5.1.

3 Geometric mean.
4 Population for 1948 was estimated according to data for later periods.
5 Excl. the addition of the Arab population 01East Jerusalem in 1967 and

of the Golan SubOistrict in 1982.
e Discontinuity due to census results. See introduction.

תוספת Q1 בוללת הלאיה1דית והאוכלוקיה מפקר התאמות כולל
והגולן.■ ירושלים מורח אוכלוסיית

הגירה ח1ועות  4 ל9ת; 0נוא ראה עולים: אורחים גם כאן כולל
.5.1 ו ו.* ולוחות
ניא1מטרי. ממוצע

מאוחרים מ1עדים ו^ל נתו1ים פי על בחלקה נאמרה ג948ו האוכלוסייה
'(תר.

נקת ועול נ867ו ירושלים מזרח של ערביים תושבים הוספת סלל לא
בג198. 1ולן

מבוא. ראה ה0פדןרי0. מתוצא1ת נובעת איהרציפות
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JEWISH POPULATION IN THE
WORLD AND IN ISRAEL

בעולם n'11ivn n"otfDwn
ובישראל

Inניטראל Israel
'ariu'(מיליונים) 'Yearבעולם

In wo)rlmdillions)2אחוזים'אלפים
ThousandsPercentages3

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

"1916191856191619184
"23X19228423 X 1922"

19251513611925
"18X1 193117518X1 1931"

19391644931939
15V 194811650615V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1980133,283251980
1990133,947301990
1993134,335331993

1 As from 1925 end of year, unless otherwise stated.
2 Revised rough estimates, communicated by the Institute of 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 כ925ו החל
האוני של זמננו ליהדות המכון ע" נמסרו מתוקנים, גולמיים אומדנים

בירושלים. העברית ברס'טה
בעולם. יהודים 100 כל על כישראל יהודים

מפקד.

geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
population density per לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות
land sq. km.1, by district and ונפה מרווז לפי .בשת1,
SUBDISTRICT

ונפה rinD8 XI
1948

22V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31X11
1985

31X11
1990

31X11
1991

31 XII
1992

31 XII
1993

District and
subdistrict(S.D.)

כולל 43.1107.6154.8186.7196.3220.4230.9236.8242.4GRANDסך TOTAL

o'>e/1v nnn159.5344.5554.0754.2807.4922.4958.3982.41,005.4Jerusalem District

/1oyn nno
צפת no]
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

145.7
96.6
120.2
194.2
295.2
16.8

157.0
102.1
129.4
208.6
319.0
19.1

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
2605
403.0
23.9

200.3
121.3
155.6
268.3
415.6
24.6

Northern District
Zefat S.D.
Kinneret S.D.
Yizre'el S.D.
Akko S.D.
Golan S.D.

no'n nno
no>n noi

209.2
452.4

433.6
976.0

566.5
1,260.5

673.7
1.447.2

694.0
1,470.0

768.4
1,623.1

797.1
1,673.9

809.2
1.682.9

825.8
1,691.4

Haifa Distirct
HaifaS.D.

חדרה .88.6164.8222.6290.3309.5344.7362.5376.1396.7HaderaS.Dנפת
המדמ nnr<
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רח1בות 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

668.8
547.1

1,047.5
351.5
782.3

715.9
585.4

1,128.9
362.0
845.1

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

916.4
747.3
1,418.7
477.6

1,094.7

Central District
Sharon S.D.
Petah Tiqwa S.D.
Ramla S.D.
Rehovot S.D.

אביב תל nno1,834.04,113.55,336.75,883.85,972.36,439.46,657.16,718.86,710.1TelAviv Distirct
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

33.9
160.2
21.4

36.2
168.2
23.1

40.7
187.3
26.1

43.8
201.7
28.1

46.2
213.9
29.6

49.3
234.6
30.9

Southern Distirct
Ashqelon S.D.
Be'erSheva S.D.

1 Excl. Israelis in the Golan S.D., and in Judea, Samaria and GazaAreas
since 1968; since 1982  incl. Golan SubDistrict (See introduction).

מא1 עזה ובחבל שומרו! יהודה, ובאיורי גול) בנפת ttrrKwn kYj
מבוא). (ראה גולן נפת כולל  1982 מאו ;1968
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH, BY DISTRICT, AREA
AND POPULATION GROUP
Thousands, unless otherwise stated

לפ1 האוכלוסייה, גידול מקורות
אוכלוסייה וקבוצת אזור מחוז,

1993 אוזרת צוין כן אם אלא אלפים,
הגירהאוכלוסייה סאזן
Migrationריבויבהתחלת balanceהכל גידולאוכלוסייה0ך *,
השנההנידזלטבעיהשנה שנתיבס1ף

ואזור nnnPopulationNatural:מזהThereof:TotalPopulation>Ji> annualDistrict and
at beginincreasegrowthat end ofgrowtharea
ning 0) yearהגירהyear

הכל פנימיתעולים'סך
Total1ווחוחInternal

grants'migration

123456=2+37=1+68=7:1

האו0לו0"ה Totalנל population
131.75,327.62.5GRAND_0105,195.979.252.580.3לל TOTAL

a^vin lino615.914.70.36.74.314.5630.42.3Jerusalem District
הצ9ון tino877.418.75.58.10.724.2901.62.8Northern District
no'n nno691.06.77.513.02.014.2705.22.1Haifa District

nno1,112.313.312.615.92.525.91,138.22.3Centralהמר0 District
אביב תל nno1,142.29.010.521.522.4151,140.70.1Tel Aviv District
הדרום 651.713.630.014.118.643.5695.26.7Southernמחו1 District

שומרון יהודה. .105.43.37.71.07.010.9116.310.4Judeaא™ Samaria and
עזה' Gazaורובל Areas2

Jewsיהודים
כולל 92.64,335.22.2GRAND_4,242.549.443.370.7סך TOTAL

ירושלים 455.19.60.66.64.39.0464.02.0Jerusalemמחוז District
הצפון 437.75.64.07.00.19.7447.42.2Northernמחוז District
חיפה 542.52.65.810.91.48.4550.91.6Haifaמחוז District
המרכז 1,018.810.512.115.02522.61,041.32.2Centralמחו! District

אביב תל 1,119.38.712.218.321.43.51,115.80.3Telמחוז Aviv District
הדרום 564.49.126.712.017.835.8600.26.3Southernמהוו District

שומרו! יהודה. ,104.83.37.51.06.910.8115.610.3Judeaאזורי Samaria and
ע!הי Gazaווזנל Areas2

NonJewsלאיה1די0
כולל 39.1992.54.1GRAND_953.429.99.29.6סר TOTAL

d^vjiv nno160.95.10.40.205.5166.43.4Jerusalem District
הצפון nno439.713.11.51.10.914.6454.23.3Northern Distirct
חיפה 148.54.11.72.10.65.8154.33.9Haifaמחוז District
המרכז 93.52.80.50.80.13.396.83.6Centralמוווו District

אביב תל 22.90.31.73.21.02.124.99.1Telגזחו! Aviv District
הדרום 87.34.43.32.20.87.795.18.9Southernמחוז District

ontoinMoslems
הכל 725.425.40.70.226.1751.43.6TOTALסר

ירושלים rino145.55.00.40055151.03.8Jerusalem District
הצפון 298.39.70.400.610.0308.33.4Northernמחוז District
חיפה 110.13.50.300.53.2113.32.9Haifaמחוז District
המרכז 84.42.70.20.10.12.987.33.5Centralמחוו District

אנינ תל 8.50.2000.10.28.72.1Telמחוז Aviv District
הרדום 78.44.3000.24.382.855Southernמהוו District

Christiansנוצרים
הכל 10.8151.87.7TOTAL_140.92.28.69.4סר

:Thereofמזה:
ירושלים 015.20.100.100.115.30.5Jerusalemח1ז District
הצפון t41.21.00.22.675.43.6Notrhern.72.7מחו! District
וזיפה 21.00.31.92.10.22.223.210.7Haifaמחוז District
המרכז 9.00.10.30.80.20.49.54.8Centralנוחו! District

אביב תל 13.90.11.83.21.01.915.813.8Telמחוז Aviv District
ואחרים Druzeדרוזים and others

הכל 2.289.32.5TOTAL_87.12.30.10סר
:Thereofמזח:

הצפון 68.62.00001.97052.8Notrhernגזחוו District
חיפה 17.40.30000.317.820Haifaמחוז District

1 Incl. here also immigrating citizens. see introduction 10 Chapter 4 
Migration. and Tables 4.1 and 5.1.

2 Israelis in Jewish localities.

4.1 ולוחות ..n'jri nvari  4 לפרק מכוא ראה עולים. אורחים גם באן גולל
.5.11

יהודיים. ביישובים אראלים
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SOURCESOF POPULATION
GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1
AND POPULATION GROUP
Thousands, unless otherwise stated 1993

האוכלוסייה, גידול jimpD
יישובי צורת לפי

אוכלוסייה וקבוצת
אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

הגירהאוכלוסייה מאזן
Migrationבהתחלת balance
השנה

"שוב Vlt'Jאוכלוסייה0ןהכל:Thereofמזה:ריבוי18טק0קצורת "/0Type of locality
tion atהשנההגידול0בעי שנתיבסוף
beginNaturalnnnTotalPopulationD/o annual
ning ofincreaseפנימיתע/לים*סךהכלgrowthat end ofgrowth
yearTotalניחוחוInternalyear

grants2migration

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 131.75,327.62.5GRAND_5,195.979.252.580.3סן TOTAL
עירוניים 4.665.368.846.776.44.2115.54,780.82.5Urban"שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200.000+1,163.315.47.623.122.57.71,171.00.7200,000+
556.613.42.85.86.110.6567.11.9Jerusalemירושלים

יפו אביב 356.91.40.911.16.20.5357.40.1Telתל AvivYafo
249.80.63.96.38.23.324651.3Haifaרויפר.

100,000199,9991,134.511.82.820.615.69.11,14350.8100,000199,999
שבע 134.71.75.04.11.56.7141.45.0Be'erבאו Sheva
בוק 124.43.42.70.82.90.6125.00.5Beneבני Beraq
ים 145.30.82.92.94.52.1143.21.4Batבת Yam
162.81.21.22.82.90162.80Holonחולון
141.81.20.34.43.20.9142.70.6Netanyaנתניה

תקוה 150.91.31.12.22.70.2151.10.1Petahפתח Tiqwa
לציון 150.41.42.52.11.23.9154.32.6Rishonואשון LeZiyyon

גן 124.10.71.91.32.21.2122.81.0Ramatרמת Gan
50,00099,999448.75.917.17.412.323.1471.85.150,00099,999
20,00049,999874.610.214.815.93.325.0899.62.920,00049,999
10,00019,999456.810.014.85.610.724.9481.65.410,00019,999
2,0009,999587.415.410.43.97.625.8613.24.42,0009,999
כפריים 530.610.45.83.94.216.2546.83.1Rural"שובים localities

158.12.00.60.60.71.4159.40.9Moshavimמ1שבים
שיתופיים 14.00.30.20.10.20.51453.5Collectiveמושבים moshavim

128.01.23.02.03.41.8126.11.4Qibbuzimקיבוצים
מו0ד''ם 14.50.10.40.10.40.314.81.9Institutional"שובים localities

אחוים כפויים 164.34.510.00.79.4145178.98.8Other"שובים rural localities
:Thereofמ1ה:

קהילתיים 39.81.3350.33.44.844.612.1Communal"שובים localities
ליישובים מחוץ 51.72.61.20.31.61.453.12.7Livingנרים outside localities

Jews.הודים
כולל 92.64,335.22.2GRAND_4,242.549.443.370.7סך TOTAL
עירוניים 3,801.542.936.967.35.479.83,881.32.1Urban"שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+968.39.79.119.720.705968.80.1200,000+

401.18.43.15.66.15.3406.41.3Jerusalemירושלים
יפו אביכ 341.91.11.69.17.20.5341.40.2Telתל AvivYafo

225.30.24.44.97.54.2221.11.9Haifaחיפה
100,000199,9991,122.011.74.218.715.47.61,129.60.7100,000199,999
50,00099,99938884.415.76.411.820.1408.95.250,00099,999
20,00049,999782.57.612.914.03.320.5803.02.620,00049,999
10,00019,999304.85.113.45.19.718.5323.36.110,00019,999
2,0009,999235.14.58.13.35.912.6247.65.42,0009,999
בפריים 441.06.56.33.45.412.8453.82.9Rural"שובים localities

157.02.00.80.50.81.2158.30.8Moshavimמושבים
שיתופיים 13.70.30.20.10.20.514.13.4Collectiveמושבים moshavim

125.81.13.21.73.22.1123.81.6Qibbuzimקיבוצים
מוסריים 14.30.10.40.10.30.314.51.8Institutional"שובים localities

אחרים כפריים 117.52.99.00.78.611.9129.510.2Other"שובים rural localities
:Thereofמזה:

קהילתיים 39.61.3350.33.34.744.312.0Communal"שובים localities
ליישובים מחוץ 12.70.30.70.30.41.013.78.0Livingגרים outside localities
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SOURCES OF POPULATION
GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1
AND POPULATION GROUP (cont.)
Thousands, unless otherwise stated 1993

האוכלוסייה, גידול מקורות
"שובי צורת לפי

(המשך) אוכלוסייה וקבוצת
אחרת צוין p אם א'לא אלפים.

הגירה rnm
Migrationבהתחלת balance
השנה

"שוב rnarPopulaמזה:ר'ב1יThereof:הכי 1mowTypeאוגלוס"ה0ן 01 locality
tion atטבעיVrwnהשנה שנתיבסוף
beginNaturalהגירהTota^Population7o annual
oingolincreaseהכל growthatקניסיתעול'0נסך end ofgrowth
yearTotal1!1וח1זInternalyear

grants*migration

NonJewsזיאיהודים
מלל 39.1992.54.1GRAND_953.429.99.29.6סן TOTAL
עירוניים 863.726.09.89.11.235.7899.54.1Urban"שובים localities

'^ונ Sizeגורל of locality
ו200,000+195.05.7 .53.41.87.2202.23.7200,000+

15555.00.30.10.15.3160.83.4Jerusalemירושלים
יפו אביב 15.00.30.71.91.01.016.065Telתל AvivYafo

24.50.40.51.40.80.925.43.8Haifaחיפה
100,000199,99912.40.11.41.90.21.513.912.1100,000199,999
50,00099,99959.91.61.41.0053.062.84.950,00099,999
20,00049,99992.12.71.81.904596.64.920,00049,999
10,00019,999152.05.01.40.51.06.4158.34.210,00019,999
2.0009,999352.410.92.3051.813.2365.63.72,0009,999
כסום 89.63.90.60.41.23.493.03.7Rural"שובי0 localities

0Moslems
הכל 725.425.40.70.226.1751.43.6TOTALסן
עירוניים 644.621.61.60.21.223.2667.83.6Urban"שובים localities

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+156.95.30.30.10.15.6162.63.6200,000+
atarr14054.90.4005.3145.83.8Jerusalem

יפו אביב 8.10.20000.28.42.6Telתל AvivYafo
8.30.20.1000.1851.6Haifaחיפה

100,000199,9991.500.100.10153.0100,000199.999
50.00099,9993721.20.100.11.038.32.850.00099,999
20,00049,99976.82.40.20.10.32.279.02.920,00049,999
10,00019,999124.94.30.500.54.8129.63.810,00019,999
2,0009,999247.38.31.301.29.6256.93.92,0009,999
כ0ר"0 80.83.81.001.22.883.63.5Rural"שובים localities

Christiansנוצרים
הגל 10140.92.28.69.410.8151.87.7TOTAL
1O3IKI"134.52.18.38.9010.3144.87.7Urban\>ר11"0 localities

"/!וונ Sizeגודל of locality
200,000+37.40.41.23.41.71.639.14.4200,000+
14.90.100.100.115.00.4Jerusalemירושלים

יפו אנינ 6.70.10.71.91.00.87.5115Telתל AvivYafo
15.80.20.61.30.70.816.65.1Haifaחיפה

100,000199,9991040.11.51.90.11.612.014.9100,000199,999
50,000^39,99922.60.41.51.00.61.92458.550,00099,999
20,00049,99914.80.22.11.80.42.317.215.620,00049,999
10.00019,99915.30.31.00.40.51.316.68.310,00019,999
2,0009,99933.90.71.0050.51.63554.82,0009,999
כפריים 6.40.10.40.400.56.97.6Rural"שובים localities

m/timdדרוזים othersDruzei
הכל 2.289.32.5TOTAL_087.12.30.10ן
o"3nv com..34.72.30.1002.286.82.5Urban localitiee

:nmThereof:
10.00019,99911.80.3000.312.12.710,00019,999
2,0009,99971.21.9000.12.073.22.82,0009,999
d'o53 2.400000.12.52.3Rural..שובים localities

1 Permanent type of locality. For delinition 01 permanent and current
type 01 localities and for the quality of data ofoutof locality population
 see introduction.

2 Incl. here also immigrating citizens; see introduction to this chapter
and to chapter 4  Migration and Touirsm.

הנתונים איכות ועל ושו0פת nvop "שוב צורת jrmn *7v קבועה. "שוב צווח 1

מבוא. ראה  ליישובים שמחוץ האוכלוסייה ש?
ותיירות. הגירה תנועות  4 לפרק מבוא ראה עולים. אורחים נם כאן כולל נ
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אוכלוסייה קבוצת אזור, נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, .ישובים'
ודת

אוכלוסייהLocalities"שובים

22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII8*122 *20 *4 **
ואזור נפה 21961219722198319901991199219932194821961219721983מחה,

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאלפים

האוכלוסייה בל
כולל 872.72,179.53,147.74,037.6ג8739051,0911,1611,1701,1681,173סן

ירושלים 6363696969696787.1191.9347.4472.9מחוז
הצ0ון 293309385397402402405144.0337.1473.9656.0מחוז
צפת 5858616363636310.845.656.764.8נפת
כנות 4244495355555519.543.349.662.6נפת

י1רעאל 11111312312712812712959.0120.1173.7232.5נפת
עכו 828511812012112212254.7128.1193.4276.3נפת
גולן4 934343535360.619.7נפת
n9'n 97969798989696175.1370.3483.8575.3מחוז

היפה 25242526262525125.5276.2356.7409.6נפת
חדרה 7272727272717149.694.1127.1165.7נפת
המרכז 231230237229230229230122.3407.0579.7830.7מחוז
השרו! 8586868383828236.9102.5143.5190.4נפת

תלןוה פתח 5351535353535348.9136.5202.8297.5נפת
רמלה 484647495050514.468.389.2109.7נפת
רחובות 4547454444444432.199.7144.2233.1נפת
אביב תל 20181818181818305.7699.3907.21.000.2מחוז

הדרום 16917421021822022022121.4173.9354.2478.8מחוז
אשקלון 969499999999997.276.7153.0203.7נפת

שבע באר 738011111912112112214.297.2201.2275.0נפת
שומרו! יהודה, 75817321331341361.523.8אזורי

עזה' וחבל
ושומרון 9761181191201200.822.8יהודה

עוה 65141414160.70.9חבל
■הודים

כולל 716.71,932.32,686.73,350.0נ7718029691,0461,0541,0541,060סן
ירושלים 5959646565656484.2187.7261.1346.7מחוז
הצפון 22924330532232632733053.4194.3255.7327.0מחוז
צפת riDj545458606060608.942.652.559.5
ננרת 3941454951515114.435.438.446.9נפת

יזרעאל 89909399999910124.166.692.3115.0נפת
עכו 474980858687876.049.772.598.7נפת
גולן4 929293030316.8נפת
חיפה 75737476767575147.7322.3408.8465.1מחוז
חיפה 22212021212121116.4257.6330.8373.0נפת
חדרה 5352545555545431.364.778.092.1נפת
המרכז 219220221222223222223106.2380.1535.3764.8מחוז
השרון 7879797979787826.585.1115.9151.3נפת

תקוה פתח 4948505050505045.9131.8194.6284.9נפת
רמלה 474647495050511.863.981.496.3נפת
רחובות 4547454444444432.099.3143.4232.2נפת
אביב חל 20181818181818302.1692.6899.9988.9מחוז
הדרום 1691742062112132132146.0155.3323.8433.7מחוז

אשקלון 969499999999994.876.4152.4202.4נפת
שנע באר 73801071121141141151.278.9171.4231.3נפת

שומרון יהודה, 15817327337347361.523.7אזורי
ע7הי וחבל

שומרון 9761181191201200.822.8יהודה
nrv 6141414160.70.9חבל
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA,
POPULATION GROUP AND RELIGION

Population

31 XII31 xn31 XII31 XII8 XI22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIDistrict,
19901991'1992199351948219611972219831990199119921993subdistrict (S.D.(

and area
ThousandsאחוזיםPercents

populationTotal
4,821.75,058.85,195.95,327.6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
578.4600.9616.0630.410.28.811.011.712.011.911.911.8Jerusalem District
805.1855.6877.4901.616.815.515.016.216.716.916.916.9Northern District
74.380.080.181.41.22.11.81.61.51.61.51.5Zefat S.D.
74.581.180.181.12.32.01.61.51.51.61.51.5Kinneret S.D.
284.3301.3311.8321.16.95.55.55.85.96.06.06.0Yizre'el S.D.
346.1365.9377.3389.06.45.96.16.87.27.27.37.3AkkoS.D.
26.027.228.129.00.50.50.5050.5.GolanS.D4
656.2680.7691.0705.220.517.015.414.213.613.513.313.2Haifa District
459.3473.7476.3478.714.712.711.310.19.59.49.29.0Haifa S.D.
196.8207.0214.822655.84.34.04.14.14.14.14.3Hadera S.D.

1,031.81,078. /1,112.3U38.214.318.718.420.621.421.321.421.4CentralDistrict
236.1248.5255.6260.04.34.74.64.74.94.94.94.9Sharon S.D.
373.8386.5395.3402.95.76.36.47.47.77.67.67.6Petah Tiqwa S.D.
123.1131.7142.1149.00.53.12.82.72.62.62.72.8RamlaS.D.
298.8311.4319.3326.23.84.64.65.86.26.26.16.1RenovotS.O.

1,094.71,131.71,142.21,140.735.732.028.824.822.722.422.021.4TelAviv District
573.7617.8651.7695.22.58.011.311.811.912.212.513.0Southern District
238.2256.6272.0298.40.83.54.95.04.95.15.25.6Ashqelon S.D.
335.5361.2379.6396.91.74.56.46.87.07.17.37.4Be'er Sheva S.D.
81.994.1105.4116.3_0.10.61.71.92.02.2Judea, Samaria and

Gaza Areas1
78.690.3101.1111.6_00.61.61.81.92.1Judea and Samaria
3.33.84.34.8000.10.10.10.1Gaza Area

Jews
3,946.74,144.64,242.54,335.2100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
427.1444.3455.1464.012.09.79.710.410.810.710.710.7Jerusalem District
394.0430.5437.7447.47.610.09.59.810.010.410.310.3Northern District
67.472.672.273.11.32.22.01.81.71.81.71.7Zefat S.D.
54.660.458.959.22.11.81.41.41.41.51.41.4Kinneret S.D.
137.4149.4154.515853.43.43.43.43.53.63.63.7Yizre'el S.D.
123.91365140.1143.90.82.62.72.93.13.33.33.3Akko S.D.
10.611.612.012.6_0.20.30.30.30.3.GolanS.D4
518.1537.3542.5550.921.116.715.2)3.913.113.012.812.7Haifa District
413.6425.6426.2426.816.613.312.311.110510.310.19.8Haifa S.D.
104.51118116.3124.14.53.42.92.72.62.72.72.9Hadera S.D.
947.3989.21,018.81,041.315.219.719.922.824.023.924.024.0Central District
187.0197.2202.4205.33.84A4.34.54.74.84.84.7Sharon S.D.
357.0368.4375.6382.26.66.87.28.59.18.98.88.8Petah Tiqwa S.D.
105.7113.6123.2129.40.23.33.02.92.72.72.93.0Ram la S.D.
297.5310.1317.7324.44.65.25.36.97.57.57.57.5Rehovot S.D.

1,078.71,112.31,119.31,115.843.235.933.529.527.326.826.425.7Tel Aviv District
499.9537.2564.4600.20.98.012.112.912.7' 12.813.313.8Southern District
236.1253.1267.1291.40.73.95.76.06.06.16.36.7Ashqelon S.D.
263.7284.1297.2308.80.24.16.46.96.76.77.07.1Be'er Sheva S.D.
81.693.6104.8115.6_0.70.72.12.32.52.7Judea, Samaria and

Gaza Areas5
78.389.8100.5110.9__00.72.02.22.42.6Judea and Samaria
3.33.84.34.8000.10.10.10.1GazaArea
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אוכלוסייה קבוצת אזור, נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, .ישובים1
(המשך< ודת

ואזור נפה מחוז,

אוכלוסייהLocalities"שובים

22 V
21961

20V
21972

4 VI
21983

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII

1992
31 XII
1993

8*1
21948

22 *
21961

20 *
21972

4 **
21983

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאלפים

ל*יהוי"0
כולל 109110130124125123122156.0247.2461.0687.6סן
D'tuin1 nno55666652.94.286.3126.1
הצפון nno6668837879787890.6142.8217.6329.0
צפת 44333331.93.04.15.3נפח
כנות 33444445.17.911.215.7נפת

יזרעאל 2223312930292934.953.581.4117.4נפת
עכו 3738403737373748.778.4120.8177.6נפת
גולן* 5555512.9נסת
no'n 2324242323222227.448.075.0110.2מחוז
nort mi44666559.118.625.936.5
חררה 1920181717171718.329.449.073.6נפת
r^ion nno141212999916.126.944.465.9
הדורון 444410.417.427.539ד77נפת 1

חקור. פתח 43333333.04.78.212.5נפת
רמלה 32222222.64.47.813.3נפת
רחובות 0.10.4080.9נפת
*נינ תל 3.66.77.311.3/;;111מחוז
חררו0 nno_4777715.418.630.445.0

אשקלון 2.40.30.61.3נפת
שבע באר 13.018.329.843.7ר7ך46נפת

.atom0

הכל 170.8352.0526.6סן
ירושלים 2.474.4112.1מתוו
הצפון 89.2145.0219.7מתח

יזרעאל נפת 37.261.693.1מוח:
עכו 47.376.5116.5נפת

חיפה 33.856.283.5מחוז
חדרה hdj :rim29.23.2

המרכז 24.542062.2מחוז
אביב תל 3.14.46.3מחוז

הדרום 17.830.042.7מחוז
נוצרים

הכל 050.572.194.2ן
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 2.02.33.5מתו;

אביב תל 2.82.74.6מחוז
הדרוס 0.40.31.9מחוז

ואחרים* דרוזים
25.836.9665.9סןהכל

מזה:
הצפון 17.526.851.9מחוז

עכו נפת 15.123.034.1מזה:
נול! 11.9נפת

חיפה 513.6^69^6מחוז
חיפה נפת 6.59.513.5מזה:

מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהור"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר ב993ו); 30) בדוים שב0י כולל לא
מ9קד. תאריכי 2

.yn' לא מחו! כולל 3
האוכלוסייה. כל כ1לל 19830 היהודים; ביישובים האוכל01"ה כולל 1972! 4

סיני. נם כולל ב1972 יהודיים; ביישובים ישראלים 5
בלבד. ררהים  1983 במפקד 6
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA,
POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.(

Population

31 XII
199Q

31 XII
1991

31 XII
1992

3 1XII

1993
8X1
21948

22V
21961

20V
21972

4 VI
21983

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

31 Xfl
1993

District,
subdistirct (S.D.(

ThousandsאחוזיםPercenls

GRAND TOTAL
Jerusalem Distirct
Notrhern District
Zefat S.D.
Kinneret S.D.
Yizre'el S.D.
Akko S.D.
Golan S.D.4

Haifa District
Haifa S.D.
Hadera S.D.

Centred District
Sharon S.D.
Petah Tiqwa S.D.
Ramla S.D.
Rehovot S.D.

Tel Aviv District
Southenr District
Ashqeotn S.D.
Beer Sheva S.D.

TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Thereof: Yizre'el S.D

Akko S.D.
Haifa District
Thereof: Hadera S.D

Central District
Tel Aviv District
Southern District

TOTAL
Jerusalem District
Notrhern District
Thereof: Yizre'el S.D

Akko S.D.
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District

NonJews
100.0 100.0

16.9
46.1
0.8
2.2
165
24.9

(6.8
45.8
0.8
2.2
16.4
24.7
1.7
15.5
5.2
10.3
9.8
5.5
2.1
2.0
0.2
25
9.6
0.7
8.9

1.7
15.6
5.3
10.3
9.8
5.6
2.1
2.0
0.2
2.4
9.2
05
8.6

Moslems
100.0 100.0
20.1
41.0
17.6
21.6
15.1
13.4
11.6
1.2
11.0

20.1
41.1
17.6
21.6
15.2
14.5
11.6
1.2
10.8

100.0
17.1
46.5
0.8
2.3
16.6
25.1
1.7
15.7
5.3
10.4
9.7
5.6
2.0
2.0
0.2
2.1
8.8
0.4
8.4

100.0
20.1
41.1
175
21.7
15.4
135
11.7
1.2

10.6

100.0
17.3
47.0
0.8
2.3
16.8
25.4
1.7
15.8
5.2
10,6
9.7
5.6
1.9
2.0
0.1
1.8
8.4
0.2
8.2

100.0
20.1
41.2
175
21.7
15.4
135
11.7
1.2
10.4

Christians
100.0 100.0

10.9
51.6
20.4
24.2

10.1
49.7
20.0
23.4
15.3
6.2
10.4
7.9

14.9
6.4
9.9
6.2

100.0 100.0
12.0 12.8
54.8
225
25.7
14.6
55
8.3
4.6

585
24.5
27.4
14.6
4.6
6.6
2.8

100.0
18.3
47.8
0.8
2.3
17.1
25.8
1.9
16.0
5.3
10.7
9.6
5.7
1.8
1.9
0.1
1.6
6.5
0.2
6.3

100.0
21.3
41.7
17.7
22.1
15.9
13.9
11.8
1.2
8.1

100.0
14.8
60.9
25.8
28.6
13.6
3.7
4.9
2.0

100.0
18.7
47.2
0.9
2.4
17.7
26.2

16.3
5.6
10.6
9.6
6.0
1.8
1.7
0.2
1.6
6.6
0.1
6.5

100.0
21.1
41.3
175
21.7
16.0

11!9
1.2
85

100.0
16.4
635
27.5
29.7
12.7
3.2
3.7
0.4

100.0
1.7

57.7
1.2
3.2
21.6
31.7

19.4
7.5
11.9
10.9
7.0
1.9
1.8
0.2
2.8
7.5
0.1
7.4

100.0
14
52.2
21.8
27.7
19.8
17.1
14.4
1.8

10.4

100.0
3.2
71.3
32.1
31.7
15.2
4.0
5.5
0.8

100.0
1.8

58.1
1.2
3.3
22.4
31.2

17.6
5.9
11.7
10.3
6.6
1.9
1.7
0.1
2.3
9.9
1.6
8.3

992.5
166.4
454.2
8.3
21.8
162.7
245.1
16.4
154.3
51.9
102.4
96.8
54.8
20.7
19.6
1.8

24.9
95.1
7.0

88.1

751.4
151.0
308.3
132.2
162.1
113.3
100.9
87.3
8.7
82.8

151.8
15.3
75.4
30.4
355
23.2
9.5
15.8
12.0

953.4
160.9
439.7
7.9
21.2
157.3
237.2
16.1
148.5
50.1
985
93.5
53.2
19.8
18.9
1.6

22.9
87.3
4.9
82.4

725.4
145.5
298.4
127.6
157.1
110.1
97.6
84.4
8.5
78.4

140.9
15.3
72.7
28.8
34.1
21.0
9.0
13.9
8.7

914.3
156.6
425.)
7.4
20.7
151.9
2295
15.7
J43.4
48.1
95.2
88.9
51.3
18.1
18.1
1.4
79.4
80.5
3.5
77.0

701.4
141.1
288.3
123.0
152.0
107.7
94.6
81.7
8.2
74.4

128.0
15.4
70.1
28.8
32.9
18.6
7.1
10.7
5.8

875.1
151.3
411.1
6.9
19.9

146.9
222.2
15.3
133.1
45.7
92.3
84.5
49.1
16.8
17.4
1.3
W.O
73.8
2.1
71.7

677.7
136.5
279.0
118.8
147.3
104.6
91.8
79.2
8.0
70.4

114.7
14.7
67.1
28.1
31.5
16.7
5.2
7.6
3.2

1jthersand (Druze
82.684.887.189.3100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

64.966.868.670568.072.678.778.678.778.879.0
Thereof:
Northern District 43.444.645.947.458.762.251.852552.552.753.1Thereof: Akko SO.

13.914.214.414.718.916.916.7165165Golan S.D. 16.717.117.417.825525.820.620.320.120.019.9Haifa District 16.717.017.417.725.225.720520.220.020.019.9Thereof: Haita S.D.
Excl. BeUouin tirbes (30 in 1993): (or the classification of localities as Jewish and NonJewish and various additions to ihe popolaiion  see
introduction.

2 Census dales.
3 Incl. District unknown.
4 In 1972 includes Jewish localities: since 1983, includes total population.
5 Israelis in Jewish localities: in 1972 incl. also Sinai.
6 In the 1983 census, Druze only.
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א7ור נפה, מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, "שובים1
טבעי ואזור

Localities"שובים

אזור נפה, מחה,
טבעי 22ואזור V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII

31 XII 1993

ו219612 הכל972219831985199019911992 סך
Total

יהודיים
Jewish

לאיחוד"ם
NonJewish

האוכלוסייה 8739051,0911,1371,1611,1701,1681,1731,060122כל

ירושלים 6363697069696967645מחוז
יהודה 3131363635353534314הרי

יהודה 3232333434343433331שפלת

הצפון 29331038539539740240240533078מחוז
צפת 5858616363636363603נפת

הולה 242323232323232323עמק

0זררוי עליון 2526292930303030282גליל

חצור 999111010101091א1ור

/no /j£>j4244495153555555514

1924272829303030291כנרות

מזרחי תחתון 2320222324252525223גליל

יזרעאל 11111312312612772S12712910129נפח
^אן בית 192021212222222222עמק

חרוד 1210101011111111101עמק

כוכנ 9999999945רמת

יזרעאל 4445444444444446433עמק

מנו'וה ד77777777רמת

נצרתתירען 20223235343534341520רירי

עכו 201211221228737;8;;8285נפת
מערכי תחתון 19213940424343432518גליל

יחיעם 193233313131302110<33אזור
אילון 16171717171718153אז/ר
נהריה אוור

30>18202020202021174

עכו 1110111010111092אזור

גולן3 9343434353536375נפת
החרמון אזור

{
3333312

צפוני גולן
ו פ

111111111183
תיכון 556781888גולן

דרומי 14141313131414נולן
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA AND NATURAL REGION

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(
District,

subdistrict (S.D.)
area and natural 22V20V4 V31 XII31 XII31 XII31 XII

31 XII 1993

הכל2196121972219831985199019911992 סך
Total

0'7trv
Jews

OTID'TlV
NonJews

region

3,147.7 2,179.54,037.64,266.24,821.75,058.85,195.95,327.64,335.2992.5TOTAL POPULATION

347.4 191.9472.9506.2578.4600.9616.0630.4464.0166.4Jerusalem Distirct

324.8 177.8449.7482.0552.5573.6587.1599.0432.9166.1Judean Mountains

19.6 14.123.224.325.927.328.931.431.20.3Judean Foothills

473.9 337.1656.0706.7805.1855.6877.4901.6447.4454.2Northern District
56.7 45.664.868.574.380.080.181.473.18.3Zefat S.D.
24.0 20.125.926.828.230530.630.930.20.7Hula Basin
23.3 18.026.928531.433.833.634.230.33.9Eastern Upper Galilee
9.4 7.512.113.214.715.715.916.312.73.7Hazor Region

49.6 43.362.667.474.581.180.181.159.221.8Kinneret S.D.

34.5 29.941.144.147.952.850.951.049.21.8Kinerot

15.1 13.421.523.326.628.429.330.010.020.0Eastern Lower Galilee

173.7 120.1232.5249.5284.3301.3311.8321.1158.5/62.7Yizre'el S.D.

18.0 15.521.121.822.624.024.524.524.40.1Bet She'an Basin

6.2 5.86.97.27.17.67.77.76.61.1Harod Valley

4.4 3.26.16.67.47.77.88.02.15.8Kokhav Plateau
40.1 33.248.752.658.662.966.768.363.64.7Yizre'el Basin

3.5 3.14.04.24.24.34.44.34.20.1Menashe Plateau
101.5 59.3145.7157.4184.4194.8200.8208.357.5150.8NazarethTir'an Mts.

193.4 128.1276.3298.6346.1365.9377.3389.0143.9245.1Akko S.D.

77.8 46.9129.3142.0168.2176.9183.4190536.7153.9Western Lower Galilee
26.1 23.738.242.250.753.154.656.815.341.5Yehi'am Region

7.8 010.110.711711.912.112.65.17.5Eotn Region

39.9 57.549.652.159.664.464.365.546.6190Nahariyya Region
41.9 049.251555.859.662.963.640.323.3Akko Region

0.6 0.619.722.426.027.228.129.012.616.4.Go/anS.D3

14.315.417.217.718.118.42.2< 16.2
Hermon Region

Notrhern Golan

253.64.95.35.66.05.90.1Middle Golan
2.8353.94.24.44.64.60.1Southern Golan
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אזוד נפה, מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, "שובים1
(המשך) 0בעי ואזור

Localities

unr ,iioj ,ior31 XII 1993
טנ<1י ■uwi22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII

2196121972.219831985 לאיהוד"םיה!ד"0סךהכל199019911992
TotalJewishNonJewish

חיפה 9796979798989e75מחת 9622
חיקה te>32524, 252526262521 255

תדורו no!7272727272727154 7117
הכרמל 1515141414141413ח/ף 141

יעקב זכר1) 1010999999אזור 9

אלכסנדר 161819191919185הר 1813
חדרה 3129303030303027א11ר 303

nrton 231230231231229230229223מחת 2309

השרון no!8587868683838278 824

nipn nrn>no3535r535353535350 533
|1*'m on!2525272727272726 271

תקוח פתח 2826262626262624א)1ר 262

n'nn arj4846474749505051 512

רחובות 4546454544444444נ9ת 44_

rtotm 3436343434343434אחר 34

לצי!) ראשו! 1111111110101010אזור 10

אביב תל 2018181818IS1818מחת 181

arm 169174210210218220220214מחת 2217
אשקלון 9694999999999999נפת 99

מלאכי 4441444444444444א!וד 44

לביש 222223232424אזור 2424 24

אשרור 1111111<30אזור 1

אשקלון 30313130303030אזור 30

שנע 3אר 7380111111119121121115נפת 1227
גרר 3130303030303030אזור 30_

כשור 2427383838383838אזור 38

שכע באר 67121319191912אזור 197
צפונית 310910111111ערבה 11

דרומית 310109999עיבר. 9

הצפוני הנגב 10111113141415הר 15

הדרומי הנגב והר

\rmto יה1דה, 1581116132133134136_ו™ 136
ע!ה* וחב*

ו/^מרון יהודה 976105118119120120אזור 120

עזה 651114141416חבל 16

לומא. ראה  וללאיהור'ים ליהודיים היישובים סיווג ברבר כ993ו<; 30) כדוי0 שכ0י כולל לא 1

מפקד. תאריכי 2

האוכלוסייה. כל כולל ב1983 החל יהודיים, ב"שוביס האוכלוסייה כולל בי1972 3

סיני. נם כולל \97T1 יהודיים. ביישובים ישראלים 4
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT, AREA AND NATURAL REGION (cont.(

Population(אלפים)אוכלוסייה (thousands(
Distirct,

31 XII 1993Subdistrict (S.O.(
22V20V4 V31 XII31 XII31 XII31 XIIarea and natural
י2 הכי96121972219831985199019911992 regionלאיה\דיםotkvסך

TotalJewsNonJews

370.3483.8575.3592.7656.2680.7691.0550.9 705.2154.3Haifa District
276.2356.7409.6416.0459.3473.7476.3426.8 478.757.9Haifa S.D.

94.1127.1165.7176.7196.8207.0214.8124.1 226.5102.4Hadera S.D.
7.610.012.613.714.715.315.78.9 16.375Karmel Coast
6.96.67.98.49.710.710.811.2 11.40.3Zikhron Ya'aqov R.

8.731.646.951.058.660.46251.4 64.8635Alexander Mountain
60.978.998.3103.7113.8120.6125.8102.7 134.031.2Hadera Region

407.0579.7830.7889.11,031.81,078.11,112.31,041.3 1,138.296.6Central District
702.5143.5190.4203.7236.1248.5255.6205.3 260.054.8Sharon S.D.

736.5202.8297.5320.6373.8386.5395.3382.2 402.920.7Petah Tiqwa S.D.

47.364.6113.4127.5157.1162.7166.6162.8 168.85.9Southern Sharon
89.2138.1184.1193.2216.7223.7228.8219.4 234:114.8Petah Tiqwa Region

68.389.2109.7112.9123.1131.7142.1129.4 749.019.6Ramla S.D.

99.7144.2233.1251.8298.8311.4319.3324.4 326.21.8RehovotS.D.
55.874.5110.8118.4135.6141.2144.1145.9 146.91.0Rehovot Region
44.069.7122.2133.4163.3170.2175.11785 179.30.8Rishon Leziyyon

Region

699.3907.2100.21,015.31,094.71,131.71,142.21,115.8 1,140.724.9Tel Aviv Distirct

73.9354.2478.8510.1573.7617.8651.7600.2י 695.295.1Southern District
76.7153.0203.7213.9238.2256.6272.0291.4 298.47.0Ashqelon S.D.
20.224.630.231.934.036.439.139.7 40.60.8Mal'akhi Region
16.027.133.735.438.241.443.946.2 47.10.9Lakhish Region

< 40.4
40.465.769783.990.296.9107.9 110.32.4Ashdod Region
60.974077.082.188.592.297.6 10052.9Ashqelon Region

97.2201.2275.0296.2335.5361.2379.6308.8 396.988.1Be'erSheva S.D.
11.414.917.918.519.822.623.924.2 2450.3Gerar Region
10.716.924.428.226.928.731.832.6 33.20.6Besor Region
62.2122.7171.7188.6218.9232.2243.2172.3 255.683.3Be'er Sheva Region

< 13.0
0.82.32.73.43.33.33.2 3.30.1Northern Arava
13520.622.628.232.033.332.9 35.42.5Southern Arava
32.338.240.238.342.444.2435 44.91.4Northern S Southern

Negev Mountains

1.523.848.081.994.1105.4115.6 116.30.7Judea, Samaria and
Gaza Areas4

0.822.844.278.6903101.1110.9 111.60.7Judea and Samaria
0.70.91.93.33.84.34.8 4.80Gaza Area

ו Excl. Bedouin tribes (30 in 1993); for the classification of localities as Jewish and NonJewish  see introduction.
2 Census dates.
3 In 1972 includes the population of the Jewish localities; since 1983 includes total population.
4 Isaelis in Jewish localities; in 197Z incl. Sinai.
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יישוב וגודל אוכלוסייה קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1

ביישוב תושבים

in/"Localities

22V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII
31 XII 1993

סןהכל2196121972219831985199019911992
Total

יהודיים
Jewish

לאיהוד"ם
NonJewish

O'TOOOD'o'inmnumbersAbsolute
8739051,0911,1371,1611,1701,1681,1731,060122

776410510570534546461

1091061031151421401221101091

4114154844915145135285405346
12115820321721222322523121912

51374653506570654619

50515148595858562927
20243743394139431528

14242527303135341916

1515222327282628247

2654779872

35101111111112123

הכל סך
99 עד

100199

200499

500999

1,0001,999

2,0004,999

5,0009,999

10,00019,999

20.00049,999

50,00099,999

+100,000

ליישובים מחוץ גרים

בדוים) שבסי (כולל

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
99 8.87.19.69.26.04.53.93.94.30.8עד

10019912.511.79.410.112.212.010.49.410.30.8
20049947.145.944.443.244.343.845.246.050.44.9
50099913.917.518.619.118.319.119.319.720.79.8

1,0001,9995.84.14.24.74.35.66.05.54.315.6

2,0004,9995.75.64.74.25.15.05.04.82.722.1

5,0009,9992.32.63.43.83.43.53.33.71.423.0
10,00019,9991.62.62.32.42.62.63.02.91.813.1

20,00049,9991.71.72.02.02.32.52.22.42.35.7
50,00099,9990.20.70.50.40.60.50.80.70.71.6

100,000+0.30.60.91.00.90.90.91.01.12.5

ליישובים מחוץ גרים

בדוים) שבסי (כולל

מבוא. ראה  לאוכל01"ה השונות וההוספות וללאיהור"ם ליהודיים היישובים סיווג בדבר כ1993); 30) בדו'ם שב0י 0לל לא 1

מפקד. תאריכי 2
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP AND SIZE
OF LOCALITY

Populationו>וכלו0"ה

Residents in locality 20V
21961

22V
2I 972

4V
21983

31 XII
1985

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

31 XII 1993

הכל 0ן
TotalJews

לאיהורם
NonJews

fThousandsאלפים

2,179.53,147.74,037.64,266.24,821.75,058.85,195.95,327.64,335.2992.5TOTAL

3.93.26.46.44.13.02.72.82.70.1Up to 99

17.117.014.816.821.221.118516.616.20.4100199

138.2136.7164.5169.11775178.1182.7187.7183.44.3200499
75.9102.0131.6142.1142.6150.1149.5154.3143.211.2500999
76.052.464.273.967.586.895.691.862.928.91,0001,999

164.8174.5165.4147.2190.1192.5199.1190.9100.490.52,0004,999

145,0170.6254.3296.6279.0295.0278.2304.6108.8195.95,0009,999

175,3350.6350.9391.5407.0430.5490.8489.4287.7201.710,00019,999

471.0501.3699.5758.1836.7907.4824.9886.0751.0135.120,00049,999

144.8476.8345.9262.1469.3486.3604.4525.6459.066.650,00099,999

736.51115.31800.11959.82181.62263.22297.72,424.82,206.32185100,000+

30.847.340.242.845.144.851.953.113.739.5Living outside localities

'incl. Bedouin tribes)

Percents
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

0.20.10.20.20.10.10.10.10.10Up to 99

0.80.50.40.40.40.40.40.30.40100199

6.34.34.14.03.73.53.53.54.20.4200499

3.53.23.33.33.03.02.92.93.31.1500999

35171.61.7151.71.81.71.52.91,0001,999

7.6554.13.53.93.83.83.62.39.12.0004,999

6.75.46.37.05.85.85.45.72.519.75,0009,999

8.011.18.79.28.48.59.49.26.620.310,00019,999

21.615.917.317.817.418.915.916.617.313.620,00049,999

6.615.28.66.19.78.611.69.910.66.750,00099.999

33.835.444.645.945.244.744.245.550.922.0100,000+

1.4151.01.00.90.91.01.00.34.0Living outside localities

;incl. Bedouin tribes)

1 Excl. Bedouin tribes (30 in 1993); for the classification 01 localities as Jewish and NonJewish and vairous additions to the populalotn  see
introduction.

2 Censusdates.
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ואזור נפה מחוז, דת, מין, גיל, לפי אוכלוסייה,

1993 ממוצע אחרת צוין גן אס אלא ,o'oVx

Ageגיל
ואזור נפה הגלמחוז, 0ך

Total045141519202425293034354445545564657475+Median1

ה0ו>לוס"ה Totalכוו population
כולל 5,261.4544.1,033.4493.7סן 1440.9382.0359.0693.8459.8359.1298.4197.326.6
n'^tut)' Tinr623.682.5134.157.351.748.944.570.948.237.927.819.723.7 Ur 9S* 9 t " f/j

הצכון nno889.6110.0201.495.681.567.861.8106.665.346.733.219.822.3
צפת 80.79.317.67.97.15.65.810.26.45.13.72.123.9נפת
כנרת 80.69.318.88.76.95.25.410.36.24.63.22.0225נפת
'וועאל 316.639.070.034.029.224נפת 421.837.624.017.012.17.622.6

עכו 383.148.987.841.535.530526.644.627.119.213.87.821.9נפת
גולן 2853.47.33.52.82.12.33.91.60.80.50.320.2נפת
חי0ה 698.760.5725.565.358.445.945.292.764.054.850.632.829.0מחוז
.wri r>D1477.535.077.940.937.831.230.765.847342.741.426.732.6
חדור. 220.725.647.624.420.617.714.426.316.812.19.26.123.1נפת
המרכז ,1מחוז 725.3101.8278.7770.792.975.473.3769.6707.973.161.041.027.6
השרון 257825.050.124.922.218.817.034.622.817.015.210.226.8נפת

ת7)וה פתח 399.234.175.538.933.026.225.162.141.326.421.415.128.4גפת
רמלה 15.730.814.712.210.610.220.511.49.26.83.424.8'1455נפת

רחובות 322.827.062.232.225.419.921.052.432.420517.612.228.7נפת
j'j/V \ךל rtnr1,141.591.9179.189.791.286.278.3151.3112.1101.193.666.932.1
oinn nno673.779.9145.265.657.547.246.185.855.543.131.316.524.0

\^pvu .נפח 285.229.557.027.223.419.319.538.325.320.916.18.626.4
שנע כאד 388550.588.138.334.127.926.647.530.222.215.27.922.5נפר!

שומרון 110.917.529.79.67.97.79.977.66.92.51.10.619.3אזור"הוררו,
'nw וחבוי

הודים .ews
כולל 4,288.6393.4793.6381.9344.1298.1288.9600.2400.1322.5279.8186.128.9סן
ירושלים 459.956.693.339.036.536.032.955.538.031.323.817.125.6מחה
ttsxn ttrmי 442.643.092.542.735.228.129.964.038.229.625.114.426.4
צפת 72.68.216.67.06.34.95.29.45.84.73.52.024.3נפת
כנרת 59.16.213.26.44.83.43.88.24.93.72.81.724.0נפת
יוועאל 156.514.431.815.212.810.110.222.014.010.99.35.727.0נפת

עכו 142.012728.612.810.4899.622.112.710.09.44928.7נפת
גולן 12.31.53.31.30.80.81.22.40.70.20.1020.6נפת
riD'n nno546.739.590.247.643.135.033.576.454.748.747.531.232.7

426529.267.335.733.126526.159.443.240.140.025.934.1
חדרה 120.210.222.811.99.98.57.517.010.98.67.65.328.0נפת
חמרכז nrm1,030. ;87.4196.2700.783.266.766.0760.7707.769.359.240.228.6
השרון 203.817.237.618.916.713.712.829.219.114.714.19.729.2נפת

n1|7n nno 378.930.970.936.730.824.223560.140.025.721.115.029.2נפת
ומלה 126.312.425.912.410.39.08.918.710.3856.53.326.1נפת

ורבבות 321.126.961.832.125.419.820.852.132.220.417.512.228.7נפת
אביב ר/ל nno1,117.689.6174.487.889.183.775.7747.77 70.7100.192.966.632.3
הדרום 582.460.0117.655.249.441.24מחוז 7.279.757.341.230.216.126.1

אשקלון 279.329.055.826.823.018.718.937.224.720.615.98.626נסת 3

שבע באר 0ו303.23נפת 61י 728.426522522.341.826.620514.37525.9
inmtu ,mm. 110.277.529.59.67.87.69.877.56.82.41.10.679.3אזורי

'nry atn/
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POPULATION, BY AGE, SEX, RELIGION, DISTRICT, SUBDISTRICT
AND AREA

Thousands, unless otherwise stated Average 1993

Ageניל
0Distirctךהגל subdistirct
Total045141519202425293034354445545564657475+'|1'*n

Median'
)S.D.) and area

; nil)הנש :ofemalesThereofנ* all
2,652.0265.1503.0240.5217.2188.0180.0351.5235.2191.5167.5112.427.7GRAND TOTAL
312.740.465.227.825.823.322.235.825.320.215.511.224.5Jerusalem District
442.153.698.246.439.833.531.253.232. J24.518.710.822.9Northenr District
39.84.58.53.73.52.82.85.03.22.72.01.2246Zefat SO.
39.94.59.14.23.32.62.75.23.12.41.71.123.2Kinneret S.D.
157.819.034.316514.412.011.018.911.89.06.94.223.2Yizre'el S.D.
190.523.842.820.317.415.013522.213.310.17.94.222.4Akko S.D.
14.01.7351.71.41.11.21.90.80.40.30.220.4Golan S.D.
355.429.461.0.3J828.624.222.647.133.329.828.619.130.6Haifa Distirct
245.517.037.720.118.615.615.333.824.923.4235155345Haifa S.D.
110.012.423.211.710.08.67.313.38.46.45.13523.8Hadera S.D.
566.049.6106.454.145.537.437.786.453.138.034.323.428.7C^ifntrsl Distirct
129.312.124.412.010.88.98.617.511.59.08.65.828.0

^^^ji til ctt ^^f^LI /^t

Sharon S.D.
201.716.736.819.116.113.113.132.120.313.612.18.729.6PetahTiqwaS.D.
71.67.615.07.25.95.15.09.85.64.83.71.825.1RamlaS.D.
163.513.230.315.912.610.211.027.015.710510.07.129.8Rehovot S.D.
587.244.887.544.145.342.638.778.260.155.452.438.233.8TelAviv Distirct
335.138.870.531.528.522.922.642.528.322.517.49.524.7Southern District
.42.014.327.812.911.69.49.518.912.810.99.04.927.3AshqelonS.Dו
193.224.542.818.616.913.613.123.615.511.68.44.623.23e'er Sheva S.D.
54.28.614.44.63.84.15.28.43.01.10.60.419.5Judea, Samaira

andGaza Areas2
י :Thereofהוריותמזה: Jewish females
2,169.4191.8385.8186.1169.0146.3144.8304.3205.7172.0156.7106.930.2GRAND TOTAL
230.027.745.119.018.016.616.028.020.116.513.29.826.6Jerusalem District
221.321.144.820.717.013.715.132.018.915.714.08.427.6rfjnrthprn Distirct
35.84.07.53.43.12.42.44.62.92.51.91.224.9Zefat S.D.
29.23.06.43.02.31.71.94.12.42.01.51.025.0Kinneret S.D.
78.67.115.57.46.24.95.111.17.05.85.33.328.2Yizre'el S.D.
71.76.313.96.35.14.35.011.16.35.45.32.930.1Akko S.D.
6.00.71.60.60.40.40.61.20.30.10.1020.6Golan S.D.

280.319.143.723.221.017.416.939.228226.526.918.234.7Haifa Distirct
220.014.232517.616.213.313.130.622.822.022.615.136.1Haifa S.D.
60.44.911.25.64.84.13.88.75.44.54.33.1295Hadera S.D.
519.242.695.649.140.733.134.181.650. J36.033.423.029.8Central Distirct
102.68.418.49.18.16.46.414.79.77.98.05.530.7Sharon S.D.
191.615.134518.015.012.112331.119.713.211.88.630.4PetahTiqwaS.D.
62.46.112.66.15.04.44.48.95.14.53.61726.6Ramla S.D.
162.713.130.115.912510.211.026.815.61059.97.129.8Rehovot S.D.
575.243.785.243.244.241.537.476.359.054.851.938.034.0TelAviv District
290.129.157.226.424.519.920.139.126.221.516.89.327.0Southern Distirct
139.114.127.212.711.39.19.218512.610.88.94.827.3Ashqelon S.D.
151.015.030.013.613.110.910.920.613.710.77.94526.7Beer Sheva S.D.
53.98.614.34.63.84.15.18.33.00.60.419.4Judea, Samaria

and Gaza Areas2
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(המשך) ואזור נפה מחוז, דת, מין, גיל, לפי אוכלוסייה,

1993 ממוצע אחרת צוין כן אם אלא אלפים,
Ageגיל

ואזור נפה הכלמחוז, סך
Total045141519202425293034354445545564657475+7

Median1

NonJewsלאיהווים
הכל 972.7150.7239.9111.896.883.8.7O093.759.736.618.711.219.3סך
ירושלים 163.625.940.818.315.312.911.615.410.16.74.02.619.1מחוז
הצפון 447.067.0109.052.946.239.831.942527.117.18.15.419.5מחוז

יזרעאל נסת 160.024.638.218.816.314.311.615.610.06.12.71.819.6מזה:
עכו 241.136.259.228.725.121.616.922.514.49.24.42.919.4נפת

חיפה 151.421.135.317.715.413.911.615.710.06.13.01.6205מחוז
חררה נפת 100.415.324.712.410.79.27.09.35.9351.60.819.1מזה:

המרכז 95.214.422.410.69.78.87.39.56.23.71.70.820.1מחזו
אביב תל 23.92.34.61.92.22.52.63.72.01.10.70.326.9מחוז
הדרום 91.219.927.610.38.16.05.06.84.21.91.00.414.2מחוז

Moslemsמוסלמים
הכל 738.4124.0190.588.074.763.250.364.341.124.111.46.918.1סן
ירושלים 148.224.938.516.914.111.810.213.38.35.23.11.918.2מחו;
הצפון 303.348.376.337.032.227.421.026.916.99.94.23.118.7מחוז

יזרעאל נפת 129.921.132.315.713.611.79.211.97.24.21.81.318.7מזה:
עכו 159.625.240.319.717.214.510.813.78.95.22.21.718.6נפת

חיפה 111.717.027.413.711.710.38.110.36.74.01.70.919.2מחוז
חררה נפת 99.215.224.512.410.69.16.89.05.83.41.50.819.0מזה:

המרכז 85.813.620.79.98.97.96.47.95.43.21.40.719.4מחוז
אביב תל 8.61.22.20.80.7090.91.00.50.30.10.120.7מחוז
הדרום 80.619.025.49.77.24.93.74.93.31.50.70.313.2מחוז

Christiansנוצרים
הכל 146.314.427.513.213.013.213.320.813.79.05.42.827.0סו

מזה:

ירושלים 15.31.02.31.41.21.11.32.11.81.40.90.7325מחוז
הצפון 74.18.614.87.46.7656.09.36.54.62.41.224.6מחוז
חיפה 22.12.04.01.91.92.02.13.32.11.40.90.427.9מחה

אביב תל 14.81.12.41.01.4151.72.61.50.70.60.229.7מחוז

ואחרים Druzeדרוזים and others
הכל 88.112.322.010.69.17.56.48.64.93.41.91.319.7סך

מזה:

הצפון 69.610.117.88.57.35.84.96.43.72.61.51.019.0מחוז
רו'פה 17.62.13.92.11.81.61.42.11.20.80.40.322.1מחוז

ממוצעת. לאוכלוסייה מתייחס החציונ1 הגיל
יהוד"ם. ב"שובים ישראלים
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POPULATION, BY AGE, SEX, RELIGION, DISTRICT, SUBDISTRICT
AND AREA (cont.)

Thousands, unless otherwise stated Average 1 993

Ageגיל
הכל ,0Districtן subdistrict
Total045141519202425293034354445545564657475+'|1'*n

Median1
)S.D.) and area

הגש 3ל הלאמזה: dniiin"femalesnonJewishThereof: all
73.4 482.6117.254.448.241.735.347.329.619.310.85.619.7TOTAL

12.7 82.720.18.97.86.76.17.95.23.72.31.5/9.9Jerusalem District
32.5 220.853.425.722.919.816.121.213.28.84.82.419.8Northern Distirct
11.9 79.218.89.18.17.15.97.84.83.21.70.819.9Thereof: Yizre'el S.D.
17.6 118.928.914.012.310.78.611.17.04.72.61.319.6Akko S.D.
10.3 75.117.38.67.66.85.77.95.;3.31.70.820.8Haifa District
7.5 49.612.16.15.24.53.54.63.01.90.90.419.3Thereof: HaderaS.D.
7.0 46.810.85.04.84.33.64.93.01.91.00.420.6CentralDistirct
1.1 12.02.30.91.11.11.31.91.00.60.50.227.7Tel Aviv Distirct
9.7 45.113.35.14.03.02.53.42.11.00.60.214.6Southern District

המוסלמיות כל :,irofemalesThereof: Moslem
60.3 363.892.942.837.031.325.232.120.012.46.53.218.4TOTAL
12.2 74.418.98.27.26.15.46.74.12.81.71.018.7Jerusalem District
23.4 149.337.317.915.913.710.613.48.15.12.61.318.9Northern Distirct
10.2 64.015.97.66.85.84.65.93.42.21.10.518.9Thereof: Yizre'el S.D.
12.1 78.419.69.68.57.35.56.84.32.61.40.718.9Akko S.D.
8.3 55.013.46.75.75.03.95.13.32.11.00.519.3Haifa Distirct
7.5 49.012.06.15.2AA3.44.52.91.80.80.419.2Thereof: Hadera S.D.
6.6 41.910.04.74.43.83.04.02.61.70.80.319.7Central Distirct
0.6 3.81.00.40.30.30.30.40.20.10.00.019.0TelAviv Distirct
9.3 39.512.34.83.62.41.82.41.60.70.40.113.4Southern District

הנוצריות כל :nrnThereof: Christian females
7.1 75.713.56.46.76.77.011.07.15.03.31.728.0TOTAL

Thereof:
0.5 8.31.10.60.60.60.71.11.00.90.60.534.6Jerusalem District
4.2 37.37.33.73.43.23.14.83.32.41.30.725.1Northern District
1.0 11.72.01.01.01.11.11.81.20.8050.328.9Haifa District
0.5 7.91.20.50.80.80.91.40.80.40.40.130.8Tel Aviv District

דרוזיות :Thereofואחרותמזה: Druze and other females
5.9 43.110.75.24.53.63.14.22.41.81.00.619.7TOTAL

Thereof:
4.9 34.38.74.23.62.92.43.11,91.40.80.419.2Northern District
1.0 8.51.91.00.90.70.61.00.60.40.20.122.0Haifa District

1 Median age refers to the average population.
2 Istaelis in Jewish localities.
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יישובי וצורת דת מין, גיל, לפי אוכלוסייה,

1993 ממוצע אחרת צוין כן אם אלא אלפים,
Age(יל

"ש/נ הכלצורת סך
Total045141519202425293034354445545564657475+

Median2

האוכלוסייה Totalכל population
כולל 105,261.4544.1,033.4493.7 1440.9382.0359.0693.8459.8359.1298.4197.326.6
עירוניים 4,723.5480.5912.3433.9395.0345.8324.7622.7416.1332.2279.3181.727.0"שובים

200,000+1,167.2116.5202.692.294.292.684.7141.5101.192.785.663.429.2
561.974.9120.651.146544.340.062.643.034525.718.623.7ירושלים

אב'ביפו 357.125.146.222.428.331.828.646.532.833.434527.634.4תל
248.216.435.818.719416516.032.525.324.925.417.335.4חיפה

100,000199,9991,139.099.5204.299.189.477.675.81605110.689.880.152.330.0
שנע 138.112.726.011.710.99.911.219.612.110.88.64.629.1באר
ברק 124.719.430.711.18.18.67.212.68.26.56.95.620.6כני
ים 144.210.422.811.912.010.09.420.015.513.811.76.832.9נח
162.811.826.915.114.110.99.923.417.714.311.67.131.4חולון
142.311.925.912.511.09.09.120.313.410.811.07.3305נתניה

תקוה arw151.012.226.613.512210.49.722015.611.910.07.130.5
לציו) 152.412.129.215.111.89.310.126516.09.27.85.129.3ראשון

גן 12359.016.08.39.49.49.216.112.112.712.68.830.1רמת
50,00099,999460.243.088.043.139.231.429.465.745.932.626.115.927.7
20,00049,999887.180.0170.885.573.759.858.3127.582.865.253.430.227.8
10,00019,999469.658.8104.748.040.935.734.058.534.925.718.310.122.8
2,0009,999600.482.7142.166.157548.642.668.440.8.26.215.79.820.8
בפריים3 539.163.7121.359.846.136.334.471.843.827.019.215.722.7"שובים

158.814.531.817.414.711.19.021.814.811.28.04.525.4מושבים
שיתוס"ם 14.21.73.71.30.91.00.92.20.90.70.70.222.0מושבים

127.110.624.112.113.19.68.116.412.67.36.46.926.9קיבוצים
מומר"ם 14.70.62.04.90.70.51.21.50.60.40.41.819.8"ש1בים
ארורים 171.624.743.818.213.311.012.425.212.26.02.92.019.8"שובים

:DTD

G"jV7Tlj742.46.912.03.62.32.63.77.62.60.70.30.118.2
ליישובים מחוץ 52.711.715.95.8353.12.94.72.61.40.80.414.2גרים

Qiin.Jews
הכל 104,288.6393.4793.6381.9344.1298.1288.9600.2400.1322.5279.8186.128.9
עירוניים 3,841.8348.3698.7332.6305.9268.5260.0535.9361.0298.0261.8171.229.4"שובים

200,000+968.687.0154.970.875.776.269.6121.487.984.280.560.331.4
403.749.981.133.431.731.828.947.833.228.121.816.125.9ירושלים

אביביסו 341.623.342.921.026.830.227.144.331.732.734.127.434.9תל
223.213.830.916.417.214.213.629.223.023.424.616.936.9חיפה

100,000199,9991,125.898.6201.998.388.476.373.9158.1109.489.379.652.130.0
50,00099,999398.934.474.336.633.325.924.659.041.329.624.715.229.0
20,00049,999792.866.1148.774.964.050.851.2117.876.761.551.729.429.2
10,00019,999314.434.665.929.024.522.223.444.525.820.215.88.525.7
2,0009,999241.327.653.022.920.017.117.435.119.913.39.55.724.3
בפריים 447.745.295.049.438.329.729.064.439.224.518.015.024.5ישובים

157.714.431.617.314.711.08.821.614.811.28.04.525.4מושכים
שיתופיים 13.91.73.61.30.91.00.92.20.90.60.70.222.0מושבים

124.810.323.712.012.99.37.716.01257.26.46.826.9קיבוצים
מוסריים 14.40.62.04.8060.51.21.50.60.40.41.819.7"שובים
אחרים 123.516.831.612.68.46.99.220.79.44.32.11.5205"שובים

מזה:
42.06.811.93.62.3253.77.52.60.70.20.118.1קהילתיים

ליישובים מחוץ 13.41.52.61.40.91.11.22.41.10.70.40.327.1נרים

POPULATION 64



POPULATION, BY AGE, SEX RELIGION AND TYPE OF LOCALITY1

Thousands, unless otherwise stated Average 1 993

<'jAge
הכ7* Typeסך of locality

Total045141519202425293034354445545564657475+
J|1'xn

Median2

:!\mהנש :QfemalesThereofכל all
2,652.0265.1S03.0240.5217.2188.0180.0351.5235.2191.5167.5112.427.7GRAND TOTAL
2,390.3234.2445.0212.3195.6171.3162.7316.2214.1177.9157.4103.528.2tJfofan loc3littG>:
597.957.098.645.246.645.042.072.254.551.548.736.630.8200.000+
282536.758.724.923.321.120.031.722.818.414.310.624.5Jerusalem
186.212.222511.013.915.714.223.718.019.220.015.936.5Tel AvivYafo
129.28.017.49.39.48.17.816.813.813.914.410.137.7Haifa
581.148.699.948.844.738.838.082.357.447.844.829.931.3100.000199,999
69.76.112.85.75.44.95.49.66.45.84.92.830.2Beer Sheva
61.49.615.05.44.03.53.06.24.33.44.02.920.7Bene Beraq
74.35.111.35.96.05.14.810.48.27.36.43.934.5Bat Yam
82.95.713.17.47.05.55.012.39.27.46.34.032.9Holon
72.95.812.76.25.54.64.610.36.95.86.34.232.0Netanya
77.25.913.06.56.15.35.011.48.06.25.74.132.0Petah Tiqwa
77.46.014.27.45.95.05.413.77.64.64.53.130.2Rishon LeZiyyon
65.24.47.84.24.85.04.78.46.87.26.95.031.4Ramat Gan
232.620.843.221.219.315.814.833.823.016.814.89.228.850,00099,999
448.239.083.041.836.529.829.664.841.834.729.817.329.020,00049,999
233428.451.023.420.217.817.029.017.313.410.45.623.410,00019,999
297.140.469.432.028.324.121534.020.013.68.84.921.22,0009,999
262.431.058.028.121.816.817.435.521.113.510.19.023.2Rural localities3
76.87.115.28.46.94.54.310.87.35.84.22.325.8Moshavim
6.90.81.80.60.40.50.51.10.40.40.30.122.7Collective moshavim
62.35.111.45.75.84.44.18.46.33.63.44.128.6Qibbuzim
7.10.30.92.10.30.20.70.70.30.20.31.326.2Institutional localities

83.912.021.28.56.55.76.512.45.72.91.51.120.3Other rural localities
Thereof:

20.73.45.71.81.21.52.03.61.10.30.10.118.5Communal localities
25.35.77.62.91.81.41.32.11.20.70.40.214.1Living outside localities

:.irnהודיותThereof: Jewish females
2,169.4191.8385.8186.1169.0146.3144.8304.3205.7172.0156.7106.930.2TOTAL
1,952.7169.7340.6163.2151.3132.9130.3272.6186.8159.9147.298.230.7Urhsn localities
497642.575.134.837.236.634.262.047.846.845.834.933.3200,000+
202524.539.316.215.714.614.124.217.814.912.19.226.9Jerusalem
178.711.420.910.313.215.013.522.617.418.819.815.837.2Tel AvivYafo
116.46.714.98.28.37.06.715.212.613.113.99.9395Haifa
574.248.198.848.444.138.237.181.156.847544.529.731.3100,000199,999
202.216.736.418.116.313.112.430.520.815.314.08.830.250,00099,999
401.832.372.336.631.825526.059.838.932.828.816.830.420,00049,999
157016.732.114.312.111.011.721.912.810.68.94.926.510,00019,999
119.913.425.911.09.88.58.917.49.76.95.23.224.92,0009,999
217.222.145.323.017.813.414.631.818.912.29.58.725.2Rural localities
76.27.115.18.46.84.54.210.77.25.84.22.325.8Moshavim
6.80.81.80.60.40.50.51.10.40.40.30.122.5Collective moshavim

61.15.011.15.75.74.33.98.26.23.63.44.128.6Qibbuzim
7.00.30.92.00.20.20.60.70.30.20.21.325.7Institutional localities

60.08.215.25.74.13.74.910.14.32.01.10.821.1Other rural localities
Thereof:

2063.45.71.81.21.42.03.61.10.30.10.118.5Communal localities
6.00.71.20.60.40.40.51.10.50.30.20.225.8Living outside localities
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(המשך) יישובי וצורת דת מין, גיל, לפי אוכלוסייה,

1993 ממוצע אחרת צוין כ/ אם אלא אלפים,

Ageגיל
"שוב הכלצורח סך

Total045141519202425293034354445545564657475+Median2

0NonJewsלאיהוד"
972.8150.7239.9111.896.883.870.093.759.736.618.711.219.3סךכולל
עירוניים .881.7132.2213.7101.489.177.364.686.255"שובים 734.117.510.519.7

200,000+198.629.547.721.418.516.415.120.113.28.55.13.120.2
158.125.039517.714.812.511.114.89.86.43.92.519.1>רושלי0

אביבייפו 15.51.83.21.41.51.61.62.11.20.70.40.125.4תל
24.92.74.92.32.22.32.43.22.31.40.80.426.2חיפה

50,000199,99974.59.516.07.27.06.96.79.15.93.51.90.923.3
20,00049,99994.413.922.110.59.79.17.29.76.13.61.70.820.3
10,00019,999155.224.238.818.916.513.510.514.09.15.52.51.618.8
2,0009,999359.055.189.143.237531.525.233.320.912.96.24.119.1
כפריים3 91.418.526.310.47.86.65.47.54.62.51.20.715.5"שובים

Moslemsמוסלמים
הכל 738.4124.0190.588.074.763.250.364.341.124.111.46.918.1סן
עירוניים 656.2106.5766.078.467.857.646.058.237.722.010.36.418.6"שובים

200,000+159.726.441.318.115.113.011.514.59.05.63.31.918.4
143.124.137.316.413.611.49.812.78.05.03.01.818.1ירושלים

אביניפו 8.21.22.10.80.70.80.80.90.50.30.10.120.3תל
8.41.11.90.90.70.80.90.90.60.40.10.122.0חיפה

50,000199,99939.26.29.34.33.93.73.33.92.41.40.50.319.8
20,00X49,99977.912.418.99.28.37.65.66.94.62.71.10.619.1
10,00019,999127.220.632.216.113.811.08.210.97.24.31.81.218.4
2,0009,999252.140.964.230.826.722.417.422.013.88.03.62.418.4
כ0ר"ם 82.217.624.59.57.05.64.46.14.02.11.00.514.6"שובים

Christiansנוצרים
הכל 146.314.427.513.213.013.213.320.813.79.05.42.827.0סך
עירוניים 139.713.726.312.712.412.512.419.713.28.85.32.726.9"שובים

50,000+73.16.312.96.36.46.56.710.77.54.93.11.728.6
ירושלים 14.91.02.21.31.21.11.32.01.81.40.90.732.6מזה:
16.61.53.01.41.51.51.52.41.71.10.70.327.8חיפה

20,00049,99916.01.43.11.31.31.41.62.71.40.90.50.328.0
10,00019,99916.01.93.41.51.51.51.42.01.30.8050.224.1
2,0009,99934.74.07.03.63.23.02.74.33.02.11.10.6243
כפריים 6.80.61.20.50.60.70.97.70.50.30.20.128.0"שובים

ואחרים Druzeדרוזים and others
הכל 1088.112.322.010.69.17.56.48.64.93.41.91.319.7
עירוניים 85.812.121.410.28.97.36.38.34.83.41.97.319.6"שובים

מזה:

10,00019,99912.01.83.21.41.21.00.91.10.60.40.20.118.7
2,0009,99972.210.217.98.87.66.15.17.04.12.81.61.119.5

כפריים 2.40.30.60.30.30.20.20.30.10.10.10.121.5"שובים

מב1א. ראה  ושונופת 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, SEX RELIGION AND TYPE OF LOCALITY1 (cont.(

Thousands, unless otherwise stated Average 1993

Ageג>
ר,כ> 0Typeך 0( locality

Total045141519202425293034354445545564657475+Median2

הנש כל :amהלא Dni'Tin.femalesnonJewishThereof: all
73.4 482.6117.254.448.241.735.347.329.619.310.85.619.7TOTAL
64.4 437.5104.549.144.238.432.543.627.318.010.25.320.1Urban localities
14.5 100.223.510.49.48.47.810.26.84.72.91.821.0200,000+
12.3 80.019.48.67.66.55.97.55.0352.21.419.8Jerusalem
0.9 7.51.60.70.70.70.71.00.60.40.20.124.5Tel AvivYafo
1.3 י 2.72.51.11.11.21.21.71.20.80.50.226.5Haifa
4.6 37.27.93.53.53.43.34.62.81.91.20.523.750,00099,999
6.7 46.410.75.24.74.33.65.02.91.91.00.520.620,00049,999
11.7 76.518.99.28.16.75.37.14.52.81.50.719.210,00019,999
26.9 177.243.521.018.515.612.616.710.36.73.61.819.32,0009,999
9.0 45.212.85.24.03.42.83.72.31.30.70.3/5.9Rural localities3

מוסלמי \z\xnתfemalesThereof: Moslem
60.3 363.892.942.837.031.325.232.120.012.46.53.218.4TOTAL
51.8 323.281.037.933.528.523.029.118.011.46.03.118.8Urban localities
12.9 79.720.38.77.66.65.97.34.53.01.81.018.8200,000+
11.8 71.918.38.07.05.95.26.44.02.71.71.018.7Jerusalem
0.6 3.71.00.40.30.30.30.40.20.10019.2Tel AvivYafo
0.6 4.11.00.40.30.40.40.40.30.20.1021.6Haifa
3.0 18.84.62.11.91.81.51.81.10.70.30.119.450,00099,999
6.0 37.89.24.54.03.52.73.52.21.40.60.319.220,00049,999
9.9 62.515.77.86.85.54.15.53.52.21.10.518.710,00019,999
20.0 124.331.414.913.211.18.711.16.84.22.11.118.72,0009,999
8.5 40.611.94.83.62.92.23.0/.9;.;0.60.214.9Rural localities

נוצריות :Thereofמזה: Christian females
7.1 75.713.56.46.76.77.011.07.15.03.31.728.0TOTAL
6.8 72213.06.26.46.36.510.46.94.93.21.728.0Urban localities
3.1 38.56.53.13.43.43.65.84.02.81.91.129.950,000+
0.5 8.11.10.60.60.60.71.11.00.90.60.534.7Thereof: Jerusalem
0.8 8.51.50.70.70.80.81.20.90.60.40.228.5Haifa
0.7 8.31.50.70.70.70.91.50.70.50.40.229.420,00049,999
0.9 8.01.70.70.80.70.71.00.70.40.30.124.610,00019,999
2.0 17.33.41.81.61.51.42.21.51.10.60.324.72,0009.999
0.3 3.50.60.20.30.40.50.60.30.20.10.128.8Rural localities

דרוזיות :Thereofואחוות0זה; Druze and other females
5.9 43.110.75.24.53.63.14.22.41.81.00.619.7TOTAL
5.8 42.010.55.04.43.53.04.12.41.71.00.519.7Urban localities

Thereof:
0.9 5.91.60.70.60.50.40.60.30.20.10.118.810,00019.999
4.9 35.58.84.33.73.02.53.42.11.50.90.419.72,0009,999
0.1 1.10.30.20.10.10.10.10.10.10021.5Rural localities

1 Permanent type of locality For current and permanent type of locality  see introduction.
2 The median age erefrs to ihe average population.
3 incl. living outside localities.
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אוכלוסייה וקבוצת "שוב2 צורת לפי ואוכלוסייה, "שובים1

אוכלו0י*Localities"שובים
וקבוצת "שוב צ*רת

22V20V4אוכלום"ה VI31 XII31 XII31 XII31 XII22V20V4 **3 1***
31961=19723198319901991199219933198131972319831985

מוחלט DAbsoluteמ0פר>ם numbersאלפים
כולל a739051,0911,1611,1701,173סן 1,16if2,179.53,147.74,037.64,266.2

עירוניים 104125150173176181"שובים 1781,837.62,789.13,616.03,815.2
200,000+33333 3"736.6897.2981.71,005.1

167.4313.9428.7457.7ירושלים
אביביפו 386.1363.8327.3322.8תל

183.02196225.8224.6חיפה
100,000199,99927889 8218.1818.4954.7
50,00099,999265778 9144.8476.8345.9262.1
20.00049,999151522272828 26471.0501.36995758.2
10,00019,999142425303134 35175.3350.6350.9391.5
2,0009,999707588989999 97309.8345.1419.7443.8

כפריים 769780941988994992ישובים 990341.9358.5421.6451.0
346353405409410411מושבים 409120.6125.1140.8146.4

שיתופיים 203343454644מושכים 454.05.59.110.6
228233267270270270קיבוצים 26977.189.7115.5125.2

מוסחים 313233323230"שונים 316.09.413.313.5
אחרים כפריים 140129193232236237"שובים 236101.081.7102.7112.5

קהילתיים 51109112118מזר,: 1177.812.7
ליישובים6 מחוץ 4גרים 33.247.240.242.8
ברוים) שבטי (כולל

הכל סן  7718029691,0461,0541,060יהודים 1,0541,932.42,686.73,350.03,517.2
עירוניים 768089101102106"שובים 1041,680.62,422.93,020.93,161.0
200,000+4333333 3"718.9794.9832.5846.1

165.0230.3306.3327.7ירושלים
אביבייפו 380.3357.4317.8312.6תל

173.6207.2208.4205.8תיפח
100,000199,99927889 8217.9815.2950.9
50,00099,999264667 8144.6475.9344.4260.6
20,00049,999141420232424 22435.8451.8608.9659.9
10,00019,999142118201919 21173.13123255.1263.4
2,0009,999433436414244 42208.3170.0164.8180.0

כפריים 695722880945952954"שובים 950251.8263.8329.1356.2
346353405409410411מושבים 409120.2124.9140.5145.6

שיתופיים 203343454644מושבים 454.05.59.010.5
228233267270270270קיבוצים 26977.089.5114 8124.3

מוסדיים 293132313130"שובים 305.89.213.013.2
אחרים כפריים 6872133190195199"שובים 19740.633.346.056.6

קהילתיים 51109112118מזה: 1177.812.7
ליישובים5 מחוץ 44.21.35.85.8גרים

הכל סך  109110130124125122לאיהודים 123247.1461.0687.6749.0
עירוניים 345269808283"שובים 82157.0366.2595.1654.2
200,000+4_33333 3417.7102.3149.2159.0
2.483.5122.4130.0ירושלים

אביבייפו 5.86.49.510.2תל
9.512.417.418.8חיפה

50,000199,999112 20.31.14.75.2
20,00049,999346887 735.349.590.798.2
10,00019,999137111316 152.338.395.7128.1
2,0009,999274253575755 55101.5175.1254.8263.8

כפריים 755861444339"שובים 4190.294.792.594.8
כפריים 755861444339"שובים 4161.248.958.257.8

ליישובים מחוץ גרים 28.945.834.437.0
בווים) שבסי (כולל

מםא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג נדבר ב1993); 30) נרוים שבטי כולל לא
מבוא. ראה שוספת. "שוב צורת

מפקד. תאריכי
זה. למספר או הגיעה לא שאוכלוסייתן אף .200.000+ ה"שונים בקבוצת וחיפה ירושלים 1961 ני נכללו השוואה. לצוק

מבוא. ראה  ריבדוים אוכלוסיית של הנתונים איכות על ואוכלוס"תם. ארעיים "שובים 4 כולל ביי196
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY2 AND
POPULATION GROUP

Population
Type of locality and

31 XII31 XII31 XII31 XII22V20V4 VI31 XII31X1131 XII31 XII31 XIIpopulation group
198319851990199119921993נ19901991199219933196131972

Thousands.nnx0Percents
4,821.75,058.85,195.95,327.6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
4,363.74,574.94,695.04,821.484.388.689.689.590.590.490.490.5Urban localities
1.109.71,148.41,163.21.171.0"33.828524.323.623.022.722.422.0200.000+
5245544.25565567.17.710.010.610.710.910.710.710.6Jerusalem
339.4353.2356.9357.417.711.68.17.67.07.06.96.7Tel AvivYafo
245.9251.0249.824658.47.05.65.35.15.04.84.6Haifa

1.071.91,114.71.134.51.253.86.920.322.422.222.021.823.5100.000199.999
469.3486.3604.4525.66.615.18.66.19.79.611.69.950,00099,999
836.6907.4824.9886.021.615.917.317.817.417.915.916.620.00049,999
407.14305490.8489.48.011.18.79.28.48.59.59.210,00019,999
469.14875477.3495.514.211.010.410.49.79.69.29.32,0009,999
458.0483.9500.9506.315.711.410.410.69.59.69.69.5Rural localities
149.1155.7157.6159.05.54.03.53.43.13.13.03.0Moshavim
11.312.813.213.60.20.20.20.20.20.30.30.3Collective moshavim

125.1129.3128.0126.13.52.82.92.92.62.62.52.4Qibbuzim
13.413.813.013.10.3■ 0.30.30.30.30.30.30.2Institutional localities

114.01275137.1141.44.62.62.52.72.42.52.62.7Other rural localities
28.634.643.145.9__0.20.30.60.70.80.9Thereof: Communal
45.144.851.953.1151.51.01.00.90.91.01.0Living outside localities5

)including Bedouin tribes(

3,948.74,144.64,242.54,335.2100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS TOTAL
3,569.33,741.13,824.93,913.2387.090.290.289.990.490.390.290.3Urban localities
928.8960.1968.3968.8"37.229.624.824.123523.222.822.3200,000+
378.2392.8401.0406.4858.69.19.39.6959.59.4Jerusalem
327.0339.7341.9341.419.713.39.58.98.38.28.17.9Tel AvivYafo
223.6227.6225.3221.19.07.76.25.95.75.55.35.1Haifa

1.065.71.105.41.122.01.237.58.124.327.027.026.726.528.5100,000199,999
413.3432.8539.1459.07517.710.37.410.510.412.710.650,00099,999
712.2776.1696.2751.022516.818.218.818.018.716.417.320,00049,999
273.3271.8306.028779.011.67.67.56.96.67.26.610,00019,999
176.0195.0193.2209.210.86.34.95.14.54.74.64.82,0009,999
377.4403.4417.7422.013.09.89.810.19.69.79.89.7Rural localities
148.6154.8156.6157.86.24.64.24.13.83.73.73.6Moshavim
11.212513.013.30.20.20.30.30.30.30.30.3Collective moshavim
123.81275125.8123.84.03.33.4353.13.13.02.9Oibbuzim
13.113.512.712.813.20.30.30.40.3030.30.3Institutional localities
74.667.796.8100.72.11.21.41.61.92.12.32.3Other rural localities
28.534.442.745.6_0.20.40.70.81.01.1Thereof: Communal
6.07.412.913.70.20.10.20.20.20.20.30.3Living outside localities5

875.1914.3953.4992.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONJEWS TOTAL
794.4833.8870.2908.163379.486.587.490.891.291.391.5Urban localities
181.0188.3195.0202.2"37.222.221.721.320.720.620520.4200,000+
146.3151.31555160.81.018.117.817.416.716516.316.2Jerusalem
12.413.615.016.02.31.41.41.41.41.51.61.6Tel AvivYafo
22.323.424.525.43.82.72.5252.52.62.62.6Haifa
62.162.977.782.90.10.20.70.77.16.98.18.350,000199,999
1245131.4128.6135.114.310.713.213.114.214.413.513.620,00049,999
133.8158.7184.8201.70.98.313.917.115.317.419.420.310,00019,999
293.12925284.1286.341.138.037.135.233.532.029.828.92,0009,999
80.680.583.284.336.520.613.512.69.28.88.78.5Rural localities
41.643.144.244 924.710.68.57.84.75.04.64.5Rural localities
39.037.539.03951179.95.04.94.54.14.14.0Living outside localities

)including Bedouin tribes(

1 Excl. Bedouin tribes (30 in 1993): for the classification of localities as Jewish and NonJewish and various additions to !he population  see
introduction.

2 Current type 01 locality; see introduction.
3 Census dales.
4 For purposes of comparison, Jerusalem and Haifa were included in the group 200,000+ in 1961. although their population had not yet reached

that size then.
5 In 1961, incl. 4 temporary localities and their population. On !he quality of the data on Bedouin population  see introduction.
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נפה מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, .ישובים
יישובי וצורת

31^11993

עירו Urban"שובים localities

הכליםךכולל יישובTotal2סך Sizeגודל of locality
Grandמחוז,

ואזור totalנפה
הכל 100,000+50,00020,00010,0002,000לאיהוז"סיהודייםסך
TotalJewishNon99,99949,99919,9999,999

Jewish

"שובים
כולל 101,17318110683128283499

ירושלים nno674321r17

iioyn nnn405701855791149
צפת riDi63532113
כנרת 55413112נפת
יזרעאל 1292061513412נפת
עכו 324528ר12237נפת
גולן 364134נפת

חיפה 96277573775977מחוז
חיפה 2511931442נפת
חדרה 71166101159נפת
המרכז 23036308345618מחוז
העפרון 829541125נפת

תקוה פתח 531311212145נפת
רמלה 51662114נפת

רחובות 44881124נפת

אביב 1m 18721215142מחוז
הדרום 2212016421458מחוז

אשקלון 99551112נפת

שבע באר 122151141338נפת

שומרון יהודה, 13672722Wאזורי
עזה3 ותבל

(אלג .D)אוכלוסייה
כולל 5,327.64,821.43,913.2908.12,424.8525.6886.0489.4495.5סך
ירושלים 630.4606.3441.5764.8567.720.9/4.43.9מחוז
הצפון 901.6737.4314.6422.852.2281.1מחוז ,155.5248.7
צפת 81.453.947.06.921.219.013.8נפת
בנרת 81.155.735.420.335.914.45.4נפת

יזרעאל 321.1256.1111.3144.852.288.248.067.7נפת
עכו 389.0353.9116.7237.3135.874.1144.1נפת
גולן 29.017.74.313.417.7נפת
חיפה 705.2662.7519.6142.5246.556.1178.8723.657.1מחוז
היפה 478.7466.9418.648.4246.5150.756.713.1נפת
חדרה 2265195.1101.094.156.128.166.944.0נפת
TDion jinio1, 738.21,033.3939.393.9448.2261.3147.683.492.8
השרון 260.0216.9162.754.2142.723.026.225.0נפת

תקוה פתח 402.9382.8363.918.9151.1122.627.757.224.2נפת
רמלה 149.01255106.319.255.549.520.4נפת

רחובות 326.2308.1306.51.7154.383.247.423.2נפת
אביב תל 1,140.71,135.61,110.724.9911.382.7737.370.3מחוז

הדרום nno695.2579.5520.758.8251.773.3126.483.944.3
אשקלון 298.4255.1249.25.9110.373.338.333.2נפת

שבע באר 396.9324.4271.552.9141.488.050.744.3נפת
שומרון יהודה, 776.367.266.80.428.738.5אזורי

עזוז* וחבל

מבוא. ראה שו0פת. "שוב צוות 1

מבוא. ראה  ולאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג על 7
יהודים. ביישובים ישראלים 3
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LOCALITIES AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY1

31 XII 1993

גפר"ס o'j/e/"Rural localities

הכל* D"UמושביםTotal2סך
yinnכפריים"שוביםומושבים
,Districtליישוביםאחריםמוסרייםשיתופיים subdistirct

הכל (.InstituOtherLiving)S.DקיבוציםMoshavimלאיהוד"םיהודייםסך and area
TotalJewishNonandQibbuzimtionalruraloutside

Jewishcollectivelocalitieslocalitieslocalities
moshavim

Localities
9929543945527030237GRAND TOTAL
6361341859Jerusalem District
33531223117130286Northern District
5857121289Zefat S.D.
515011521213Kinneret S.D.
1099514344827Yizre'el S.D.
85805302332Akko S.D.
3230217105Golan S.D.
696092323815Haifa District
141222534Haifa S.D.
554872118511Hadera S.D.
794113032824CentralDistrict
7373481339Sharon S.D.
4039125816Petah Tiqwa S.D.
454532616RamlaS.D.
363625533Rehovot S.D.
661122TelAviv Distirct

201198311266518Southern District
9494582637Ashqelon S.D.
10710435440211Be'er Sheva S.D.
124124311083Judea, Samaria and

Gaza Areas3
(thousands)Population

506.3422.084.3172.5126.113.1141.453.1GRAND TOTAL
24.722.5/.514.23.51.05.20.2Jerusalem Distirct
764.2132.731.441.663.50.353.25.6Northern District
27526.11.48.113.85.50.1Zefat S.D.
25.323.91.54.810.30.39.10.9Kinneret S.D.
65.047.217.814.127.122.31.5Yizre'el S.D.
35.127.37.810.210.011.93.0Akko S.D.
11.38.33.04.52.44.30.1Golan S.D.
43.131.311.88.812.54.113.44.3Haifa District
11.78.23.51.13.41.02.73.6Haifa S.D.
31.423.18.37.79.13.110.70.7Hadera S.D.
104.9102.02.960.018.63.916.55.9Central District
43.242.60.624.38.01.26.82.8Sharon S.D.
20.118.31.81153.30.34.11.0Petah Tiqwa S.D.
23523.10.414.73.71.02.81.3RamlaS.D.
18.118.00.19.63.61.42.80.8Rehovot S.D.
5.25.100.50.31.92.30.2Tel Aviv Distirct

115.779.436.340.425.81.810.736.9Southern District
43.242.21.124.411.20.83.83.0Ashqelon S.D.
72.537.335.216.114.61.06.933.9Be'er Sheva SO.
49.148.80.37.01.9_40.70.1Judea, Samaria and

Gaza Areas3
1 Current type of locality  see introduction.
2 For classification of localities as Jewish and NonJewish  see introduction.
3 Israelis in Jewish localities.

אוכלוסייה



ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1

מחת
מוניציפאלי ומעמד

Localities"שובים

22V
1961

20V
1972

4 VI

1983
31 XII
1985

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

199331 XII

סךהכל
Total

:run
יה1ד"ם

Thereof:
Jewish

08639051,0911,1371,1611,1701,1681,1731,060\~0לל
253137384447505045עירי1ת

מקומיות 10411513113514114014314579מועצות

אזוריות 649697881922949958967971931מועצות
מוניציפאלי מעמד 856242422725875חסרי

ליישובים ymo גרים

■ א"ריות 649697881922949958967971931מועצות

הכל סר
ירושלים nrm585966676666646260
יהווה 00585966676666646260ה

הצפון nrm201222290299310316321324302
שאן בית 181921212222222222בקעת

28282829293030גולן
272928282929293126הגלנו/!

העליון 313325262929292929הגליל
התחתון 121414151617171717הגליל

החרמון 89812121212מבואות

131313131313131313מגידו

אשר 3431323232323228מטה
יוסף 61416162222222222מעלה
הגליל 152026262424232321מרום

הגלילי 444מרכז

20222728282827משגב

הגליל 66נ1ף

הירדן {1W182020212221212121

יזרעאל 272636383838383834עמק
חיפה 525759596060676756מחה
333333333אלונה
111111111212121211;בולון

הכרמל 212422222222232323חוף

171923232323212119מנטה

עירון 88נחל
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT

) Populationאלפים)אוכלוסייה (thousands(

District and
municipal status

22V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1990

31 XII
1991

31 XII
1992

199331 XI

הכל (0
Total

o

DTIiV
Thereof:
Jews

2,179.53,147.74,266.2 4,037.64,821.75,058.85,195.95,327.64,335.2GRAND TOTAL

1,409.32,168.12,951.6 2,817.43,439.43,635.63,768.93,842.83,431.8Municipalities
430.1631.9867.1 803.0916.3930.1925.5975.1500.1Local councils
227.1259.8367.7 340.3396.7424.6453.5463.3395.9Regional councils
108.9
4.1

85.3
2.6

f 36.7
79.8 <\ 40.269.368548.14657.3

No municipal status
Living outside localities

227.1259.8367.7 340.3396.7424.6453.5463.3395.9REGIONAL COUNCILS

TOTAL
15.816.624.4 23.025.526.522.022.120.6Jerusalem Distirct

15.816.624.4 23.025.526522.022.120.6Matte Yehuda

72.888.3130.8 119.9135.4144.6151.8753.5)22.0Northern District
5.86.79.2 8.79.610.410510.310.2Biq'at BetShe' an

6.0 5.07.07.78.08.48.3Golan
9.612.915.7 14.916.217.117.417.511.3HaGilboa
10.011.912.6 11.714.014.414.113.9135HaGalil HaElyon
2.63.04.5 4.25.06.26.46.665HaGalil HaTahton

2.5 2.32.53.43.63.73.7Mevo'ot HaHermon
5.46.78.1 7.88.18.38.48.18.0Megiddo
12.412.717.3 15.717.818518518513.2Matte Asher
2.93.64.4 4.15.35.55.65.75.6Ma'ale Yosef
4.17.510.8 10.110.11058.48.77.3Merom HaGalil

3.86.5 6.0Merkaz HaGalil2

2.9 1.95.96.97.68.36.6Misgav
7.27.50Nof HaGalil

8.78.410.3 9.510.310510.410.19.9Emeq HaYarden
11.311.120.2 18.023525.325.726.117.9Emeq Yizre'el
19.219.827.0 25.427.528.343.044.227.9Haifa Distirct
0.60.60.7 0.70.70.70.70.70.7Allona
5.25.16.1 5.87.17.37.47.46.0Zevulun
6.87.19.1 8.59.29.412.112.812.2Hof HaKarmel
6.67.011.1 10.410.510.810.710.68.9Menashe

 12.212.70Nahal Iron
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, "שובים1
(המשך)

Localities"ש1בים

199331מחוז XII
מוניציפאלי ומעמד

מזה;
22 V20 V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIהכל יהודייםסך
1961197219831985199019911992TotalThereof:

Jewish

מועצות
(המשך) אזוריות

המומ worJ82194194194190191190190190
766666666ברנו
777777777גדרות
222222232424242424גזו

ווה 778888888גן
השרון 272930302929292929תום
יבנה 697777777חבל
השוו] 111212121212121212חוף
השרון 171819191919191919לב
202022222223232323מודיעים

שורק 665555555נחל
חפר 424846464242414141עמק
לוד 101010999999עמק

אנינ ל/> nno444444444
444444444אפעל

י/7ו/0 H/7O152161193191199201207202/97
121627282828282828אשכול

טוביה 232123232323232323באר
טמעון 111112111212121212בני

התיכונה 7666666הערבה
אילות 3991011111111חבל
אשקלון 161718181717171717חוף

41113131313131313ויואב
131415151515151515לכיש

171717161616161616מרחבים
_3333_מש1ש

151616161616161616עותה
נגב 547788899רמת
_2222שוקת

הנגב 111111111111111111שער
151514141414141414שפיו
54456666תמו

ושומרון3 nun_7097106106106106106
עציון 10121514141414גוש
חבוון 3101111121212הר
4444444_מגילות

בנימין 20252929293030מטרי
הירדן 16171717171717עובות

17293131302929שומוון
__51114141416r6

עוה 5111414141616חוף

מבוא. ואה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם ליהודיים היישובים סיווג ברבו ב993ו); 30) נחים שבטי כולל לא 1

ב1990. בוטלה הגליל o\n האוורית המועצה 2
יהודיים. ביישובים 'שואלים 3
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LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT (cont.(

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(

199331 XIDistrict and
municipal status

מזה:
22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIהנל יהודיםסך

1961197219831985199019911992TotalThereof:
Jews

REGIONAL COUNCILS
)cont.(

72.577.483.887.187.493.197.699.398.1Central District
7.43.33.73.63.43.53.43.53.4Brenner
152.02.32.52.62.62.62.72.7Gederot
8.37.98.99.310.512.213.513.613.5Gezer
2.01.92.62.62.72.82.92.92.9Gan Rawe
9.811.110.210.511.311.511.711.911.8Derom HaSharon
2.33.83.23.23.33.43.43.53.5Hevel Yavne
4.44.75.55.96.06.36.26.26.1Hof HaSharon
7.07.37.27.27.17.98.28.38.3Lev HaSharon
7.07.59.19.49.910.311.611.811.6Modi'im
1.51.31.81.92.02.62.22.22.2Nahal Soreq

16.720.422.423.521.122.424.424.624.2Emeq Hefer
4.66.26.97.37.47.67.88.07.9Emeq Lod
1.42.84.64.84.84.84.84.74.7TelAviv District
1.42.84.64.84.84.84.84.74.7Efal
45.655.269.470.679.688.591.893.476.9Southern District
2.53.67.08.58.79.59.79.69.4Eshkol
9.38.99.69.89.710.712512.912.6Be'er Tuvya
2.84.56.64.34.34.54.54.64.5Bene Shim'on

1.51.82.02.02.02.12.1HaArava HaTikhona
_0.51.31.92.12.22.22.22.2Hevel Elot

5.06.17.07.17.07.37.27.27.1Hof Ashqelon
3.63.44.34.54.54.54.64.44.3Yo'av
3.75.15.2525.15.75.85.85.7Lakhish
5.65.96.66.16.17.17.47.47.4Merhavim
___9.012.413.014.00Masos

4.55.15.65.65.26.16.16.05.9Azzata
1.01.32.02.42.52.62.82.7Ramat Negev

1.10Shoqet
2.94.05.15.55.35.45.35.35.2Sha'ar HaNegev
4.76.16.76.96.97.17.06.96.9Shafir

0.70.91.11.21.21.21.21.2Tamar
__13.721.133.334.937.741.341.0Judea and Samaria3

_2.63.34.75.35.86.46.3Gush Ezyon
_0.20.61.21.61.92.22.1Har Hevron
0.4050.70.70.70.70.7Megillot
4.76.412.014.316.618.618.5Matte Binyamin
_2.1252.62.82.93.02.9Arevot HaYarden
357.812.110.39.810510.4Shomron
__0.8/.93.33.94.34.84.8GazaArea3
0.81.93.33.94.34.84.8Hof Azza

ו Excl. Bedouin tribes (30 in 1993); for the classification 01 localities as Jewish and nonJewish and various additions to the population  see
introduction.

2 Regional council Merkaz HaGalil was dissolved in 1990.
3 Israelis in Jewish localities.
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RURAL LOCALITIES1 AND
THEIR POPULATION,BY TYPE
OF LOCALITY2 AND
ORGANIZATIONAL AFFILIATION

ואוכלוס"תם, כפריים 'oaiei11
והשתייכות "שוב2 צורת לפי

ארגונית

Populationאוכלוסייה
Localities(אלפים)(thousands)

"שוב Typeצורת of locality and
ארגונית 4והשתייכות VI31 XII31 XII31 XII4 VI31 <0131 XII31 XIIorganizational affiliation

19831990199219931983199019921993

גולל 941988990992421.6458.0500.9506.3GRANDסן TOTAL

ומושבים 448454454455149.9160.4170.9172.5Moshavimמושבים and collective
הכל סל  moshavimשיתופיים  total

הכל 0ך  405409409411140.8149.1157.6159.0Moshavimמושבים  total
המושבים 24424424424586.489.595.095.8Moshavimתנועת Movement
המזרחי 6769697027.027.428.728.8HaPo'elהפועל HaMizrahi
החקלאי 4645454513.415.716.316.7Halhudהאיחוד HaHaqlai

הציוני 171818185.05.65.960HaOvedהעובד HaZiyyoni
131313132.63.23.43.4Herutחרות

ישראל אגודת 66662.42.93.13.2Po'aleפועלי Agudat Yisra'el
האיכרים '57771.52.02.22.2Farmersהתאחדות Federation

ארגונית השתייכות 77772.5283.02.9Unaffiliatedללא

הכל 70  שיתופיים 434545449.111.313.213.6Collectiveמושבים moshavim  total
המזרחי 91010102.73.33.73.8HaPo'elהפועל HaMizrahi
הציוני 88881.21.31.51.5HaOvedהעובד HaZiyyoni

המושבים 56551.31.61.61.6Moshavimתנועת Movement
המאוחרת הקיבוצית 66661.31.62.02.1Theהתנועה United Qibbuz Movement

45550.81.01.41.4Herutחרות
44440.71.11.2Amanaאמנה

ישראל אגודת 43330.80.91.01.0Po'aleפועלי Agudat Yisra'el
החקלאי 33430.70.81האיחוד 00.9Halhud HaHaqlai

הכל סך  267270269270115.5125.1128.0126.1Oibbuzimקיבוצים  total
המאוחדת הקיבוצית 16016116116267.573.575.274.1Theהתנועה United Qibbuz Movement

הארצי 8385848438.540.441.240.4HaQibbuzהקיבוץ HaArzi
הדתי 161717176.57.8808.0HaQibbuzהקיבוץ HaDati
הציוני 55551.82.02.02.0HaOvedהעונד HaZiyyoni

ישראל אגודת 22221.21.41.61.6Po'aleפועלי Agudat Yisra'el

מוסריים 3332313013.313.413.013.1Institutional"שובים localities

אחרים כ0ר"ם 193232236237102.7114.0137.1141.4Other"שובים rural localities

קהילתיים "שובים :511091171187.828.643.145.9Thereofמזה: Communal
234748475.214.520.020.0Amanaאמנה

החקלאי3 41418190.33.86.37.4HaMerkazהמרכז HaHakla'i3
71212121.03.24.55.2Herutחרות

המזרחי 912121.75.35.6HaPo'elהפועל HaMizrahi
החקלאי 38890.21.92.42.9Halhudהאיחוד HaHaqla'i

האיכרים 66550.61.72.02.1Farmersהתאחדות Federation
ישראל אגודת 3330.50.70.7Po'aleפועלי Agudat Yisra'el
הלאומי העובד 333040.40.4HaOvedמשקי HaLe'umi

ארגונית השתייכות 67880.30.91.31.6Unaffiliatedללא

ליישובים מחוץ 40.245.151.953.1Livingגרים outside localities
ברוים) שבטי including)(כולל Bedouin tribes)

1 Excl. Bedouin tribes (30 in 1993); for the classification of localities as
Jewish and NonJewish andvairous additions 10 the population  see
introduction.

2 Current type of locality.
3 Incl. the Moshavim Movement.

ליהודיים היישובים סיווג בדבר נ1993). 30) בדוים שבסי כולל לא 1

מבוא. ראה  לאוכלוסייה השונות וההוספות וללאיהוד"ם
שוספת. "שוב צורת 2

המושבים. תנועת כולל 3
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19931
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

31י ו0נ ב1993
אחרת צוין p אם אלא שנה. סוף אלפים:

8"שוג XI
194819501955

22V
1961

20V
19721980

4 VI
19831990199119921993Locality

1.51.63.65.35.97.67.88.18.3Abuאבו0נאן Sinan
יהודה 1.51.7253.53.84.14.6656.87.17.3Evenאבן Yehuda
0.64.69.312.112.613.714.317.318.8Ofaqimאופקי0

יהודה 1.311.910.314.219.619.321.922.422533.3Orאו1 Yehuda
עקיבא 1.73.26.48.07.78.29.810511.5Orאור Aqiva

3.1353.74.56.46.77.57.87.77.7Azorאוור
055.313.119.418.926.329.931.233.3Elatאילת

1.7223.75.45.46.97.17.47.6Iksalאכסאל
אלפחס 4.46.17513.419.320.125.426.227.128.1Ummאם alFahm

1.92.43.75.36.07.27.47.77.9I'billinאעבלין
0.71.28.09.010.411.8Arielאריאל
4.640.364.465.783.990.196.9110.3Ashdodאשדוד
5.116.624.343.053.152.959.764.266.773.3Ashqelonאשקלון

אלגרביה 3.84.77.610511.614.314.715.115.4Baqaבאקה alGharbiyye
יעקב 0.34.02.65.34.04.44.75.75.96.87.0Beerבאר Ya'aqov
8.320543585.3109.6110.8122.0128.4134.7141.4Beerבארשבע Sheva

1.21.53.53.4454.85.05.2Bu'eineNujeidatנועינהנונייראת
נין 2.12.63.85.25.67.07.27.57.7Beitבית Jann

שאן 2.96.49.711.313.312.913.514.114.614.8Betכיד/ She'an
0.23.07.010.112.313.015.716.818.420.9Betביתו™* Shemesh
ברק 9.314.328.047.075.791.496.1116.7121.2124.4125.0Beneבני Beraq
1.52.33.13.74.64.74.85.0Bi'neבענה
2.35516.031.7100.1132.1128.7141.3146.4145.3143.2Batבתי0 Yam

זאב 4.85.66.16.4Giv'atנבעת Ze'ev
שמואל 1.92.83.3355.17.48.310510.710.710.7Giv'atנבעת Shemuel

9.612.019.830.948.649.246.746.647547.847.2Giv'atayimגבעתיים
2.12.74.97.28.811.311.511.812.2JudeideMakrנידידהמכו

0.12.53.9455.66.06.67.88.29.69.7Gederaגדרה
תק1ר1 2.62.63.25.26.29.09.39.49.4Ganneגני Tiqwa

N|TVk 1.31.62.94.65.06.76.97.27.5Jisrגי0ר AzZarqa
1.82.23.44.44.75.96.16.36.6Jattג'ת

אלכרמל 3.34.16.18.28.510.310.510.811.0Daliyatראליח alKarmel
1.61.93.24.24.35.35.55.75.8Daburyeדבוו'ח
0.35.023.728.027.026.028.329530.0Dimonaדימונה

אלאסד 1.61.93.14.44.25.55.75.96.1Deirדיר alAsad
תנא 1.41.73.04.24.45.55.65.86.0Deirדיר Hanna

השרון 353.612.111.213.918.620.626.026.827.327.7Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.941.458.963.277.280.281.882.7Herzeliyyaהרצליה

יעקב 1.93.04.04.44.34.85.06.57.47.58.1Zikhronוכרון Ya'aqov
11.815.022525.632.238.738.745.648.450.756.1Haderaחדרה
9.617.130549.098.8130.91335156.7161.8162.8162.8Holonחולון
יפה 98.6140.0158.7183.0219.6230.0225.8245.9251.0249.8246.5Haifaרו

יהודים :85.6122.0150.0173.6207.2214.1208.4223.6227.6225.3221.1Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.36.36.27.27.87.98.2Hazorחצור HaGelilit

5512.216.820.823.728.728.233.437.635.635.9Tiberiasטבריה
05.16.17.612.216.317.221.221.822.323.0Tayibeיבה
3.64.55.58.410.811.113.714.114.615.0Tireטירה

5.212.811.014.615.615.515.015.816.317.2Tiratטירתכרמל Karmel
3.24.35.38.512.313.316.416.917.417.9Tamraטגזרה
1.92.33.95.45.87.27.47.78.0Tur'anטרעאן
152.35.410.112.313.922.723.724.825.6Yavneיבנה
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19931 (cont.)
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

(המשך) 131 ב1993ו0>
אחדת צוין 3ן אם אלא שנה, 0וף אלפים;

8 XI
194819501955

22V
1961

20V
19721980

4 VI
19831990199119921993Locality

03.16.06.99.012.113.116.216.617.017.3Yehudיהוד
'2.02.54.97.07.49.910.210.711.0Yafi■פיע

עילית 3.85.15.06.2.7.18.69.6Yoqne'amיקנע0 Illit
0.51.65.96.36.26.26.86.96.8Yerohamירוחם

84.0123.0146.1167.4313.9407.1428.7524.5544.2556.5567.1Jerusalemירושלים
יהודים :82.9120.0144.0165.0230.3292.3306.3378.2392.8401.0406.4Thereofמזה: Jews

2.42.74.46.06.58.28.58.79.1Yirkaירכא
1.51.93.14.54.86.16.36.56.7Kabulבאנול
0.12.14.65.96.163Kuseifaכסיפה

יא0יךי 2.33.03.85.35.26.16.36.56.6Kafarכפר Yasif
י1נה 0.61.02.82.42.73.13.24.64.95.15.7Kefarכפר Yona
כנא 3.03.45.27.58.310.711.111.511.9Kafarכפר Kanna
מנדא 1.82.33.96.06.68.89.29.610.0Kafarכפר Manda
סבא 5.512.216.017.926.739543.561.163.465.165.8Kefarכפר Sava

קאסם 2.02.64.97.17.510.010.310.811.4Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.95.06.97.39.29.59.710.1Kafarבפר Qara'
3.813.415.624.227.829.030.8Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.640.340.443.345.547.949.5Lodלוד
יהודים :11.016.017.627.634.433.834.336.238.139.5Thereofמזה: Jews
ציון 1.93.94.75.98.112.513.213.714.4Mevasseretמבשרת Ziyyon

3.44.06.59.210.313.213.714.014.4Mugharמגאר
אלכרום 2.52.84.46.06.27.77.98.28.4Majdמגיר AlKurum
העמק 2.74.010.013.713.417.218.519.120.1Migdalמגדל HaEmeq
שמס 5.66.56.66.86.9Majdalמגידל Shams
1.24.05.57.4MakkabimRe'utמכביםרעות

אדומים 0.33.513.514.615.216.9Ma'aleמעלה Adummim
1.33.35.07.07.510.611.611.712.8Ma'alotTarshihaמעלותתרשיחא
יה1דים :1.73.24.74.97.38.28.39.1Thereofמזה: Jews

1.32.13.03.34.44.64.85.0Meshhedמשהד
1.75.09.814.623.828.827.834.037.236.837.1Nahariyyaנחריה
1.51.83.04.34.66.16.36.56.7Nahefנחף

ציונה 2.36.510510.912.214.015.220.821.521.721.8Nesנס Ziyyona
20.022.225.033.341.241.749.649.851.052.2Nazarethנצרת

עילית 4.315.022.623.629.633.433.835.2Nazeratנצרת Hlit
יהודים :4.314.421.021.226.029.830.131.4Thereofמזה: Jews

2.96.57.28.19.49.19.711.412.313.316.0Nesherנשר
2.95.88.18.110.712.013.013.6Netivotנתיבות
11.623.031.041.371.198.4102.3132.2139.7141.8142.7Netanyaנתניה
04.35.18.311.812.916.316.817.317.8Sakhninחנין
0.10.20.11.2354.56.16.26.36.3Omerעומר

מאהל 1.52.03.54.95.16.66.97.07.3Einעין Mahel
4.012.219.225.233.738.736.440.343.644.245.1Akkoעכו

יהודים :0.98.214.219.025.529628.631.033.833.934.4Thereofמזר.: Jews
2.42.94.35.86.37.67.77.98.1Isifyaעספיא
2.56.210.313.817.320.321.327.930.132.033.0Afulaעפולר.
2.93.76.19.09.712.112.512.913.4Arrabeעראבה
5.611.612.415.417.417.518.3Arad_ערד

Aro'er'1.33.75.55.75.9ערוער
2.83.45.87.97.99.69.810.110.5Ar'araערערה
1.42.03.44.85.26.76.97.27.4Fureidisפורידיס

חנהכרכור 9.76.610.610.613.815.816.016.917.818.819.4Pardesפרדס Hanna 
Karkur
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POPULATION IN LOCALITIES
NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19931 (cont.)
Thousands; end of year, unless otherwise stated

שמנו ביישובים אוכלוסייה
תושבים 5,000 מעל

(המשך) 31י ב1993שג
צוין כן אם אלא שנה, סוף אחרתאלפים; ו

8"שוב XI
194819501955

22V
1961

20V
19721980

4 VI
19831990199119921993Locality

תקוה 21.931.844.854.093.0119.8123.9144.0148.9150.9151.1Petahפתח Tiqwa

2.3559.011.014.016.115.919.321.420.921.2Zefatצ3ת

2.33.05.07.37.810.110.410.811.2Qalansaweקל01וה

אונו 0.41.48.08.217.122.721.823.123.423.723.8Qiryatקוית Ono

ארבע 3.02.94.34.74.95.1Qiryatקרית Arba
אתא 4.88.016.319.126.831.732.938.941.041.241.8Qiryatקר'ת Atta

ביאליק 2.12.86.09.617.928.630.734.936.035.535.3Qiryatקוית Bialik

גת 10.119.124.325.530.032.635.038.3Qiryatקוית Gat
|1wo 3.04.57.7959.910.811.212.312.612.6125Qiryatלווית Tiv'on

ים 0.97.89.010.319.929.029.735.938539.640.3Qiryatקוית Yam

מוצקין 3.54.27.78.917.624.426.632.433.233.133.4Qiryatקוית Motzkin

מלאכי 2.74.68.911512.215516.617.418.6Qiryatקוית Mal'akhi

עקרון 0.43.03.84.24.44.14.75.05.15.3Qiryatקוית Eqron

שמונה 1.46.311.815.116.015.216.618.418.619.0Qiryatקוית Shemona
3.03.03.94.85.06.06.26.36.5Rameואמה

העין 5.98.19.312.012.711.412.112.814.017.8Roshראש HaAyin

לציון 11.118.825530.655.194.1104.41395145.6150.4154.3Rishonראשון LeZiyyon

0/776.09.220.421.623.024.7Rahat
12518.226.029.039.366.267.980.383.083.183.2Rehovotוחובות

. 2.52.74.15.66.98.49.910.010.3Reineוינה

1.512.621.723.234.141.742.247.949.352.9555Ramlaרמלה
יהודים :10.819.521.029.835.536.040.041.044.346.5Thereofמזה: Jews

גן 17.230.058.590.8118.0120.3117.1119.5122.7124.1122.8Ramatרמת Gan
השרון 1.13.27.710520.031.232.536.937.337.337.0Ramatרמת HaSharon

5.97.89.510.115.232.338553.655.356.356.9Ra'ananaרעננה
1.03.57.68.79.010.011.413.014.6Sederot^דרות
3.95.47.211.615.716.920.921.422.122.8Shefar'am^פרעם '

אביביפו 248.5335.0359.7386.1363.8334.9327.3339.4353.2356.9357.4Telתל AvivYafo

יהודים :244.6330.0354.0380.3357.43265317.8327.0339.7341.9341.4Thereofמזה. Jews
שבע 0.22.55.66.06.87.5Telתל Sheva

1 According to the 1993 juirsdictions. כ1993. השיפוט תחומי לפי 1
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LOCALITIES AND POPULATION
IN THE TEL AVIV AND HAIFA
CONURBATIONS, BY RINGS,
SECTIONS, AND MAIN
LOCALITIES

ואוכלוסייה ■ישובים
אביב תל הערים באגד1

גזרות טבעות, לפי וחיפה
עיקריים ויישובים

(אלסי0) 0וכלוס"ה
Population (thousands)

1oaeri"
Localities'4 VI31 ^131 )1\\3X1I131 XII31 XII

198319891990199119921993

אביב תל any 401,555.81,687.51,781.61,843.71,873.21,887.2TELאגד AVIV CONURBATION

אביבייפו) (תל /'.1*11327.3321.7339.4353.2356.9357.4Core(Tel AvivYafo)
סניסית 7529.8562.9589.2608.2613.0609.7Innerטבעת Ring
מזרחית 3260.0273.4282.8291.3296.3295.0Easternגזרה Section
ברק 96.1111.8116.7121.2124.4125.0Beneבני Beraq
46.745.646.647.547.847.2Giv'atayimגבעתיים
גן 117.1116.1119.5122.7124.1122.8Ramatרמת Gan

דרומית 4269.8289.5306.4316.9316.8314.6Southernנזרה Section
ים בת :128.7133.2141.3146.4145.3143.2Thereofמזה: Bat Yam
133.5148.4156.7161.81628162.8Holonחולו!

תיכונה 20445.3576.3547.0564.8575.1581.9Middleטבעת Ring
צפונית 5136.0162.4169.8174.8177.4178.6Northernגזרה Section

הרצליה :63.273.277.280.281.882.7Thereofמזה: Herzeliyya
השרון 32.536.336.937.337.337.0Ramatרמת HaSharon

38550.953.655.356.356.9Ra'ananaרעננה
מזרחית 13202.8222.3235.5242.1244.9246.4Easternגזרה Section

יהודה אור :19.320.221.922.422523.3Thereofמזה: Or Yehuda
ת7,ורי 123.9135.4144.0148.9150.9151.1Petahפתח Tiqwa

13.115.516.216.617.017.3Yehudיהוד
אונו 21.822.223.123.423.723.8Oiryatקרית Ono

דרומית 2106.6131.6141.7147.9152.8156.9Southernגזרר. Section
לציון ראשון :104.4129.4139.5145.6150.4154.3Thereofמזה: Rishon LeZiyyon

חיצונית 12253.5286.5306.0317.5328.2338.2Outerטבעת Ring
צפונית 465.382.388.191.493594.6Northernנזרה Section

השרון הוד :20.624.826.026.827.327.7Thereofמזה: Hod HaSharon
סבא 43.556.561.163.465.165.8Kefarכפר Sava

מזרחית 394.098.5103.4107.6114.8122.9Easternנזרה Section
40.441.643.345.547.9495Lodלוד

העין 11.411.912.112.814.017.8Roshראש HaAyin
42.245.047.949.352.9555Ramlaרמלה

דרומית 594.1105.6114.5118.6119.9120.7Southernנזרה Section
ציונה נ0 :15.219.320.821.521.721.8Thereofמזה: Nes Ziyyona
67.973.880.383.083.183.2Rehovotרחובות

חיפה ערים 14387.5398.1432.9446.6447.8449.7HAIFAאגד CONURBATION

(חיפה) 7225.8223.6245.9251.0249.8246.5Coreגלעין (Haifa)

פנימית 7145.6157.4169.2177.2179.6184.5InnerRingטבעת
כרמל טירת :15.514.615.015.816.317.2Thereofמזה: Tirat Karmel

9.710.511.412.313.316.0Nesherנשר
אתא 732.936.038.941.041.241.8Qiryat]רית Atta

ביאליק 30.732.834.936.035.535.3Qiryatקרית Bialik
ים 29.732.6.35.938.539.640.3Qiryatקרית Yam

מוצקין 26.630.432.433.233.133.4Qiryatקרית Motzkin

חיצונית 6.717.117.818.418.418.7Outer)6טבעת Ring
סכעון קרית :11.211.812.312.612.6125Thereofמזה: Qiryat Tiv'on

The number of localities on 31 >01 1993. .31 XII 1993 ביום היישובים מספר
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INTERNAL MIGRATION
INTERNAL MIGRATION OF
JEWS BETWEEN LOCALITIES,
BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
AREA AND TYPE OF LOCALITY

יהודים של פנימית הגירה
מחוז, לפי יישובים, בין
יישוב וצורת אזור נפה,

פנימית הגירה

199119921993
נפה ,rinDDistrict,
"שוב mnsubdistrict\יוצאיםנכנסיםיוצאיםנכנסיםמאזןמאזןוצורת (S.D.)

BalanceBalanceEnteredLeftBalanceEnteredLeftBalanceand type 0) locality

Rates4אלפיםThousands4omye)Rates4
הכל TOTAL_55.155.1_236.2236.2__סך

Districtמחה and
subdistrictונפה (S.D.)

ירושלים jinn10.410.415.2/9.54.333.042.49.4Jerusalem Distirct
הצפון unn13.67.222.822.90.151.551.80.3Northern District
צ9ת 4.529.33.44.00.647.054.77.7Zefatנפת S.D.
כנרת 1.345.12.23.10.937.552.515.1Kinneretנפת S.D.

יורעאל 18.77.58.17.90.251550.41.1Yizre'elנפת S.D.
ענו 16.22.88.27.40.857.952.25.7Akkoנפת S.D.

50.81250.90.50.370.043.526.5Golan S.D.
no'n nnn16.48.130.531.91.455.858.32.5Haifa District

רויפר. 26.114.520.426.46.047.961.914.0Haifaנפת S.D.
חדרה .21.015.810.15.54.683.945.638.3HaderaS.Dנפת
המרכז nnn0.27.856.453.82.554.752.32.5Central District
השרון .8,90.68.81051.743.151נפת 58.4Sharon S.D.

תקוה פתח 1.72.019.519.00.551.650.21.3Petahנפת Tiqwa S.D.
רמלה .34.352.89.06.32.771.649.921.7RamlaS.Dנפת

רחובות .5.42.319.018.01.059.156.13.0RehovotS.Dנפת
אביב תל r/nn5.411.550.672.021.445.364.4/9.rTelAviv District
הדרום nnn11.017.447.029.217.880.750.130.5Southern District

אשקלון 10.024.727.412.015.598.242.955.4Ashqelonנפת S.D.
שבע נאר 11.810.819.517.22.364.556.87.6Be'erנפת Sheva' S.D.

וחבל שומרון יהורה, ,91.776.213.86.86.9124.862.062.7Judeaאזורי Samaria and
Gazaעזה' Areas'

"שוב2 Typeצורח of locality2
הכל סך . עירוניים T4Urban.5.13.2203.6209.05.453.054.4"שובים localities  rota/

"שוג Sizeגודל of locality
200,000+19.817.833.554.220.734.555.921.4200.000+

13.914.49.916.06.124.639.715.1Jerusalemירושלים
אביביפו 8.615.216.723.97.249.069.920.9Telתל AvivYafo

46.327.66.814.27.530.363.8335Haifaהיפר.
100,000199,9998.37.148.363.715.442.956513.6100.000199,999

שנע 1.96.26.44.91.547.736.311.4Be'erנאר Sheva
ברק 0.17.13.86.72.930.654.323.7Beneבני Beraq
ים 1.42556.210.64.443.574.831.3Batנת Yam
1.010.66.79.62.941.959.717.8Holonתולון
3.218.24.37.43.030.752.321.6Netanyaנתניה

תקוה 1.49.15.37.92.635.352517.2Petahפתח Tiqwa
לציון 0.112.19.07.91.259551.97.6Rishonראשון LeZiyyon

(ן 0.43.26.58.72.253.171.518.4Ramatומת Gan
50,00099,9996.36.229.317.511.873.443.829.650,00099,999
20,00049,9992.31.346.242.93.358.354.14.220,00049,999
10,00019,9994.48.326.216.59.783.252.430.810.00019,999
2,0009,99939.740.020.314.45.983.959524.42,0009.999

הכל 0ך י כפריים 346.0328.232.627.15.472.860.612.1Rural"שובים localities  total
17.00.67.68.40.848.453.55.0Moshavimמושבים

שיתופיים 43.528.41.00.90.273.461.511.9Collectiveמושבים Moshavim
9.132.05.78.93.245.671.626.0Qibbuzimקיבוצים

מוסדיים 10.165.30.90.50.361.138.123.0Institutional"שובים localities
אחרים 140.285.315.36.88.6124.054.769.3Other"שובים localities

ליישובים מחוץ 2.01.60.4151.7121.330.4Livingגרים outside localities
Israelis in Jewish localities.
Permanent type 0( locality. see introduction.
Incl. living outside localities.
Per 1.000 population.

אוכלוסייה

יהודיים. ביישובים ישראלים 1

מבוא. ראה קבועה. "שוב צורת 2
ל"ש1בים. מחוץ נרים כולל 3

באוכלוסייה. לי000,ו 4



ואזור מחוז לפי יישובים, בין יהודים של פנימית1 הגירה

ירושלים חיקהמחוזמחוז

הכל Jerusalemסר DistrictHaifa District /TotalTinn

מוצא ./0'<e/n' :/7mהצפוןno'n .rim
העירNorthernהעיר / הכלשיעורים3אלפים2יעד הכל0Thereof:Districtך :Thereofסך

Thousands'Rates3TotalJerusalem TotalHaifa 
citycity

אלפים הכל 0ך  1993236.216.0 19.522.931.914.2
שיעורים3 ■55.139.7 42.451.858.363.8

אלפים
ירושלים 15.233.03.1מחה 4.71.01.00.5

ר.עיר ירושלים 9.924.61.10.90.80.4מזה:
הצפון 22.851.50.7מחוז 0.99.16.43.0
חיפה 30.555.80.9מרוח 1.04.115.67.2

העיר חיפה 6.830.30.4מזה: 0.41.42.8

המרכז 56.454.71.8מחוז 2.22.83.01.0
אכינ תל 50.645.32.1מחוז 2.52.72.91.4

העיר אביביפו תל 16.749.01.0מזה: 1.11.21.40.7
ר.ררום 47.080.72.4מחוז 2.92.82.61.0

עזה4 וחרל שומרון יהודה. 13.8124.85.0אזורי 5.40.50.40.2
נכנסים

1965128.856.84.3 4.910520.910.1
197099.939.54.9 5.68.611.95.4
1980113.734.95.8 7.112.413.94.9
1984146.342.59.6 12.016.316.75.5
1985138.139.58.3 10.614.415.15.0
1986148.141.99.4 11.513.516.95.7
1987145.840.69.3 11.213.216.46.0
1988159.543.98.9 11.214.418.96.7
1989149.040.48.1 10.413.317.56.0
1990194.151.09.7 12.722.924.37.3
1991204.450.48.0 11.427.026.67.1
1992222.953.29.4 13.225.227.07.3
1993236.255.19.9 15.222.830.56.8

יוצאים
1965128.856.85.8 7.419.318.56.4
197099.939.54.0 4.912.713.35.7
1980113.734.96.6 8.211.915.86.7
1984146.342.510.4 13.014.719.18.0
1985138.139.58.6 11.615.417.16.6
1986148.141.98.7 11.716.418.97.3
1987145.840.68.7 11.616.518.47.0
1988159.543.910.0 13.017.520.17.5
1989149.040.49.8 12.415.618.77.1
1990194.151.012.5 15.418.228.913.9
1991204.450.413.4 15.921.435.317.6
1992222.953.215.2 17.928.331.413.6
1993236.255.116.0 19.522.931.914.2

מבוא. ראה מ1982, שחלו הכתובת שינו" ברישום השינויים על ו

ידוע. לא יעד או מוצא כולל 19861965 כשנים 2

המתאימה. באוכלוסייה ל1,000 3
יהודיים. כ"שונים ישראליים 4

POPULATION 82



INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY
DISTRICT AND AREA

אביב תל 11nr>
Tel Aviv Distirct

מתח
המרכז
Central
District

nnn
01rm

Southern
District

שומחן יהודה, אזורי
עזה3 והבל

Judea, Samaria
and Gaza Areas3

10
הכל
Total

מזה:
אביביפו תל
Thereof:
Tel Aviv

Yafo

Destination \.

53.872.023.929.26.81993  TOTAL  thousands
52.364.469.950.162.0 rates3

Thousands
1.92.81.01.82.0Jerusalem Oistirct
152.40.91.51.7Thereof: Jerusalem, city
2.12.51.01.40.4Northern District
4.63.51.31.60.3Haiia District
0.70.90.50.50.1Thereof: Haifa, city
20.821.26.75.21.1Central District
9.827.69.84.40.7Tel Aviv District
4.16.91.90.2Thereof: Tel AvivYafo, city
11.912.23.513.90.7Southern District
2.72.20.51.01.6Judea, Samaria and Gaza Areas"

Entered
23.846.013522.61965
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
56.450.616.747.013.81993

Left
23.835.718.620.61965
17.531.213.114.31970
22.236.012.416.91.21980
29.946.315.720.91.81984
29.142513.720.32.21985
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
53.872.023.929.26.81993

1 On alterations of changes of address in 1982, see introduction
2 In 19651986. incl. oirgin or destination not known.
3 Per ! .000 of the respective population.
4 Israelis in Jewish localities.
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INTERNAL MIGRATION OF JEWS,
BY AGE, DISTRICT AND AREA

Thousands 1993

יהודים, של פנימית הגירה
ואזור מחוז גיל, לפי

אלפים

District
and area

Age ניל

65+ 5564 4554 3544 25341524 014

מזה:
מאז עלו
1990

:Thereof
immigrated
since 1990

הכל סך
Total

TOTAL
Jerusalem District
Thereof: Jerusalem, city

Northern District
Haifa District
Thereof: Haifa, city

Central District
Tel Aviv District
Thereof: Tel AvivYafo, city

Southern District
Judea, Samaria, <S Gaza 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, £ Gaza Areas'

Entered
58.346.557.132.215.810.915.3
4.03.63.91.70.80.50.7
2.32.52.71.10.40.30.5
5.84.85.53.01.30.91.3
7.25.66.84.52.41.62.5
1.31.31.71.00.50.40.6

15.69.613.38.53.72.43.3
9.510.214.66.73.72.63.4
2.14.15.72.01.20.80.9
11.79.89.76.23.32.53.7
4.52.93.31.60.60.40.4

Left
58.346.557.132.215.810.915.3
5.64.24.82.21.10.70.9
4.5363.91.80.90.60.8
5.85.35.43.11.30.91.2
7.06.37.54.42.41.72.7
2.92.63.41.91.20.91.4
13.610.112.37.93.92.63.5
16.312.418.210.35.33.95.6
5.13.86.63.41.71.32.1
7.66.97.43.51.51.01.2
2.41.31.60.80.30.20.2

נכנס
236.277.8
15.23.3
9.92.1
22.88.1
30.512.1
6.82.2
56.414.7
50.613.1
16.73.6
47.023.6
13.82.9

■צאו

236.277.8
19.55.2
16.04.4
22.98.6
31.912.3
14.26.2
53.818.7
72.023.0
23.99.2
29.28.5
6.81.4

הכל סך
ירושלים מחה

העיר ירושלים מזה:
הצפון nnrj
חיפה מחוז

העיר היסה מזה:
המרכז מח1ז

אביב תל מחוז
העץ אביביפו תל מזה:

הדרום מחוז
וחבל שומרון יהודה, אזורי

עזה'

הכל 0ן
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזה:
הצפון מחה
חיפה מחוז

העיר חיפה מזה:
המרכז מחוז

אביב תל מחוז
העיר אביביפו תל מזה:

הדרום מחוז
וחבל שומרון יהודה, אזורי

עזר,'

Balance
הכל TOTALסך

ירושלים 4.32.01.60.60.90.50.30.20.2Jerusalemמחוז District
העיר ירושלים :6.12.32.11.01.20.70.50.30.3Thereofמזה: Jerusalem, city

הצפון 0.10.50.10.50.10.10.00.10.1Notrhernמחוז District
חיפה 1.40.10.20.70.70.10.00.10.1Haifaמחוז District

העיר חיפה :7.54.01.61.31.71.00.60.50.8Thereofמזה: Haifa, city
המרכז 2.54.02.00.51.00.60.20.20.2Centralמחוז District

אביב תל 21.410.06.82.23.63.61.61.32.3Telמחוז Aviv District
העיר אביביפו תל 7.25.63.00.30.81מזה: 4050.51.2Thereof: Tel AvivYafo, city

הדרום 17.815.04.12.92.32.71.81.52.5Southernמחוז District
וחבל שומרון יהודה, אזורי

עזה'
6.91.6221.51.70.70.30.30.2Judea, Samaria, S Gaza Areas'

1 Israelis in Jewish localities. יהוד"ם. ביישובים ישראלים
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
POPULATION, BY POPULATION
GROUP, RELIGION, SEX AND
AGE
Thousands Average 1993 yxinn

קבוצת לפי ,n"D1VD1K
וגיל מין דת, אוכלוסייה,

דמוגרפיות תכונות

אלפים

גיל

הכל סר
TotalJews

לאיהח"ם
NonJews

Age
הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 5,261.42,609.42,652.04,288.62,119.22,169.4972.7490.2482.6TOTALסך

0111.257.154.179.040.538532.216.615.60

ו1109.756.353.478.740.338.431.016.015.1

2108.355.452.978.140.038.230.215514.72

3107.555.152578.340.138.229.214.914.33

4107.455.152.379.340.738.628.114.413.74

04544.1279.0265.1393.4201.6191.8150.777.473.404

5106.954.752.280.241.139.126.813.613.25
6106.454.452.081.241.639.625.312.812.46
7106.854.852.082.442.340.124.412511.97

8106.554.751.882.142.239.924.412511.98
9106.054.551.481.842.139.724.112.411.89
59532.6273./259.5407.7209.4198.3124.963.861.259

10104.253550.780.741.439.223.512.111.410
11100.851.848.978.040.137.922.711.711.011

1299.251.048.276.839.537.222511510.912
1398.750.848.075.739.036.723.011.811.313

1497.950.247.774.738.336.323.211.811.414
1014500.8257.3243.5385.9198.4187.5115.058.956.01014

1598.250.447.875.238.736.622.911.711.215

16100.651.748.977.740.037.722.911.811.116

17101.151.849.378.640.238.322511511.017

1898.350.448.076.539.137.321.911.210.718

1995.548.946.673.937.836.221.511.110.419

1519493.7253.1240.5381.9195.8186.1111.857.354.41519

2092.647.245.471.736.635.120.910.710.220
2191.246.444.871.136.334.820.110.110.021

2290.145.844.470.736.134.619.49.79.722
2385.743542.267.134.232.918.69.39.323
2481.240.840.463.532.031517.78.88.924

2024440.9223.7217.2344.1175.1169.096.848.648.2.2024

2577.939.138.861.030.630.316.98.58525
2676.538.837.759.730.329.416.88.48.326
2777.239.537.760.330.929.417.08.68.327
2876.238.937.359.430.429.016.8858.328
2974.137.736557.829.528.316.38.18.229

2529382.0194.0188.0298.1151.8146.383.842.141.72529
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
age (cont.) (הנושך)
Thousands Average 1993 ממוצע אלג"ם

גיל

הכל סך
Total

יהודים

Jews
לאיהודים

NonJews
Age

הכל סך
Total

DHDT

Males
נקבות

Females
סןהכל
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

3072.336.535.856.728.828.015.67.87.930

3171.035.535.556528.428.114.57.27.431

3272.035.836.157.928.929.114.17.07.132

3372.435.936559.129.229.813.46.76.733

3471.235.236.058.728.929.812.56.26.334

3034359.0178.9180.0288.9144.1144.870.034.835.33034

3570.935.035.959.129.130.011.85.95.935

3670.734.935.959.829530.310.95.45.636

3771.235.136.160529.830.710.75.35.437

3870.635.035.760.429.830.610.25.15.138

3970.234.635.660.629.830.79.74.84.939

3539353.7174.5179.2300.4148.1/52.353.426.427.03539

4071.435.136.362.130531.69.34.64.740

4171.235.236.062.430.931.58.84.34.441

4269.934.735.261.430530.98.64.24.342

4365.332.333.058.128.729.47.23.63.643

4462.330.431.955.827.228.66.43.23.244

4044340.1167.7172.3299.8147.8152.040.320.020.34044

4565.231.833.458.228.429.87.03.43.545

4664.131.432.757.127.829.37.03.53.546

4755.627.328.348.623.724.97.03.53.447

4846.422.923.539.819.620.26.63.33.348

4940.219.820.434.116.717.46.13.03.049

4549271.4133.0138.3237.8116.3121.633.616.816.84549

5037.118.019.131.415.216.25.82.92.950

5136.217.718.630.914.915.95.32.72.651

5237.718.419.332.315.616.75.42.82.652

5338.518.719833.516.117.45.02.62.453

5438.918.820.134.216.417.84.72.42.354

5054188.491.696.9162.378.284.126.113.412.85054

5539.719.020.735.016.718.34.62.32.455

5639.418.820.634.816.618.24.62.22.456
5738.118.219.933.716.117.64.42.12.357

5835.617.018.732.015.216.73.71.81.958

5934.616.318.331.014.616.43.61.71.859
5559187.489.398.2166.579.287.220.910.110.85559

POPULATION



population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, ,n"D1VD1N
age (cont.) t|vyr>n)
Thousands Average 1993 ממוצע אלפים

גיל

הכל סך
Total

יהודים
JewsNonJews

Age
הכל סך
Total

jr

Males
נקבות

Females
הכל סך
Total

זכרים

Males
נקבות

Females
הכל 0ך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

6035.516.419.132.014.717.23.61.71.960

6134.115.718.431.014.216.73.11.51.761

6234.215.718.531.114.316.83.11.51.662
6334.515.618.931514.217.33.01.41.763
6433.415.018.430.513.716.82.91.21.664

6064171.778.493.3156.071.284.815.77.28.56064

6533.514.918.630.613.716.92.91.31.765

6632.714.318.330.413.317.12.21.01.266

6733.014218.931.113.317.81.90.91.167

6833.414.119.331.313.218.12.10.91.268

6932.813.819.030.512.917.62.30.91.469

6569165.471.494.0154.066.587.511.55.06.56569

7031.413.617.829.412.81652.00.81.270

7128.313.015.327.112.414.61.20.50.771

7227.312.614.726.112.114.01.20.50.772

7325.211.313.923.810.813.11.30.50.873

7420.99.111.819.48.510.9150.60.974

7074133.053.573.5125.856.769.27.22.9437074

7517.87.810.016.57.39.21.30.50.875
7616.17.19.015.36.68.60.80.40.476

7717.27.39.916.56.99.60.70.40.377
7819.28.111.118.37.610.70.90.50.478

7918.97.910.917.77.410.4. 1.10.60.679
757989.138.151.084.235.748.54.92.42.57579

8017.67.310.316.66.89.81.00.40.680
8115.46.78.714.76.48.40.70.40.381

8214.36.47.913.66.07.60.70.40.382
3312.65.57.112.05.16.80.70.40.383
8410.14.35.79.44.05.30.70.30.484

808470.030.239.766.228.437.83.81.91.98084
858928.112.315.826.511.515.11.60.80.88589
90949.33.85.58.63.45.20.80.40.49094
95+0.80.40.40.60.30.30.10.1095+
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וגיל מין דת, אוכלוסייה,
AGE (cont.) (|WK>D)
Thousands Average 1993 ממוצע אלפים

גיל

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

ואחרים D'Trn
Druze and others

Age
הכל סר
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

Q'DT
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים

Males
נקבות

Females

הכל 738.3374.6363.8146.370.675.788.145.043.1TOTALסך

026.913.913.02.71.41.32.61.31.30
125.913.412.52.71.31.32.51.31.21

224.912.812.12.91.41.42.41.31.22
323.712.111.63.015152.41.31.23
422.711.611.13.11.6152.31.2114
04124.063.760.314.47.37.112.36.45.904

521.410.910.63.11.6152.31.2115
620.110.29.92.915142.21.11.16
719.51009.52.714132.21.11.17

819.510.09.52.61.3132.21.11.18
919.29.99.32.7141.3221.11.19

5999.851.048.814.17.16.911.15.75.459

1018.69.69.02.71.4132.21.11.010

1118.09.38.72.61.3132.11.11.011

1217.79.18.62.714132.11.11.012

1318.19.38.82.7141.32.21.11.113

1418.39.48.92.71.3142.21.11.114

101490.746.644.113.46.86.610.95.65.31014

1518.19.28.82.71.31.32.21.1LI15
1618.19.38.82.614132.21.11.116
1717.89.18.72.6131.32.11.11.017

1817.38.98.42.61.3132.01.01.018

191698.78.12.614132.01.01.019

151988.045.242.813.26.76.410.65.45.21519

2016.38.37.92.71.3132.01.01.020
2115.67.97.72.61.2131.91.00.921

2215.07.57.52.51.2131.91.00.922
2314.37.17.12.61.2131.70.90.923
2413.56.86.72.61.2131.70.80.824

203474.737.737013.06.26.79.14.74.52024
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population, by population קבוצת לפי אוכלוסייה,
group, religion, sex and וניל מין דת, אוכלוסייה,
age (cont.) (המשך)
Thousands Average 1993 ממוצע d>oVn

גיל

מוסלמים
Moslems

נוצרים

Chirstians
ואחרים דרוזים

Druze and others
Age

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הגל סך
Total

זכרים
Males

najn
Females

2512.86.46.42.6121.31.50.80.825
2612.76.46.32.61.31.31.50.80.726
2712.86.56.32.61.31.31.50.80.727

2812.66.46.22.71.31.41.50.80.728
2912.26.16.12.71.31.4150.80.729

ו252963.231.831.3 3.26.46.77.53.93.62529

301155.85.82.7131.41.40.70.730
3110.65.35.32.7121.41.30.70.631

3210.15.05.02.71314■1.30.70.632
339.44.74.72.713141.30.70.633
348.74.44.32.612141.20.60.534

303450.325.225.213.36.27.06.43.43.13034

358.34.24.12.41.11.31.10.60.535

367.73.83.92.3111.31.00.50.536

377.53.73.82.31.1120.90.50.437

387.13.63.52.2111.10.90.50.438

396.73.33.32.11.01.10.90.40.539
353937.218.618.611.45.46.04.82.52.33539

406.43.23.22.1101.10.90.40.440
416.03.03.02.00.91.00.80.40.441
425.82.92.91.90.9100.80.40.442
434.72.42.31.80.80.90.70.40.343
444.22.12.11.70.80.90.60.30.344

404427J13.673.59.44.45.03.81.91.94044

454923.111.611.47.83.84.02.71.41.34549

505418.09.48.65.92.83.12.21.11.15054

555913.96.97.05.02.32.71.90.91.05559

606410.24.75.44.01.72.31.50.80.86064

65697.03.13.93.31.32.01.10.50.66569

70744.41.72.62.10.81.30.80.30.47074
75793.11.61.51.20.50.70.60.30.37579

80+3.82.11.71.60.61.00.70.50.380*
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PROJECTIONS OF POPULATION1
IN ISRAEL FOR 19952005,
BY RELIGION, SEX AND AGE
Thousands, unless otherwise stated

אוכלוסייה1 ni'Tnn
,20051995 לשנים בישראל

וגיל מין דת, לפי
אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

199520002005
Ageגיל

הכל הכלנקבות0DHDTך הכלנקבות0D'lDTך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

000 של 11yבהנחה מבויה.500 dלשעבר n19951991ב
Assumption of 500,000 immigrants from

19911995JSSR informer 1the
האוכלוסייה PopulationTotalכל

הכל 5,695.52,822.32,873.06,023.22,992.43,030.66,343.73,158.53,185.4TOTALסך
04568.6292.8275.8579.9298.6281.3585.3301.4284.004
5141 ,093.0560.5532.51,115.3572.6542.61,135.5584.6551.0514
1519511.8262.4249.4533.2273.8259.4544.8278.7266.01519
2024482.1245.5236.6504.6258.3246.3524.9269.1255.82024
2534804.2405.3398.9877.8444.1433.7948.9482.6466.32534
3544753.5371.5382.0745.6370.4375.0765.0383.8381.23544
4554544.8266.9277.7686 7337.2349.4716.4351.5365.14554
5564388.1182.1205.9400.2190.9209.4508.0245.2262.85564
6574332.4144.1188.4330.1145.5184.7336.5152.2184.26574
75+217.091.2125.8249.8101.0148.8278.4109.4169.075+

חציוני 29.127.830.429.428.330.630.229.131.4Medianגיל age
014 בני 3.03.62.62.93.52.52.83.42.4Ratio■חס of age 014
65+ toלבני age 65+

d'Ti.t :Thereofקזה: Jews
הכל 4,662.62,300.22,362.54,837.62,392.02,445.75,002.62,477.92,524.7TOTALסן
04409.7210.9198.8408.9210.6198.3410.1211.1199.004
514842.3432.5409.9822.8422.7400.1806.8415.3391.5514
1519398.5204.4194.0417.9214.6203.4411.5210.8200.81519
2024377.6192.1185.5391.1200.4190.6409.3210.0199.42024
253463933226316.7685.8346.7339.2730.6371.4359.22534
3544647.6318.5329.1611.0303.1307.8603.4302.6300.93544
4554482.4235.5246.9609.3298.6310.7616.1301.4314.64554
5564348.2162.6185.6350.4166.1184.3450.3216.6233.75564
6574311.0134.8176.2303.2133.3170.0302.3136.1166.3■ 6574
75+206.086.3119.8237.195.9141.3262.1102.9159.375+

חציוני 29.628.331.030.229.031.631.230.032.5Medianגיל age
014 בני 2.42.92.12.32.81.92.22.61.8Ratioofageיחס 014
65+ toלבני age 65+

Christiansנוצרים
הכל 138.467.870.5147.272.474.7156.877.479.4TOTALסן
0414.47.47.014.97.67.315.27.87.404
51425.012.512.427.313.913.428.614.614.0514
151911.86.15.810.95.55.312.66.46.11519
202412.16.06.112.36.26.211.45.65.72024
253424.211.912.325.012.412.526.112.913.22534
354420.510.010.521.910.811.222511.211.23544
455412.76.26.515.07.47.617.28.48.94554
55649.24.34.910.04.75.311.25.35.95564
65745.82.43.46.62.73.87.83.34.46574
75+2.71.01.63.41.22.14.31.62.675+

חציוני 27.426.628.228.127.328929.028.229.8Medianגיל age
014 בני 4.65.83.94.25.33.53.64.43.1Ratioof■חס age01 4
65+ toלבני age 65+

1 Based on the population in 1990  see introduction. In Abstract
no. A3  1992, projections were also published on the assump
tion of 800,000 immigrants rfom the former USSR in 19911995,
as well as for Moslems and Druze and Others.

.1992  43 מסי בשנתון מבוא. ראה  1990 אוכלוסיית בסיס על
בשנים לשעבר מבריה"מ עולים 800,000 של בהנחה תחזיות גם סורסמ!

ואחרים. ולדרוזים למוסלמים וכ) ,19951991

POPULATION 90



POPULATION, BY RELIGION,
ORIGIN, PLACE OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

דת, לפי אוכלוסייה,
לידה מקום מוצא,

עלייה ותקופת
8 XI22V19V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XII
19481961197219831990199119921993

(אלפים) כולל 70872.73,147.7 2,179.54,037.64,821.75,058.85,195.95,327.6GRAND TOTAL (thousands)
הכל סך  716.72,686.7.הודים 1,932.43,350.03,946.74,144.64,242.54,335.2JEWS TOTAL

ישראל 225.8מוצא: 106.9533.9880.9929.2979.91.030.8Origin: Israel
740.2744.3741.6739.1736.3Asiaאסיה

736.1806.7828.9835.0837.6Africaאפריקה
אמריקה 1,187.0אירופה 1,007.11,339.71,514 71,644.81,688.61,730.5EuropeAmerica
הכל קל  ישראל 253.71,272.3ילידי 730.41,927.92,442.92,506.62,574.22,639.7Israel born  total

ישראל יליד: 225.8חאב 106.9533.9880.9929.2979.91,030.8Father born in. Israel
443.1472.9474.1475.3475.7Asiaאסיה

413.3485.8492.3499.2504.6Africaאפריקה
אמריקה 437.6אירופה 335.0537.7603.3610.9619.8628.7EuropeAmerica

הכל קל  חויל '."<'463.01,414.4 1,201.91,422. /1,503.71,638.01,668.41,695.5Born abroad total
57.8316.1אסיה 300.1297.3271.42675263.8260.6Asia

1960 "ר 57.8233.1206.5202.9199.1195.4Immigratedעלו up to 1960
19611971_42.939.338.838.337.719611971
1972197916.014.714.514.414.219721979
198019895.29.99.69.38.819801989

+ 1990 1.0172.74.51990+
12.2348.8אפר'קה 229.7322.8320.8336.6335.7333.0Africa

1960 עד 12.2181.7165.9163.5161.0158.4Immigratedעלו up to 1960
19611971121.7113.6112.2110.8109.319611971
1972197913.211.811.611.411.319721979
198019896.324.724.424.223.919801989

+ 19904.824.928.330.21990+
אמריקה 393.0749.6802.0911.51,033.91,068.81,101.9EuropeAmericaאירופה
1960 ער /עלו 393.05649 6721457.6365.4353.4341.3329.1Immigrated up to 1960

19611971\ *Kit £.. 1

>184.7132.1112.4109.8107.2104.419611971
19721979172.6148.7145.5142.7139.719721979
1980198939.795.993.190.987.519801989

+ 1990189.1332.0386.7441.11990+

מוסלמים
<156.0

352.0 170.8526.6677.7701.4725.4751.4MOSLEMS
72.1נוצרים 50.594.2114.7128.0140.9151.8CHRISTIANS

aואםרים ■titt36.9 25.866.882.684.887.189.3DRUZE AND OTHERS

(אחוזים) 13לל 0100.0100.0ך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL (percents)
82.185.4יר11ר!0 88.783.081.981.981.681.4Jews

מוסלמים
< 17.9

11.2 7.813.014.113.914.014.1Moslems
2.3נוצרים 2.32.32.42.52.72.8Christians

ואחרים 1.2דרוזים 1.21.71.71.71.71.7Druze and others
מוצא לסי 100.0100.0יהודים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS BY ORIGIN

ישראל 8.4מוצא: 5.515.922.322.423.123.8Origin. Israel
jrjאסיר. ■<

22.118.917.917.417.0Asia
22.020.420.019.719.3Africaאפריקה

אמריקה 44.2אירופה 52.140.038.439.739.839.9EuropeAmerica
מקום לפי 100.0100.0■הודים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS BY PLACE

OFלידה BIRTH
הכל קל  ישראל t<.35.447.3 37.857.561.960.560.760.9Israel born  total

ישראל יליד: 8.4האב 5.515.922.322.423.123.8Father born in: Israel
{2אסיה "■

13.212.011.411.211.0Asia
12.212.311.911.811.6Africaאפריקה

אמריקה 16.3אירופה 17.416.115.314.714.614.5EuropeAmerica
הכל סל  <1n '?'I"64.652.7 62.242.538.139.539.339.1Born abroad  total

8.111.8אסיה 15.58.96.96.56.26.0Asia
1.713.0אפריקה 11.99.78.18.17.97.7Africa

אמריקה 54.827.9אירופה 34.823.923.124.925.225.4EuropeAmerica
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ל1,000 זכרים ומספר מין גיל, דת, לפי אוכלוסייה,
נקבות
שנה םוף

הכל סך
+Total04514151920242534354445545564657475דת

Thousandsאלפים0ךהכ>
19551,789.1254.1376.2138.5136.4259.9224.9197.2116.759525.7
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
19803,921.7473.7828.6338.5334.4632.7367.03275281.1229.81085
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
19925,195.9539.71.024.4489.7432.7733.1687.6446.9354.6292.2195.0

0ךר,כל 19935,327.654851,042.5497.6449.2748.8700.1472.8363.73048199.7
2,641.3281.2535.2255.1227.8377.1345.3230.8169.9133.585.3וכרים
2,686.4267.3507.32425221.4371.7354.8241.9193.7171.3114.4נקבות

■הודים
8 716.787.4118.160.165.7119.4130.371.136.020.58.0י1948\0

19501,203.0163.4196.9100.6103.0197.02025128.666.133.411.6
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

■ 19853,517.2367.568752925267.4546.7419.12985284.2216.31375
19903,946.6381.8750.2350.4304.6558.1564.7326.6295.0240.9174.3
19924,242.5392.2787.5379.1338.3582.7597.2388.4318.8274.1184.2

הכל 0ן 19934,335.2394.6799.6384.6350.0591.5603.2411.9326.2285.5188.2
2,141.3202.2410.9197.3177.9298.4297.3200.2152.1125.479.6זכרים
2,193.9192.4388.7187.4172.1293.0305.8211.7174.1160.1108.6נקבות

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
1992725.4121.3188.487.373.1111.262.240.523.611.16.7

הכל 0ך  1993751.4126.8192.588.876.2115.866.341.624.611.67.2
381.265.298.645.638.558.233.221.312.05.03.7זכרים
370.261.693.943.337.757.633.120.312.66.635נקבות

נוצרים
195543.36.510.24.73.85.83.63.72.51.51.0
196049.67511.64.84.67.34.53.83.01.51.0
197075.59.61857.66.410.68.55.54.43.01.4
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
1992140.914.026.612.812.325.519.913.28.75.12.8

הכל סך 1993151.714.728.413.513.627.421.714.39.45.72.9
73.27.414.46.96.513.110.26.94.22.31.1זכרים
78.67.214.06.67.114.311.57.45.23.41.8נקבות
ואחרים 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
199287.112.221.910.58.913.78.34.93.51.91.3

סךהכל 199389.312522.010.69.414.28.95.03.52.01.4
45.66.411.25.44.87.34.52.51.70.90.8זכרים
43.76.010.75.24.66.84.32.51.81.10.6נקבות

ידוע. לא גיל נולל 1
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POPULATION, BY RELIGION, AGE, SEX AND NUMBER OF MALES
PER 1,000 FEMALES

End of year

<■{1,00O"J
הגל J/7Jסך
Total04514151920242534354445545564657475+MedianMalesReligion

ageper
1,000

females

PercentsTOTALאחוזים
100.014.221.07.77.614.512.611.06.53.31.424.61,0331955
100.012.423.67.87.213.311.711.67.43.41.524.41,0301960
100.012.020.910.49.612.010.39.38.64.81.923.51,0151970
100.012.121.18.68.516.19.48.47.25.92.824.89981980
100.011.321.28.98.015.211.38.07.35.43.525.49961985
100.010.720.39.48.114.313.47.96.85.33.826.09901990
100.010.419.79.48.314.113.28.66.85.63.826.49851992
100.010.319.69.38.414.113.18.96.85.73.726.69831993 Total
100.010.620.39.78.614.313.18.76.45.13.2255Males
100.09.918.99.08.213.813.29.07.26.44.327.7Females

Jews
100.012.216.58.49.216.718.210.05.02.91.127.11,0698 XI1948
100.013.616.48.48.616.416.810.75.52.81.026.71,0531950
100.013.620.37.47.614.813.211.66.83.41.325.81,0311955
100.011.523.37.47.013.512.212.37.73.61.525.61,0271960
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
100.09.719.08.97.714.114.38.37.56.14.428.49831990
100.09.218.68.98.013.714.19.27.56.54.328.89781992
100.09.118.48.98.113.613.99.57.56.64.328.99761993 Total
100.09.419.29.28.313.913.99.37.15.93.727.7Males
100.08.817.7857.813.413.99.67.97.34.930.3Females

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
.10O016.227.212.210.014.98.35.63.11.51.017.71,0291990
100.016.726.012.010.115.38.65.63.31.50.918.01,0291992
100.016.925.611.810.115.48.85.53.31.51.018.21,0301993  Total
100.017.125.911.910.115.38.75.63.11.31.017.9Males
100.016.625.411.710.215.68.95.53.41.80.918.4Females

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
100.011.222.510.99.715.511.08.55.03.62.122.69731980
100.09.921.49.79.616.311.79.26.33.42.424.79481985
100.010.619.19.48.617.313.39.26.53.62.426.29531990
100.09.918.99.18.718.114.19.46.23.62.026.89351992
100.09.718.78.99.018.114.39.46.23.81.927 19311993  Total
100.010.219.79.48.918.013.99.45.83.11.625.9Males
100.09.217.88.49.018.214.79.56.64.42.328.3Females

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
100.018.730.910.87.412.28.23.74.02.51.51551,0921970
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 ■
100.014.025.112.110.215.7955.64.02.21.519.41,0431992
100.014.024.611.910.515.99.95.63.92.21.619.81,0441993  Total
100.014.124.611.910516.19.95.53.71.91.719.6Males
100.013.824.611.910.515.79.95.74.12.41.419.8Females

1 tncl. age not known.
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וגיל מין לידה, מקום מוצאי, יבשת לפי .הודים,

1993 ממוצע אלפים

לידה מקום לידה/ aipn אסיהישראל המוצא
ומוצא /Place of birthיליד Asianהאב origin כולל/ ישראלסך /

GrandIsrael ישראל חולילידי ילידי
totalישראלV1nfatherהנל Bornסך inBorn /IsraelAbroadIsrael bornTotalIsraelabroad

/1=2+3=2=4+6+3=7+10+ / וסין 6+767=4+5+8+12+9+13+1445=גיל

כולל 04,288.62,606.91,681.71,005.3737.6475.5262.1ך
04393.4371.621.8257.618.418.20.2
59407.7359.847.8223.628.627.90.7
1014385.9335.050.9171.243.041.91.2
1519381.9327.854.0124.264.262.31.8
2024344.1281.762.577.372.769.53.2
2529298.1228.769.448.468863.05.8
3034288.9192.696.430.366.758.38.4
3539300.4180.2120.220.670.859.910.9
4044299.8146.2153.615.867.440.926.5
4549237.863.8174.09.850.511.339.1
5054162.340.4121.96.641.97.534.4
5559166.535.4131.16.639.46.632.9
6064156.019.1136.94.935.23.931.4
6574279.819.2260.66.045.23.541.7
75+186.15.5180.62.324.80.923.9

הכל קל  2,119.21,328.5790.7514.7367.2240.6126.6זכרים
04201.6190.511.2132.19.39.20.1
59209.4184.824.5114.914.614.20.4
1014198.4172.326.188.321.921.30.6
1519195.8167.927.863.832.731.80.9
2024175.1144.130.939.537.135.51.6
2529151.8117.734.125.035.032.03.0
3034144.197.846.415.433629.54.2
3539148.190.957.210.135.330.15.2
4044147.873.574.37.833.720.713.1
4549116.331.484.94.924.95.519.4
505478.219.958.33.320.83.617.1
555979.217.561.73.319.03.215.8
606471.28.962.32.316.91.815.1
6574123.28.9114.12.921.11.719.4
75+79.22.476.81.011.30.410.9

הבל 0ך  ,2נקבות 169.41,278.4891.0490.6370.4234.9135.5
04191.8181.110.7125.59.18.90.1
59198.3175.023.3108.814.013.70.3
10141875162.724.882.921.12050.6
1519186.1159.926.260.431.530.60.9
2024169.0137531.537.835.634.01.6
2529146.3111035.323.433.830.92.8
3034144.894.850.014.833.128.84.3
3539152.389.363.010.535529.85.7
4044152.172.779.38.033.620.213.4
4549121.632.489.14.925.65.819.7
505484.120.563.53.321.23.917.3
555987.317.969.43.320.43.317.1
606484.810.274.72.618.42.116.3
6574156.710.214653.124.11.822.3
75+106.93.1103.81.313.50.513.0

במבוא. הגדרה ראה
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JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN1 AND PLACE OF BIRTH,
SEX AND AGE

Average 1993Thousands

אפריקה אירופהאסריקההמוצא tainn\ Place of
African originEuropeanAmerican originf\ bitrh and\ origin

חול V1nילידי t<\
Born abroadBorn abroad\

ישראל מאזילידי :עלו ישראל0זה מאזילידי tricnar\
הכל 0Bornך inהכל הכלImmigraסך Bornסך in0ךהנלImmigra\
TotalIsraelTotalted sinceTotalIsraelTotalted since\

19901990\
Age \

8=9+109101112=13+14131415and sex \
836.2501.9334.329.21,709.4624.21,085.3413.9GRAND TOTAL
46.943.73.23.170.652.118.417.804
61.555.36.25.293.953.040.933.359
69.662.07.64.4102.059.942.130.61014
83.076.46.63.3110.464.945.62951519
84.677.86.82.0109557.052.429.72024
80.270.39.81.7100.847.153.82752529
77.453.92351.5114.550.164.433.03034
76.239.137.11.4132.760.572.233.53539
63.718.445.31.3152.971.181.83154044
45.01.843.31.0132540.991.725.04549
34.71.033.80.979.025.353.718.25054
32.40.831.60.888.021.466.621.05559
27.90.527.40.988.09.878.220.66064
37.10.636.41.4191.59.0182.541.26574
16.00.315.70.4143.12.1141.021.375+

418.7256.5162.374.5878.5316.8501.8193.8Males  total
24.122.41.61.636.126.79.49.104
31.528.33.22.748.427520.917.159
35.731.74.02.352.430.921.515.71014
42.439.13.31.756.933.323.615.51519
43.239.83.30.955.329.326.014.72024
41.136.24.90.850.724.526.213.22529
38.927.411.50.656.225.530.715.63034
38.219.918.20.664.430.733.815.93539
31.69.322.40.674.535.738.815.14044
22.00.821.20564.420.144.412.04549
16.70.516.20.437.512.425.08.45054
15.50.415.10.441.410.630.89.35559
13.30.213.00.338.74.534.28.36064
17.40.317.20.881.84.177.616.26574
7.20.17.10.259.70.958.87.575+

4 77.5245.4172.074.7890.9307.4583.5220.1Females  total
22.821.21.51.534.525.49.08.704
30.027.03.02.545525.520.016.259
33.930.33.62.149528.920.614.91014
40.637.33.31.653.631.622.014.01519
41.538.03.51.154.227.726.415.02024
39.034.14.90.950.122.627514.32529
38526.512.00.958.324.633.717.43034
38.119.218.80.868.329.838517.63539
32.09.122.90.778.435.442.916.54044
23.00.922.1O568.120.847.312.94549
18.10.517.60.441.612.928.79.85054
17.00.416.50.446.610.935.811.75559
14.60.314.30.549.25.244.012.36064
19.70.319.40.5109.74.9104.825.06574
8.80.28.60.283.41.282.213.875+

induction.1 See definition in the i
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וגיל לידה מקום מוצאי, ארץ לפי .הודים,

31 ^11993 אלפים

מוצא ארץ
כולל 0ך

Grand total

ישראל ילידי

הכל גיל0ך

Total04591014151920242529303435394044

כולל 104,335.22,639.7374.1359.1338.5328.7285.9232.7193.9180.6156.5

*<7 7"  n'ox736.3475.717.426.640.360.369.563.458.459.245.8
86.851.31.52.83.95.97.36.46.05.96.5ט1ר7)יר

256.5171.42.87.013.923.827.925.723.524.414.9עירק

158.0114.41.33.06.211.014.515.816.017.716.3תימן

134.779.27.68.69.710.810.79.07.86.84.3אירן
ופקי00ן הודו

אחר

42.3
57.9

( 23.6

(3.50
4.25.26.68.89.16.55.24.43.8

הכל 0ך  837.6504.642.754.061.375.277.571.754.941.220.9אפרקיה
502.8317.828.038.143.150.149.546.231.721.47.5מוחקו

101ניסיה 126.581.05.38.09.411.912.611.610.17.54.0אלגייריה
74.752.11.02.13.96.98.58.27.67.65.7לוב

63.038.31.02.13.65.56.25.25.04.53.5מצרים
אתיו0יה

אחר

54.3
16.3

/ 9.9
( 5.5

7.33.71.40.80.70.50.40.30.2

אמריקה 1,730.5628.753.451.859.664.558.147.249.158.973.3אירופה,
הכל 0ך  ואוקיאניה

(לשעבר) המועצות 712.1131.422.614.917.515.67.74.43.74.87.8כרית

2625151.91.73.36.28.39.510.614.421.330.4פולין

258.0116.15.59.012.416.017.314.211.912.111.4רומניה

ויוו] 59.932.70.30.61.53.14.54.14.04.15.2בולגריה
ואוסטריה 85.048.50.81.93.24.84.83.04.45.97.3גרמניה

(לשעבר) ציכוסלובקיה

הונגריה

37.8
42.0

/ 21.0

( 22.6
0.71.72.93.84.14.05.16.78.1

אחר 112.047.6אירופה,

אמריקה 86.129.2צפון

\ 27.6

ואוקיאניה

הלטינית 75.1אמריקה
21.920.416.013.010.37.05.54.13.0

 ישראל 1,030.81,030.8260.7226.7177.3128.780.750.431.621.276.5יליד

ישראל יליד </כ

במבוא. הגדרה ראה
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JEWS, BY COUNTRY OF ORIGIN1, PLACE OF BIRTH AND AGE

Thousands 31 XII 1993

Israel bomלארץ yin Bornילידי abroad

Country of origin Ageהכל Ageגילסך

454950+Total01415242534354445545564657475+

65.9123.81,695.5122.4120.1164.9266.0304.5269.7265.3182.6GRAND TOTAL

11.723.1260.52.24.913.833.874.564.842.524.0Asia  total
1.83.335.50.1O£_1.54.38.79.07.44.0Turkey

2.35.185.1110.48.129.324.614.87.8Iraq
4.58.243.63.30.21.913.712.68.66.3Yemen

0.93.155.51.12.56.712.012.710.76.73.1Iran

2.33.4
18.7

22.1

0.2
0.5

0.9
0.8

3.5

1.5

4.8

2.7

4.1

6.0
2.8

5.1

1.7

3.4

0.7
2.2

India and Pakistan

Other

1.93.3333.016.673.631.380.278.659.437.216.1Africa  total

0.61.6185.00.21.219.357.445.533.519.88.0Morocco
0.20.345.50.1^^^^0.32.910.813.010.25.62.6Algeria and Tunisia

0.30.422.6
^^^^^^
00.42.17.96.63.817Libya

0.70.924.700.23.67.55.95.12.4Egypt

r\ tr\ 1
44.415.010.4644.33.02.22.20.9Ethiopia

\). IU. I

10.81.31.62.11.91.71.00.80.4Other

42.170.61,101.9103.6101.6119.8152.0151.5145.4185.6142.5Europe, America and
Oceania  total

8.124.5580.776575.079.292.873.864.568.950.0USSR (former(

18.328.1110.60.10.20.66.510.116.735.840.8Poland
3.13.2142.01.02.24.918.724.129.838.223.0Romania
2.03.327.20.30.30.40.85.86.77.65.3Bulgaria and Greece
5.96.536.50.70.61.01.38.44.711.18.6Germany and Austria

{16.7
^^^^^
0.10.10.52.42.47.0Czechoslovakia (former) 4.2

19.40.10.50.31.73.03.66.14.1Hungary

64.47.28.112.09.510.67.85.43.8Europe, other
56.913.69.011.710.45.62.92.41.4North America and

1.2Oceania
47.54.15.69.69.97.86.32.91.3Latin America

10.226.9Israel born  father

born in Israel

1 See definition in introduction.
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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 1992 ממוצע

FemalesנקבותMalesזכרים

Ageאחוזלארווקותnipinאחוזלארווקיםrjyinקב1צת
הכלגיל הכלהרווקיםNeverEverסך groupהרווקותNeverEverסך

TotalmarriedmarriedPercentTotalmarriedmarriedPercent
nevernever

ThousandsmarriedאלפיםThousandsmariredאלפים

הגל 0Totalן
הכ7" 1,679.4548.11,131.332.61,749.01,321.4סך 427.724.5TOTAL
1519238.6237.51.199.5227.411.6 215.894.91519
2024204.7173.731.084.8197.783.0 114.758.02024
2529183.577.8105.742.4177.1138.6 38.521.72529
3034172.127.9144.216.2174.6156.4 18.210.43034
3539170.912.2158.77.1174.4161.9 12.57.23539
4044156.05.8150.23.7160.3151.2 9.15.74044
4549103.92.8101.12.7107.3102.1 5.24.84549
505490.52.288.32.496.092.7 3.33.45054
555982.42.080.42.490.988.5 2.42.75559
606473.91.872.12.489.287.1 2.12.36064
65+202.94.4198.52.2254.2248.3 5.92.365+

Jewsיהודים
הכל 701,415.5442.9972.731.31,485.21, 140. 1 345.023.2Total
1519184.5184.00.599.7176.04.8 171.297.31519
2024160.4140519.987.6154.456.2 98.163.62024
2529144.465.578.945.4138.2108.6 29.621.42529
3034141.924.5117.417.3144.4130.8 13.69.43034
3539147.411.0136.47.5150.7140.7 10.06.63539
4044138.65.3133.338142.9135.2 7.75.44044
454988.62.586.12.892.388.2 4.14.44549
505478.42.076.42.684.281.7 2.53.05054
555973.51.971.62.681.379.5 1.82.25559
606467.41.665.82.481.379.7 1.62.06064
65+190.44.0186.42.1239.5234.7 4.82.065+

Moslemsמוסלמים
הב* 197.479.6117.840.3194.5133.3סל 61.331.5Total
151943.242.80.498.940.85.6 35.286.31519
202434.825.79.173.834.121.6 1253652024
252930.08.121.927.129.823.5 6.321.22529
303422.21720.57.822.018.7 3.314.93034
354428.90.928.03.228.826.3 2.58.73544
455419.80.219.61.118.617.8 0.85.14554
556410.40.110.40.511.411.0 0.43.75564
65+8.10.18.01.39.08.8 0.22.565+

Christiansנוצרים
הבל 7041.015.825.238.544.731.1 13.831.0Total
15195.85.8099.75.60.2 5.495.41519
20245.24.70.689.35.22.3 2.956.02024
25295.42.92.554.25.64.1 1.526.22529
30344.91.23.823.75.54.6 0.916.03034
35448.00.67.47.78.57.6 0.912.23544
45545.30.25.14.05.85.1 0.713.94554
55643.50.23.35.24.43.8 0.614.85564
65+2.90.32.69.94.23.4 0.818.265+

ואתרים /o'r77Druze and others
חבל 25.59.815.638.724.617.0סל 7.630.7Total
15195.15.00.198.35.00.9 4. 182.81519
20244.22.81.466.54.12.8 1.331.72024
25293.71.32.533.83.52.4 1.131.32529
30447.00.76.39.86.55.7 0.812.93044
45+5.505.31.15.55.2 0.34.345+
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ever married aged 15541 י 1554 בני לארווקים
by religion, sex and age וגיל מץ דת, לפי

Average 1992 P31nr>

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם m>x .q'dVn

קבוצת
גיל

Malesזכרים

Single

Femalesנקבות

1Hi

Single

Age
group הכל סך

Total

:runThereof:
סךהגל
Total

.nmThereof:

/&J
Married

גרושים
Divorced

נשואות
Marired

גרושות
Divorced

האוכלוסייה Totalגל population
הכל 808.8769.636.744.0931.3847.965.138.2TOTALסן

15191.11.1099.611.711.50.295.11519
202431.630.70.885.784.581.52.860.92024
2529107.7103.83.845.3142.7135.67.226.22529
3034146.4139.86.5205159.0148.110.016.93034
3539160.2152.67.412.0164.9150.912.315.13539
4044156.8148.57.89.0157.9141.113.715.94044
4549115.5109.05.88.2117.0101.510.717.54549
505489.684.04.68.393.677.88.119.95054

"הודיטמזה ■Thereof: Jews
הכל 0669.9634.133.743.7771.0695.760.638.2TOTALן

15190.50.5099.74.84.70.197.41519
202420.219.70.588.356.654.42.16652024
252979.676.53.04851107104.36.126.82529
3034117.6111.75.822.1131.412159.316.43034
3539136.5129.56.912.8142.2129.311.615.23539
4044138.8131.07.59.4140.7125.013.316.04044
454999.693.55.68.9102.288.110.217.74549
505477.071.84.49.182.368.27.819.75054

Moslemsמוסלמים
הכל 184.8101.12.545.6118.4111.93.638.2TOTALסן

151944.40.4098.95.85.70.186.41519
202436.19.00.375.022.321.60.639.02024
252931.121.90.729.724.823.80.922.72529
303423.621.30.69.819.819.00.619.13034
353917.016.60.45.715.915.10.514.63539
404412.312.00.35.111.710.90.313.84CM4
454911.411.10.23.610.69.50.315.44549

50548.98.70.13.07.76.40.220.35054

1 Due to problems in updating figures on marital status, no
details are given ofr ever marired aged 55years and above.

פירוס ניתן לא משפחתי, מצב על הנתונים כעירבון בעיות בגלל
ומעלה. 65 בני ללארווקים
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HOUSEHOLDS
HOUSEHOLDS,1 BY SIZE OF
HOUSEHOLD AND
POPULATION GROUP

לפי בית,1 1\1\un
בית משק גודל

אוכלוסייה וקבוצת

בית משק1

בית למשק נפשות ממוצע
(אחוזים) בית במשק Averageנפשות persons per

בית >p<anPersons in household (percents)household
(אלפים)

Householdsכוללבולל אינו
(thousands)הכל בודדיםבודדים+123A567סך

TotalIncludingExcluding
singlesingle

הכל TOTALסן
1960549.0100.09.817.818.812.0 23.66511.53.94.2
1965653.9100.010.719.619.111.2 21.85.811.83.94.2
1970765.8100.012.421.917.811.1 19.16.311.43.84.2
21975893.0100.012.922.616.612.4 18.46.310.83.754.16
19801,025.8100.014.022515.213.6 18.86.89.13.664.09
1985,151.5100.015.422.113.915.0 18.96.97.83584.05

21985,107.2100.014.622.514.015.0 18.86.98.23.624.07
1987,149.0100.015.421.813.615.3 18.07.58.33.634.11
1989,189.2100.015.522.113.416.0 17.57.48.13.624.11
1990,227.5100.015.421.213.516.0 17.98.08.13.644.12
19911,291.3100.014.920.314.216.2 18.08.2823.684.14
19921,354.7100.015.120.414.1160 18.47.98.13.664.13
19931,404.2100.015.020.614915.8 18.08.07.63 624.09

Jews.הודים
1960505.7100.09.918.419.612.1 24.76.19.23.84.1

1965602.3100.010.820.419.811.3 22.85.59.43.84.1

1970695.2100.013.023.218.611.2 20.05.78.33.53.9
21 975817.0100.013.623.817.412.6 19.25.87.63.523.92
1980937.3100.014.824.015.913.7 19.66.25.83.413.82
19851,036.7100.016.523.614.315.2 19.76.24.53.353.81

21985988.3100.015.624.114.415.2 19.86.24.73.363.80
19871,025.4100.016.723.514.215.5 18.76.74.73.363.83
19891,052.8100.016.923.913.916.2 18.16.64.43.343.82
19901,084.6100.016.822.814.216.2 1857.04.63.383.86
19911,138.8100.016.222.014.816.3 18.67.24.93.433.90
19921,192.6100.016.522.114.616.1 18.87.04.93.413.89
.19931,231.8100.016.422.315.415.9 18.57.04.63.383.85

NonJewsלאיהודים
196043.3100.08.910.69.711.2 10.711.637.35.66.0
196551.6100.09.410.59.610.2 11.010.039.35.66.1
197070.6100.06.510.39.610.3 9.511.941.96.06.4
2197576.0100.05.68.97.911.0 9.611.645.46.266.58
198088.5100.05.17.37.712.6 9.913.344.26.326.61
1985114.9100.05.98.610.313.5 11.313.237.15.716.01

21985118.9100.05.68.710.413.4 10.913.137.85.766.04
1987123.7100.04.97.98.913.8 12.713.738.25.866.11
1989136.4100.04.88.69.414.7 12.913.236.45.786.02
1990143.0100.04.98.98.515.1 12.915.634.15.645.88
1991152.5100.04.98.29.815.5 13.715.632.35.535.77
1992162.2100.04.98.310.114.8 15.614.531.85.475.70
1993172.3100.05.18.611.615.3 14.415.42955.335.57

1 Excl. institutions. and as of 1974  also Bedouins in the Soulh
and as of 1985  qibbuzim.

2 Data are based on population estimates revised according to
the 1972 or 1983 Census results.

לא גם ב985ו והחל בדר1ם כדוים לא גם ב1974 והחל מוסרות, כולל אינו 1

קיבוצים.
המפקדים תוצאות .■dv מתוקנים אוכלוסייה אומדני על 0בו00ים הנתונים 2

.1983 או ב972י
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLD'S CONTINENT OF
BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION AND RELIGION

גודל לפ1 בית, משק*
לידה, יבשת בית, משק
של ודת עלייה תקופת

הבית משק ראש

1993

C(אחוזים) בית במשק נפשות
c

'■2g"o c
Persons in household (percents)

לידה /m/j'Continent of bitrh
עלייה *ותקופת כ §£££and period pI ^o£§ gof immigration

הכל C+1234567סן <z
e.

Total

הבית משקי 1,404.2100.015.020.614.918.015.88.07.63.62ALLכל HOUSEHOLDS

 1.231.8100.016.422.315.418.515.97.04.63.38JEWS.הודים
גולל* GRANDסן TOTAL2

י הכל 0ך  499.7100.010.416.517.923.179.57.74.93.73Israelישראל total2
יליד: Fatherאב born in:

82.7100.016.021.019.517.814.06.84.93.42Israel'^ואל
אפריקה 237.1100.07.013.818.624.720.99.35.63.94AsiaAfricaאסיר.

אמריקה 178.0100.012.217.816.323.520.06.14.13.61EuropeAmericaאירופה

הכל סן  288.2100.015.319.712.015.319.410.47.93.72AsiaAfircaא0יהאפו'7,יו  total
1960 180.0100.016.821.611.513.918.610.07.63.60Upעד to 1960

1961196445.6100.010.614.212.817.125.213.17.04.0319611964
1965197935.6100.015.520.213.318.517.19.46.03.5919651979

1980+23.7100.012.315.512.317.217.710.214.94.161980+

הכל ?0  129.5100.018.622.712.013.817.98.36.73.46Asiaאסיה  tota!
1960 97.7100.020.222.512.412.017.98.26.83.40Up"ד to 1960

196119647.8100.0(9.7)22.0(8.7)19.521.110.0(90)3.9119611964
1965+22.7100.014.622.511.919.517.28.4(5.9)3.561965

הכל 0ך  158.7100.012.617.312.016.620.772.08.93.93Africaאפריקה  total
1960 82.3100.012.820.410.416.119.612.18.63.84Upעד to 1960

1961196437.8100.010.812.613.616.626.113.76.64.0619611964
1965197918.4100.015.918.015.618.916.98.8(5.9)3.5719651979
1980+18.1100.011.913.311.415.118.112.317.94.401980+

 442.3100.023.830.714.715.39.64.01.92.78EuropeAmericaאירופהאמריקה 
הכל totalסך

1960 178.0100.034.440.18.57.06.82.20.92.23Upער to 1960
1961196430.6100.027.824.711.617.813.3(2.6)2.22.8419611964
1965197457.8100.019.025.914.720.811.74.33.63.1119651974
1975197924.6100.019.823.816.818.611.66.4(2.9)3.1119751979
1980198926.6100.021.525.515.519.87.8(4.9)(5.0)3.0519801989
31990+122.9100.010.923.423.822.311.76.21.73.271990+3

 172.3100.05.18.611.614.415.315.429.55.33NONJEWSלאיהודים 
כ/לל GRANDנין TOTAL
1245100.03.87.710.312.614.415.735.55.69Moslemsמוסלמים
29.4100.010.212.914.418.620.014.89.14.15Christiansנוצרים

ואחרים 8.216.320.013.913.821.54.81Druze(63)18.4100.0ררוו'ס and others

I Incl. single.
2 Incl. not known.
3 Incl. all immigrants from the ofrmer USSR.

נוודים. y?o 1

ידוע. לא כולל 2
לשעבר. מנריהמ העולים כל כולל 3
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP, AGE AND CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD

משק גודל לפי בית, <p\un
אוכלוסייה, קבוצת בית,

של לידה ויבשת גיל
הבית משק ראש

1993

(אחוזים) בית במשק נפשות
c

Is* IffPersons in household (percentages)

ניל 11ill§קבוצת
>= ע, Ageכ group

לידה and£££וויבשת continent
of bitrh

הכל י!+1234567סך > "■5
Total

כולל 1,404.2100.015.014.9סך 20.618.015.88.07.63.62GRAND TOTAL
241"69.9100.014.823.5 26.514.07.84.68.73.35Up to 24
2534314.6100.08.623.8 16.025.213.46.66.33.702534
3544358.9100.04.710.2 6.623.228.614.312.44.723544
4554234.6100.06.313.6 9.322.624.312.011.94.474554
5564169.1100.015.521.5 31.913.57.95.14.53.045564
65+257.0100.044.75.1 47.31.60.7(0.3)(0.3)1.6965+

 1,231.8100.016.415.4יהודים 22.318.515.97.04.63.38JEWS
כולל* joGRAND TOTAL*

24 56.2100.018.224.7עד 30.713.95.93.63.02.84Up to 24
2534253.0100.010.225.4 18.225.812.04.83.63.432534
3544313.6100.05.211.0 7.124.930.613.18.24.493544
4554207.3100.06.514.5 10.124.825.511.47.24.214554
5564156.4100.016.022.4 33.213.67.74.42.72.905564
65+245.3100.045.14.7 47.61.6(0.5)(0.3)(0.2)1.6765+

הבל סל  499.7100.010.417.9שראל 16.523.119.57.74.93.73Israel  total
24 41.8100.016.424.1עד 32.115.05.53.73.22.87Up to 24
2534183.2100.010.925.1 19.524.611.64.43.93.392534
3544170.7100.05.79.5 6.624.432.213.58.14.533544
455458.3100.07.914.7 7.928.428.69.23.34.064554
556430.1100.015.424.0 31.418.96.6(2.0)(1.6)2.835564
65+15.6100.039.39.4 48.8(1.7)(0.6)1.7765+

יליד 82.7100.016.019.5אב 21.017.814.06.84.93.42Father bom in
Israelישראל

24 12.2100.019.023.1עד 34.214.3(5.2)(3.2)(1.0)2.68Up to 24
253432.7100.017.925.4 23.215.87.94.75.13.132534
354418.2100.08.79.9 (4.3)23.928.414.610.24.683544
45549.2100.0(81)13.6) (8.1)22.432.6(10.7)4.54.214554
55+10.4100.026.318.5 39.513.4(1.6)(0.7)2.2755+

יליד 237.1100.07.018.6</ב 13.824.720.99.35.63.94Father born in
AsiaAfricaא0יהאפריקה

24 21.0100.011.526.4עד 27.817.17.1(4.6)5.53.19Up to 24
25341065100.08.025.5 15.828.213.95.03.63.562534
354487.8100.03.49.1 7.422.932.616.08.64.643544
455412.0100.0(3.8)12.0 (5.0)27.932.813.7(4.8)4.444554
55+9.9100.023.218.9 31.015.7(8.1)(1.2)(1.8)2.6655+

יליד 178.0100.012.216.3אב 17.823.520.06.14.13.61Father born in

EuropeAmericaאירופהאמריקה
24 8.4100.023.619.8עד 40.311.2)(2.0)(2.2)(0.9)2.40Up to 24
253443.6100.012.823.6 25.822.58.8(28)3.73.152534
354463.9100.07.810.0 6.326.732.59.86.94.353544
455436.8100.09.315.9 8.729.826.37.4(2.6)3.914554
55+25.2100.022.619.2 39.011.9(4.4)(1.6)(1.3)2.4755+
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP, AGE AND CONTINENT
OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD (cont.(

משק גודל לפי בית, *piun
אוכלוסייה, קבוצת בית,

של לידה ויבשת גיל
(המשך) הבית משק ראש

1993

C(אחוזים) בית במשק "§נפשות
Persons in household (percentages)

גיל |cקבוצת |££$C(J) 3Age group
לידה £ויבשת כ 0Co xrand continent ?I ir.

aIf 8.of bitrh
הכל e+1234567סך
Total

 חויל 730.6100.020.426.313.675.313.56.54.33.15Bomילידי abroad 
רוכל totalסן

24 2.52.73Up(3.3)(7.1)14.3100.023.426.526.410.8"ד to 24
253469.7100.08.314.826.228.813.15.92.93.552534
3544142.6100.04.67.612.825.528.712.68.34.443544
4554148.6100.05.910.914.523.424.312.38.74.264554
5564126.2100.016.133.622.012.47.95.03.02.915564
65+229.2100.045.647.54.41.5(0.5)(0.3)(0.2)1.6665+

הכל3 סל  29.5100.018.622.712.013.817.98.36.73.46Asia!אסיה  total3
25345.8100.0(6.5)(12.6)29.533.6(12.7)(3.1)(2.0)3.512534
354419.8100.0(4.9)8.58.916.235.115.710.74.693544
455437.0100.06.76.59.018.929.515.513.84.664554
556430.7100.013.626.720.715.514.15.4(4.0)3.245564
65+35.6100.044.845.36.4(2.3)(0.5)(0.2)(0.5)1.7265+
הכלי קן  158.7100.012.617.312.016.620.712.08.93.93Africaאפריקה  totaP
253415.9100.0(6.0)12.317.632.920.3(7.3)(3.6)3.882534
354443.8100.04.25.79.116.433.518.312.84.843544
455441.1100.04.59.410.019.027.017.213.04.654554
556428.4100.012.423.720.716.510.59.07.23.515564
65+26.8100.041.943.46.8(3.9)(2.0)(1.0)(1.0)1.8865+
442.3100.023.830.714.715.39.64.01.92.78EuropeAmericaאירופהאמריקה 

הכל סן total
2.61Up(0.7)(3.0)(6.8)(9.9)11.0100.024.226.129.3ו1ד24 to 24
253448.0100.09.315.928.626.810.85.8(2.8)3.442534
354478.9100.04.78.415.832.924.38.65.34.163544
455470.6100.06.314.220.028.220.07.73.63.834554
556467.0100.018.941.023.19.24.03.0(0.8)2.515564
65+166.9100.046.348.63.51.0(0.3)(0.2)1.6165+

 172.3100.05.18.611.614.415.315.429.55.33NONJEWSלאיהווים 
כולל GRANDסן TOTAL

24 31.95.45Up(8.6)18.814.415.7(9.4)(1.3)13.8100.0"י to 24
253461.6100.0(21)7.017.323.119.013.917.64.832534
354445.4100.0(1.3)3.54.811.114.922.741.76.323544
455427.3100.0(4.9)(3.4)6.26.114.916.647.96.414554
556412.6100.0(99)16.5(10.3)12.3(9.8)14.227.04.795564
65+11.7100.036.140.513.4(3.3)(4.3)(1.0)(1.4)2.1065+

 מו0ל0י0 :124.5100.03.87.710.312.614.415.735.55.69Thereofכוזה.
הכל Moslemsסן  total

24 19.315.514.97.435.35.65Up(7.1)(0.5)11.0100.0עד to 24
253445.2100.0(0.7)6.115.821.019.516.020.95.092534
354431.9100.0(0.5)(2.8)(3.6)7.112.023.051.06.793544
455420.1100.0(4.9)(3.3)(4.1)(4.5)11.713.857.76.864554
55648.3100.0(6.1)(15.3)(6.8)(11.7)(11.0)(15.4)33.85.305564
65+7.9100.033.841.0(12.0)(4.4)(5.3)(15)(2.0)2.2365+

י Incl. single
2 Incl. not known
3 Incl. household heads aged 1524.

כודדים. כולל 1

ידוע. לא נולל 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, fpM)n
אוכלוסייה, קבוצת בית,
לידה ויבשת לימוד שנות
הבית משק ראש של

1993

נמש7 (אחוזים)נפשות בית

o
e "

tign household (percents)Persons"wo
=Q c/)Years of

לימוד nnviG <V 10C0> 3schooling
לידה ויבשת

£Ol O§ 2 .>=and continent I1itg> lff"< Q.of birth
הכל V+1234567סך <.c
Total

כולל2 1,404.2100.015.020.614.918.015.88.07.63.62GRANDסן TOTAL2
0497.3100.034.426.38.27.16.55.911.63.0404
58224.2100.019.025.29.59.412.69.914.43.7758
912586.2100.011.418.115.920.918.49.16.23.74912
1315239.2100.014.720.018.820516.16.13.83.411315
16+245.6100.011.920.116.421.416.46.67.23.6916+

 1,231.8100.016.422.315.418.515.97.04.63.38JEWS■הודים
כולל2 GRANDסך TOTAL2

0472.2100.039.828.78.26.85.94.85.825304
58168.8100.024.631.19.99.712.17.25.43.0058
912520.7100.012.519.716.221.018.48.43.8355912
1315224.9100.015.320.818.920516.05.62.93.321315
16+234.0100.012.220.716321.616.45.96.93.6416+

הכל סך  499.7100.010.416.517.923J19.57.74.93.73Israelישראל  total
042.7100.0(41.4)(21.5)(10.0)(119)(10.6)(29)2.4504
5834.0100.012.515.316.016.721.412.16.03.8358
912249.8100.07.515.218.825.620.9853.53.79912
1315102.1100.014.018.620.021.217.25.83.23.431315
16+108.4100.012.217.015.021.917.8659.53.8916+

ישראל יליד 82.7100.016.021.019.517.814.06.84.93.42Fatherאב born in
Israel

084.6100.0(24.4)(28.6)(15.0)(97)(13.6)(79 (2.8808
91233.2100.013.119.121.321.616.36.6(2.0)3.39912
131521.0100.020.923.820.314.710.96.5(2.9)3.101315
16+23.3100.013.919.317.416.713.77.211.83.8516+

יליד 237.1100.07.013.818.624.720.99.35.63.94Fatherאב born in
אפריקה AsiaAfircaאסיר,

0826.0100.010.011.914.619.024.013.47.14.0708
912152.8100.05.113.019.026.221.910.24.63.98912
131533.9100.011.416.921.724.817.54.4(3.3)3.491315
16+235100.010.016.815.821.915.66.613.34.1216+

יליד 178.0100.012.217.816.323.520.06.14.13.61Fatherbornאב in
EuropeAmericaאירופהא0ריקה
086.0100.027.023.2(20.4)(9.9)(10.7)(6.0)(2.8)2.8408
91263.1100.010.018.517.026.320.85.7(1.7)3.54912
131546.7100.012.817.618.421.719.96.43.23531315
16+61.2100.012.416.313.623.820.36.37.33.8116+
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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, משק1
אוכלוסייה, קבוצת בית,
לידה ויבשת לימוד שנות

(המשך) הבית משק ראש של
1993

c(אחוזים) /t'j pvmi נפשות
c
= m5§2

Persons in household (percents)n2 .c§8.8Years of
לימוד schoolingשנות
לידה andויבשת continent ?I I*ם.= 8.of bitrh

הכל 1234567+0סך >
c

Total

 730.6100.020.426.313.615.313.56.54.33.15Born.ליריחרל abroad 
חכל totalס7

0469.4100.039.729.08.16.65.84.86.02.5304
58134.6100.027.635.18.47.99.76.05.32.7958
912270.5100.017.223.713.916.816.1834.03.34912.
1315122.5100.016.322.718.119.914.95.52.63.231315
16+125.2100.012.223.917.521.315.15.44.63.4416+

הכל קל  129.5100.018.622.712.013.817.98.36.73.46Asiaאסיח  total
0423.1100.050.525.37.06.0(4.0)(2.2)(5.0)2.1804
5834.1100.016.828.811.111.516.17.97.73.4158
91249.1100.08.117.815.217.723.211.17.03.94912
131512.4100.012.522.110.415.724.5(9.4)(5.4)3.701315
16+9.0100.0(8.5)(14.9)(12.7)20.224.310.5(8.9)4.1616+

הכל 0ך  158.7100.012.617.312.016.620.712.08.93.93Afircaאפריקה  total
0428.2100.027.022.011.39.610.69.310.23.3304
5832.1100.015.022.89.812.016.611.911.93.8258
91269.9100.07.913.712.120.124.513.97.74.16912
131515.3100.0(70)12.314.621.327.911.3(5.5)4.131315
16+11.4100.05.815.914.320.925.99.18.04.1016+

 np'lOHTOIVH442.3100.023.830.714.715.39.64.01.92.78EuropeAmeirca 
חכל totalסל

0418.1100.046.044.4(4.7)(2.6)(0.5)(1.3)(0.5)1.7304
5868.4100.038.944.06.34.33.32.3(10)2.0058
912151.5100.024.330.314.314.910.04.81.42.76912
131594.8100.018.424.419.620.211.64.01.83.031315
16+104.8100.013.225.518.321.413.24.53.93.3016+

 dtkvkV172.3100.05.18.611.614.415.315.429.55.33NONJEWS 
GRANDסןנול* TOTAL

0425.1100.018.819.68.38.17.99.228.14.5304
5855.3100.0(2.1)7.18.28.414.118.241.96.1058
91265.6100.02.26.013.720.118.314.725.05.26912
131514.3100.0(5.4)(79)16.519.518.714.517.54.751315
16+11.6100.0(6.3)(7.5)17.617.516.020.714.44.6516+

0ו0ל0ים :124.5100.03.87.710.312.614.415.735.55.69Thereofק/ה;
הכל 0ל Moslem  total

0420.1100.017.019.47.37.78.58.631.64.7704
5844.4100.0(09)6.87.38.412.717.646.36.3658
91246.1100.0(0.9)4.712.018.218.015.530.75.62912
13157.5100.0(3.0)(2.7)(16.4)(14.9)19.0(17.7)26.35.291315
16+6.3100.0(4.1)(4.6)(20.7)(13.2)(14.0)24.8(18.6)5.0416+

1 Incl. single.
2 Incl. not known.

בודדים. Wo
ידוע. 1TO!ל*א
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, POPULATION
GROUP AND TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE

גודל לפי בית, *\1\un
קבוצת בית, משק

יישוב וצורת אוכלוסייה
מנורים

1993

'?.81
(אחוזים) בית במשק נפשות

Persons in household (percents)

o
S m

a ^* CO

א1כלום"ה קבוצת
"שוב וצ1רת

מגורים

Cm S^en 3pi< CL

Population group
and type of locality

of residence
הכל סך
Total

1234567+C1 <
c

כולל 1,404.2100.015.020.614.918.015.88.07.63.62GRANDסך TOTAL

עירוניים 1,321.6100.015.621.014.918.015.57.77.33.58Urban"שובים localities
כפריים 82.6100.05.714.614.417.921.913.012.54.39Rural"שונים localities

הכל 0ן  1,231.8100.016.422.315.418.515.97.04.63.38JEWSיהודים TOTAL
 עיר31"ם 1,158.7100.017.022.815.418.415.46.74.33.34Urban.שובים localities 

חבל totalס7
116.1100.018.723.113.114513.58.38.9353Jerusalemירושלים

אביביפו 137.6100.032.627.912.313.38.93.51.52.56Telתל AvivYafo
78.9100.020.629.417.316.111.93.31.42.85Haifaחיפה

"שוב Sizeגודל of locality
100,000199:999 .335.6100.015.422.815.819.516.16.14.33.38100,000199,999
50,00099,999114.5100.013.620.716.420.717.87.43.33.4650,00099,999
20,00049,999231.0100.013.721.616.620.417.67.03.03.4120,00049,999
10,00019,99985.5100.010.619.116.220.217.49.57.03.7810,00019,999
2,0009,999595100.010.115.114.421.118.511.89.04.002,0009,999

:Thereof2מ7ה.
136.4100.011.418.116.621.417.98.66.03.71development"שובי

localitiesפיתוח

75.6100.012.518.917.121.017.48.44.83.59Northצפון
60.8100.010.017.116.021.918.58.97.63.86Southדרום

 D"1DD O'J/ty"73.7100.06.315.375.019.024.012.18.34.14Rural localities 
הכל 70total
40.7100.07.020.216.216.022.611.36.73.91Moshavimמושבים
32.1100.05.19.213.522.925.812.910.54.45Villagesכפרים

 יהודים 172.3100.05.18.611.614.415.315.429.55.33NONJEWSלא 
הכל TOTALסך

 עירוניים 762.9100.05.48.677.874.715.915.128.65.28Urban"שובים localities 
חבל totalסך
28.2100.09.612.88.410.311.411.536.15.41Jerusalem3ירושלים3

"שוב Sizeג1דל of locality
10,000+70.6100.06.08.413.416.517.715.622.45.0010,000+

2,0009,99964.0100.02.97.011.414715.816.232.15.532,0009,999
בפריים 19.445.06.29Rural(6.1)(9.8)(9.4)(9.6)(0.7)9.5100.0"שובים localities

1 Incl. single.
2 Of localities numbering 2,00049,999 residents.
3 One should be cautious when using trie data; see explanation in

introduction.

בודדים. כולל 1

תושבים. 49,999 ער 2,000 המונים "שובים מתוך 2

כמבוא. הסבר ראה בנתונים; בשימ1ש להיזהר יש 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

במשקי 17 גיל עד ילדים
אוכלוסייה קבוצת לפי בית,
משק ראש של לידה ויבשת
במשק ילדים ומספר הבית

הבית

1993

אוכל1ס"ה קבוצת
לידה ויבשת

הכל סך
Total

בית במשק Childrenילחם in household
Population group

and continent 01 birth
1234567+

Thousandsאלקים
כולל 1,837.7235.4466.4478.4284.5162.097.0114.0GRANDסך TOTAL

הכלי םן  1,411.3210.7412.5403.5192.188.646.657.3JEWSיהודים TOTAL1
הכל קל  757.694.5209.2232.3109.848.725.537.5Israelישראל  total

יליד: Fatherאב born in:

11.8Israel(6.1)(5.7)106.316.125.425.415.9■<'1ראל
אפריקה 398.544.4108.9128.063.929.710.113.7AsiaAfricaאסיה

אמריקה  250.533.874.677.630.113.19.412.0EuropeAmericaאירופה

חכל סל  לארץ חוץ 652.3115.9202.8170.981.939.921.119.8Bornילידי abroad total
אפריקה 353.044.888.2107.260.226.314.112.2AsiaAfricaאסיח

אמריקה EuropeAmerica(7.5)(7.0)299.371.0114.663.721.713.6אירופה
:Thereofמהם:

1990 מאן immigrated(0.3)(16)(3.0)103.438.148.911.6עלו since
1990

426.424.753.975.092.473.450.356.7NONJEWS

Percentagesאחוזים
כולל 100.012.825.426.015.58.85.36.2GRANDסן TOTAL

הכלי 0ן  100.014.929.228.613.66.33.34.1JEWSיהודים TOTAL1

הכל סל  100.012.527.630.714.5ישראל 6.43.45.0Israel  total
ליה Fatherאב born in:

11.1Israel(5.7)(53)100.015.223.923.914.9ישראל
אפריקה 100.011.127.332.116.07.52.53.4AsiaAfricaאסיה

אמריקה 100.013.529.831.012.05.23.74.8EuropeAmericaאירופה

הכל סל  לארץ חוץ 100.017.831.126.212.66.73.23.0Born'לירי abroad  total
אפריקה 100.012.725.030.417.17.44.035AsiaAfricaא0יה

אמריקה EuropeAmerica(2.5)(2.4)100.023.738.321.37.34.5אירופה

:Thereofמהם:
1990 0או immigrated(0.3)(1.5)(2.9)100.036.947.311.2עלו since

1990

100.05.812.617.621.717.211.813.3NONJEWSלאיהודים

1 Incl. not known.
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית משקי
ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרכב

בית במשק
1993

בית, משק ביתהרכב משק
(אלפים)

(אחוזים) בית ב0שק ילדים

הבית משק ראש מין
המשפחתי Householdsומצבו

)thousands)
0ךהכל
Total

12

כולל 762.5100.030.930.6סך
/o'v7 686.71O0.028.231.1שני

אחר אדם או אחד 75.9.1OO054.826.2הורה
מוה:

אלמן/ה או 40.5100.054.629.2גרוש/ה
26.4100.062.817.6רווק

הכל סך  693.0100.029.430.8גבר
הורים 665.8100.028.231.2שני
בלבד 27.21O0.057.821.6גבר
מזה:

אלמן או 7.0100.057.525.1גרוש
19.0100.058.418.9רווק

הכל סך  69.5100.046.028.5אישה
הורים 20.9100.029527.8שני

בלבד 48.7100.053.128.8אישה
מ?ה:

אלמנה או niuru33.6100.054.030.0
(14.4)7.4100.074.0רווקה

הכל סך  632.2100.033.332.6יהודים
הורים 568.7100.030.533.3שני

אחר אדם או אחד 63.4100.058.426.8הורה
מוה:

אלמן/ה א1 38.1100.056.829.1גרוש/ה
17.0100.074.815.8רווק

הכל סך  567.1100.031.733.1גבר
הורים 548.6100.030.633.5שני
בלבד 18.4.1OO065.521.5גבר

מוה:

אלמן או 6.6100.058.124.8גרוש
10.8100.072.017.1רווק

הכל סך  .65אישה f100.047.528.8
הורים 20.1100.029.628.4שני

בלבד 45.0100.055.528.9אישה
מ1ה:

אלמנה או 31.6100.056.630.0גחשה
(13.5)6.2100.079.7רווקה

הכל 0ך  130.3100.019.020.7לאיהודים
הורים 117.9100.017.120.4שני

אחר אדם או אחד 12.4100.036.423.3הורה
מוה:

9.4100.040.921.0רווק
הכל סל  !.נ7 125.9100.018.820.5מזה:

הורים 117.2100.017.120.4שני
כלבד 8.7100.041.621.7גבר

רווק 8.1100.040.321.4מזה:
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HOUSEHOLDS WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS,
SEX AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1993

Children in household (percertrs)ילדים yy/oa
בית Householdלנושק composition.

3456+
Average no. of children

per household
s6x and marital status of

household head

20.913.64.12.41GRAND TOTAL

22.014.44.32.48Both parents
10.66.51.81.81One parent or other person

Thereof:
10.14.3(18)1.75Divorced or widowed
9.18.3(21)1.78Nevermarried
21.714.04.12.45Man  total
22.214.34.22.47Both parents
10.47.3(2.9)1.86Man only

Thereof:
(10.3)(3.9)(3.2)1.80Divorced or widowed
10.98.8(30)1.90Nevermarried
13.29.03.32.05Woman  total
18.815.88.12.68Both parents
10.86.1(12)1.78Woman only

Thereof:
10.04.4(15)1.74Divorced or widowed
(4.4)(7.2)1.48Nevermarried

21.310.42.42.23JEWS TOTAL
22.611.12.62.30Both parents
9.545(08)1.66One parent or other person

Thereof:
9.33.8(1.0)1.67Divorced or widowed
(5.8)(3.2)(0.4)1.42Nevermarried
22.310.72.32.26Man  total
22.710.92.32.28Both parents
7.7(3.6)(1.6)1.60Man only

Thereof:
(9.5)(4.1)(3.4)1.80Divorced or widowed
(7.0)(3.3)(0.6)1.47Nevermarried
12.88.12.91.99Woman  total
18.415.28.42.69Both parents
10.24.9(0.4)1.68Woman only

Thereof:
9.2(3.7)(0.5)1.64Divorced or widowed
(38)(3.0)1.32Nevermarried

19.229.012.23.27NONJEWS TOTAL
19530.312.73.35Both parents
16.416.7(7.2)257One parent or other person

Thereof:
15.017.8(5.3)2.44Nevermarried
19.229.212.33.28Thereof: man  total
19.430.312.83.35Both parents
16.0(15.0)(5.7)2.41Man only

(16.1)(16.1)(6.1)2.46Thereof: Nevermarried
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טבעית תנועה

המלחמות הללי האוכלוסייה גידול מקורות על 2.2
בחשבון. הובאו

תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולירות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
וכן 1959 ער 1957 בשנים לידות 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, היתה לא
שומרונים בהאים, כגון אחרות, מוכרות דתות בני כולל

בלבד. הכל בסך נכללו אלה מקרים וכוי.מ1985,
 עונשין "חוק ע"פ נעשות היריון. הפסקות

כלהלן: היריון", הפסקות ,1977  תשל"ז
או  ו) 7) 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 (3)הוולד

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 מקורם ,3.21 22 בלוחות המופיעים הנתונים
להפסקת הוועדות ירי על הנמסרים חודשיים כומים
ולס0סי00יקה 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 3.2122 בלוחות
של מקרים ככוללים החשודים ,19841986 השנים

כפול. רישום
,1992 לשנת המתייחסים 3.2324 הלוחות
להפסקת בקשות 0ופסי של עותקים על מתבססים
לס00יס0יקה. המרכזית בלשכה שהתקבלו היריון
אנונימיים הם וועדה וערה מכל המגיעים אלו עותקים
האשה על בסיסיים דמוגרפיים פרסים וכוללים
אלו טפסים מעותק1 המי1לרותיות. תולדותיה ועל
של מעניינן שהם הרפואיים הפרטים מושמטים

בלבד. הוועדות
טפסים של הכל סך בין המספרי ההבדל ב1988,
הבריאות במשרד שהתקבל הסיכומים סך 1בין אל1
היה ההפרש ו1990 1989 בשנים ,0.30/0 היה 
חלק .40/0  1991 ובשנת בערך, 60/0  יותר גדול
כל את רושם הבריאות שמשרד מכך נובע זה מהפרש
שאינן נשים של בקשותיהן כולל לוועדות, הבקשות
המקורות שני בין ההבדל בישראל. קבועות תושבות

אחוז. בחצי מוערך
לידה סדר על הנתונים מקור 1990 לשנת עד
1992 משנת 30ג'. סעיף חי, לידת הודעת היה
זה מקור פי על התושבים. מרשם הוא המקור ואילך

והסברים מקורות
מהפרטים מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין

והגירושין. הנישואין שבתעודות
על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות מילוי
הגירושין תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים ירי

הרבניים. הדין בתי ידי על 

ושל המוסלמים של וגירושין נישואין תעודות
הנוצרים ושל השרע"ם, הרין 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 עד מ1967 בישראל. נרשמו אלה
מיהודה לחתנים שנישאו מישראל לאיהודיות כלות

עזה. ומחבל ושומרון
ופטירות לירות גירושין, נישואין, על הנתונים
שלמים. שאינם אפשר גולן בנפת הדרוזים באוכלוסיית
ומקום הבדוים אוכלוסיית בהגדרת בעיות בגלל
בנפרד ניתנים הברוים על שיעורים אין בדרום, מושבם

ויישובים). אוכלוסייה  2 לפרק מבוא (ראה
הפרטים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
המופיעים אלה על וכן התושבים שבמרשם האישיים
רהודעה פטירה'' "הודעת חי", לידת "הודעת בטופסי
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 הורעה חובת הלירה. 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 מלבר  כוללים הפטירות על הנתונים
המקרים את גם  בכוח עולים ושל קבועים תושבים
אינם אך בישראל, ארעיים תושבים בקרב המעטים
השוהים ישראליים תושבים בקרב מוות מקרי כוללים

בחו"ל.
בקרב והפטירות הלידות נכללו לא 1962 ער
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

בדרום. הבדוים
והפטירות הלידות גם נכללות ב1970, החל
והגירושין; הנישואין גם  החלב1973 ירושלים, במזרח

בגולן. הדרוזים של האירועים נכללים ב1982 החל
התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1982 1973 ,1967 בשנים
,1973 באוקטוברדצמבר כ750, ,1967 ביוני מלחמה,
בלוח אולם כ360; ,1982 וביוניספטמבר כ2,450,

טבעית תנועה VITAL STATISTICS



SUMMARY TABLE
MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פטירות, חי,
ולידות תינוקות פטירות

דתי לפי מת,

סימם לוח

פטיר1ת
1nגירושיןנישואין nn^'/1/vosטבעי מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive bitrhsDeaths2NaturalInfantStillbitrhs
increasedeaths

האוגלו0י הנגל .Total population3
גווחל0*0 numbersAbsoluteגזםפרים

195514,7422,15650,68610,53240,1541,891
195615,0982,07052,28712,02540,2622,105
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
196823,1592,38169,91118,68951,2221,731844
196925,4772,35573,66619,76753,8991,733816
197026,5932,44277,60120,38457,2171765856
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
197829,3793,91792,60225,15367,4491,596739
197929,9244,19693,71025,70068,0101,552599
198029,5924,43994,32126,36467,9571,471490
198129,8484,62993.30826,08567,2231,467590
198229,7004.69196,69527,78068,9151.364562
198330,7245,06198,72427,73170,9931,357585
198429,8714,83498,47827,80570,6731,261544
198529,1584,91199,37628,09371,2831,183569
198630,1135,08699,34129.41569,9261,136511
198730, 1 165,28999,02229,24469,7781,099558
198831,2185,592100,45429,17671,2781,013552
198932,3035,829100,75728,60072.1571,014507
199031,7466,325103,34928,73474,6151,026413
199132,2916,291105,72531,26674,459975477
199232,6166,938110,06233,32776.7351,038
.199333,5486,967112,33033,02779,303876

Rates
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
198019847.51.223.96.817.114.45.8
198519897.01.222.86.616.210.95.4

19856.91.223.56.616.911.95.7
19867.01.223.16.816.311.45.1
19876.91.222.76.716.011.15.6
19887.01:322.66.616.010.15.5
19897.11.322.36.316.010.05.0
19906.81.422.26.216.09.94.0
19916.51.321.46.315.19.24.5
19926.41.421.56.515.09.4
19936.41.321.36.315.07.8
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, נישואין,
ג1בעי, ריבוי פטירות, רוי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דת1 לפי מת,

nrvoD

orn1n"\נישואין טבעיnivoo'לידות מתj11,7u'nריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

Jews.הודים
מוחלטים 500numbersAbsoluteוים

19502,348 16,03936,3597,14829.2111,657629
19512,373 15,55643,2498,48734,7621,704649
19522,399 16,15445,1319,78635,3451,745707
19532,299 14,03744,3649.27735,0871.591680
19542,142 13,25741,0469,63531.4111,417581
19552,050 13,53042,3398,96933,3701,369577
19561,944 13,72443,41110,27633,1351,559610
19572,076 14,52244,81710,64434,1731,495719
19582,136 14,71142,87210,01832,8541,330662
19592,000 14,48644,59910,60633,9931,236624
19602,091 14,46744,98110,40434,5771,225589
19611,919 14,04943,71911,02232,6971,063602
19622,029 14,73844,25512,06032,1951,265582
19632,118 16,03546,38412,73733,6471,051673
19642,105 17,22249,14313.70835,4351,176699
19652,197 18,09751,31114,47136,8401,167729
19662,126 18,59951,98914,70937,2801,121655
19672,015 18,18850,68115,65635,0251,05?633
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 23,69475,03626,61148,425717301
19874,698 23,23073,62326,35947,264664337
19884,956 23,66073,58926,18147,408568321
19895,204 24,60472,49625,63446,862598296
19905,640 24,05973,85125,75948,092586230
19915,651 24,34975,24528.21847,027542277
19926,322 24,73678,44229.99548.447586
.19936.387 25,45779,22429,74449,480452

Ratesשיעורים
195019541.7 11.231.06.524.538.815.5
195519591.2 8.325.65.919.732.114.6
196019641.0 7.52255.816.725.313.7
196519690.9 8.32256.715.820.812.3
197019740.9 9.624.37.317.018.79.3
197519791.1 8.523.67.216.415.07.8
198019841.3 7.321.87.314.511.8■4.6
198519891.3 6.620.67.213.48.84.3

19851.3 6.721.67.214.49.84.6
19861.3 6.721.27.513.79.54.0
19871.3 6.52057.313.29.04.6
19881.4 6.520.27.213.07.64.4
19891.4 6.719.77.012.78.24.1
19901.5 6.319.46.812.67.93.1
19911.4 6.018.66.91177.23.7
19921.5 5.918.77.211.57.5
.19931.5 5.91856.911.65.7
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.(

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פסירות, חי,
ולידות תינוקות פסירות
(המשך) דתי לפי מת,

niTOD
1nגירושיןנישואין nn^*nn'ODטבעי 0תתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Moslemsמוסלמים
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

1955844926,0341,0934,941398
1956886996,4851,2255,260413
1957942996,6111,3505,261485
19581,2871057,0871,0915,996389
19591,1601147,2869646,322328
19601,5331008,1301,0987,032404102
19611,239818,0871,1226,965393116
19621,516729,1961,0978,099434145
19631,69611910,0261,1738,853448157
19641,4478811,1701,2219,949468149
19651,5758811,5151,31410,201537187
19661,4989711,9691,36710,602508165
19671,26911311,3091,4299,880521181
19681,8349311,7641,48410,280506184
19691,91013012,6431,46511,178514178
19701,86416113,1231,39611,727509183
19701,86416116,1302,09414,036685225
19711,98412416,9382,04614,892655224
19721,93716317,3742,08115,293730231
19732,07514617,9541,95915,995689221
19732,42316517,9541,95915,995689221
19742,80019418,7992,02116,778733251
19752,95621218,6522,25816,394771261
19762,83919519,7592,07717,682659227
19773,09920119,5382,18217,356616234
19783,42925819,3782,13617,242557228
19793,65929819,8772,16817,709555178
19803,66928919,0312,07516,956495166
19814,24541218,8901,95816,932454142
19824,76943419,4971,98717,510439199
19834,79446919,517'2,00317,514416192
19844,77544519,8372.06O17,777418178
19854,64844919,7661,994.17,772389188
19865,322. 49819,7941,99617,798357173
19875,62250020,7812,06718,714363180
19886,06854922,1882,17720,011377190
19896,21055723,3542,10721,247350181
19906,32062324,5152,17122,344388142
19916,53756225,5942,22023,374372167
19926,53053126,4272,39924,028376
19936,75245327,7052.30225,403363

Ratesשיעורים
195519597.00.746.38.038.360.614.3
196019648.30.551.76.445.346.415.1
196519697.00.451.06.144.943.815.1
197019746.80.54955.843.740.113.2
197519797.30.54455.039.532.612.7
198019848.60.837.23.933.323.09.1
198519899.20.834.93.531.417.48.6

19858.20.834.83.531.319.79.5
19869.10.833.83.430.418.08.7
19879.30.834.43.431.017.58.7
19889.70.935.53.532.017.08.6
19899.60.936.23.332.915.07.8
19909.50.936.83.333.515.85.8
19919.50.837.13.233.914.56.5
19929.20.737.03.433.614.2
19939.10.637.53.134.413.2
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.[

לידות גירושין, נישואין,
טבעי, ריבוי פסירות, חי,
ולידות תינוקות פסירות
(המשך) דת1 לפי מת,

פטיתת

טבעיI'ejrva1nnn'Vn1v0Dנישואין ■iinמתתינוקות לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Christiansנוצרים
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

195525631,4822971.18572
195629731,4743541,12075
195727431,5563341,22274
195833331,6343341,30070
195931461,6043321,27265
196034241,7523521,4007720
196136641,8333601,4738430
196238551,751354,3978219

19634155,799358,4416820
19643721,899373.5266918
1965440,944346,5985722
19663922,834338,4966224
19673762,732372,3605731
1968426,760365,3956212
19693965,854374,4806212
19704387,754368,3864820
19704387,989520,4696721
197152471,952535,4176619
197242482,0715621,5096024
197337672,1125571,5556115
197340992,1125571,5556115
197444862.1435111,6324827
1975379122,0305301,5004623
197632732,0705091,5615321
1977388222,0415331,5083312
197845682,007507,5003518
197949352,003511,4924511

1980504201,965546,419r 41
198147691,813520,29336
1982590151,882545,3372541 >

1983626221,926545,38142
1984653251,8665681,29825
1985626261,8135141,29925
1986605172,1995651,63427
1987709262,2715411,7302668 >

1988813182,2985701,72824
1989742132,4115711,84030
1990687132,4375241,91317
1991605142,4135381,87527
1992636132,5416211,92028
.1993556162,7106302,08023

Rates
195519596.5(1.0)34.47.327.146.1
196019647.2(0.1)34.96.928.042.111.9
196519696.8(0.0)30.45.924532.711.1
197019746.5(0.1)26.97.019.929.610.3
197519794.5(01)2456.318.220.98.4
198019846.2(0.2)20.45.914.518.04.3
198519896.8(0.2)21.55.416.112.16.2

19856.3(0.3)18.35.213.1' 13.8I
19866.0(0.2)22.05.616.412.3
19877.0(0.2)22.35.317.06.2 > 11.5
19887.8(0.2)22.15.416.7105
19897.0(0.1)22.85.417.412.4

I

19906.3(0.1)22.24.817.46.0
19915.0(0.1)19.94.415.511.1
19924.7(0.1)18.94.614.311.0
.19933.8(01)1854.314.28.5
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MARRIAGES, DIVORCES, LIVE
BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND
STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.

לידות גירושין, ,!1Hiuj^
טבעי, ריבוי פטירות, רוי,
ולידות תינוקות פטירות
(המשך) דתי לפי מת,

nn'DD
חינישואין טבעיnn'OD'לידות מתריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive bitrhsDeaths2NaturalInfantStillbitrhs
increasedeaths

ואחר othersDruze□דרוזים and
מוחלטים Absoluteמסקרים numbers

19551121183117365852
19561912491717074758
19572452595615979750
1958231231,05617288456
1959200171,11515496145
196019015,13919994010 48
196116919,2301591,0718 58
196220210,1541909648 59
196322711,2821571,1259 69
196419719,3321891,1439 77
196517118,3761301,24613 50
196617312,3561681,18810 64
196715612,2581861,07216 55
1968277161,4091771,23215 65
1969274171,4721781,29414 67
1970308181,5151951,32025 53
1971270201,5462031,34314 49
1972285231,6091851,42412 57
1973360211,6932171,47620 57
1974519221,6792021,47722 57
1975337191,6982131,48520 68
1976343231,8681881,68022 67
1977405321,9272421,68526 66
1978469261,9302511,67918 47
1979532361,9342211,71337 50
1980473301,9532241,729f 52

1 53
65 { 41

1 45I 50

1981463141,8582071,651
1982506532,3242572,067
1983586522,3883012,087
1984504482,2552482,007
1985498432,2402402,000f 29

1 35
116 J 45

1 44
1 32
* 34

1986492652,2482452,003
1987555652,2902742,016
1988677692,3482382,110
1989747552,4412852,156
1990680492,5232752,248
1991800642,4332902,14334
1992714722,6183122,30648
19937831112,6763512,32538

on/we/Rates
195519599.61,048.08.239.854.3
196019647.50.646.76.839.97.2 50.4
196519696.60.543.65.338.39.9 43.8
197019749.20.542.75.337.411.6 33.9
197519799.30.641.85.036.813.1 32.1
198019849.50.735.94.131.86.0 22.7
198519898.50.930.83.327.510.0 16.0

19858.50.731.63.428.2( 12.9
1 15.6

10.0 I 19.7
1 18.7I 13.1

19868.21.130.83.427.4
19877.40.930.53.127.4
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
19928.30.83053.62(5.918.3
.19938.91.230.34.026.314.2

Incl. births and deaths in East Jerusalem as of 1970 and in the
Golan as of 1982: marriages and divorces in East Jerusalem as
of 1973 and in the Golan as of 1987.
Excl. war casualties.
Incl. religion not known.

נ982ו. החל ובגולן בי970ו החל ירושלים במזרח ופסירות לידות כולל 1

ב1987. החל ובגולן ב973! החל ירושלים במורח 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 ומתגרשים, נישאים
מנורים ונפת מחוז

ודת
1992

וגירושין נישואין

ואזור נסה ,nno
,DivorcingDistrictמתגרשיםMarryingנישאים

sutKJistrict (S.D.)
and area o'inn

Grooms
כלות

Brides
nn
Grooms

ntrz
Birdes

בעלים
Husbands

נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים

Wives

D'oVnin onoon
Absolute
numbers

Rates1
נזוהלטים מספרים
Absolute
numbers

שיעורים'2
Rates1.2

הכל 32,61632,61618.717.96,9386,9383.8סך 3.9TOTAL

ירושלים nno4,4354,38023.122.07848024.0 4.2Jerusalem Distirct

הצפון nno6,1326.04522.421.97958383.0 3.0Northern District

צפת 55049721.119.176833.8נפת 3.7Zefat S.D.

כנות 50250719.719.979793.0נפת 3.2Kinneret S.D.

יוו11אל 2,1012,07721.521.02402542.6נפת 2.6Yizre'el S.D.

עכו 2,8002,79024.123.83743983.1נפת 3.1Akko S.D.

נולן 17917421.221.026242.5נפת 2.6Golan S.D.

ns'n nrm4,0354,09317.016.18859113.5 3.8Haifa Distirct

היפה 2,5622.57815.113.96826963.7נפת 4.1Haifa S.D.

וודרה 1,4731,51521.521.82032153.0נפת 3.0Hadera S.D.

tjion nno5,8956,09315.715.61,305/,4703.7 3.6Central District

ה^רון 1,5181,55517.617.53353323.6נסת 3.8Sharon S.D.

תקור, פתח 1,9872,12814.715.04765153.8נפת 3.6Petah Tiqwa S.D.

רמלה 88290419.120.01571643.8נפת 3.8Ramla SO.

וחונות 1,5081,50614.013.23373993.7נפת 3.4Rehovot S.D.

אביב תל 6,9597,10615.516.01,7971,8494.2מחוז 4.5TelAviv District

הדרום nno3,9343,84019.218.58318324.0 4.2Southern District

אשקלון 1,6761,63518.718.13713813.8נפת 4.0Ashqelon S.D.

vivj באר 2,2582,20519.518.84604514.2נסת 4.5Be'er Sheva S.D.

שוכורון יהודה, n1rn6485638771Judea, Samaria

עזה' andוחבל Gaza Areas3

hit 578496454225Notknown>א
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PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY DISTRICT AND SUBDISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION (cont.(

לפי ,D'umnni awn/'j
מגורים ונפת מחוז

(המשך) ודת
1992

ואזור נסה מחוז,
,DivorcingDistrictמתגרשיםMarryingנישאים

subdistrict (S.D.)
and area חתנים

Grooms
כלות

Brides
D'mn

Grooms
כלות

Brides
בעלים

Husbands
נשים

Wives
בעלים

Husbands
נשים

Wives

QHjVniij Dnoon1cniye/Ditrnio onoon2'שיעורים
AbsoluteRates1AbsoluteRates12
numbersnumbers

:Thereofמזה:
הכל סך  24,73624,73616.0יהודים 16.86,3226,3224.0 4.2JEWS TOTAL

ירושלים nnn3,2463,21821.3 22.16917004.6 4.8Jerusalem District

הצפון 2,3932,30215.5מחוז 16.55175483.7 3.7Northern District
צפת 49046519.6נסת 20.673783.9 3.8Zefat S.D.
כנות 34133117.0נפת 17.570713.5 3.9Kinneret S.D.

יזרעאל 79478414.8נפת 15.41811983.5 3.5Yizre'el S.D.
ענו 72168714.0נפת 15.41731833.8 3.8Akko S.D.
גולן 473510.4נפת 13.120184.5 4.4Golan S.D.

חיפה 2,8552,84313.5כוחה 14.87808093.7 4.1Haifa District
חיפה 2,2532,25813.3נפת 14.76176353.7 4.2Haifa S.D.
חדרה 60258514.2נפת 15.11631743.6 3.7Hadera S.D.

המרכז nnn5,1185,26814.5 14.71,2657,3653.8 3.7Central District
השרון 1,0231,03814.3נפת 14.63213163.8 4.1Sharon S.D.

ת7,וה פתח 1,8611,99114.6נפת 14.4470508. 3.9 3.7Petah Tiqwa S.D.
רמלה 72673418.3נפת 17.91371443.7 3.8RamlaS.D.

רחובות 1,5081,50513.2נפת 14.03373973.7 3.4RehovotS.D.

אביב תל 6,8807,02416.0מחוז 17.31,7801,8304.2 4.7TelAviv District
הדרום 3,4983,45218.3מחוז 18.97907974.3 4.3Southern District

אשקלון 1.6751,63518.4נפת 19.13713813.8 4.0Ashqelon S.D.
שבע באר 1,8231,81718.3נפת 18.74194164.3 4.5Be'er ShevaS.D.

שומרון יהודה, 28828812.3אזורי 11.761622.5 2.3Judea, Samaria and
עזה Gazaוחבל Areas

ידוע 458341438211Notלא known

הכל סך  6,5306,53032.3מוסלמים 31.85315312.9 2.9MOSLEMS TOTAL
ירושלים 1,1411,11127.2מחוז 28.8931022.6 2.6Jerusalem District
הצפון 2,7752,78233.3מחוז 32.42252372.6 25Northern District

יזרעאל נפת 1,1571,13931.9מזה: 31.657541.9 1.9Thereof: Yizre'el S.D.
עכו 1.4981,53234.8נפת 33.21611763.2 3.1Akko S.D.
חיפה 9431,01232.0מחוז 28.974722.9 2.8Haifa District
המרכז 75380133.4מחוו 30.140453.0 2.6Central District

אביב תל 586229.1מחו) 20.417198.6 5.5Tel Aviv District
הדרום 43438723.4מחוז 25.341353.9 4.2Southern District

שומרון יהודה, ,345252269Judeaאזורי Samaria and
עזה3 Gazaוחבל Areas3

ידוע 811231512Notלא known

1 Per 1 .000 males and females aged 15 and over. respectively.
2 Average rates for 19901992.
3 Registered in Israel  see introduction.,

בהתאמה. ומעלה, 15 בני ונקבות זכרים ל1.000 t
ל990ל1992. ממוצעים שעגרים 2

מבוא. ראה  בישראל שנרשמו 3
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PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE AND RELIGION

לפי ומתגרשים, נישאים
מגורים יישוב צורת

ודת
1992

ישוב צורת
Marrying0'itnumDivorcingנישאים

Type of locality
חתנים

Grooms
כלות

Brides
own

Grooms
כלות

Brides
בעלים

Husbands
נשים

Wives
בעלים

Husbands
נשים

Wives

o"o>n1n onoon
AbsoluteRates1AbsoluteRates1'2
numbersnumbers

הכל 1032,61632,61617.9 18.76,9386,9383.8 3.9TOTAL

הבל םך  עירוניים ,29"שובים 13029,53618.1 18.86,0866,3303.9 4. 1Urban localities  total

"טוב Sizeגודל of locality

200,000+7,8937,77318.0 20.01.9071,8274.2 5.0200.000+

4,0113,98322.1ירושלים 23.27117254.1 4.3Jerusalem

אניניפו 2,5572,50016.9תל 19.58037094.8 6.4Tel AvivYafo

1,3251,29012.6ר/יפה 14.53933933.8 4.3Haifa

100,000199,9996,1686,52015.6 15.91,4711,6193.9 3.9100,000199.999

50,00099,9992,6002,67917.0 17.35575893.8 3.750,00099.999

20,00049,9994,9575,11716.5 16.81,1321,2504.0 4.020,00049.999

10,00019,9993,1113.10021.6 21.95005283.7 3.610,00019.999

2,0009,9994,4014,34724.9 25.15195172.9 2.92,0009,999

הבל 0ך  בפריים 2,9082,58415.8"שובים 17.03983832.5 2.6Rural localities  total

1,2401,00417.7מושבים 20.61551262.4 2.7Moshavim

60557712.8קיבוצים 13.11281423.0 2.8Qibbuzim

אחרים נפר"ם 85380715.8"שונים 16.299992.0 1.9Other rural localities

ל"ש1ב'ם3 0חוץ 2101961616Livingגרים outside

localities3

ידוע 578496454225Notלא known
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PERSONS MARRYING AND DIVORCING,
BY TYPEOF LOCALITY OF
RESIDENCE AND RELIGION (cont.(

לפי ומתגרשים, נישאים
מגורים יישוב צורת

(המשך) ודת
1992

Marryinga'vnmnDivorcingנישאים
ישוב Typeצורת of locality

נשיםבעליםנשיםבעליםכלותD'mnכלותהתנים
GroomsBridesGroomsBirdesHusbandsWivesHusbandsWives

מוחלטים onoonov>n/K> unoon'■'onwo
AbsoluteRates1AbsoluteRates1■2
numbersnumbers

:Thereofמור.:
הכל סן  24,73624,73616.0יהודים 16.86,3226,3224.0 4.2JEWS TOTAL

הכל סך  עירוניים 22,05022,45116.2"שובים 17.05,5215,7664.1 4.4Urban localities  total
j/e/" Sizeגודל of locality

200,000+6,5196,44017.3 19.31,7711,6804.5 5.4200,000+
2,8592,87221.4 22.16206264.7 4.9Jerusalem

אביביפו 2,4782,42016.8תל 19.77886914.8 65Tel AvivYafo
1,1821,14812.2חיפה 14.23633633.7 4.3Haifa

100,000199,9996,1596,51815.7 16.01,4681,6183.9 4.0100,000199,999
50,00099,9992,1182,21215.8 16.05345694.0 4.050,00099,999
20,00049,9994,1634,26715.0 15.61,0731,1804.1 4.120,00049,999
10,00019.9991,8161,76717.5 18.54064374.3 4.210,00019,999
2,0009,9991,2751,24716.8 17.32692823.7 3.52,0009,999

הכל קל  כפריים 2,2287,94413.7"שובים 15.03633452.5 2.5Rural localities  total
1,23399217.6מושכים 20.61551242.4 2.8Moshavim
60557713.0קיבוצים 13.31281423.1 2.9Qibbuzim

אחרים כפר"ם 3903759.2"שובים 8.980792.0 1.7Other rural localities
ידוע 45834143S211Notלא known

הכל 0ך  6,5306,53032.3מוסלמים 31.85315312.9 2.9MOSLEMS TOTAL

הכל סך ■ עירוניים 5,7865,78432.2"שובים 31.54814822.9 2.9Urban localities  total
"שוב Sizeנודל of locality

200,000+1,2191,189265 28.01321443.4 3.3200,000 +
ירושלים 1,1041,06026.8מזה: 29.091992.7 2.7Thereof: Jerusalem

20,000199,9991,1321,17236.4 32.582893.3 3.120.000199,999
10,00019,9991,1091,13832.8 31.384832.7 2.710,00019,999
2,0009,9992,3262,28533.3 33.21831662.6 2.72,0009,999

הכל סך  כפריים 66362332.5"שובים 34.835372.7 3.1Rural localities  total
מחוץ גרים :2101961616Thereofמזה: living outside

localities3ליישובים3

ידוע 811231512Notלא known

1 Per 1.000 males and females aged 15 and over, respecitvely.
2 Average rates lor 19901992.
3 Incl. Bedouin tribes. For the quality ol data on population outside

localities  see Introduction to Chapter 2

כהתאמה. ומעלה, 15 בני ונקבות זכרים ל1,000 1

ל19921990. ממוצעים שעורים 2
 ליישובים שמחוץ האוכלוסייה של הנתונים איכות על בדוים. שב0י כולל 3

.2 לפרק מבוא ראה
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PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY
RELIGION, AGE AND SEX

Rates per 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

לפי לראשונה, נישאים
ומין גיל דת,

אחרת צוין p אם אלא רווקים/ות, ל1,000 שיעורים

Brides כלות

1992 1991 1990
1985
1989

1980
1984

1975
1979 1972

Grooms

1992 1991 1990 1985
1989

1980
1984

1975
1979 1972

גיל
Age

Jews
Absolute numbers

o'tirv
מוחל0ים ci'iooo

154923,747116,289108,001105,12621,37621,59522,15324,253111,466120,780108,87921,93222,20522,711
total הכל סן

Rales
154982.878.166.957.753.049.948.5114.5108.493.279.371.166.664.5

total הכל סך
Up to 19 5.26.24.32.82.83.03.154.956.340.826.821.119.619.2ע7
Up to 16 עד

17{1.20.50.30.10.10.112.3
48.4

4.7
30.7

2.4
17.4

0.9
14.3

0.4
12.6

0.7
11.4

187.85.53.32.72.93.495.873.148.536.334533.4
1919.414.810.611.412.612.5140.0106.976.559.557.857.0

2024134.4114.489.166.759.154.653.4227.7205.6184.0153.7133.8122.9115.4
2039.429.420.418.018.220.1180.2137.698.975.370.668.4
2183.259.439.235.430.530.8216.1180.5138.2118.5103.897.2
22133.2101.770.961.957.554.4230.2212.9179.6152.0144.4126.3
23170.6132.9102.790.882.278.9216.4220.1202.4184.1172.8169.8
24193.0155.9129.7113.2111.4107.1193.1210.0211.4214.0191.0171.0

2529268.3202.7171.2165.8152.6142.1137.3175.6140.1148.3177.9183.2170.2165.8
25205.6169.4152.5139.7129.5128.4166.61917204.5211.6196.6184.4
26207.7176.5166.9152.2142.7137.2148.7158.7194.4190.2182.5184.1
27203.5174.7174.9155.1150.2146.8134.2138.7171.3177.9163.9159.0
28195.1170.1174.6167.1147.3135.1116.9121.1155.0162.5145.1141.9
29188.9161.0169.5162.5151.6145.1105.6104.7131.5136.4125.9127.6

3034194.9177.8136.0140.3129.9123.9119.195.676.176.093.289.389.287.8
3539102.2120.196.583.577.471.968.257.152.941.946.840.940.740.3
404454.953.160.742.637.737.737.133.727.625.621.219.518.319.4
454934.126.222.620.316.917.720.819.016.013.710.412.69.28.9

Percent 01 total first marriages
15.0 15.0 15.4 17.6 24.0 28.0 28.1
2.8 2.7 2.7 2.6 1.7 1.2 1.1

לראשונה הנישאים כלל מחוך אחוז
2.7 2.6 2.3 2.1 3.0 3.6 3.1
5.1 5.0 4.8 4.2 3.9 2.5 3.2

O
n

Up to 19 עד
35+



PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY
RELIGION, AGE AND SEX (cont.)

Rates per 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

לפי לראשונה, נישאים
(חמשך) ומין גיל דת,

אחרת fix p אם אלא רווקים/ות. ל1,000 שיעורים 8
5
65

>

Brides ntrD

1992 1991 1990 1985
1989

1980
1984

1975
1979 1972

Grooms

1992 1991 1990 1985
1989

1980
1984

1975
1979 1972

גיל
Age

0Moslemsמוסלמי
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

15491,85115,18421,262!6,2945,9746,1206,0921,88615,53321,80626,9716,1236,3296,307
total הגל סך

Ratesשיעורים
154961.256.974.876.677.977.274.393.591.698.2102.9105.1104.9101.3

total הכל סך
Up to 19 16.5עד "12.715.812.611.311.010.788.083.393.190.289.693.290.3
Up to 16 ער

172.22.71.70.70.70.619.6
133.1

19.4
147.8

15.4
140.2

1.0
179.1

0.8
183.6

05
179.7

1824.526.020.922.620.419.0144.2166.6173.1166.4170.7165.7
1939.850.741.936.236.136.3145.2173.5184.9165.9187.5178.5

2024107.3/07.6127.1;22.0119.2117.8113.9132.0137.6157.7166.6197.1181.2172.6
2064.578.570.164.767.068.5150.2170.7189.8187.6175.3187.1
2194.7112.2101.792.7103.594.3151.5163.0179.4232.8173.4159.2
22107.4143.5133.3133.8136.2112.7129.7147.6167.1185.5221.2167.1
23140.4164.8162.0161.6144.4165.6127.1145.1145.9197.6165.7189.8
24143.8196.8196.1199.8189.1182.9103.1142.5127.6179.3180.6157.5

2529183.4188.4228.1241.7

i

257.4252.2239.891.882.488.6. 91.490.092.999.8
25
26

150.0
184.8

212.8
220.1

221.9
236.8231.8239.7216.4100.7

76.6
120.5
97.4

112.3
102.1112.2 >125.4156.2

27207.1239.8262.069.176.3' 84.4
28260.4258.6254.6294.6270.0271.790.066.570.869.8 >68.764.2
29265.6240.4270.066.457.6I 60.8

3034176.3273.1280.5217.6261.7265.4255.052.942.943.041.436.642.129.8
3539162.3316.0130.0129.9149.2148.8100.838.232.829.625.726.428.327.7
4044(44.7)71.2138.485.957.456.941.517.216.617.422.422.519.7
4549(49.5)46.379.668.896.881.795.3, 9.19.8(12.5)

Percent of total first marriages
51.7 51.8 50.4 50.7 56.1 59.7 62.5
1.3 1.2 1.1 0.9 2.4 1.3 1.0

לראשונה הנישאים כלל |1nD nn*
7.6 7.6 7.8 8.7 16.2 13.6 16.1
2.3 2.3 2.2 2.2 7.7 8.9 3.9

Up to 19 ער
35+

1 Based on an updated method of age computation  see introduction. מבוא. ראה  גיל של מעורכן חישוב בסיס על 1



PERSONS MARRYING, BY AGE,
PREVIOUS MARITAL STATUS
AND RELIGION

מצב גיל, לפי ,dwwj
ודת קודם משפחתי

גיל
Groomsnf>DBirdesחתנים

Ageהכלי סך
Total1

0'pm
Never
married

גרושים
Divorced

אל0נימ
Widowers

הכי1 סך
Total1

n1|71n
Never
married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

האוכלום 9219Total.הנל population

total הכל 32,61629,5782,48939632,61630,3811,835229סך

Up to 19 1,1411,13837,2347,20125/גל

Up to 16 ער

17
,{341

65

1,962

65

1,959
1831931812,3322,3237

1978778612,8752,85418

202411,48211,37295315,32815,0042859

201,2571,25162,9052,868331

211,7191,7088t3,3063,247514

222,3622,3392123,2963,231572

232,9432,909303,2543,17072

243.2013,165302.5672,488722

252912,51212,065404106,5306,02443727
253,1143,056522,0862,002783

263,0222,9456841,6631,5471012

272,6962,6117721,2041,097935

282,0031,8921032896794838

291,6771,5611042681584829

30344,3593,707597231,8521,36642826

35391,4649075062677847627013

40446612393643437418715320

45493198019533176549515

50+6575032426730432139119

ידוע 2120140373לא

Not known

חצי11י 26.225.736.159.522.922.631.751.1גיל

Median age
v*mn 27.726.438.358.024.123.333.749.1גיל

Average age
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גיל, לפי BYמצבנישאים, AGE,PERSONS MARRYING,

(המשך)3.5 ודת קודם PREVIOUSמשפחתי MARITAL STATUS
(cont.)AND RELIGION

Groomsחתנים

דרוזיםנוצריםD'lttOIDיהודים
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה נילי
Age and year:nor:nar

הכלי הכלאלמניםגרושים71n,'0סך הכלרווקים0ךהכלרווקיםסך רווקיםסך
Thereof:Thereof:Thereof:

JolaVNeverDivorcedWidowersTotalNeverTotalNeverTotalNever
marriedmarriedmarriedmarried

1992 total הכל 24,73622,1962,1022896,5306,113636609714660סן
Up to 19 ,5945922472471ער 447171
Up to 17 /17עד 16

> 128( 448

16/ 16
> 164
1291{.11

181292_16442424
194482924646

20247,9637,913383,1073,053115115297291
207006991505500334949
211,0431,037460660110106060
221,6681,661761960419195655
232,1202,1041273371833335754
242,4322,4121464463050507573

25299,8119,48628852,1512,047309305241227
252,4742,4383055153135355452
262,3122,268( 38

> 58
( 82

56053486846459
272,0842,020547345578776159
281,5791,49031729972723531
291,3621,2708025022838372726

30343,6293,073509175144321421407462
35391,31781146318104613230

I 5
404461321634726351498a
454926762175203814i 9f 14' 2
50+5303227920310315510

hit 1211166211לא

Not known

חציוני Medianגיל age
195226.925.738.155.1
196025.724.936.5581
197024.424.135.859.124!324.127527.322.722!5
197524524.234.961.523.623.427.127.022.822.6
198025.324.834561.223.723527.026.921.621.4
198325.825.334.760.623.623.427.126.922.7225
198426.025.535.359.923.823.627.427.222.722.4
198526.225.735.859.723.923.727.527.322.322.1
198626.425.936.460.924.123.927.627.423.623.4
198726525.937.060.924.224.027.427.223.623.3
198826.425.836.960.724.224.027.527.323.823,5
198926525.936.859.424.424.227.627.424.123.8
199026.526.037.357.424.624.427.627.524.424.1
199126.626.137.155.424.624.327.827524.023.7
199226.626.136.861.424524.328.027.924.924.6

ממוצע Averageגיל age
195230.027.339.051.6
196029.126.339.0565
197027.125.036.859.7424'528.628! 123.923^2
197526.424.937.758.925.024.228.127.823.623.1
198027.325.537.460.124.924.328.528.222.622.1
198327.626.036.958.925.024.128.127.423.622.9
198427.826.237.357.725.124.328.627.924.023.2
198528.026.437.757.325.224.428.927.923.623.1
198628.226.638.758.825.324.529.028.124.724.0
198728.226.638.658.525.324.728.427.824.723.8
198828.226.538.357.925.224.629.128.124.824.0
198928.326.738.457.925.424.729.128.125.224.3
199028.326.739.056.225.624.929.028.225.724.8
199128.326.838.855.225.724.929.428.625.324.6
199228.326.839.059.425.724.829.428.625.824.9
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גיל, לפי BYמצבנישאים, AGE,PERSONS MARRYING,

(המשך)3.5 ודת קודם PREVIOUSמשפחתי MARITAL STATUS
(cont.)AND RELIGION

Birdesכלות

דרוזיותנוצריותסוסלמיותיהודיות
JewsMoslemsChristiansDruze

ושברו ל ני
Age and year:nor.am:מזה

הכלי הכלאלמנותrmumרווקותסך הכלn1|71nסך הכלרווקותסך חוקותסך
Thereof:Thereof:Thereof:

Total1NeverDivorcedWidowsTotalNeverTotalNeverTotalNever
marriedmarriedmariredmarried

1992
TOTAL הכל 24,7361,593סך 22,7662066,5306,312636626714677
Up to 19 3,42211ער 3,4033,2723,260135135405403
Up to 16 53538844עד

174174141,3391,3392525181181
181,1513 1,146_1,0221.0183333126126
191,8018 1,790_90389573739896

202412,437187 12,21732,3522,267312310227210
202,00016 1,98075874473737471
212,588f 32 2,551

< 38 2,702) 51 2.796

58356672726358
222,747343441975754035
232,85931429749473230
242,24350 2,18826324143431816

25295,691375 5,254206515941361325244
251.81663 1,748221620241411311
261,44282 1,345217515834341210
271,05481 960411910819191210
2878275 69067568302799
2959774 51166658121164

30341,675395 1,224241421102322, 12W
3539697255 412116350109f 8f 4044336147 15817221810107
454915686 431516( 8

1 3' 2
50+290134 261161075

ידוע 323לא 29.23333
Not known

חציוני Medianגיל age
195221.930.3 21.043.0
196021.731.3 21.048.9
197021.633.7 21.453619.419^321521 '519.018.9
197521.731.2 21.553.719.319.321.121.018.718.6
198022.331.2 22.053.619.519.421.521.418.218.2
198322.731.4 22.453.519.719.622.022.018.718.6
198422.931.9 22.652.319.819.722.222.118.918.8
198523.032.3 22.753.719.819.822.422.418.618.5
198623.133.3 22.857.920.120.022.422.418.918.8
198723.332.8 22.955.820.220.122.522.418.818.7
198823.332.7 22.953.620.219.922.622519.119.0
198923533.0 23.151.120.019.922522519.219.1
199023532.7 23.252.820.120.022.622519.219.1
199123532.6 23.252.420.019.922.322.219.219.1
199223.632.6 23.351.920.019.922522.419519.3

ממוצע Averageגיל age
195225.132.2 22.843.3
196024.634.0 22.148.2
197023.636.3 21.851.220.420! 122'422^319.719.4
197523535.5 22.150.520.520.322.122.119.819.6
198024.133.5 22.851.620520.322.322.219.118.9
198324.033.8 23.151.020.820.820.623.119.919.6
198424534.0 23.449.720.920.723.223.119.819.6
198524.634.1 23.551.320.920.723.723.619.619.4
198624.835.1 23.754.321.120.823.623.320.019.8
198724.834.4 23.853.121.120.923.323.120.019.8
198824.834.4 23.751.721.020.823.823.620.220.1
198924.934.4 23.951.821.120.923.723.520.320.1
199025.034.4 23.950.421.221.023.623.420.7205
199125.034.4 23.950.321.221.023.823.620.620.3
199225.034.6 24.050.621.221.023.823.620.820.4

.nnnfrrt tvn V71* 1ד1וו1 1ל* Incl. marital status not known.
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ודת הכלה גיל החתן, גיל לפי נישאים,

1992

24 23 22

כלה גיל

21 20 19 18
17 עד

Upto 17

0ךהכל
Total

חתן גיל

24,7364701,1511,8012,0002,5882,7472,8592,243
594802091868218832

700631412241487322143
1,043551702462182051002110
1,6685315223132338429514740
2,12047105230295427413384108
2,43249100198225375446465324
2,4742779136199310391441372
2,3122552112153222322355359
2,084244376107173237282298
1,57918335066131149195193

1,362719325684113152171
3,629204068112159213327306
2,7272' 7121527387157

28.323.223.123.624.425.125.826.627.4
26.622.722.423.123.824.525.225.926.7

םמוסלמי

הכלי סך
19 עד
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3034
+35

ממוצע

חצי1ן

6,5301,3471,022903758583434314263סןהכ7י
19 47214711072653417153עד

20505141105947340221110
216061751151067254311614
22619173112937464392514
23733173136968779572929
24644137106887860514329
2555111297805954323227
2656010082717545463235
274738662765944303125
283173932393734. 371515

292502730392125*151523
30345143431475239434234
35+2802426111485

'25.723.623.824.324.525.0ממ1צע 25.726.026.5
24.523.223.523.924.124.425.025.626.2חציון

ידוע. לא גיל כולל י
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PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND
RELIGION

1992

Age of groom

|IW>

Median Average

Age of birde

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

25.023.6
19.219.0
19.819.6
20.420.2
21.221.2
21.921.9

22.522.6
23.223.2
23.723.8
24.424.3
24.924.8
25.525.3
27.026.6
36.334.2

1,8161,4421,0547825971,6751,479

3
33:3

~

9322

23434321

432015115141

1136324229161

274120462517294

314213733828403
2682221737241609
19416414795587015
163156127837111413
333367328298230661165
761071161311356661,265

28.229.230.231.231.934.447.3
27528.429.330531.233544.1

Moslems

216175119756614211121.220.0TOTAL'
223

{
19.418.8Up to 19

622r19.519.120
944319.719.121
10633

{{

19.819.322
221172720.219.623
15196720.619.924
19169347< 420.719.825
24201354821.120.426
18171010

{
421.020.227

26101541022.021.428
161798322.021.329
4141271724375i23.823.33034
8101313196410232.931.735+

27.528.329.030.633.338.254.2Average
27.127.528.329.131.633.954.0Median

1 Incl. age not known.

129 טבעית nvnn



COUPLES MARRYING, BY
MARITAL STATUS OF GROOM AND
BRIDE, AND COUPLES DIVORCING,
BY MARITAL STATUS BEFORE
LAST MARRIAGE (Jews(

מצב לפי נישאים, T\m1
ושל החתן של משפחתי
מתגרשים, וזוגות הכלה,
לפני משפחתי מצב לפי

(יהודים) האחרונים הנישואין
Marital status 1992 1991 1985

1989
1980
1984

1975
1979

1970
1974

1965
1969

1960
1964

TOTAL
Couples marrying נישאים זונות
24,736 24,349 118,574 122,102 130,014 130,622 98,406 76,511

D'TinNPercents
100.0100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0TOTAL

\Jever married groom with:

81.886.088.888.186.386.486.887.8never married bride
3.52.21.61.82.42.52.62.5divorced bride
0.70.40.30.40.20.10.10.1widowed bride

Divorced groom with:

3.83.33.24.05.15.44.94.6never married bride
3.82.92.12.33.43.63.93.6divorced bride
1.21.00.70.60.50.40.30.3widowed bride

Widowed groom with:

0.80.60.50.40.40.40.30.3^^^^^ married bride
1.61.30.90.80.70.50.40.4divorced bride
2.82.31.91.61.00.70.50.4widowed bride

הכל 1o

הכל סך

עם: רווק

רווקה

גרושה

אלמנה

עם: גרוש

רווקה

גרושה

אלמנה

עם: אלמן

רווקה

גרושה

אלמנה

71mro'enanndivorcingCouples
הכל 010,26210,81312,13916,84121,31723,7575,6516,322TOTALך

oPercentsאחוזי

הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100.0100.0100סך

מ: Neverרווק married man from:
67.570.173.378.180.981.481.881.7nevermarriedרווקה woman
5.14.54.13.33.13.63.23.2divorcedגרושה woman
1.71.10.80.60.40.30.20.3widowedאלמנה woman

מי: Divorcedגרוש man from:

5.65.75.25.56.16.26.56.4nevermarriedרווקה woman
7.67.76.75.75.45.56.05.9divorcedגרושה woman
3.12.22.21.61.00.80.50.7widowedאלמנה woman
מ: Widowedאלמן man from:

1.91.51.30.60.40.40.40.4nevermarriedרווקה woman
2.93.12.41.81.20.90.70.8divorcedגרושה woman
4.64.14.02.81.50.90.60.7widowedאלמנה woman
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COUPLES MARRIED IN ISRAEL
AND DIVORCED, BY YEAR OF
MARRIAGE AND DURATION OF
MARRIAGE1 (Jews(

בישראל ikwoui nnu
נישואין שנת לפי והתגרשו,

נישואין1 תקופת ואורך
(יהודים)

שנות
נישואין'

נשואין mmYear 01 marriage

Years of
married life1

1964
1967

1968
1971

1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981

1982
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992

Total
24,736 48,408 48,264 46,924 47,325 48,553 49,610 50,265

Thereof: Divorced up to 1992
61 1,052 2,337 3,270 4,005 4,825 5,393 6,121

Cumulative percents
)0.2) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

הכל סך
51,166 57,151 52,492 93,084 72,106

1992 id התגרשו מהם:
6,410 7,483 7,013 12,944 10,511
a'uoya D'rinx

0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
1 5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.6 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5
)2.2) 2.9 2.9 2.6 2.7 2.7 2.9 2.5 2.6 2.4 2.4 2.7

4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 4.1 3.9 3.7 3.4 3.4 3.8
)4.8) 5.4 5.1 5.1 5.1 5.2 5.0 4.7 4.2 4.1 4.7

6.4 6.1 6.2 6.1 6.3 6.0 5.7 5.0 4.9 5.5
)7.0) 7.1 7.1 6.9 7.2 6.9 6.6 5.8 5.5 6.0

8.0 8.0 7.7 8.0 7.6 7.4 6.6 6.1 6.6
)8.5) 8.9 8.5 8.6 8.3 8.1 7.3 6.7 7.1

9.6 9.3 9.4 8.9 8.7 7.9 7.3 7.5
)9.9) 10.0 10.1 9.5 9.4 8.6 7.9 8.0

10.6 10.7 10.2 9.9 9.1 8.5 8.4
)10.9) 11.3 10.7 10.4 9.6 9.0 8.9

11.9 11.2 10.9 10.1 9.5 9.3
)12.2) 11.8 11.4 10.6 9.9 9.7

12.3 11.9 11.1 10.4 10.1
)125) 12.4 11.6 10.9 10.5

12.9 12.1 11.3 10.9
)13.1) 12.6 11.8 11.3

13.1 12.2 11.7
.. 13.7

14.6

TOTAL>Ji1 JO

TOTAL הכל סן
0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2024
25+

Both spouses Israel born
TOTAL הכל 016,519211,90621,89222,38024,15525,55327,22428,08329,81117,278ך 35,663 32,746

1992 עד התגרשו Divorcedמהם: up to 1992Thereof: total הכל 1,8872,2912,7902,5582,7172,5502,4842,2221,92035סן 678 1,469
מצטברים Cumulativeאחוזים percents

00.20.10.20.10.20.20.20.20.2(0.2) 0.2 0.2
11.00.91.00.91.11.11.21.21.21.3 1.3
21.91.92.02.02.32.32.32.32.5(1.9) 2.7
32.82.73.03.13.43.43.43.43.83.9
43.73.64.04.24.44.64.54.55.0(4.5)
54.74.64.95.15.45.55.55.66.0
65.55.45.85.96.36.26.56.5(6.4)
76.36.26.56.67.06.97.37.5
87.16.97.27.27.67.78.1(7.9)
97.87.77.97.88.28.48.8
108.78.48.68.39.29.1(9.1)
119.39.09.29.09.79.7
1210.09.69.89.710.2(10.0)
1310.710.110.310.110.9
1411.410.611.010.6(11.2)
1512.011.211.411.1
1612.511.812.0(11.4)
1713.012.212.5
1813.713.0(12.7)
1914.213.6
20+15.8(13.9)

1 Duration of marired life is calculated as the difefrence between
year of marriage and year of divorce.

2 Married in 1 970 1 97 1 only.

הנישואין ש!ת בין ההפרש 7יפי חושב הנישואין nD1,7n T11K

הגירושין. לשנת
כלבד. 1971 1970 בשנים (ישאו 2
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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

196019651970197519801985
196419691974197919841989199019911992

הכל 10,26210,81312,19316,84121,31723,7595,6405,6516,322TOTALסך

Percentsאחוזים
הכל )o100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
נישואין Durationתקופת of marriage
משנה 10,17.09.36.85.13.83.64.03.5Lessפחות than 1 year
אחת 10.69.910,910.27.97.27.37.55.91שנח year

2317.118.820.219.415.713.812.813.313.523
4512.312.512.714.613.211.510.610.010.145
6915.716.115.918.320.117.417.516.816.669

f 1014
/ 1519

14.815.014.61014 24.823.218.719.825.329513.713.913.31519
20+9.512.412.311.812.816.819.719522.420+

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים Numberמספר of children

056.254.352.344.838.135.633.934.635.90
124.925.425.327.428.026.928.228.729.91

213.113.214.018.223.125.325.823.42352

3+5.87.18.59.510.912.212.013.310.73+
0.70.80.81.01.11.21.21.21.1Averageממוצע

Ageגיל
Husbandב"ל

הגירושין נעת: ממוצע 40.039.938.637.537.438.639.439540.0Averageגיל age at: Divorce
31.631.330.028.727.827.427.627.827.1Marriageהנישואין

הגיר/שי/ נעת: הציוני 37.436.935.233.934.435.937.837.938.4Medianגיל age at: Divorce
>28.127.726.125.224.925.225.3הנישואץ 25.625.6*Marriage

Wifeאישה
הגירושין בעת: ממוצע 35.134.834.333.533.534.935.835.936.4Averageגיל age at: Divorce
26.726.425.724.724.023.724.024.223.6Marriageהנישואין

הגירושין נעת: חציוני 32.432.230.530.131.233.434534.734.9Medianגיל age at: Divorce
23.322.922.522.221.621.822.122.322.3Marriageהנישואין

ממוצע גיל 5.05.04.34.03.83.73.63.63.6Averageהקרש age difference
urn בני betweenבין spouses
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PERSONS DIVORCING, BY AGE,
SEX AND RELIGION

ודת מין גיל, לפי ,D'en;mr<

Age

1992

נשים
Wives

בעלים
Husbands

Wives

1992 1991 1983 1972 1961

Husbands בעלים

1992 1991 1983 1972 1961
גיל

15+ Total2
1549
Upto 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

5054
55+3

15+ Total2
1549
Upot 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

5054
55+3

15+ Total2
1549
Upto 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

5054
55+3

מוחלטים dhdod
Absolute numbers Rates1 1DHIV'U

Total population
6,938
6,177
161
966

1,339
1,171
1,025
914
601
294
387

6,938
5,720

14

411
1,087
1,304
1,152
1,033
719
460
680

1,096
991
882
589
283
364

531
494
85
163
115
65
28
28
10
11

22

"ההאוכלוסבל

5.25.28.28.08.44.94.87.77.78.1
4.312.022.913.09.48.718.214.914.1

8.18.616.413.413.58.38.212.711.812.0
8.67.210.010.210.66.56.29.49.410.0
5.56.08.78.79.44.34.27.27.18.0
4.44.87.07.27.63.83.56.47.06.9
4.13.66.66.97.03.23.14.76.26.6
2.92.64.86.06.72.9253.75.160
2.92.33.34.75.52.62.22.23.23.8

Thereof: Jews
6,322 6,322
5,599 5,153

65
775

1,201

7
257
932

1,180
1,084
1 ,005
688
445
647

Moslems
531
485
6

129
135
105
60

.הודיםמזה:

5.45.68.58.79.35.15.18.08.49.0
(5.3)(13.1)11.310.415.916.414.0

9.38914.912.913.29.08.713.513.214.4
9.17.710.711.312.37.06.810.210.711.7
5.86.69.29.610.74.54.67.78.19.1
4.65.37.68.18.53.93.87.07.87.8
4.33.87.27.57.83.43.35.16.77.1
3.12.65.36.77.53.02.54.05.66.8
3.02.43.55.26.32.62.22.23.54.2

21
29
13

32

4.7
15.0
7.6
4.9
3.5
1.9
2.9
2.1
1.3

מוסלמים

5.3
13.1
9.4
5.5
3.0
2.6
2.9
2.1
3.1

6.4 3.0
22.1 5.5
10.6 4.2
5.9 2.7
4.0 2.1
2.3 2.3
3.0 2.4
2.4 2.6
2.4 (3.0)

(3.2)
4.3
2.5
2.7

1.8

(2.0)

5.3 5.7 6.9 3.4
(13.6) 34.6 25.0 (2.8)
14.3 14.5 20.6
6.2 7.2 7.5
4.9 5.7
3.6 2.1

6.3
4.0

5.8 3.2
3.6 2.1

1.8
2.6
1.5

3.1
2.8
2.1

3.8
1.4

2.5
3.3

(2.3)
5.4
3.3

1.9

2.2 (2.3)

הכל2 סן  15+

1549
19 עד

2024
2529
3034
3539
4044
4549

5054
+355

הכלי סן  +15
1549

19 ער
2024
2529
3034
3539
4044
4549

5054
+355

הכל* 0ך  +15

1549
19 עד
2024
2529
3034/ 3539

1 4044
4549
5054
+355

1 Per 1 ,000 married men and women, respectively.
2 Incl. age not known.
3 Due to problems in updating figures on mairtal status of pop

ulalion aged 55 and above (see table 2.28), rales ofr those
divorcing at these ages are not available.

בהתאמה. ונשואות, נשואים ל1.000
ידוע. לא גיל כולל

ומעלה 55 בני אוכלוסיית של מצבמשפחתי על הנתונים בעדכון בעיות בגלל
בגילים המתגרשים לגבי השיעורים את לחשב ניתן לא ,(2.28 לוח (דאה

אלה.
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אזור, נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת

1תמותה ילזדה

n■שיעורשיעורשיעורiijmuפטירות mi'1!Ilil'Wשיעור
הי פריוןילודה(מספריםתמותתתסותהפרוןילודהתינוקותפטירותלידות

jinnLiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקות'גולמיכלליגולמי
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneralנפה,

birthfertilitydeathmortalitybirthsbirthfertility
סוהל0ים todddraterateraterate1(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

האוכלוסייה populationTotalנל
19921993

הכל2 110,06233,3271,03821.586.46.59.5112,33021.385.4סך
o'tmv 17,2773,18716828.4118.65.29.217,78028.5118.9מחוז
חצפון nno22,4244,35026525.9104.45.012.522,88725.7102.8
צפת 1,8814192123.596.95.210.01,85823.0945נפת
מרת 1,9945502524.7102.34.71221,82922.792.5גפת
יזרעאל 7,8811,6868825.7103.45.512.18,04625.4101.2נסת
עכו 9.9681,76912226.8107.94.813.410,46827.3109.1נסת
גולן 69896925.294.73.512.368624.089.0נסת
na>n 11,9575,72413117.470.78.410.512,29017.670.7מחוז
חיפה 6,7344,4555614.257.99.48.76,83014.357.9נפת
חדרה 5,2231,2697524.898.76.013.05,46024.797.7נפת
המרכז 19,7376,35114918.069.65.87.719,90017.767.7מחוז
השרון 4,9891,5324619879.68.85,06519.678.4נסת

תקוה סתת 6,6672,1833617.164.65.67.16,59616.562.1נסת

רמלה 3,0647853222.490.85.78.73,13521.586.7נפת
רחובות 3515.959.95.96.75,10415.858.8(5,0171,85נפת
אביב תל tma19,32410,20613117.068.79.07.018,98416.666.9
הדרום 16,1443,35416925.5105.05.310.517,04825.3103.8מחוז

אשקלון 5,6761,5244921.588.75.89.26,09121.487.7נסת
שבע באר 10,4681,83012028.3116.64.911.110,95728.2115.6נפת

שומרון יהודה, 3,1871462132.0126.71.57.43,44131.0121.9אזורי
עזה3 וחבל

DNonJewsלאיהודי
הכל2 33,09134.0135.8"431,5863,33245233.8136.23.614.6סך
ירושלים 5,4306517034.2138.94.113.05,78435.3143.1מחה
הצפון 13,9801,52819732.3128.83.514.714,52732.5128.6מחה

יזרעאל נפת 5,1395586833.2131.43.614.05,23632.7128.7מזה:
עכו 7,51181610932.2129.03.514.87,97733.1131.7נפת

חיפה 4,4214987130.4117.33.414.94,55830.1115.5מחוז
חדרה נפת 3,2943005534.0133.83.114.93,45434.4134.7מזה:

המרכז 3,0102832933.0129.43.110.53,11032.7127.9מחוז
אביב תל 38990418.465.84.341517.459.9מחוז
הדרום 4,3452747951.8250.63.318.24,68951.4242.6מחוז

מזה:
שבע באר 4,3112647954.1265.93.118.34,63954.4262.9נפת

.1992 ו 990 לשנים ממוצעים שעורים 1

ידוע. לא כולל 2
יהודיים. ביישובים ישראלים 3

עזה. וחבל שומרון יהודה, באזורי לידות של קטן מספר כולל 4
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BIRTHS AND DEATHS
LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT, AREA, POPULATION GROUP AND RELIGION

חישיעודשיעודtni'vשיע1רפטירות )vv\1לידות
חי ,Districtפדיוןילודה(מספריםתס1תתתמותהפדיוןילודהתינוקותnrvooלידות
LiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקות'גולמיכלליגולמיsubdistrict (S.D.(
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneraland area

birthfertilitydeathmotralitybirthsbirthfertility
מוחלטים dhdodraterateraterate1(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

Jews
19921993

78,44229,99558618.775.47.27.679,22418.573.9TOTAL2
11,8372,5369826.3111.15.67.611,99326.1109.9Jerusalem District
8,4302,8226819.479.26.58.98,36018.976.2Northern District
1.6644011923.095.35.58.61,64022.693.6Zefat S.D.
1.3133161522.091.15.310.51,15719.679.8Kinneret S.D.
2,7401,1282018.073.77.48.52,81017.972.4Yizre'el S.D.
2,4489531317.771.76.98.92,49117.570.4Akko S.D.
26524122.583.02.0262'21.377.6Golan S.D.

7.5355,2266014.057.39.78.07,72714.157.5Haifa District
5,6064,2574013.254.310.07.65,72213.454.9Haifa S.D.
1,9299692016.968.18.59.52,00516.766.3Hadera S.D.
16,7256,06812016.764.36.17.316,78916.362.3Central Distirct
3,3961,3603217.069.26.88.43,40116.767.3Sharon S.D.
5,9932,1483216.161.05.87.15,89315.658.4Petah Tiqwa S.D.
2,3447152219.879.76.07.52,41519.176.2RamlaS.D.
4,9921,8453415.959.95.96.75,08015.858.8Rehovot S.D.
18,92910,11612717.068.89.16.918,56516.667.1TelAviv District
ft, 7963,0809021.486.55.67.712,35721.2S5.3Southern District
5,6411,5144921.789.85.88.76,04021.689.1Ashqelon S.D.
6,1551,5664121.283.65.46.26,31720.881.9Be'er Sheva S.D.
3,1761452132.0127.11.57.53,43331.1122.5Judea, Samaria and

Gaza Areas3

:Thereofמזה: Moslems
*26,4272,39937437.0152.83.414.8*27.70537.5154.1TOTAL*
5,2425326836.6150.73.713.35,59637.8154.9Jerusalem District
10,15096313634.6139.13.315.110,53234.7138.7Notrhern District
4,4294226235.3141.83.414.84,53234.9139.0Thereof: Yizre'el S.D.
5,2765077034.1137.13.315.35,55534.8139.0Akko S.D.
3,6333465933.4132.03.215.33,79334.0134.0Haifa District
3,2792985534.1134.53.115.13,44534.7136.5Thereof: Hadera S.D.
2,8992582934.9139.33.110.72,97034.6138.5Central District
24243329.0129.45.124528.6128.1Tel Aviv District

4,2672557955.7282.93.318.54,56756.6285.2Southern District
Thereof:

4,249255793.318.54,556Be'er Sheva S.D.

1 Average rates for the years 19901992.
2 Incl. not known.
3 Israelis in Jewish localities.
4 Incl. a small number of births in Judea, Samaira and Gaza areas.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת מנורים,

nn'00שיעורiiii'vyחישיעורשיעור שיעורשיעורלידות
ווי פריוןילודה(מספריםתמותתתמותהפחוןילודהתינוקותjin'DDלידות

כלליגולמימווול0ים)תינוקות1גולמיפלליגולמיLiveDeathsInfantצורת
bitrhsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneral"שוב

bitrhfertilitydeathmotralitybirthsbirthfetrility
rate סוחלסיס raterateraterate1(absoluterateמספרים

Absolute numbersnumbers)

האוכלוסייה populationTotalבל
19921993

הגל 110,06233,3271,03821.586.46.59.5112,33021.385.4סך
עירוניים 97,50230,84889921.285.06.79.499,35421.083.9.שובים

הכל 0ך 

"שוג V111

200,000+24,80510,01722321.589.28.79.024,94021.488.4
15,8932,95015528.9121.15.49.416,21228.9121.0ירושלים

אניבייפו 5,6114,2974715.864.312.18.55,51015.462.1תל
3,3012,7702113.255.31118.13,21813.054.1חיפה

100,000199,99920,2098,03313018.071.97.26.619,87217.469.4
50,00099,9998,2272,6746318.672.76.18.98,67518.873.1
20,00049,99915,7975,76814018.372.06.79.116,01218.070.4
10,00019,99911,7112,22613526.1105.55.010.912,27426.1104.6
2,0009,99916,7532,13020829.3116.83.712.717,57429.3116.0
ג.ס7"ם 12,5502,46313324.299.14.710.512,97624.197.9.שובים

הכל קן 
3,0428822217.873.45.26.53,15018.274.2מושבים
2,0977171616.364.05.64.71,93815.259.7קיבוצים

כפריים 4,7947034427.9110.94.110.45,09927.4107.7"שובים
אחרים

מחוץ 2,627175542,789גרים
(כולל ליישובים
ברוים)3 שב0י

DNonJewsלא"הוד
הכל2 031,5863,33245233.8136.23.614.433,09134.0135.8ן
עירוניים 27,5793,02537832.6129.73.613.728,83932.7129.1"שובים

הכל סך 

"שוב גודל
200,000+6.1248297332.0127.64.312.56,47332.6129.3

מזה:
5,2606396634.3139.24.212.95,60435.4143.4ירושלים

20,000199,9994,7985955730.1116.43.712.24,92329.3111.1
10,00019,9995,0654687634.0136.53.114.85,40334.8139.0
2,0009,99911,5921,13317233.5134.63.314.812,04033.5133.6

בפריים 4,0073007245.4205.83.418.44,25246.5209.9"שובים
הכל סל ■

מ!ה:
מחוץ 2,330161512,433גרים

(כולל ליישובים
בדויים)3 שבסי

19921990 לשנים ממוצעים שעורים ו

ידוע. לא "שוב כולל 2
.2 לסרק מבוא ראה  ליישובים שמחוץ האוכלוסייה של הנתונים איכות על 3
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LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

n■שיעורשיעורשיעור nrtrשיעורשיעור
חי nn'VnrvoD0ריוןילודה(000\'0תמותתתנו1תהפריוןילודה
LiveDeathsInfantכללינ1ל0ימווולסים)תינוקות'גולמיכלליגולמיType of
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGenerallocality

bitrhfertilitydeathmortality'birthsbirthfertility
10חל0ים oidodraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

הודים .Jews
19921993

78,44229,99558618.775.47.27.579,22418.S73.9TOTAL*

69,89327,82352118.674.87.47.770,50218.473.4Urban localities
 total

Size of locality
18,6669,18815019.481.19.57.918,46119.179.5200,000+
10,6232,3118926.8113.75.87.710,60526.3111.7Jerusalem
5,2754,2314515.563.212.48.65,16515.161.1Tel AvivYafo
2,7682,6461612.252.011.77.62,69112.151.2Haifa

20,0938,00612918.172.37.26.619,73017569.9100,000199,999
6,4842,4224516.966.06.37.76,89817.367.050,00099,999
12,8505,45210216.665.47.08.513,00116.464.020,00049,999
6,6431,7585922.289.95.97.96,87121.977.610,00019,999
5,1579973622.789.94.47.85,53422.990.22,0009,999
8,6492.1636119.879.75.06.68,72219.577.7Rural localities

 total
3.0188782217.873.55.26.63,11318.174.1Mosriavim
2,0597151616.364.25.64.91,89815.259.9Qibbuzim
3.1755702325.4100.34.67.93,35624.395.1Other rural

localities
297143355Living outside

localities (incl.
Bedouin Tribes)3

. nm'ntoioThereof: Moslems
26,4272,39937437.0152.83.414.827,70537.5154.1TOTAL2

22,5642,11729935.6144.63.314.023,61336.0145.5Urban localities
 total

Size of locality
5,5516006835.9148.23.913.05,88736.9151.5200,000+

Thereof:
5,0765216436.7151.23.813.25,41837.9155.3Jerusalem
4,0044104835.2142.13.612.84,037345139.020,000199,999
4,3253636235.3142.63.014.64,66036.6147.310,00019,999
8,68474412535.8144.83.115.19,02935.8143.92,0009,999
3,8632807148.2226.43.518.94,09249.8234.2Rural localities

 total
Thereof:

2,320161512.419Living outside
localities (incl.
Bedouin Tribes)3

1 Average rates forthe years 19901992.
2 Incl. locality not known.
3 For the quality of data of population outside localities  see introduction 10Chapter :
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BIRTHS
GROSS AND NET REPRODUC
TION RATES1 BY POPULATION
GROUP AND RELIGION

גולמיים תחלופה שיעורי
קבוצת לפי ונקיים1,

ודת אוכלוסייה

לידות

גולמי nsr>nn iij/'tu
Gross reproduction rate

נקי nstrnn iiu'iu
Net reproduction rate

הכל סך
Total

יהודים
Jews

NonJewsלאיהודים

הכל 0ך
Total

יהודים
Jews

NonJewsלאיהודים

הכל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chris
tians

דרוזים
ואחרים

Druze and
others

הכל סך
Total

מוסלמים'
Moslems2

נוצףם*
Chris
tians2

דרוזיס
ואחרים'

Druze and
others2

192619271.871.42

192819301.621.33
193119341.361.10

193519391.201.06
194019441.341.18

194519461.70158
19491.66153

195019541.881.76
195519591.891.733.98 3.522.243.471.64

196019641.871.644.49 3.862.273.77158
196519691.841.634.47 3.832.063.54158
197019741.841.594.11 3.611.773.521563.36
197519791.681.453.52 3.131.523.351.641.422.96

19751.791553.76 3.311.623.321.771513.113541.533.13
19761.791553.75 3.331.613.521.731.523.143.541.523.32
19771.681.453.54 3.161.523.461.631.422.983.341.443.27
19781.591.373.33 2.981.443.331.541.34'2.823.161.373.21
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 2.411.132.661.481.332.322581.092.56

19831.521.372.55 2.301.102561.481.332.21

319831.561.422.62 2.361.192531.521.382.272.521.152.44
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

19861501.372.25 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
19891.471.322.27 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 2.011.011.861.401.261.962.200.991.82
19931.421.272.27 2.000.981.82

1 Data for two year and more periods are arithmetical means.
2 Rates computed according to the life table for total NonJews

for the same year.
3 Rates are based on the population of the 1983 Census  see

introduction.

אריתמטיים. ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים ו
שנה. לאותה הלאיהודים הכל סך של תמותה לוח לפי חושבו השיעורים 2

מבוא. ראה  983י המפקד אוכלוםיית על מבוססים השיעורים 3
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FERTILITY RATES, BY AGE,
RELIGION AND CONTINENT
OF BIRTH1
Specific rates, unlessotherwise stated

גיל, לפי פריון, שיעורי
לידה1 ויבשת דת

אחרת צוין כן אם אלא סגוליים. שיעורים

האשת 1955גיל
1959

1960
1964

1965
1969

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
19891990199119921993Woman's age

האונלוס"ר populationTotalגל
פריון 117.6111.4109.2115.3112.5102.695.886.7שיעור 90.986.485.4GENERAL

FERTILITYגללי
RATE

19 62.146.637.340.340531.322.020.2עד 19.819.819.0Up to 19
2024233.2229.5208.62035194.8174.7153.6135.0 141.6130.6128.12024
2529223.4230.3239.0226.9204.9194.3201.7192.3 200.9192.4191.82529
3034152.3154.0168.1170.4150.3137.5144.8141.5 147.7148.1147.83034
353985.377.584.991.880.871.873.7725 75.775.377.43539
404423.826.323.324.319.615.817.017.6 16.118.118.24044
45496.75.95.63.72.41.41.41.9 1.41.82.04549
כולל 3.933.853.833.803.473.133.072.91פריון 3.022.932.92TOTAL

FERTILITY

הגל.הודים Jewstotalסן
פריון 105.396.694.599.598.792.386.375.4שיעור 79.675.473.9GENERAL

>YnFERTILITY
RATE

19 53.938.831.329.331.222.814.011.4עד 10511.010.4Up to 19
2024216.7209.1192.2184.5175.0156.3132.3108.4 116.0104.010052024
2529206.4210.0217.1205.71875181.5191.5178.9 188.0180.4178.22529
3034136.7133.9144.6146.3129.0127.0137.6133.4 138.7140.7141.13034
353974.263.367.573.362.860.868.567.6 70.671.172.83539
404419.819.316.016.012.610.513.515.5 14.016.21654044
45494.53.73.31.71.00.60.91.5 1.01.51.74549
כולל 3.563.393.363.283.002.802.792.58פריון 2.692.622.61TOTAL

FERTILITY

האטהיבשת Woman's{.דת continent of birth
Israelישראל

0ללי פחון 92.392.883.095.1106.8103.095.985.5שיעור 89.485.383.6General
fertility rate

19 19.916.214.823.725.718.411.68.3עד 9.08.27.6Up to 19
2024149.1156.1152.2162.8167.3151.4129.4105.4 114.3100.396.62024
2529180.4188.6194.0194.6187.21835193.2188.0 193.7189.9186.52529
3034119.6113.0130.3139.2127.9132.9140.4145.1 145.4151.7152.43034
353970.353.258.175.162.465.574.872.4 73.777.980.83539
404417.114.313.814.411.210.914.119.6 15.718.919.24044
45492.35.12.30.71.00.60.70.7 0.70.71.34549

כולל //'102.792.732.833.052.912.822.822.70 2.762.742.72Total fertility

AsiaAfricaופריקהאסיה
כללי פריון 173.1151.8137.6124.7101.681.570.661.9שיעור 62.164.760.0General

fertility rate
19 89.369.561.049.647.644.438.855.2ער 24.858.647.7Up to 19
2024289.9260.0234.4223.5202,1183.4163.4145.0 148.3158.7159.62024
2529276.8254.0245.8222.6197.4184.0197.0201.2 202.1214.2207.12529
3034216.7196.9183.5166.1140.3129.7141.0149.6 145.61665163.73034
3539140.9120.5102.891.374.064.071.982.0 78.988.483.43539
404450.246.333.225.717.512.215.117.7 16.420.419.34044
454915.811.98.74.41.90.81.22.6 1.43.13.04549

כולל 5.404.794.353.923.403.0S3.143.27פריון 3.0S3.5S3.42Total fertility
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FERTILITY RATES, BY AGE,
RELIGION AND CONTINENT
OF BIRTH1 (cont.)
Specific rates, unless otherwise stated

גיל, לפי ,|1nD niy'iy
י(המשך) לידה ויבשת דת

אחרת צוין כן אם אלא סגוליים, שיעורים
האשה 1955גיל

1959
1960
1964

1965
1969

1970
1974

1975
1979

1980
1984

1985
19891990199119921993Woman's age

Jews(.cont))(המשר.הו1י0
EuropeAmerica

בלל> /ins 60.746.652.571.477.275.968.352.7שיעור 52.4 58.753.7General
fertility rate

19 43.419.633.332.758.353.634.023.0עד 27.6 24.024.0Up to 19
2024168.1183.6172.0179.6166.3159.9135.6112.1 115.1 117.8109.52024
2529153.1156.9180.8191.3174.9168.9175.7131.1 129.4 150.6136.72529
303489.578.492.3111.6111.11115122.495.6 86.3 107.998.63034
353942.630.633.144.842.750.752.942.6 42.6 51.847.63539
40448.46.65.56.66.86.910.79.1 9.2 10.09.54044
45490.80.40.50.30.20.40.70.5 0.6 0.41.04549

כולל ifns2.532.382.592.832.802.762.662.07 2.05 2.312.13Total fertility

Moslemsיםמוסלמ
פריון 250.1277.9283.8257.1221.4173.3151.61S2.8שיעור 154.1 154.0154.2GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 119.6118.9113.8118.591.867553.957.3עד 57.2 56.856.0Up to 19
2024375.8388.6383.9379.3334.0270.4236.9243.2 2475 242.1246.02024
2529392.0440.7431.3409.9368.1292.3260.5256.4 258.0 260.7262.32529
3034359.5389.1406.9359.2320.5244.9204.8205.2 204.1 211.8201.83034
3539237.9304.2297.8269.2225.8162.8130.4122.1 122.3 123.6125.63539
4044107.8147.2154.9121.790.060.747.441.7 45.6 40.440.64044
454941.158.155.837.120.68.85.84.2 6.0 5.34.64549
כולל S44.704.65.8.179.239.228.477.255פריון 4.70 4.704.68TOTAL

FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון 143.8150.5133.0117.696.577.680.766.6שיעור 72.4 82.464.6GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 58.746.545.540.030.320.318.014.3עד 17.7 18.213.7Up to 19
2024227.9241.9224.7204.91895151.7154.4133.9 141.6 1595123.22024
2529255.9273.52555219.7188.1157.7168.1138.3 156.1 179.6140.82529
3034221.1210.4191.6160.5130.997.8104.487.3 89.0 104.483.33034
3539112.9121.1100.282.069.044.545.333.7 41.3 45.636.33539
404429.838.929.621.615.89.47.68.3 6.8 5.87.24044
45495.54.54.41.71.3(0.4)0.6(2.6) (0.7) (0.7)1.54549
כולל 4.564.684.263.653.122.412.492.09פריון 2.26 2.572.03TOTAL

FERTILITY

ואחרים Druzeדרוזים and others
פריון 225.1233.8219.4214.0204.7168.5134.7124.2שיעור 120.1 129.5122.2GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 97.186.767.965.663.759.138.031.7עד 32.1 32.528.2Up to 19
2024372.1360.1327.7335.1314.7271.7224.1204.3 193.8 209.0202.42024
2529346.6375.3377.7371.5371.0289.2236.3214.2 219.2 226.6226.22529
3034327.6323.2333.0335.0311.0231.5186.4190.0 173.8 190.3168.2. 3034
3539208.3231.3224.6245.6230.4163.7114.690.9 93.2 114.799.63539
404473.1100.2104.977.085.056.935.132.0 24.6 34.125.24044
454916.821.424.620.010.68.43.3(5.4) (3.2) (2.5)1.54549
מלל 7.217.497.307.256.935.404.193.84פריון 3.70 4.053.76TOTAL

FERTILITY

1 Data for the five year periods are arithmetical means. אריתמטיים. ממוצעים הם שנים המש >ת7ן91ות 0'iim 1
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חי, סדרלידות ORDERBIRTHLIVEלפי BIRTHS, BY

ודת153. ANDלידה RELIGION

אחרתארוודנ צוין p אם אלא ,Percentages, unless otherwise stated

לידהנוספרים rBirthסדר orde
רווםלכוים

Year
** ** וי 11 u

Absoluteהכל +23456+9,>סך
numbersTotal

הגלי Total2סן
195550,686100.024.326.616.19.96.716.4
196056,002100.024.122.614.79.67.821.2
196566,146100.025.822.715.28.96520.9
197080,843100.028.022.817.29.75.816.5
197595,628100.030.825.616.99.35.312.14.0
198094,321100.028.727.619.09.45.110.23.2
198599,376100.027.726.421.010.75.29.02.4
1990103,349100.026.125.320.512.06.39.82.4
1992110,062100.027.425.319.511.96.29.72.3

Jewsיהודים
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
197061,209100.031.925.618.89.24.510.03.3
197573,248100.035.029.017.78.53.95.91.6
198071,372100.031.830.820.68.73.64.50.9
198575,267100.029.128.422.810.54.15.11.0
199073,851100.027.726.921.711.65.27.01.6
199278,442100.029.026.720.211.25.47.51.6

Moslems2גז01לגוי20
19556,034100.010.114.914.411.611.237.8
19608,130100.014.412.311.711.911.738.0
196511,515100.013.813.511.410.010.141.2
197016,130100.015.513.411.110.49.640.0
197518,652100.016.213.713.611.89.834.913.2
198019,031100.018.216.413.411.410.030.411.1
198519,766100.022.119.715.111.38.823.07.7
199024,515100.021.320.817.012.99.418.75.2
199226,427100.022.520.917.614.18.616.34.0

Christians2נוצרים2
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
19701,989100.023.519.817.814.38.016.6
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
19922,541100.030.629521.211.94.42.4

ואחרים3 andדרוזים others3Druze
1955831100.010.216.418.815.511.727.4
19601,139100.014.216.111.812512.133.3
19651,376100.013.913.214.012.511.135.3
19701,515100.016.712.012.011.811.336.1

■ 19751,698100.017.013.415.010.811.432.310.2
19801,953100.022.219.314.31058.724.98.2
19852,240100.021.720.814.412.58.821.86.6
19902,523100.021.120.917514.19.616.83.6
19922,618100.024.620.818.814.19.012.72.6

1 See introduction.
2 As of 1 970, incl. East Jerusalem.
3 As of 1984. excl. religion not known.

מבוא. ראה 1

ירושלים. מזרח כולל 1970 v\vun 2

ייועד.. לא דת כולל לא 19840 הרול 3
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האם וגיל דת לידה, סדר לפי ח', לידות

1992

לידה סדר

הא0 ודת הגלגיל סך
Total1234

כוללי 110,06229,63127,30521,12312,913סך
19 (6)4,6403,393799103עד
202427,13913,0688,5283,4411,069
252935,1399,23811,0146,9654,057
303426,3412,7535,1567.3894,512
353913,3669241,5212,8322,783
40+3,247250286391485
ידוע (5)190לא
ממוצע 28.224.526.829.531.0גיל

הכל 0ך  78,44222,47720,68915,6108,650יהודים
2,0031,64226113עד19

202416,8989,3945,0461,594395
252925,6747,9439,0734,5922,068
303420,4372,4314,6586,4193,274
353910,8328361,3882,6292,482
40+2,567227262361430
ידוע 31לא
ממוצע 28.825.227.630.632.3גיל

הכל סך ■ 026,4275,7395,3304,4903,597ו0ל0ים
19 (6)2,3851,53851088עד
20248,5592,9042,8571,640631
25297,8289961,5021,8981,717
30344,785228356691968
35392,1466091151230
40+57112142245
ידוע 153לא

ממוצע 26522.223.926.128.3גיל

הכל סך  2,541768742532298נוצרים

19 _907012ער

20247983963047017
252986620828023296
303455666106178133
353918320304445
40+46(8)10(6)(7)
ידוע _לא

ממוצע 27.224.326.228.930.8ניל

■ ואחרים דרוזים
הכל 2,618639540488368סך

19 16114216עד

202487437432113726
252976287157241176
30345552634100137
3539204(7)12(8)26
40+62

ממוצע 26.922.324.226.929.2גיל

ידועה. לא דת כולל ו
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LIVE BIRTHS, BY BIRTH
ORDER, RELIGION AND AGE FOR MOTHER

1992

Birth order

ידוע Mother'sלא age
56789+Not knownand religion

GRAND
6,6914,0082,4491,5402,4041,998TOTAL1

336Upto 19
21947137522024
1,96893735692344782529
2,4761,6621,0436175651683034
1,6321,0667876121,146633539
3932942502166592340+

178Not known
32.032.833.935.137.2Average age

4,1442.3111,3818721,322986Jews  total
87Up to 19
57(6)4042024
99847515740(7)3212529
1,472893576338281953034
1,284705475359633413539
3332311711344011740+

21Not known
33.033.634.435.4375Average age

2,2031,5179686271,010946Moslems  total
240Upto 19

16041113132024
86443818850271482529
842689419258265693034
287300284238486193539
48486679232(5)40+

152Not known
30.231.633.134.736.7Average age

no3416V)30Christians 
total

(6)Up to 19
112024
32(7)(8)2529
4714(5)3034
24(9)3539
(6)40+

Not known
32.633.635.334.137.3Average age

Druze and
23414684346817others  total

Up to 19
142024

7417(8)2529
115664317173034
37522412263539
(6)11(9)2540+

31.333.734.434.037.7Average age

1 Incl. reliQion not known.
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LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S
CONTINENT OF BIRTH AND
AGE (Jews(

יבשת לפי חי, לידות
(יהודים) וגיל האם לידת

האס לידת Mother'sיבשת continent of bitrh

האם Mother'sיליד;אבי father born:
מזה:איר1פה.שראלסךגיל
בריהמ'אמריקהאסיהלאאירופהסןהכלגולל1האם

Mother'sGrandIsraelידועאמריקהאפריקהאסיהישראלAsiaAfricaEuropeThereof:
ageot!al'totalIsraelAsiaAfricaEuropeNotAmericaUSSR2

Americaknown

1993
0"1nm G'loonםAbsolute numbers

הכל 79,22458,25810,70614,68416,38612,8903,5922,0286,11612,7864,646סן
TOTAL

19 tv1,9351,2073331754062266713187527435
202416,98213,2773,0553,0484,2512,1977262435692,8931,523
252926,05820,6964,0275,1356,2054,0321,2975671,0373,7561,299
303420,41914,4412,2993,8253,8003,6019166462,0103,322954
353911 ,0767,2018322,1031,5312,2504853871,6541,830368
40+2,7101,43416039819258410016665645167
ידוע 7)6)..44לא

Not known

כוללשיעור fertilityפריון rateTotal

19633.362.773.642.752.604.612.39
19653.472.884.242.862.604582.60
19673.202.693.382.602.414.172.44
19703.413.123.743.142.954.072.84
19733.152.943.243.052.803.782.74
19753.213.082.962.952.863.772.82
19782.822.782.692.742.732.683.033.182.73
19802.762.762.642.682.902.682.863.142.76
19812.712.762.672.682.982.662.823.102.61
19822.792.802.782.812.952.662.883.182.81
19832.832.852.782.843.172.733.023.222.83
319832.902.932.672.893.212.842.983.332.86
19842.842.852.582.792.992.812.933.332.76
19852.852.892.632.803.042.882.823.432.79
19862.832.862.652.843.012.852.913522.65
19872.782.812.572.802.942.762.893.272.69
19882.772.802.632.762.922.782.813.202.63
19892.722.752.622.552.952.672.843.102.54
19902.692.762.712.692.932.732.923.182.31158
19912.582.702.692.652.872.612.863.422.051,31
19922.622.742.682.662.922.722.893.792.071.33

19932.612.722.742.602.932.692.983.592.13

1 Incl. not known.
2 Births to women who immigrated since 1 990.
3 Rates are based on ihe population of the 1983 Census  see

introduction.

ידוע. לא כולל ו

.19900 החל שעלו לנשים לידות 2
מבוא. ראה  1983 מסקד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 3
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BIRTHS AND DEATHS
LIVE BIRTHS BY WEIGHT, AGE,
POPULATION GROUP AND PARITY

גיל, משקל, לפי .n nn1^
לידה וסדר אוכלוסין קבוצת

ותמותה ילודה

1992

גר מ2,500
Percent less
than 2,500 gr.

משקל
vimn
Mean
weight

Infant's weight in grams בגרמים הילוד Vpwo

ידוע לא
Not known 4,500+

4,000
4,499

2,500
3,999

1,500
2,499 1,499 עד

הכל 0ך
Total

גיל
האם

Mother's
Age

האוכלוס1 npuiatioTotal.הכל po
הכלי סן
Total1110,0621,1107,50292,6035,8987582,1913,2208.0
19 4,640554113,94612214923,09010.2עד
202427,1392651,84223,4839391095013,1707.9
252935,1393272,26229,7991,8771926823,22075
303426,3412431,80921.7921,6992325663,2508.0
353913,36616189810,8621,0101542813,2608.1
40+3,247542682,56224556623,25010.1

הכל 0ך  Jewsיהודים  total
הכלי 0ך
Total178,4428335,50865,8834,0674851,6663,2108.3
19 393,10010.5(6)2,003261801,69161עד
202416,8981781,17114,573575683333,1608.1
252925,6742451,72921,7401,3001175433,2107.9
303420,4372051,44716,9541,2201574543,2408.3
353910,8321367578,8617351062373,2508.4
40+2.567412232.04117431573,22010.5

לי ךאשוג1תמזה: :Thereofרות first births
הכלי _קל !

Total'22,4772791,88019,0047735413,1209.8
19 1,642201451,38959293,10010.2עד
20249,394946648,1363241763,1508.2
25297,943786646,7082692243,1309.6
30342,431472691.95283803,07013.4
35398362510065231283,02015.5
40+2271537164(7)2,86022.9

 הכללא"הודים NonJewsסו  total
הכלי 0ך
Total131,5862751,99326,6931,8282735243,2307.3
19 533,08010.1(8)2,636292312,25461עד
202410,231876718,903361411683,1707.5
25299,456805338.052577751393,2506.6
30345,896383614,832479751113,3106.9
35392,533251412,00027548443,3506.7
40+67913455207125(5)3,3308.5

לי יאשוננוזה: :Thereofתוות first births
י חכל 0ך

70^'7,146855936,1132341213,1109.7
1,750181491,52036273,0809.7עו19
243,674362773,179123593,1208.7ק2
25291,291221071,08651253,11010.2
30343204024918(9)3,14012.5
35398716653,00018.4
40+23132.780

1 Includes age not known.
145 נ1בע'ת תנועה
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PERCENT OF LIVE BIRTHSWEIGHING
LESS THAN 2,500 GRAMS, BY
POPULATION GROUP AND BIRTH
ORDER

בעת שמשקלן החי לידות אחוז
גרמים, מ2,500 פחות הוא הלידה

ומספר אוכלוסייה קבוצת לפי
הלידה של סדור1

19801992

9

I
<

הכל ראשומתTotalסך לידות :Thereofמזה: first bitrhs

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל סך
Total

יהודים

Jews
לאיהוזים

NonJews

198019827.37.56.99.39.110.4

198319857.37.46.89.79.510.5

19867.37.57.09.59.49.9

19877.57.77.19.79.89.6

19887.47.47.29.79.510.4

19897.27.36.99.59.39.9

19907.37.56.89.08.79.9

19928.08.37.39.69.89.7



3.20
לנשים .n nn'7
(יהודיות) גיל לפי

,7Mj71nLIVE BIRTHS TO NEVER
MARRIED WOMEN, BY AGE
(Jews(

הכל סך
Total

Age ofwoman האשה <'j

Up to 19 ידוע+202425293034353940עד לא
Not known

Absolute numbers

(5)

(8)
(6)

29
12
13
23
17
21
32
66
59
62
84
95

.135
107
59
62
105
127
133
146
149
193
206
215
213

257
88
117
137
138
165
184
225
212
264
241
247

186
410
179
163
176
174
172
227
207
175
240
227
216

639
746
259
240
243
231
194
180
168
198
239
248
255

0'oVnin onsoD
519
543
177
139
146
139
116
131
122
140
129
134
142

חי לידות ל100 רווקות לנשים לידות
Births to never married women per 100 live births

1,479
2,096
779
737
834
818
807
900
937
977

1,140
1,150
1,170

1.3
1.6
1.8
2.9
1.9
2.1
2.8
4.8
3.3
3.5
4.6
4.0

0.3
0.8
1.2
1.0
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
2.0
2.1
2.1
2.1

0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.9
1.0
1.2
1.1
1.4
1.3
1.3

1544 בנות

0.3
0.5
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.9
0.8
0.7
1.0
0.9
0.9

0.9
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
1.2
1.5
1.5
1.5

4.5
5.1
5.8
4.7
5.3
5.3
4.7
6.0
6.0
7.9
7.3
7.7
7.1

0.8
1.0
1.1
.0
.1
.1
.1
.2
.3
.3
1.6
.6
.6

19711973
19781980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

י 19711973
19781980י

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

באוכלוסיית רווקות ל1,000 שיעורים
aged 1544populationin thenevermarried womenper 1,000Rates

1 197119732.31.43.44.15?
'197819803.11.64.05.17.79.24.6

19813.31.54.16.66.510.95.0
19823.11.13.76.17.89.75.2
219833.51.23.77.310.715.38.0
19843.31.13.57.110.314.95.3
19853.20.92.87.012.216.55.7
19863.40.9259.113.617.07.6
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
19913.50.82.67.318.221.312.3

1 Annual average.
2 Rates are based on the population of the 1983 Census  see introduction.
TERMINATIONS OF PREGNANCY

שנתי. ממוצע 1

מבוא. ראה 1983 המפקד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 2

היויון הפ0קות

3.21
(ביצוע היריון הפסקות
חולים בבתי הפלות}

ACTUAL TERMINATIONS OF
PREGNANCY IN HOSPITALS

שנה
Year

הגל סך
Total

נשים ל1.000 שיעור
1544 בנות

Rates per 1 ,000 women
aged 1544

חי לידות 100^ on1
Ratio per 1 00 live births

הריונות ל00י ■חס
1Q'SIIT

Ratio per 100 known
pregnancies'

19801983
19871988

1989
1990
1991
1992
1993

61,644
30,545
15,216
15,509
15,767
16,389
16,149

218.3
2 15.8
15.2
14.9
14.2
14.3
13.7

213.8 216.1
213.32 15.3
13.1 15.1
13.1 15.0
13.0 14.9
13.0 14.9
12.6 14.4

1 Known pregnancies: live births + terminations of pregnancy.
2 Annual average.

היריון. הפסקות + חי לירות ידועים: הידיונות
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 בעלות

חולים קופת
החוק הכלסעיף Articleפרנו"סמלכרכלליתממשלתייםסך of the law

TotalGovernmentGeneral workers'NonprofitPirvate
sick fund

הכל* סן 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
הוולר של נפשי או גופני 9,3262,2822,6003774,067Malformedמום foetus

האשה ח" 21,5435,8847,9367856,938Dangerסיכון to woman's life
הכל סך 19871988330,5455,83535,1041,12418,48219871988 TOTAL

האישה 3,3827046442041,850Woman'sגיל age
לנשואין מח1ץ 13,3702,7511,4194838,717Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 6,2031,2921,1841473,580Malformedמום foetus
האשה ח" סיכון

.4QOQ
7,4981,0881,7852904,335Danger to woman's life

1989
Applications

1909
18.8667,5385,1836975,448פניות

16,7806,6244,3776135,166Approvalsאישורים הכל סך  15,2164,0022,8915547,769ACTUALביצועים TERMINATIONS 
TtrTAI

האישה 1,60243338996684Woman'sגיל age
לנשואין מח1ץ 5,8011,3916882583,464Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 3,403792709801,822Malformedמום foetus
האשה ח" סיכון

1990
פני!ת

4.410881,1051201,799Danger to woman's life

19.1216,9565,6526945,819Applications
17,0206,1114,8026815,426Approvalsאישורים

הכל 0ן  15,5094,2483,9555506,756ACTUALביצועים TERMINATIONS 
TOTAL

Woman's age האישה 1,71739155581690גיל
לנשואין מחוץ 6,4171,6241,1562343,403Outהרי1ן of wedlock pregnancy

הוולר 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

16,9346,0534,5587355,588Approvalsאישורים
הכל סך  15,7674,7463,7196386,664ACTUALביצועים TERMINATIONS 

TOTAL
Woman's age האישה 1,67548648580624גיל

לנשואין מחוץ 6,4931,6821,0302913,490Outהריון of wedlock pregnancy
הוולד של נפשי או גופני 3,065815807881,355Malformedמום foetus

האשה ח" סיכון
1QQO

4,5341,7631,3971791,195Danger to woman's life
1QQ9 £1991

19,0996,0575,8477656,430Applications
17,3775,4165,1577356,069Approvals

הכל סך  16,3894,3184,3566807,035ACTUALביצועים TERMINATIONS 
TOTAI

האישה 1,74844065369586גיל
\\J\ Ml.

Woman's age
לנשואין מחוץ 6,8851,5441,2332613,847Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או נ1פני 3,2198421,004971.276Malformedמום foetus
האשה ח" סיכון

1QQQ
4,5371,4921,4662531,326Danger to woman's life

1QQ1 1990
18,5685,3705,7136576,828פניות

two
Applications

16,8554,7254,9436396,488Approvalsאישורים הכל 0ן  16,1493,9193,7106017,919ACTUALביצועים TERMINATIONS 
TOTAI

האישה 1,77841355478733Woman'sגיל age
לנשוא'ן מחוץ 7.0631,4771,2002104,176Outהריון of wedlock pregnancy

הוולד של נפשי או גופני 2,8371,3186671251,244Malformedמום foetus
האשה ח" 4,4711,2281,2891881,766Dangerסיכון to woman's life

1 For articles of the law and for 19841986 data  see introduction
2I net. 647 terminations of pregnancy performed under section 5

of the 'Abortion Law', which was abrogated in February 1980.
3 The report of one of the commissions otr termination of preg

nancy was in 1987 incomplete. 72 procedures are estimated to
be missing.

מבוא. ראה  19841986 לשנים הנתונים ובדבר החוק, סעיפי בדבר 1
וסוציאליות), משפחתיות (סיכות 5 סעיף לפי הריון הפסקות 647 כולל 2

בפבו1אר980ו. שבו0ל
מקרים. כ72 מוערך החסר שלם. אינו 1987 בשנת הוועדות אחת ריווח 3
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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

1992

Ageגיל
משפחת* Mairtalמצב status

הכלודת סך
Total19202425293034353940+hit >tr

Not known
and religion

מוחלטים Absoluteמספרים numbersMairtal status
הכל 18,4472,2823,4973,5723,6373,3011,874284TOTALסך
מטופחת1 Maritalנקנב status
נשואות2 :10,5561151,0612,2212,7442,6641,613138Thereofמזח: Married2
5,8752.1342,2198593421875381Nevermarriedרו1קות

Religionדת
יהודיות :16,0752,0933,0713,0263,1142,8831,660228Thereofמזה: Jews

820331222301911528012Moslemsמוסלמיות
4531260104129100426Christiansמצריות

imili'KiRates
הכל 16.09.817.119.820.718.911.3TOTALסך
משפחתי Maritalמצב status
נשוא1ת2 .nm15.910.213.316.718.918.011.7Thereof: Married2
13.89.818.321.818.314.85.6Nevermarriedרווקות

Religionדת
יהודיות :7\1018.112.320.422.622.719.911.8Thereof: Jews

5.30.83.78.08.69.16.7Moslemsמוסלמיות
11.017.821.719.510.1Christians(2.1)13.9(וצחות

1 See introduction for an explanation of the differences in the
sources of tables 3.22 and 3.23.

2 Incl. women in process of divorce.

במבוא. הסבר ראה .3.231 3.22 הלוחות מקורות בין להבדלים iaro 1

גירושין. בהליכי נשים בולל 2

APPROVALS FOR TERMINATION
OF PREGNANCY1, BY AGE,
MARITAL STATUS, RELIGION
AND ARTICLE OF LAW

הריון1 להפסקת אישורים
משפחתי, מצב גיל, לפי

החוק וסעיף דת
1992

Articleסעיף

מחוץ 0ולהריון am"ח סיכון
הכל האשהסך ידועהאשתהוולדלנישואיןגיל לא
TotalWoman'sOut ofMalformedDanger toNot known

agewedlockfoetuswoman's life
pregnancy

הכל 17,8232,1167,6123,2454,701149TOTALסן
Age

192,2593921,757426319
20243,4002,481346559142024
25293,4041,4957821,088392529
30343,4621,0131,0391,357533034
35393,1581696768691,411343539
40+1,8671,49587121164_40+
ידוע 273601034759Notלא known

משפחתי Mairtalג1צב status
נשואות3 :9,9701,5367473.0744,482131Thereofמוה: Married2
5,8504255,2876672Nevermarriedרווקות

Religionדת
יהודיות :iit15,5811,8856,8532,6574,057129Thereof: Jews

7458014825325212Moslemsמ1סלמיות
4274273151159Christiansנוצריות

1 See introduction for an explanation of the differences in the
sources of tables3 22 and 3.23.

2 Incl. women in process of divorce.

במבוא. הסבר ראה .3.231 3.22 הלוחות מקורות בין להבדלים נאשר
גירושין. בהליכי נשים כולל
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SURVIVAL
LIFE EXPECTANCY1, BY SEX
AND POPULATION GROUP

מין לפי חיים1, nVnin
אוכלוסייה וקבוצת

הישרדות

האוכלוסייה כל
Total population

יהודים
Jews

לאיה1דים
NonJews

זכרים
Males

נקנות
Females

D'DI
Males

נקבות
Females

D'Ot
Males

נקב1ת
Females

1930193262.7 59.919301932
1933193561.8 59.519331935

1936193864.5 60.819361938
1939194164.6 62.319391941

1942194465.9 64.119421944
194967.6 64.91949

1950195470.1 67.219501954

1955195971.8 69.019551959
1960196473.1 70.619601964

21965196973.4 70.2196519692

3.21970197470.173.473.8 70.671.9 6851970197423

1975197971.274.775.3 71.772.0 69.219751979
197570.373.9745 70.971.5 68.21975

197671.274.875.4 71.672.4 69.61976

197771.374.775.4 71.971.3 68.51977

197871.575.075.6 71.972.0 69.11978

197971.875.375.8 72.373.1 70.01979

21980198472.776.176.5 73.174.0 70.8198019842

198072.175.776.2 72.573.4 70.01980

198172.775.976.3 73.174.2 70.61981

2198272.575.876.2 72.873.3 70.819822

198372.876.276.6 73.274.1 71.21983

198473.176.677.1 73.574.2 71.51984

1985198973.877.477.8 74. 175.5 72.719851989
198573.577.077.3 73.975.8 72.01985

198673.276.877.1 73.575.0 72.21986

198773.677.077.7 73.975.8 73.21987

198873.977.578.0 74.275. 1 72.41988

198974.678.178.5 74.975.5 73.11989

1990199274.978.478.9 75.375.7 73.319901992

199074.978.478.9 75.375.9 73.31990

199175.178.579.0 75.475.7 74.21991

199274.778.478.9 75.275.5 72.41992

ו 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 1

השנתיות. התוחלות
מבוא. ראה מלחמה: הללי כולל לא 2

וללאיהור'ם. האוכלוסייה לכל  19711974 ממוצעי 3
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MORTALITY RATES (My), BY SEX,
AGE AND POPULATION GROUP1

מין, לפי ,(mj תמותה שיעורי
אוכלוסייה1 וקבוצת גיל

Age

Females

1988
1992

1985
1989

1980
1984

1975
1979

Males

1988
1992

1985
1989

1980
1984

1975
1979

גיל

Yro yo7.57.27.06.76.36.36.26.0GRAND TOTAL
020.815.511.510.317.713.610.19.30
140.90.60.50.50.80.60.50.514
590.50.30.30.20.30.20.20.259
10140.40.30.20.20.30.20.20.11014
15191.10.70.70.60.50.30.30.31519
20241.31.00.80.80.50.30.30.32024
25291.00.90.90.80.50.40.40.42529
30341.11.1101.00.70.60.50.53034
35391.81.31.21.21.10.80.70.73539
40442.42.21.91.81.61.41.31.34044
45494.33.9353.12.92.32.02.04549
50547.26.86.05.34.64.13.63.25054
555911.711.210.5958.06.76.55.95559
606418.817.117.115.813511.910.410.06064
656931.528.225.825.622.820.718.416.46569
707451.046.642.139.639.435.932.130.47074
757978.673.967.663.666.161.056.250.27579
8084120.0116.4110.1103.9107.5106.493.987.88084
85+202.3203.8200.6194.3197.5204.7183.7178.385+

הכל סל  7.97.87.77.46.66.86.86.6Jewsהודם  total
017.012.99.68.513.710.87.96.90
140.60.40.40.30.50.40.30.314
590.30.20.20.20.20.20.10.259
10140.30.20.20.20.30.20.10.11014
15191.10.70.70.60.40.3. 0.30.21519
20241.31.00.80.80.50.30.30.32024
25291.00.80.80.80.40.40.40.42529
30341.01.01.01.00.70.60.50.53034
35391.71.31.21.11.00.70.70.73539
40442.32.11.91.71.51.31.31.34044
45494.13.83.42.92.82.32.01.94549
50547.16.65.85.14.54.03.53.15054
555911510.910.39.18.06.66.25.75559
606418.717.016.915.313.411.810.29.76064
656931.328.225.625.322.520.418.216.16569
707450.846.342.539.639.035.331.329.87074
757979.474.167.964.265.960555.749.67579
8084121.8117.5111.2104.4108.0107.493.786.98064
85+205.9206.3202.5196.3199.4208.7184.5177.685+

הכל סך  5.44.43.93.74.83.93.43.3NonJewsלאיחורים  total
032.923.517.215.031.422.716.615.40
141.91.41.00.91.81.41.01.014
590.70.50.40.40.60.40.40.459
10140.70.60.40.40.50.40.30.31014
15191.10.90.70.70.70.50.40.31519
20241.31.21.01.10.80.40.40.42024
25291.31.21.00.90.80.40.40.42529
30341.71.31.00.91.00.70.70.63034
35392.31.71.61.31.31.10.70.83539
40443.42.52.42.31.81.71.51.44044
45495.34.94.43.93.82.62.22.34549
50549.08.87.46.5554.54.03.95054
555913.914.413.412.79.18.68.27.55559
606420.718.719.720.516 413.412.913.66064
656934.730.028.730.428.726.321.420.26569
707454.453.137.139.944 944 338.939.17074
757970.470.264.655.869.368.762.460.77579
8084102.2104.391.695.7103.699.996.7101.08084
85+163.2177.0170.2177.5179.3172.0177.4185.485+

 D'liniwn nnrvnn רדרר מבוא.1 1ראה For reliability oi estimates  see Introduction.
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LIFE EXPECTANCY {eox) AT SELECTED
AGES BY SEX AND
POPULATION GROUP1

בגילים )e^) D"n nVnin
מין לפי נבחרים,

אוכלוסייה1 וקבוצת

Age

FemalesנקבותMalesזכרים

1975
1979

1980
1984

1985
1989

1988
1992

1975
1979

1980
1984

1985
1989

1988
1992

populationTotal
74.776.177.478.20
75.076.177.277.91

71.372.373.474.05
66.467.468.469.110
61.562.463.564.215
56.657.558.659.220
51.852.653.754.325
46.947.748.849.430
42.042.943.944.635
37.238.039.039.740
32533.334.334.945
27.928.629.630.350
23524.225.125.755
19.419.920.821.460
15.616.016.817.465
12.112.413.213.670
9.29.310.010.475
6.96.87.47.780
5.14.95.45.685

74.6
74.4
70.5
65.6
60.7
55.9
51.1
46.3
41.5
36.7
32.0
275
23.2
19.2
15.5
12.3
9.4
7.0
5.2

73.8
73.7
69.6
64.9
60.0
55.2
50.4
45.6
40.8
36.1
31.4
26.9
22.6
18.7
15.2
11.9
9.2
6.7
5.0

האוכלוסייה כל
72.7 71.2
72.8 71.7
69.0 67.9
64.1
59.2
54.4
49.7
44.9
40.1
35.3
30.7
26.3
22.1
18.2
14.6
11.4
8.7
6.6
4.9

63.1
58.2
53.5
48.9
44.1
39.3
34.6
30.0
25.6
21.5
17.6
14.1
11.1
8.5
6.5
4.9

0
1

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Jewsיםיהוד
071.773.174.175.075.376.577.878.60
171.973.073.874.675.376.377.478.21

568.169.170.070.771.472.473574.35
1063.264.265.065.866567568.669.310
1558.359.360.160.861.662.563.664.315
2053.654.555.356.056.757.658.759.420
2548.949.850.551.251.952.7 53.8.547525
3044.245.045.746.447.047.848.949.630
3539.440.240.941.642.142.944.044.735
4034.735.436.136.937.338.139.139.940
4530.130.831.432.232.633.334.435.145
5025.726.326.927.628.028.729.730.450
5521.522.122.623.223.624.225.225.955
6017.118.218.719.219.419.920.921.560
g54ן ;1e1c_[ן 115.515.616 016 317.565
7011.011.412Ji^12.112.413.213.770
758.58.79.0, 979.29.310.010.575
806.46.56.77.06.77.47.780
854.94.84.95.25.05.4


5.685

..K1*'הודיםNonJews1
069.270.872.773.072.074.075.575.50
170.471.573.073.173.374.775.875.71

567.067.969.369.469.871.172.172.05
1062.263.164.464.565.066.267.267.110
5ו1557.458.259.659.660.161.462.362.2
2052.753.554.854.855.356.557.457.320
2548.048.750.050.150.651.652.552.425
3043.444.045.245.345.846.747.647530
3538.739.340.540.541.041.942.842.735
4034.134.635.835.836.237.137.937.840
45 .29.730.031.231.131.532.433 233.145
5025.425.726.826.727.127.828.528.450
5521.421.722.722522.823.324.124.055
6017.818.119.118.818.719.220.019.760
6514.414.715.815.615.115.416.116.065
7011.711.612.912.712.012.212.612.470
759.69.410.010.09.49.69.89.575
807.67.47.97.47.37.57.57.180
856.15.86.05.55.65.95.75.285

1 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 )1X) nmiyn
מין לפי נבחרים,

אוכלוסייה וקבוצת

Age

Females גקבוח

1988
1992

1985
1989R

1980
1984

1975
1979

Males

1988
1992

1985
1989

1980
1984

1975
1979

נ>

האוכל n"oTotalכל population
0100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,0000
197,95898,47698,86098,98498,25898,65398,99899,0781

597,61498,24098,65998,79497,93698,40598,80898,8965
1097,39098,09298,53198,68597,77998,28698,71098,79210
1597,18197.94598,40798.58297,61898,18898,63198,71815
2096,63897,58398,07398,26797,38998,03198,48898,59520
2596,03197,07797,66297,85597,15697,86598,32198,42725
3095,53396.66197,24897,45496,92397,65998,13498,25030
3595,00996,14096,76896,97396,57997,36797,87997,99535
4094,16795,49896,18996,40796,06996,97897,51397,63840
4593,02494,46295,26095,54395,30396,32196,88697,01545
5091,06292,61893,62594,08293.94995,22895,93196,05950
5587,82089,50890,86391,62891.81193,30494,21894,50955
6082,82784,62386,19287,35588,19690,20791,21591,76360
6575,36877,67579,12080,69982,40684,98286,56587,26165
7064,31867,39069,49770,96673 47776.57378,92180,37470
7549,72653.27156,19258,13060,22863,91167.15168,97975

8033,37136,62639,88942,11243,07146,90850,50853,52480
8518,06820,18922,71424,77224,84227,19131,26834,20185

0
.הודים

100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
Jews
100,0000

198,32498,72399,04899,16098,64598.93399,21599,3091

598,09298,55098,89899,02598,44898.76799,08899,1905

1097,92698,44198.78498,93698,33098,67899,01999,11610
1597,75998,33398.69698.86298,20298,59998,95999,06615

2097,22397,98998,37098,55197,99698,46198,82698,94820
2596,60397,48197,97898,16797,77198,29498,66898,79425
97,07397,56797,77597,55698,08798,48098,62230ו1ו,3096
3595,61396,56997.07197,28397,23597,80398,23998,37035
4094,80395,95396,50496,73096,75097,44297,88198,01740
4593,71994,95095,60695,89696,00796,81197,26297,39645
5091,79793,16294,00794,50194,69195,72296,30396,47050
5588,60890,13391,31692,12892,56393,81694,61794,97655
6083,63785,33486,74087,99988.94590,77591,70692,29560
6576.15978,35879,70281,47883,17385,56087,12387,92965
7065,07268,00370,08171,76174,29677,21979,53081,11670
7550,35353,84256,55158,78361,01664,62667,81069,79675
8033,66236,96240,07842,46843,69147,54051,13554,31580
8518,05520,25222,69124,90825,13927,39831 ,67634,86285

NonJews1לאיהודים'
0100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,0000
196,80597,69898,30398,52396,94297,77198,36798,4761

596,07397,17297.90698,16196,26397,22197,96798.1075
1095,72796,91097,70197,98095,97597,01797,78197,92110
1595,37496,63097.48697,78495,72596,83397,63997,77415

2094,85196,18697,14197,45795,40096,61197,46497,62720
2594.22795,69796,66196,94294,99196,42797.25097,42325
3093,59795,13496,20396,50294,60296,21597,05597,22330
3592,80594,52795,71496,05994,13195,87996,73196,94135
4091,74493,72794,96095,41793,52195,34496,38896,55440
4590,18392,54393,81894,30292,67394,55595,65895,88545
5087,82690,29291,76092,46190,90993,33394,63594,74150
5583,96386,41588.40889,47788,44191,23692.75992,81255
6078,32080,39082,66883,96084,49087,38989,00389,48460
6570,57673,18874,90975,74477,79881,70083,45083,45065
7059.27562,94464,84765,01867,33371,55774,95075,21970
7545,06348,14953,79653,19453,69857,21461,59462.05575
8031.59033,77738,79940,13437,80740,42444,92345,40080
8518,81419,89324,34724,66222.30524,32027,44326,88985

מר ודרר 1 האומרויח מבוא.>תו1ר1 ראה see Introduction.1 For reliability ot estimates
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DEATHS
DEATHS AND MORTALITY
RATES, BY AGE, SEX AND
RELIGION

פסירה, ושיעורי פטירות
ודת מין גיל, לפי

1992

קטירות

FemalesנקבותMalesזכרים

nm:לאnm■.לא
Ageיהודים'הודיםסןהבלמוסלמים''הודיםיהודיםסןהכלגיל

TotalJewsNonJewsThereof:TotalJewsNonJewsThereof:
Moslems'Moslems'

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 15,560סך 17,3671,8071,31215,96014,4351,5251,087TOTAL2

0329 5482191804902572331960
1445 8642339141503814
5929 5223184723241959
101435 58231829191081014
1519124 155312753431071519
2024143 1935038754827192024
2529111 1514032543915122529
3034131 1623125937815123034
3539167 19730211169521183539
4044236 279433219117219164044
4549309 381725323519936264549
5054382 477956631425856365054
5559658 79613811254447173525559
60641,074 1,234160111920802118886064
65691,662 1,806144951,5191,366153996569
70742,086 2,218132931,8791,738141947074
75792,398 2,536138972,6122,4531591107579
80842,804 2,9881841173,1833,0041791188084
85+3,0512,8372121443,5153,32918611985+

1,ooo7 a .
1,000Rates per

הכל2 6.87.53.83.56.26.83.33.1TOTAL2סן
09.98.313.815.09.36.815.615.20
140.40.30.70.90.40.30.90.914
590.20.10.40.30.20.10.40.459
10140.20.20.40.40.10.10.20.31014
15190.60.60.60.70.20.20.20.41519
20240.90.81.11.10.40.30.60.32024
25290.80.71.00.90.30.30.40.42529
30340.90.91.01.00.50.50.50.63034
35391.11.11.21.40.70.60.80.93539
40441.71.62.32.41.11.21.01.44044
45493.23.04.54.31.91.92.32.64549
50545.24.87.56.93.23.04.64.15054
55599.28.614.413.95.75.67.17.25559
606416.115.423.221.410.09.614.216.06064
656925.625.231.733.316.415.825.022.26569
707440.239.847.643.128.327.935.037.37074
757963.864.356.357.149.248.467.666.87579
8084102.0102.398.592.186.886.298.5114.38084
85+198.3200.6170.3170.6176.8176.6181.6207.085+
6.76.87.87.75.14.96.56.9Standardizedשיע/רים
rates3מתוקננים3

1 Average rates lor 19901992.
2 Incl. not known.
3 The standard population is the total 1983 census population, by

age group.

.19921990 ל ממוצעים cnriyw 1

ידוע. לא מלל 2

גיל. קבוצת לטי ,1983 הססקר אוכלוסיית הכל 0ו היא התקן אוכלוסיית 3
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DEATHS OF JEWS AGED 45
AND OVER, BY SEX,
CONTINENT OF BIRTH AND
AGE

יהודים של nn'oo
לפי ומעלה, 45 בני
וגיל לידה יבשת מין,

1992

גיל

OHDTMalesFemales

Age הסל' 0ך
Total1

:Thereofמזה:

הכלי סך
Total1

:iUDThereof:

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

איו/קה
אסריקה
Europe
America

ברה"ס
(לשעבר)
USSR
)former)

אסיה
Asia

npnoN
Afirca

איחסה
אמריקה

Europe
America

בחהגו
(לשעבח
USSR
)former)

11<a ■■sonD'o*nAbsolute numbers
הכל 14,2122,2571,8709,1961,13513,6211,9141,6519,2901,360TOTALסן

4549309606910832199443070114549

5054382807815158258385798355054

5559658135157261574718482210535559

60641,0742112075291148021351774131156064

65691,6622842739742001,3641902308591986569

70742,0863333401,3281751,7382782701,1301717074

75792,3983003301,6981642,4533183071,7342187579

80842,8044052222,0691733,0043812882,2302788084

85+2,8394491942,0781623,3324462102,54628185+

ל 1,000perשיעורים 1,000Rates

הכל 027.123.621.635.420.222.218.617.428.417.4TOTALן

45493.03.23.43.13.01.92.31.41.91.04549

50544.84.74.95.66.43.02.23.33.23.45054

55598.68.510.48.77.05.64.85.06.15.25559

606415.414.616.415.514.49.68.812.99.29.96064

656925.226.928.424.322.015.815.121.215.214.26569

707439.841.449.537.934.327.931.635.026.119.97074

757964.361.485.662.151.348.451.765.845.337.67579

8084102.3109.6108.799.778.686.288.8117.482.564.78084

85+200.8195.0221.2195.3147.3176.7173.7184.4172.3127.785+

Standardized

rates2

145 17.5 22.6 18.5 18.2 20.7 24.1 28.8 24.9 24.7 cnru'iy

1 including Israelbom and unknown continent of bitrh.
2 The standard population is that of persons aged 45+ of the 1 983

census population by age group.

ידועה. לא לידה ויבשת ישראל ילידי כולל
לסי 1983 המסקר באוכלוסיית 45+ בני של 1את היא התקן אוכלוסיית

גיל. קבוצת
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ומין דת סיבה, לפי פסירות,
מוות סיבות

Jewsיהודיםמספר
ברשימת
תמותה
מוותמהדורה סיבת
ICD195019551960י י1965 197019751981119851990
9195419591964196919741979198419891992

לי000טיעור תושבם 000ים100 populationper 100Rates
הכל 646593580669730721725725697סך

המעיים1 של זיהומיות 31148432010מחלות
1364321000שחפת2
1100שעלת3

מנינגוקוק1ס4 עי' 00000000זיהום
~0צפדת5

הרם6 101112אלח
שחורות7 0אבעבועות
11100000חצבת8
_0_1מלריה9

אחרות10 זיהומיות 122מחלות
ממאירות שאחות

I1099]הקיבה11
הנ120 I141516והמעי
ה0בעת13 ופי העקול המעי 444//החלחולת,
והריאה14 הסימפונות הגשימה. 8595106118131141J191921}קנה
I141515והשד15
הרחם16 1111וצ1ואר

VJ667לאוקמיה17
¥707274אחרות18
19
20

ממאירות לא שאתות
מ1גררות ובלתי אחרות {976544}שאחות

1

5
1

56
433510971518סוכרת21
22
23

תזונתי כחשו!
חלבוןקלוריות  אחרת תזונה {00}תת

0
0

0
00

רם24 111111122חוסר
העוצבה25 322111101דלקת

חריפה26 שיגרון 11000000קדחת
כרוני27 לנ 11119886332שיגרון
דם28 לחץ 687766995יתר
29
30

הלב שריר של הריף אנטם
אוזרת איסכמית לב {102127151183213201}מחלת

121
51

101
58

80
59

אחרות31 לנ 191918192228627072מחלות
שבמוח32 "דם כלי 6466688910093786766מחלות
שומנית33 765טרשת
ריאות34 342921151516191816דלקת
(0)12111100שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות, 1110565דלקת
ותריסריון37 קיבה 222כיב
התוספתן38 0000'10'11דלקת
(0)10שבר39
הכבד40 ושחמת הכבד של גרוניות 777מחלות
תסמונת41 כליה, מחלת כליות, 161515דלקת

חולה כליה
הערמונית42 עיצוכ 0\5443221יתר
43
44

הפלות
ישירות מילדותיות {321}סיבות י

0
0

0
0

0
00



מולדים45 *171714מ1מים 13141386'5
46
47

בלירה חכלה
סבלידתיות {372924242418}סיכות

0
12

0
10'8

משדרות48 בלתי ו0יבות סימפטומים 392219212937483939סימנים,
אחרות49 778687מחלות
מנועי50 רכב ר1318151010תאונות
מקריות51 454נפילות
אחרות52 1815122015תאונות
78687דהתאבדות53
221רצח54

אחרות55 חיצוניות 247סיבות

מבוא. ראה ■ וני1982 ב1973,1967 מלתמה חללי כולל לא
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CAUSES OF DEATH
DEATHS, BY CAUSE, RELIGION AND SEX

1992

.Thereof:Noמזה: in
האוכלוסייה Motralityג:ל

Total populationJews Moslemslistיהודים
Cause of deathICD

9נקב1תזנריםנקבותr>:1'0נקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

d'O^ninumbersAbsolute
17,36715,96014,435 15,5601,3121,087TOTAL

13104 656Intestinal infectious diseases1

1977 181Tuberculosis2
_32



1

Whooping cough
MeningococcaT infection

3
4

 Tetanus5
279339323 2551614Septicaemia6

Smallpox7
 Measles8

_ _Malaria9
412523 3642All other infectious diseases10

Malignant neoplasms
252146136 236114Stomach11
347361345 333711Colon12
9610097 931Rectum, rectosigmoid junction and anus13
640256246 574495Trachea, bronchi and lung14

_685647_19Female breast15
3429_5Cervix uteri16

157144134 13995Leukaemia17
1,7851,5621,473 1,6647857Other18

331 212Benign neoplasms19
129128118 12159Other and unspecified neoplasms20
398535449 3563764Diabetes mellitus21

_Nutritional marasmus22
754 611Other protein caloric malnutrition23

516054 4183Anaemias24
221714 1932Meningitis25

____Acute rheumatic fever26
467764 351010Chronic rheumatic heart disease27
84138110 72521Hypetrensive disease28

1,9961,5371,450 1,80213059Acute myocardial infarction29
1,6371,2001,107 1,5218361Other ischaemic heart disease30
1,6081,6601,498 1,447107105Other heart disease31
1,5071,7431,576 1,39079125Cerebrovascular disease32
148115110 13782Atreriosclerosis33
397365333 3642423Pneumonia34
243 21Influenza35
9110794 8199Bronchitis, emphysema and asthma36
353030 312_Ulcer of stomach and duodenum37
_21Appendicitis38
444 4Hernia of abdominal cavity39

202134121 181128Chronic liver disease and cirrhosis40
392331298 3652328Nephritis, nephrotic syndrome and41

20_162_Hyperplasia of prostate42
__ __Abotrion43
_64_1Direct obstetric deaths44

15113172 835448Congenital anomalies45
211 2Bitrh trauma46

252200123 1766364Other perinatal conditions47
1,2741,015848 1,090146131Signs, symptoms and illdefined causes48
2,0382,0481,879 1,836159113Other diseases49
2359375 1765315Motor vehicle accidents50 .
468883 4322Accidental falls51
404269236 3404530Other accidents52
27910395 26722Suicide53
391917 21142Homicide54
23912098 1794416Other external causes55

1 Excl. war casualties in 1967. 1973 and 1982. See introduction.
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וסיבה גיל מץ, לפי פסירות

1992

ברשיסת גילמספר
מוותתמותה הכלסיבת סך
ICD9Total0242544

מוחלט יםמםפיים
הכל סן  17,3671,093789זכרים

'til100,000} תושביםעווים
הכל סך ■68387112

זיהומיות110 1432מחלות
ממאירות1118 129419שאתות
(1)16סוכרת21
רם28 לחץ 3יתר

הלב29 שריר של חריף 785אוטם
אחרת30 איסכמית לב 642מחלת
ארורות31 לב 8(1)63מחלות
נמוח32 דם כלי של 592מחלות
הדם33 מחזור של אחרות 6מחלות
ריאות34 161דלקת

וגנו/ת36 נקחת סמפונות 4דלקת
כבר40 82מחלות
כליה41 (1)(1)15מחלות
מולדים45 612מומים

אחרות4647 סבלירתיות 1020סיכות

מ1גדרות48 לא 01יכות סימפטומים 501419סימנים,
(149 (שארית האחרות המחלות 93712כל

ממונע50 רכב של 979תאונות
11512התאבדות53

(6055 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 291217כל

מוחלס םמספרים
הכל סך  15,960785454נקבות

"oל00.000ו תושביםעורים
הכל סן 6186664

זיהומיות110 1521מחלות

ממאירות1118 127429שאתות
(1)21סוכרת21
דם28 לחץ 5יתר

הלב29 שריר של חריף (1)60אוסם
אחרת30 איסכמית לב 47מחלת
אחרות31 לב 644מחלות
במורו32 ר0 כלי של 682מחלות
הדם33 מחזור של אחרות 4מחלות

ריאות34 142דלקת
וגנחת36 נפחת סמפונות 4דלקת

כבר40 5מחלות
כליה41 (130מחלות
מולדים45 511מומים

אחרות4647 סבילידתיות 817סיבות

מוגדרות48 לא וסיב1ת סימפטומים 39126סימנים,
(149 (שארית האחרות המחלות 9267כל

ממונע50 רכב של 432תאונות
414התאבדות53

(5055 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 1974כל
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DEATHS, BY SEX, AGE AND CAUSE

1992

AgeNo. in
Cause of deathMortality list

45646574758485+ICO 9

numbersAbsolute
2,8884,0265,5243,047MALES TOTAL

D00 populationper 100,Rates
7733,2088,00619,786TOTAL
1158167500Infectious diseases110

1937621,4742,604Malignant neoplasms1118
2296207299Diabetes mellitus21
31451123Hypertensive disease28
994521.0382,000Acute myocardial infarction29
743408592,136Other ischaemic heart disease30
642658252,623Other forms of heart disease31
443229001,961Cerebrovascular disease32
63374182Other diseases of circulatory system33
736230981Pneumonia34
6193697Bronchitis, emphysema and asthma36
19496771Chronic liver disease and cirrhosis40
1678199558Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

Congenital anomalies45
Other perinatal conditions4647

772013841,065Signs, symptoms and illdefined conditions48
723381,2464,058All other diseases (residual 149(
91625)32(Motor vehicle accidents50
182930)39(Suicide53
32101194455All other external causes (residual 5055(

numbersAbsolute
2,0133,3965,7953,517FEMALES TOTAL

000 populationper 100,Rates
4952,1366,45317,673TOTAL
1040171477Infectious diseases110

2115831,0271,678Malignant neoplasms1118
20108214432Diabetes mellitus21
31855241Hypertensive disease28
342327901,588Acute myocardial infarction29
221545771,729Other ischaemic heart disease30
331997032,744Other forms of heart disease31
322238892,231Cerebrovascular disease32
31846151Other diseases of circulatory system33
333157668Pneumonia34
7193765Bronchitis, emphysema and asthma36
73349)30(Chronic liver disease and cirrhosis40
945137442Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

Congenital anomalies45
Other perinatal conditions4647

291063591,085Signs, symptoms and illdefined conditions48
452541,0553,628All other diseases (residual 149(

( 5)312Motor vehicle accidents50
71113Suicide53'
1455165462All other external causes (residual 5055(
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי תינוקות, פסירות
נבחרת וסיבה

ווי לידות ל1,000 שיעורים

מספר
ברשימת

מו1ת סיבת

'1970197419801984

תמותה
No. in

Motrality
List
ICD9

הכל סך
Total

06
ימים

days

727
ימים
days

2111

months

הכל סך
Total

06
D'O'

days

727
ימי0
days

2111
חודשים

months

כולל 21.911.42.48.114.47.31.85.3סך
המעיים1 של זיהומיות 1.600.11.50.100.1מחלות

האחרות210 וה0פיליווז הזיהומיות המחלות 0.60.10.10.40.40.10.10.2כל

ויאות34 2.00.30.31.40.70.10.10.5רלקת

מולדים45 4.92.00.82.13.31.70.51.2מומים

אחרות4647 סכלידתיות 9.98.8080.36.24.80.80.6סיבות

חיצוניות5055 0.400.10.30.300.10.2סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 2.50.30.22.03.40.60.425כל

הגל סך  18.611.51.95.211.86.71.63.5יהודים

המעיים1 של זיהומיות 0.600.10.500מחלות

האחרות210 והספיליות 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

אחרות4647 סבלירתיות 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 סן ■ 32.111.43.717.022.69.02.710.9לאיהודיט

1a"vnn של זיהומיות 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

אחרות4647 סבל'דת'ות 10.08.01.30.77.35.40.91.0סיבות

חיצוניות5055 0סיבות 70.10.10.50.600.105
מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 4.70.40.24.16.81.00.65.1כל

בי19701973. ירושלים מורח תושבי של המקרים כולל לא י

ימים. 36428 נ
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INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SELECTED
CAUSE

Rates per 1,000 live births

1985198919901992

Cause of death סןהכל
Total

06
.O'D
days

727
ימים
days

2111
D'l!/T1n

months
הכל 10
Total

06
.am

days

727
O'D'
days

2111
0'vnin
months

10.95.71.63.79.54.61.53.5GRAND TOTAL

0.100.1(0))0(Intestinal infectious diseases

0.2000.20.2)0(0.2All other infectious and parasitic diseases

0.3000.30.2)0()0(0.1Pneumonia

3.17.70.51.02.41.30.50.7Congenital anomalies

4.63.60.70.34.13.00.70.4Other causes of perinatal mortality

0.50.10.10.30.40.10.10.2External causes

2.20.40.31.62.20.30.11.7All other and unspecified causes

8.85.01.32.67.64.11.32.1JEWS TOTAL

00Intestinal infectious diseases

0.1000.10.1)0()0.1(All other infectious and parasitic diseases

0.2000.20.1)0(Pneumonia

2.31.20.40.71.71.00.40.4Congenital anomalies

4.43.40.70.33.92.80.80.3Other causes of perinatal mortality

0.40.10.10.20.3)0()0(0.2External causes

1.60.30.21.11.30.20.11.0All other and unspecified causes

16.87.62.27.014.56.01.86.6NONJEWS TOTAL

0.30.10.3(0))0(Intestinal infectious diseases

0.500.10.4)0(0.3All other infectious and parasitic diseases

0.6000.50.40.3Pneumonia

5.42.90.81.74.22.20.51.5Congenital anomalies

5.34.10.80.44.53.20.70.6Other causes of perinatal mortality

0.80.10.10.50.7)0()0(05External causes

4.00.40.43.14.2050.33.4All other and unspecified causes

Excl. cases of residenls 01 East Jerusalem between 19701973.
28364 days.
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INFANTMORTALITY, BY AGE,
SEX AND POPULATION GROUP

Rates per 1,000 live births

גיל, לפי תינוקות, תמותת
אוכלוסייה וקבוצת מין

1n לידות ל1,000 שיעורים

התינוק גיל

FemalesנקבותMalesזכרים

Age of infant 1975
1979

1980
1984

1985
1989

1988
1992

1975
1979

1980
1984

1985
1989

1988
1992

האוכלוסייה Totalכל population

הכל 20.515.412.110.117.513.610.49.1TOTALסך

מחורש 13.310.28.16.710.48.16.55.8Lessפחות than one month

ימים 6010.68.16.55.28.16.45.14.406 days
ימים 2772.72.11.61.52.51.81.51.4727 days

ימים 364287.15.24.03.57.05.53.93.428364 days

Jews■הודים

הכל 16.812.89.98.513.110.78.16.9TOTALסך

מחודש 12.19.17.16.19.17.45.74.8Lessפח1ת than one month

ימים 609.97.45.74.77.35.94.53.706 days
ימים 2772.21.71.31.42.01.51.21.1727 days
ימים 364284.73.72.82.33.83.32.42.128364 days

NonJewsלאיהודים

31.922.917.214.330.322.117.014.7TOTALםךהכל

uninn mno17.812.810.27.813.910.39.18.0Less than one month

ימים 6013.010.18.16.110.27.77.06.006 days
ימים 2774.12.72.21.73.82.52.22.0727 days

ימים 3642814.810.06.96.516.411.87.86.728364 days
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ות"רות הגירה תנועות

משנת וכן ,1988 סוף עד 1985 מאי מחודש
במעבר ותיירים תושבים הלוחות כוללים ואילך 1991

אילת. גבול תחנת דרך ימים) 14 (עד לסיני
דרך במעבר ותיירים תושבים ו1990, 989ו בשנים
המסורסים. בלוחות לא אך ,4.1 בלוח כלולים אילת
כניסות או יציאות הן אילת דרך המעברים מרבית
יצאו אשר בהתאמה תיירים ושל תושבים של חוזרות
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  ו 8 לפרק מבוא (ראה תחבורה על בפרק

ותקשורת").
בגבול: שנרשמו העולים רק כלולים 4.1 בלוח
אלה גם הכולל ,5.2 בלוח המובא מזה שונה מספרם
של האוכלוסין מינהל בלשכות מעמדם את ששינו
לעולה או לעולה ארעי תושב או מתייר הפנים משרד
גם הכולל ,2.2 שבלוח הנתונים מן גם ושונה בכוח,
עולים". "אזרחים וגם מעמדם את ששינו אלה את
העולים את ב1970, החל הלוחות כל כוללים כן, כמו
(ראה עולים" "אזרחים כוללים אינם אך הלאיהודים

לעיל). הגדרה
כוללים אינם 4.6 עד 4.3 בלוחות המספרים
דרך לחדל היוצאים ירושלים מזרח תושבי תנועת
תחנת דרך תושבים ותנועת בכוח עולים הירדן, גשרי
מספר זאת, לעומת ו1990. ב1989 אילת הגבול
שנפטרו אנשים גם כולל בחול השוהים התושבים
הגרים תושבים כולל החוזרים התושבים ומספר בחרל
בלבד. לביקור ארצה והבאים לארץ בחוץ בקביעות
 לישראל הסטטיסטי ירחון ראה זו קבוצה (לאומרן
4.64.3 לוחות בין ההבדל מכאן .(1993 3 מסי מוסף,
כלולות. אלה תנועות שבהם ו4.2, 4.1 לוחות לבין
תנועת על הנתונים מקורות של נוסף פירוט
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 4.7 בלוח ואילו

אלה. לוחות בין ההבדלים מכאן ומעלה,
נתונים מובאים 4.5 לוח של העליון בחלק
של שנתיים) (ממ1צעים נטו תוספות המבטאים
הם אלה שונות. בתקופות בחרל תושבים מספר
של התוספת) של היווצרותה שנת (לפי מאזנים
בחרל 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 בחרל
ולא ב1987 לחרל שיצאו אלה בין כהפרש מתקבל
ב1989 ארצה שחזרו אלה בניכוי 1989 סוף עד חזרו

יותר. או שנתיים של בחרל שהייה לאחר
המ האוכלוסייה ב0יס על מחושבים השיעורים

התוספת. היווצרות בשנת מוצעת,

אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
לסוג מתאים נ1ופס וממלאים הגבול ביקורת מתחנות
,(1993 מרס (עד תושב בכוח, עולה עולה, האשרה:
רשומותיהם ועיבוד הטפסים ספירת פי על ועוד; תייר
הנכנסים על דוח"ות נערכו השונים המעמדות שלבעלי
1993 באפריל החל תכונות. לפי לסוגיהם והיוצאים
נרשמות תנועותיהם ישראל. תושבי לגבי הטופס בוטל
התושבים, למרשם המקושרים הגבול תחנות במסופי
עיקר אוטומטית. הינה תנועותיהם של והספירה

גוריון. בן תעופה נמל דרך הוא בגבולות התנועות

הגדרות
חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס ארם עולה:

הכניסה. חוק לפי או השבות
עולה באשרת לארץ שנכנס אדם בכוח: עולה
בחורש החל שהופעלו הפנים משרד בתקנות בכוח.
לאשרת הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969 יוני
תש"י1950,  השבות חוק לפי עולה לתעודת או עולה
העולה לתקופה בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה
הוא בכוח עולה ,1991 ב החל חורשים." 3 על
לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת שזכאי מי
3 עד לשהות ורוצה ,1950  התש"' השבות, חוק
והתנאים האפשרות את לבדוק כדי בישראל, שנים

כעולה. בישראל להשתקעות
עולים של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח,
בעת ישראלי לאזרח שנולד מי עולה: אזרח

להשתקע. בכוונה לישראל ונכנס בחרל, שהותו
לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
זמנית, עבורה לצורך חורשים משישה למעלה של

וכוי. לימודים
"אוכלוסייה (ראה קבוע תושב יוצא: תושב
למטרת לחרל היוצא (2 בפרק בהגדרות קבועה"

אחרת. מטרה או הגירה, שליחות, עסקים, ביקור,
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח ת"ר:
או ארעי תושב בכוח, עולה עולה, אזרח עולה, ושאינו

דיפלומטים. גם כלולים התיירים בין בשיוט, נוסע
ובאוניות חופים בשיט מבקרים בשיוט: נוסעים
לרוב הלנים ליומיים, או ליום כלל בדרך זרות, צי
"מבקרים נקראו אלה מבקרים 1984 (עד באונייה

סיור"). באוניות
בכוח: לעולה או לעולה מעמדו ששינה ת"ר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם
פרק (ראה בכוח עולה של או עולה של מעמר וקיבל

.(5

חישוב ושיסות הסברים
תושבים תנועת גם הלוחות כוללים ב1970 החל
אחרת. צוין כן אם אלא ירושלים, מזרח של ותיירים
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פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל
בגבול, המעבר שנת לבין הלירה שנת בין ההפרש

המעבר. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי
הכנסות ועל מלון בבתי תיירים תנועת על נתונים
ושירותי מסרור  17 בפרק מופיעים מתיירות

ואילך. 17.3 לוח הארחה,
ובאויר בים בינלאומית נוסעים תנועת על נתונים
תחבורה  18 בפרק מופיעים שכר סיסות ועל

ו18.12. 18.11 ,18.8 לוחות ותקשורת,

מספרים מובאים ,4.5 לוח של התחתון בחלק
יצאו אשר התושבים של המרינה קום מאז מצטברים
תקופות ברציפות בחו"ל להם ומלאו חורו, ולא לחו"ל
אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שונות שהייה

שחזרו.
כ349,200 נטו הצטברו 1989 בסוף לדוגמא:
ומלאו 1987 ער 1948 מאז יצאו אשר תושבים
גם (ראה ברציפות. בחו"ל לשהותם ומעלה שנתיים
שם). בחו"ל", ישראל תושבי למספר ''אינדיקטורים

נבחרים פרסומים
1979/80 יוצאים ותושבים ת"ר'ם סקר 686

19921991 תיירות 961
1993 לישראל העלייה 973

מיוחדים פרסומים
אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416
בי חלק 1948 1972 לישראל העלייה 489
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SUMMARY TABLES

ARRIVALS AND DEPARTURES, BY
CATEGORY OF VISA

oo>d לוחות
ויציאות, כניסות
אשרה סוג לפי

j/תנועותmעולים
הכל בכוחיסך בכוחיתושבים*עוליםועולים בשיוטתייריםארעיים4עולים
TotalImmigrantsImmigratingResidents2MovementsTemporaryTouristsCruise

and potentialcitizensof potentialresidents4passengers
immigrants1immigrants3

Arrivalsנגיסות
15V 1943199347,654,5532,270,12015,136,496221,389295,89826,535,4633,195,187
19481949383,919341.24915,92926,741
19501954678,257395,01596,1693.767169,94013,366
19551959685,513211,561173,26112,631276,10111,959
196019641,570,892244,506364,088_31,227849,19481,877
196519692,450,265105,728539,2371,37547,2471,607,503149,175
197019744,367,397198,4564,039983,84346,55222,5472,889,976221,984
197519796,550,077106,9724,4441,764,05942.52619,9554,153,731458,390
198019849,115,05165,7978,0963,193,79664,30246,6175,142.628593,815
19851989,10,787,52459,1438,6043,767,10438,64540,7026,171,561701,765

19902,479,926195,5002,033921,0816,46513,1281,131,725209,994
19912,309,873171,1692,075990,6058,53619,463951,201166,824
R19922,959,48970,6832,8681,052,4137,91320,4111,509,520295,681
.19933,316,37068,7153,4671,274,9115.07518,2031,655,642290,357

Departuresיציאות
15V 1948199345,629,85615,792,607300,327341,09326,000,6423,195,187
1948194943,17921,61021,569
19501954329,160151,7404,018160,03613,366
19551959519,935231,527_11,720264,72911 ,959
196019641,352,566418,488_30,892821,30981,877
196519692,363,661588,7092,46051,2721.572,045149,175
197019744,212,2721,043,49480,46436,9092,829,421221,984
197519796,462,9951,834,47065,30526,7054,078.125458,390
198019849,074,9913,271,61576,26052,6815,080,620593,815
1985198910,753,6073,866,79547,72247,6856,089,640701,765

19902,324,768931,6958,88514,1911,160,003209,994
19912,120,1801,026,1588,41819,800898,980166,824
R19922,852,5531.080,2586,71826,1141,443,782295,681
.19933,219,9891 ,326.0484,09519,1061,580,383290.357

Balanceמאזן
19481949340,740341.2495,6815,172
19501954349,097395.01555,571_2519,904
19551959165,578211,56158,266_91111.372
19601964218,326244,50654,400_33527,885
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

1990155,1582,033 195,50010,6142,4201.06328,278
1991189,6842,075 171,16935,55311833752,212

R1992106,9362,868 70,68327,8451,1955,70365,738
199396,3813.467 68,71551.13798090375,259

1 By category oi Visa on their arrival in Israel: see introduction and
tables 2.2 and 5.1. Table 5.2presents data on change of status.

2 Incl. movement of residents of East Jerusalem via the Jordan birdges;
in 199332.404 arrivals and 34.061 departures. aswell asmovement
of Israeli residents to Mecca  4,388 departures and 4,893 arrivals.

3 Movement through borders after first entrance.
4 As of 1952.
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בלוח .5.1 ר 2.2 ולוחות מבוא ראה לישראל; כניסתם נעת אשרה סו1 פי על
מעמר. שינוי על נתונים יש 5.2

32,040  1993 בשנת הירד!; גשרי דרך ירושלים מ1רח ת1שבי תנועת כולל
4.388  למכר. שיצאו ישראל תושבי mnm pi יציאות 34.0611 כניסות

כני0ות. ר4,893 יציאות
ראשונה. כניסה אחרי כגבולות תנועה

בי1952. החל



ARRIVALS AND DEPARTURES, BY
ROUTE AND CATEGORY OF VISA

דרך לפי ויציאות, כניסות
אשרה וסוג מעבר

1993

תושביםתנועתעולים
הכל בכוחסך בכוחיועולים ת"ר'םD"irwעולים

TotalImmigrantsResidentsMovementTemporaryTouristsRouteמעבר
and potentialof potentialresidents
immigrantsimmigrants1

Arrivalsכניסות הגל 023,316,37068,7151,274,9115,07518,2031,655,642TOTALן
2,540,36968,7151,078,2154,60410,3191,378,516Airאויר
58,72639,2242819019,284Seaים

423,451157,4724437,694257,842Landיבשה
הירדן 3104,107338,054292765,124Jordanמעברי border
מצרים 276,4161מעברי 18,2894221,433156,272Egyptian border
לבנון 42,9281,129195,33436,446Lebaneseמעברי border

הכל סך
יציאות

"3,219,9891,326,0484,095
Departures

1,580,383 19,106TOTAL
2,460,3471,117,5313,71811,3431,327,755Airאויר
61,65544,5133428216,826Seaים

407,630164,0043437,481235,802Landיבשה
הירדן 392,956339,348483052,774Jordanמעברי border
מצרים 272,191123,2503221,223147,396Egyptianמעברי border
לבנון 42,4831,406175,42835,632Lebaneseמעברי border

1 Movement through borders after first entrance.
2 Incl. cruise passengers and immigrating residents.
3 Incl. movements of residents of East Jerusalem via the JordanBridges

 32,040 arrivals and 34,061 departures, as well as movement of
Israeli residents to Mecca  4,388 departures and 4,893 arrivals.

4 Incl. cruise passengers.

RESIDENTS
DEPARTURES AND RETURNS OF
RESIDENTS1, BY YEAR OF
DEPARTURE AND RETURN
Thousands

ראשונה. כניסה אחרי בגבולות תנועה
עולים. ואזרחים בשיוט נוסעים כולל

כניסות 32,040  הירדן גשרי דרך ירושלים מזרח תושבי תנועת כולל
יציאות 4,388  למכה שיצא! ישראל תושבי תנועת וכן יציאות 34.061 ר

כניסות. ו4,893
בשיוס. נוסעים כולל

לארץ לח^ יציאות
לפי תושבים1, של וחזרות
חזרה ושנת יציאה שנת

אלפים

תושבים

חזרה שנת לפי ,mmReturns, by year of returnחזרו לא
יציאה 1093יציאותשנת סוף עד
Year ofלארץ הכל2לחוץ Didסך not
departureDeparturesTotal21948198619871988198919901991"19921993return till

end 1993
1948199314,809.214,170.47,697.9757.9786.9849.9846.0963.21,025.71,242.9638.8
Up to 1975 188.9__2,597.32,408.42,408.20.2ער

1976256.9244.2244.2_____12.7
1977290.4278.9278.80.1_____11 5
1978386.2379.5379.40.1____6.7
1979445.7437.8437.20.30.20.1_7.9
1980466.1449.3446.90.70.60.30.20.20.20.216.8
1981557.4550.8547.71.00.80.40.30.20.20.26.6
1982594.2581.9578.11.40.80.60.30.30.20.212.3
1983725.7715.5708.42.81.70.90.60.40.304102
1984685.3677.2663.06.23.21.81.10.70.60.68.1
1985505.8492.5465.714.15.52.91.61.10.90.713.3
1986655.2646.1540.379.014.65.52.71.81.30.99.1
1987771.4757.3652.077.415.36.03.12.11.414.1
1988805.7794.1682.183.416.06.43.82411 6
31989869.7861.2738.792.318.07.94.38.5
31990854.0840.3724.989.218.97.313.7
1991997.3953.8841.895.116.943.5

R19921,052.9986.0894.291.866.9 .19931,292.01,115.61,115.6176.4

Excl. the movement of residents of East Jerusalemvia the Jordan
bridges and potential immigrants, but includes the movement of

residents to Mecca (see note 3 to Table 4.2).
Incl. about 5,000 residents who departed before 1948.
Excl. movement of residents via the Elat checkpoint.

כולל נכוח,אך ועולים הירדן גשרי דרך ירושלים מזרח תושבי תנ1עת כולל n1?

.(4.2 ללוח 3 הערה (ראה למכה התושבים תנועת
.1948 לפני שיצאו תושבים כ5.000 כולל 2

אילת. גבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 3
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DEPARTURES1 AND RETURNS OF
RESIDENTS, BY PERIOD OF STAY
ABROAD2
Thousands

לארץ1 לחוץ .ציאות
לפי תושבים, של וחזרות

לארץ2 בחוץ שהות תקופת
אלפים

יציאות

 מעל בחול שהו : ono
Thereof: stayed abroad over 

חזרו לא

 nnrn

הכלי סך
Returns 
total4

Tiro ששהו לאיור חזרו מהם:
Thereof: returns after staying abroad

לחוץ
לארץ3
הכל סך
Depar
tures3
 total

1

שנה
1 year

2

years

3
שנים
years

4
שנים
years

סוף עד
1993

Did not
return
till end
1993

nino

משנה
Less
than
1 year

ומעלה 
הכל סך
1 year
and over
 total

1

שנה
1 year

2
שנים
years

3

שנים
years

+4

years

1971170.013.6 22.49.0 10.65.4162.2144.317.97.43.92.14.5

1972184.813.4 20.37.9 9.94.2178.5160.817.77.83.51.94.5

1973207.621.4 29.914.8 17.211.1198.4179.918.58.83.91.64.2
1974233.923.5 33.1'16.4 18.912.0208.4194.414.06.93.01.42.7

1975246.620.3 30.213.2 15.69.7230.9214.716.28.43.51.62.7

1976256.922.2 32.716.0 18.012.7239.2220.318.99.64.22.03.1

1977290.420.8 30.414.7 16.611.5277.4256.820.610.04.52.43.7

1978386.215.9 26.59.7 11.96.7380.4358.322.110.54.72.54.4

1979445.719.6 31.311.2 14.37.9429.2418.620.69.64.22.44.4

1980466.130.9 43.321.8 24.416.8435.4414.720.710.64.32.03.8
1981557.418.4 32.411.3 13.56.6542.3521.121.211.84.01.93.5

1982594.222.2 33.316.1 18.412.3586.1562.423.712.45.22.23.9

1983725.722.3 33.414.5 17.310.2723.2693.929.314.06.63.25.5

1984685.322.3 36.512.9 16.18.1668.0644.923.111.14.92.64.5

1985505.826.0 40.117.6 20.513.3484.5463.321.211.13.82.24.1

1986655.221.3 35.913.1 15.89.1628.6602.426.214.25.02.34.7

1987771.426.7 42.017.6 20.714.1757.9731.026.914.16.22.83.8

1988805.724.2 40.214.2 18.011.6786.9759.527.414.65.53.24.1
51989869.720.7 38.78.5 12.88.5849.9822.127.815.35.52.94.1

51990854.021.0 49.3. . .13.713.7846.0817.228.816.06.02.74.1

1991997.343.5 60.443.5963.2931.032.218.06.43.14.7

R19921.052.9. . .66.966.91,025.7989.336.418.97.93.85.8

.19931,292.0176.41 ,242.91,207.435.516.97.34.37.0

1 See note 1 to Table 4.3.
2 For computation of years of stay. see Introduction  Explanations

andMethods ofComputation.
3 By year of departure.
4 By year 01 return.
5 Excl. movement of residents via the Elat checkpoint.

.4.3 ללוח 1 רעוה ראה 1

כמבוא. חישוב" ושי0ות הסברים בסעיף הסבר ראה השהות, שנות לחישוב 2

יציאה. שנת לפי 3
חורה. שנת לפי 4

אילת. גבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 5
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RESIDENTS REMAINING
ABROAD FOR CONTINUOUS
PERIODS1

להם שמלאו D'aujm
רצופות שהות תקופות

בחו"לי
Rates2

מעל
4 שנים

More than
4 years

שיעורים'

מעל
שנתיים

More than
2 years

מעל

More than
1 year

Absolute numbers מוהלטיס Dnoor)

מעל
4 שנים

More than
4 years

מעל
טנחיים

More than
2 years

מעל
עונה

More than
1 year

Net periodical additions  annual average שנתי ממוצע  תקופתיות נטו nisom

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

R199224,0003,5008,4004.70.76.ו

M99331,40024,9001,5006.04.70.3

נקובה שנה בל סוף 7v15.5.1948מ מצטברים מסמרים

Till end of each specified year15V 1948Cumulative numbers as of

1964147,100129,300

1969187,000167.300138,600

1974213,800184,100160,300

1979268,700242,100203,300

1984324,200290,800255,100

1988377,000335,000293,200

1989389,400349,200306,700

1990399,300360,600315,700

1991416,400367,100328,600

R1992440,400370,600337,000

1993471,800395,500338,500

1 See explanation in "Explanations and Methods of Computation' in the introduction.
2 Per 1 ,000 residents in Israel.

במבוא. ווישונ ושי0ות הסברים בסעיף הסבר ראה
בישראל. תושבים לי000,ו
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DEPARTURES ABROAD OF
RESIDENTS1, BY AGE

של לארץ לחוץ יציאות
גיל לפי תושבים1,

19831985219901992.199319831985219901992.1993Age

אחוזיםאלסים
ThousandsPercents

*1arn 10725.7505.8854.01,052.91,326.0100.0100.0100.0 100.0100.0TOTAL3
04

51464.1>43.484.523.2
68.4

27.9
87.08.88.62.2 99

6.5 9U
2.1
6.6

04
514

151930.220.647.057.772.34.24.15.5 5.55.51519
202447.532.060.692.7118.56.66.48.8 7.18.92024
252969.1 ,44.969.894512359.58.99.0 8.29.32529
3034
3544234.4>^

/211.6

167.5266.887.7
222.2

111.8
282.532.333.38.4 31 221.331.^

8.4
21.3

3034
3544

4554
5564143.3234.6184.3

116.4
243.7
147.129.128.417.6 275

11.1 ^'b
18.4
11.1

4554
5564

65+68.7 l51.990.5101.1111.79.510.39.6 10.68.465+
ידוע 0.10.20.20.10.0Notלא known

חציוני 39.739.939.341.039.4Medianגיל 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. Up to 1992 not included in

the distribution by age.

RETURNS OF RESIDENTS1, BY
DURATION OF STAY ABROAD2

.4.3 ללוח ו הערה וגם בכזבוא חישוב וש'0!ת הסכרים כסעיף הסבר ראה ו

אילת. גבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 2
גיל. לסי בסירוס כלולים אינם 1992 עד למכה. שיצאו תושבים כולל 3

תושבים', של חזרות
בחו"ל2 שהות משן לפי

חזרו Yearשנת of returnDuration
השהות 01משך

1983198531990R199219931983198531990R1992.1993stay

PercentsאחוזיםThousandsאלפים
הכלי "723.3484.5846.0963.21,034.5100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

 מחודש ess_494.4303.4588.9744.6958.968.462.669.672.677.1פחןת than 1

יינל 0monthר  total
ימים 05.23.44.612.829.90.70.70.51.32.40 days
ימים 1427.421.150.3118.9173.53.84.35.911.614.014 days
ימים 59140.771.1148.8206.8284.819.514.717.620.222.959 days
ימים 1014118.471.5148.8164.5194.716.414.817.616,015.71014 days
ימים 151977.052.0108.0113.0125.410.610.712.811.010.11519 days
ימים 2029125.784.4128.41285150.417.417.415.212.512.12029 days

חודש 189.775.5112.0108.0107.112.415.613.210.58.61 month
חודשים 223.420.829.228.730.83.24.33.52.82.52 months
תוושים 317.712.517.019.72052.42.62.01.91.63 months
O'erj/n A11.28.011.112.513.51.61.61.31.21.14 months
G'wiin 58.76.810.211.412.71.21.41.21.11.05 months
D'Knm 6815.412.118522.822.62.12.52.22.21.868 months
a'vrtm 91123.814.422.925.925.93.33.02.72.52.1911 months

tr7\mt ruei38.930.836.352.151.05.46.44.35.14.11 year and more
Daysימים

שהות 2022181512Medianחציון stay
ממ!צעת: Averageשהות stay:

מי3 1922201716Lessפחות than 3
monthsחודשים

משנה 3043383531Lessפרוות than 1 year

1 See explanation in the introduction and note I to Table 4.3.
2 For computation of length of stay  see introduction.
3 Excl. movement 01 residents via Elat checkpoint.
4 Incl. residentswho returned from Mecca.

.4.3 n177 ו הערה וגם במבוא הסבר ראה 1

מבוא. ראה  שהות תקופת :my'ir? 2

אילת. גבול תחנת דרך תושבים תנועות כולל לא 3

ממכה. שתורו תושבים כולל 4
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TOURIST ARRIVALS, BY
COUNTRY OF RESIDENCE

לפי תיירים, כניסות
מגורים ארץ

מגורים 19701980198519871199019921993Countryאוץ of residence

DiinK

ThousandsPercentsאלפים
כולל 419.11,065.81,264.41,378.71,063.41,509.51,655.6100.0GRANDסך TOTAL

הכל ק7  n'OM28.239.775.193.182.1106.1/27.97.4Asia  total
3.73.45.00.3Indiaהודו

7'ונג 254.04.60.3Hongהונג Kong
5.46.16.67.90.5Turkeyסורקיה

103.34.77.26.411.410.70.6Japanיפן
10.814.518.77.119.725.11.5Jordanירד;
31.437.141.832.936.42.2Lebanonלבנון

1.72.12.80.2Philippinesפיליפינים
3.58.39.00.5Koreaקוריאה
3.36.07.34.57.77.30.4Cyprusקפריסין

אוורות 27.214.713.917.44.810.213.10.8Otherארצות countries
הכל סך  16.739.431.036.129.940.446.52.8Africaאפריקה  total
אפריקה Dm11.326.018.023.619.923.626.61.6South Africa

2.15.05.13.38.19.80.6Egyptמצרים
1.41.51.60.1Moroccoמרו7,ו

אחרות 45.37.18.40.5Other'5.41148.07ארצות countries
הכל סך  166.7647.1677.0839.8614.5892.2982.359.3Europeאירופה  total

2.720.626.027.717.22953352.0Austriaאו00ריה
7.746.044.452.333.773.273.84.5Italyאי0ליה
6.55.47.34.25.76.20.4Irelandאירלנד

 צפוניות 18.868.662.486.761.385.680.04.8Nordicארצות countries 
הכל totalסך
:Thereofמזה:

15.416.618.710.916.717.41.1Denmarkדנמרק
6.610.113.48.711.51250.8Norwayנורווגיה
10.910.719.218.423.118.11.1Finlandפינלנד
35.724.935.423.033.931.61.9Swedenשבריה

2.42.53.50.2Bulgariaבולגריה
7.419.919.724.320.125.132.32.0Belgiumבלגיה

(לשעבר) המועצ1ת 23.041.863.33.8USSRברית (former)
18.0134.9145.8182.197.9162.7173.3105Germanyגרמניה
9.135.932.145.728.348.652.23.2Netherlandsהולנד

8.510.512.20.7Hungaryהונגריה
המאוחרת 5129.3155.6114.1149.2170.710.3United^36.4122הממלכה Kingdom
(לשעבר) 5.44.03.60.2Yugoslaviaיוגוסלביה (former)

4.39.79.912.78.619.11851.1Greeceיוון
0.87.814.221.516.422.824.01.5Spainספרד
6.012.013.70.8Polandפולין

4.62.85.25.18.28.90.5Portugalפורטוגל
(לשעבר) 0.21.85.45.60.3Czechoslovakiaציכוסלובקיה

(former)
47.6130.2140.7158.8118.4140.3152.69.2Franceצרפת
2.03.03.04.010.05.08.10.5Romaniaרומניה
9.231.836.247.431.239.544.62.7Switzerlandשוויץ

אחר1ת 2.55.15.28.50.91.42.00.1Otherארצות countries
הכל סך  314.2440.6470.828.4America(.200.3320.2456.0350אמריקה  total

הכל 0ך  אמריקה 185.2287.2417.145.9281.2393.3419.925.4Northצפון Ameirca  total
הברית tvtm165.2253.0367.0293.52445345.4371.922.5U.S.A.

2.28.712.010.25.910.59.60.6Mexicoמקסיקו
17.825538.134.230.837.438.42.3Canadaקנדה

אמריקה 1.41.71.52.24.85.30.3CentralAmericaמרכז
הכל 0ך  אמריקה 15.231.737.240.730.842.445.62.8Southדרום America  total

1.11.61.82.01.72.22.50.2Uruguayאורוגואי
6.215.114.514.48.616.617.01.0Argentinaארננ0ינה

4.06.79.614.210.511.312.80.8Brazilברזיל
1.72.22.10.1Venezuelaונצואלה
1.11.41.91.71.92.83.00.2Chileציילה

אחרות 2.86.99.48.46.47.48.20.5Otherארצות countries
הכל סך ■ 6.815.723.023.918.121.823.21.4Oceaniaאוקיאניה  total

6.013.119.920.014.418.119.21.2Australiaאוססרליה
זילנד 0.82.52.83.72.73.43.50.2Newניו Zealand

אחר1ת 0.10.30.21.00.30.60.0Other_ארצות countries
ירוע 0.33.72.35.74.58.410.90.7Notלא known

Excl. tourist arrivals via Elat checkpoint. אילת. גבול תחנת דרך תיירים כניסות כולל m<
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TOURIST AND CRUISE PASSENGER
ARRIVALS, BY COUNTRY OF
RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
Thousands 1993

ונוסעים תיירים כביסות
ארץ לפי בשיוט,

כניסה ודרך מנורים
אלפים
Touirstsתיירים

נוסעים
היבשה Byדרך landמ!>י1טיCountry 01

מנורים הכלארץ האוירסך Cruiseresidenceדרךהיסדרך
TotalBy airBy seaהכל אילתסך דרך :T\mpassengers1

TotalThereof: via
Bat

290.4GRAND(2)01,655.61,378.619.3257.7121.2ך0לל TOTAL
הכל קל  121.940.82.678.48.426.3Asiaאסיר,  total

5.02.80.12.10.00.4Indiaהודו
קוננ 4.62.10.12.40.4Hongחוגג Kong
7.97.60.20.10.10.8Turkeyטורקיה

10.77.70.03.02.20.1Japanיפן
25.10.10.025.1Jordanירדן
36.40.90.135.3Lebanonלבנון

2.82.40.20.20.10.3Philippinesפיליפינים
9.04.10.04.94.0Koreaקוריאה
7.34.71.70.90.924.3Cyprusקפריסין

אחרות 13.18.40.24.40.70.4Otherארצות countries
הכל קל  46.533.40.912.26.91.1Africaאפריקה  total

אפריקה 26.622.40.83.52.60.5Southדרום Africa
9.81.80.08.04.205Egyptמצרים

Morocco 1.61.60.00.00.0מרוקו

אחרות 8.47.60.00.70.10.1Otherארצות countries
הכל קל  982.3854.011.6116.785.6209.0Europeאירופה  total

33.527.60.15.83.42.1Austriaאוסטריה
73.862.80.210.84.414.5Italyאיטליה
6.24.90.31.10.64.8Irelandאירלנד

הכל סך  צפוניות 80.068.41.010.67.96.4Nordicארצות countries  total
:Thereofמזה:

17.414.30.22.92.40.9Denmarkדנמרק
12.511.00.11.30.82.1Norwayנורווגיה
18.116.20.21.71.10.6Finlandפינלנד
31.626.60.44.63.62.7Swedenשנדיר.

3.53.20.20.10.00.2Bulgariaבולגריה
32.329.20.13.12.32.9BelQiumבלגיה

(לשעבר) המועצות 63.359.63.10.60.213.9USSRבדית (former)
173.3144.41.027.824.020.3Germanyגרמניה
52.246.30.35.54.34.3Netherlandsהולנד

12.211.40.20.60.52.0Hungaryהונגריה
המאוחדת 170.7149.42.019.314.2111.5Unitedהממלכה Kingdom
(לשעבר) 3.63.20.20.20.10.7Yugoslaviaיוגוסלביה (former)

18511.11.06.55.514.1Greeceיוון
24.020.00.14.00.81.1Spainםפרר
13.79.80.53.41.50.5Polandפולין

וגל 8.97.90.00.90.50.1Portugalפורס
(לשעבר) 5.64.80.10.70.4Czechoslovakiaציכו0לונקיר. (former)

152.6143.41.08.36.26.5Franceצרפת
8.17.90.10.10.10.1Romaniaרומניה
Y'iiiu44.637.20.27.26.72.1Switzerland

אחרות 2.01.80.00.30.11.0Otherארצות countries
הכל סל ■ 470.8426.23.141.516.8248.4Americaאמריקה  total

הכל קל  אמריקה 419.9383.42.633.814.3247.5Northו03ון America  total
הכרית 371.9341.52.028.211.62ארצות 43.8U.S.A.

9.68.50.11.00.50.6Mexicoמקסיקו
38.433.40.54.52.23.1Canadaקנדה

אמריקה 5.34.60.00.70.30.2Centralכורכז America
הכל קל  אמריקה 45.638.20.57.12.20.7Southדרום America  total

2.52.00.00.50.1Uruguayאורוגואי
17.014.40.22.30.70.2Argentinaארגנטינה

יל 12.810.60.12.10.80.3Brazilברו
2.12.00.00.10.10.1Venezuelaונצואלה
3.02.40.00.60.20.1Chileצילה

אחרות 8.26.80.01.40.30.1Otherארצות countries
הכל קל ■ 23.215.40.97.02.51.6Oceaniaאוקיאניה  total

19.213.50.65.11.91.5Australiaאוסטרליה
וילנד 3.51.50.21.70.60.1Newנין Zealand

ארורות 0.60.40.00.2Otherארצות countries
ידוע 10.98.80.21.91.04.0Notknownלא

1 Cruise passengers are classified according to their citizenship.
2Incl. 28.100 navy personnel.

אורחותם. לפי מסווגים 01't!n הנוסעים
צבאיות. אוניות צוותי אנשי 28,100 כולל
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TOURIST ARRIVALS, BY AGE
AND MAIN COUNTRIES OF
RESIDENCE

גיל לפי תיירים, כניסות
עיקריות מגורים וארצות

1993

Ageגיל
כולל 0ך
Total04514151920242529303435444554556465+

Percentsאווודם000'

כולל 1,655.6100.02.44.85.38.58.27.315.117.515.315.5GRANDיסן TOTAL

הכל 0ך  יא0יה 121 .9100.02.65.03.67.810210.520.617.513.78.5Asia  total
:0Thereofוה:

07.9100.01.94.15.16.08.69.822.718.510.912.4Turkeyורקיה
10.7100.00.81.11.211.011.49.615.918,816.413.8Japanיפן
25.1100.07.315.95.25.55.95.411.121.816.95.0Jordanייח|
36.4100.03.25.15.511.712.511.022.813.89.94.5Lebanonלבנון

דרומית ,9.0100.00.61.20.7254.88.324.924.320.612.1Koreaקוויאר. South
7.3100.01.34.02.03.24.66.814.116.823.623.6Cyprusקפריסין

הכל 0ך  46.5100.02.55.45.610.99.29.019.416.211.710.2Africaאפריקה  total
Thereof:

אפריקה 26.6100.02.14.67.816.511.07.012.214.411.812.7Southדרום Africa
9.8100.04.29.52,52.55.311.632.817.410.33.9Egyptמצרים

הכל סך ■ 982.3100.02.14.34.88.08.88.015.319.015.713.9Europeאירופה  total
:Thereofמזה:

33.5100.01.33.03.36.07.67.115.924.318.113.6Austriaאוסנוריה
73.8100.01.12.12.34.16.67.214.521.421.919.0Italyאי0ליה
6.2100.01.63.63.412.913.710.316.814.012.311.3Irelandאירלנד

צפוניות2 O7.213.618.110.912.6Nordic.79.6100.01.95.16.613.910ארצות countries2
32.3100.03.05.55.46.78.08.419.218.512.812.6Belgiumבלגיה

המועצות 63.3100.02.75.95.86.37.09.118.916.316.211.7USSRברית (former)
(לשעבר)

173.3100.01.22.84.47.29.48.114.422.418.811.4Germanyגרמניה
52.2100.01.63.03.49.812.210.215.619.713.611.1Netherlandsהולנד

12.2100.01.13.66.86.75.95.320.823.012.114.7Hungaryהונגריה
המאותרת 170.7100.02.54.95.911.310.88.313.516.712.913.3Unitedהממלכה Kingdom

18.5100.00.72.62.03.75.45.615.216522.925.5Greeceיוון
7.99.316.920.018.918.3Spainי.01.8204.ו0024.0100.0רר
13.7100.00.81.83.24.7557.221.222.420.712.6Polandפולין

8.9100.00.80.82.12.43.64.712.321.126525.6Portugalפורטוגל
152.6100.03.76.95.86.67.57.314.815.814.916.8Franceצרפת
8.1100.02.01.73.06.810.39.228.117.110.311.5Romaniaרומניה
.y'liiy44.6100.02.85.74.28.610.09.215.719.413.610.8Switzerland

הכל 0ך  470.8100.03.06.06.57.65.65.914.316.815.019.4Ameircaאמריקה  total
:runThereof:

17.0100.01.53.89.86.85.85.412.116.818.719.5Argentinaארגנטינה
הברית 371.9100.03.26.36.27.55.35.714.316.814.820.0Unitedארצות States

12.8100.01.74.86.36.77.06.015.317.717.616.7Brazilברזיל
9.6100.02.15.111.17.86.86.414.816516.013.6Mexicoמקסיקו
38.4100.02.55.56.89.46.26.013.717.114.218.6Canadaקנדה

23.2100.01.83.65.017.116.87.511.113.611.312.2Oceaniaאוקיאניה  total

10.9100.04.25.03.34.66.26.714.317.516.321.9Notלאירוע known

Incl. 12,100 oturists, residents 01 Arab countries, whose age is
not known.
Excl. Iceland.

ידוע. לא שגילם ערב, ארצות חושני תיירים 12,100 כולל
איסלנד. כולל לא
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TOURIST DEPARTURES, BY
DURATION OF STAY IN ISRAEL

לפי תיירים, יציאות
בארץ שהות משך

rwrva 1990R1992.1993Duration'1970198019851987משך of stay

Thousandsאלפים
403.61,056.91,250.21,358.01,091.71,443.81,580.4TOTALסןהכל

 מחודש 312.4895.81,075.81,181.8934.31,258.21,383.0Lessפחות than one month 
הכל totalסך
:Daysימים:
0

36 517Q f
20.822.019.727.535.10

14
/y . 1

1197152.2134.3182.7208.914
5980.1337.4420.3441.4356.4516.2579.659
1019123.0348.7393.0439.1319.44095432.41019
202972.8130.6122.0127.1104.4122.3127.12029
חודש 151.474.383.387.183597.9104.41 month
חודשים 215.023.625.227.622.628.431.22 months
חודשים 35.714.013.412.212.214.615.33 months
חודשים 42.78.08.87.57.87.88.84 months
חודשים 52.16.57.05.66.27.36.55 months

חורשים 683.210.61058.68.79.89.368 months
חודשים 9112.08.77.35.96.56.05.7911 months
ומעלה 2.65.95.44.44.74.44.61שנה year and more
ידוע 6.39.413.417.35.19.411.4Notלא known

O'llOKPercents
הכל 100.0100.0100.0100.00100.0100.0100.00TOTALסך

 מחודש 78פחות 685.587.088.286.087.6875Less than one month 
הכל totalסך

:Days.מים:
0

"{7.6
1.71.61.81.92.20

149.711.412.412.713.214

5920.232.234.032.932.835.936.759
101931.033.331.832.829.428.427.41019
202918.212.49.89.59.68.58.02029
חודש 113.07.16.76.57.76.86.61 month

חודשים 23.82.32.02.02.22.02.02 months
חודשים 11 עד 34.04.63.83.03.83.21.031 ו months
ומעלה 0.60.50.50.30.40.50.61שנה year and more

.) nine/(D'nStay (days)
השהות 161210.710.910.09.09.0Medianהציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
מחודש 131210.810.510.69.99.7Lessפחות than one month

חודשים מי3 191514.414.714.813.413.2Lessפחות than 3 months
משנה 252320718.621518517.8Lessפחות than one year

t Excl. touirst depatrures via the Elat checkpoint. אילת. נבול תחנת דרך תיירים יציאות כולל לא 1
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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
תיירים של ממוצעת

בישראל ששהו יוצאים
ארץ לפי משנה, פחות

וגיל מגורים
וגיל מגורים י198019851987ארץ 1990B1992M9931993Country of residence

and age
!Thousand>אלס"ם

תיירים3' 1,056.91,358.0יציאות 1,250.21,091.71,443.81,580.41,580.4Tourist departures2.3
trwjej יוצאים 1,051.01,353.6ת"ר'ם 1,244.81,087.01,439.41,575.91,575.9Departing tourists who
משנה פחות stayedכארץ in Israel less than

nn ("משהות יוצאיםם)צעת on"n
a year

Average stay (days)Departing
tourists

כולל 2518.6סן 20.721.518.517.8GRAND TOTAL
מגורים Countryארץ of residence

3811.2א0יה 12.413.612.812.8114.6Asia
:moThereof:

jvjniu25.418.97.4Turkey
12.610.312.110.4Japanיפן

6.86.77.334.9Lebanonלגנון
8.98.87.3Cyprusקפריסין
2525.6אפריקה 26.728.322.923.242.2Africa

:Thereofמזה:
אפריקה 1926.1ירום 28.128.326.027.624.3South Africa

27529.114.313.29.3Egyptמצרים
2316.7אירופה 19.820.116.716.1933.8Europe
:nmThereof:

1613.1 13515.512.110.932.7Austria
1511.4אי0ליה 13.113.19.79.773.1Italy
29.523.823.25.1Irelandאירלנד

צפ1נ'1ת 18.8ארצות 26.820.916.817.974.1Nordic countries
21.6בלגיה 23.622.219.816.930.8Belgium

(לשעבר) המועצות 28.235.932.751.3USSRברית (former)
1914.1גרמניה 15.916.713.212.5170.1Germany
19.6הולנד 24.822.416.815.651.0Netherlands

19.014.713.312.0Hungaryהונגריה
המאוחדת 19.8הממלכה 24.723.119.718.6165.5United Kingdom

1711.5יוון 14.713.78.88.2178.2Greece
01710.0פרד 11.511.010.010.023.7Spain
63.414.212.812.4Polandפולין

17.3צרפת 18.919.118.517.3143.9France
4041.6רומניה 42.142.249544.84.8Romania
2715.6שוויץ 18.918.715.814.343.8Switzerland
22.521.3453.3Americaאמריקה

Thereof:
3125.0ארגנטינה 29.537.826.623.516.2Argentina

הברית 2923.2ארצות 20.324.221.920.8359.3United States
18.4ברזיל 27.824.922.920.512.1Brazil
3024.5קנדה 24.825.023.223.736.7Canada
25.224.222.8Oceaniaאוקיאניה

אוסטרליה .nm24.923.818.9Thereof: Australia
Ageגיל

1 04
> 59
1 1014

< 28.0
31.529.034.704

3126.1 36.526.626.032.559
22.221.742.41014

15194234.0 43.336.934.935.177.31519
20245131.0 46.639.333.633.4121.32024
25293421.6 34.627.521.820.7123.22529 / 3034

1 3544/ 4554
1 5564

2215.3 21.0\ 17.8

\ 145

17.1
14.6

16.0
13.8

117.0
242.8

3034
3544

1713.3 15.012.7
13.4

12.3
12.9

290.2
245.1

4554
5564 י 65+2017.1 י18.0 19.116.315.7237.565+
1 Excl. tourist departures via the Elat checkpoint.
2 Incl. 11 ,200 residents of Arab countries who visited East Jerusalem in

1993 whose length of stay and age are not known.
3 Incl. unknown country of residence.

אילת. גבול תחנת דרך תיירים יציאות כולל לא 1

כמזרח שביקרו ערב ארצות תושבי תיירים 11,200 כולל 2

ידועים. אינם וגילם שהותם שמשך 1993 בשנת ירושלים
ידועה. לא מגורים ארץ כולל 3
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וקליטה עלייה

מפור0ים נתונים יוני). עד (ינואר 1990 של הראשונה
מוסף,  לישראל הסטטיסטי בירחון הופיעו זה מסקר
חקר השני הסקר .1992 ,10 ובמס' ו199 ,9 מסי
.1992 בינואראפריל 1990 אוק0וברדצמבר עולי את
4 מסי לישראל, סטטיסטי בירחון פורסמו תוצאות1!
לפחות שבהם בית משקי 26,300 מייצג 1993.המדגם
ברבע מבריה"מ לישראל עלה ומעלה 15 בן אחד אדם

.1990 של האחרון

ראה בית, משק וראש בית משק של להגדרות
שכר, של ולהגדרות אוכלוסיייה  2 לפרק מבוא
עבורה  12 לפרק מבוא ראה יד ומשלח מועסק

ושכר.
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 כלבד ילדים עם אחר) 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
שיסות על והסברים הסקר מן מפורסים נתונים
מוסף,  לישראל סטטיסטי בירחון הופיעו החישוב

.1994,4 מסי

מסקרי נתונים  19931990 עולי
אדם כוח

כוח סקרי הוא 5.145.16 בלוחות הנתונים מקור
12 לפרק במבוא ראה אלה סקרים על הסברים אדם.

ושכר. עבורה 

עולים
והגדרות מקורות

ותיירות. הגירה תנועות  4 לפרק מבוא ר'
 2 לפרק מבוא ראה  לירה ארץ להגדרת

אוכלוסייה.

ואומדן חישוב שיטות
פי על מחושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
לפי שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך
לישראל. עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר
הלירה שנת שבין ההפרש לפי הגיל חושב ,1973 עד

בלבד. העלייה לשנת
העולים, מלבד ,19481919 בנתוני כולל, 5.1 לוח
לפי בארץ, שנשארו התיירים ואת המעפילים את גם
(15.5.1948) המרינה 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 תיירים
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. לירה

עולים תעסוקת סקר
מדגמי בסקר מקורם 5.1012 בלוחות הנתונים
הסקר תוצאות .1993 אפריל עד בינואר שנערך
המועצות מברית שהגיעו העולים מצב את מתארות
30 עד 24 של שהות לאחר ,1990 של האחרון ברבע
הנתונים בממוצע. חורשים כ26  בישראל חורשים
משפחתיות יחידות כ1,200 של מדגם על מבוססים
ומעלה. 15 בני עולים כ3,300 שבהן עולים, של
את הבוחנים סקרים בסדרת שלישי הוא זה סקר
בשליש חקר, הראשון הסקר בארץ. העולים תעסוקת
המחצית עולי של מצבם את ,1991 של הראשון

נבחרים פרסומים

הראשונות השנים שלוש השבעים, שנות עולי 771

בישראל

19701983 המועצות ברית עולי 846

1993 לישראל העלייה 973

מיוחדים פרסומים
אי חלק 1948 972ו לישראל העלייה 416
בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489

שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשל"ר) תש"ל בין (עלו העלייה לאחר

אחרי שנים ושלוש שנה הל0ינית אמריקה עולי 652
ותשל''ר) תש"ל בין (עלו העלייה
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IMMIGRANTS
IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

בכוחי", D'Viyi D<V1y
ויבשת על"ה תקופת לפי

אחרונה מגורים

עולים

nnאירופהאסיה
על"ה הכלתקופת ידועואוקיאניהאירופה'אפריקהאסיהסך אמריקהאפריקהלא
PeriodTotalAsiaAfricaEurope2AmeircaNotAsiaEurope

of immigrationand OceaniaknownAfircaAmerica

Before the establishment of the State
הגל TOO 0/o

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 o'U^nin D'1Don

20,00030,000
35,00040,000

352,786
5,222
2,652
3.989
4,544
5,828

7,754
678

2,241

4,589
108

138

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 o1(7 .innthe Stateestablishment ofAfter the
15V 194819932,363,481362,677459,4401,322,446187,600431,31835.364.7
15 V 19481951687,624237,35293,951326,7865,14024,39549.950.7

15 V31 XII 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
195224,6106,86710,2866,23295027570529.5
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

196024,6921,7825,37916,1691,15820429.970.8

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.(

בכוח1, D'Viyi D>V1y
ויבשת עלייה תקופת לפי
(המשך) nmriK מג1רים

'אסיהאמריקה אירופה
עלייה הגלתקופת ידוע1אוקיאניה1imiVHאפר"קהאסיהסך אמריקהאפריקהלא
PeirodTotalAsiaAfricaEurope2AmericaNotAsia2Europe

of immigrationand OceaniaknownAfircaAmeirca

a'otmo onoooAbsolute numbersהכל מסן %
totalVc Of

1965196815,018 82,24425,39431,6389,27492049.750.3
19655,223 31,1158,53513,8793,09638244.855.2
19663,137 15,9573,0247,4352,13222939.260.8
19671,987 14,4696,2684,2951,77114857.642.4
19684,671 20,7037,5676,0292,27516159.640.4

1969197119,700 116,79112,06550,55833,89157727.372.7
19697,018 38,1115,92615,2369,60133034.365.7
19706,904 36,7503,78514,43411,40522229.370.7
19715,778 41,9302,35420,88812,8852519.4805

197219746,347 142,7556,821T02,76326,775499.290.8
19723,143 55,8882,76639,14510,8142010.689.4
19732,025 54,8862.83940,4929,52288.991.1
19741,179 31,9811,21623,1266,439217.5925

1975197911,793 124,8276,02977,16729,29354514.385.7
1975927 20,02868913,4174,98968.191.9
19761,135 19,75469712,1375.774119.390.7
1977908 21,4291,62012,6606,2014011.888.2
19781,736 26,3941,68316,5496,30512113.087.0
19797,087 37,2221,34022,4046,02436722.977.1

198019846,912 83,63715,71135,50825,23027627.;72.9
19803,202 ו20,4281,007 ו ,7924,3507720.779.3
19811,215 12,5991,1705,9094,2436219.081.0
1982951 13,7231,5556,1685,0034618.385.7
1983844 16,9063,0946,1546,7585623.476.6
1984700 19,9818,8855,4854,8763548.052.0

198519896,563 70,1967,70036,46119,30117120.479.6
1985607 10,6422,3183,9643,7391427.572.5
19861,183 9,5059823,6753,6343122.977.1
19871,888 12,9651,2056,0443,8121623.976.1
19881,700 13,0341,3346,0123,9691923.376.7
19891,185 24,0501,86116,7664,1479112.787.3

199019934,181 529,47830,229481,06913.6273726.593.5
1990940 199,5164,472189,6504,3151392.797.3
1991622 176,10020,251152,1423,0236211.988.1
1992891 77,0574,07568,9623,0061236.5935
19931,728 76,8051,43170,3153,283484.195.9

Since Ihe establishment of the State (15 V 1948). incl. tourists
who changed their status to immigrants; as 01 June 1969, incl.
tourists who changed their status to immigrants or potential
immigrants: as of 1970  excl. immigrating citizens (see Tables
2.2, 4. 1 and 5.2 and introduction toChapter 4).
Incl. the Asiatic republics of the former USSR: see ■Immigrants
from USSR 19901992 Demographic Characteristics by Last
Republic of Residence" in the Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, No. 4, 1994.
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.
From 15V 1948 till end 1969. incl. nonJews: as of 1970 they are
included according to last continent of residence.

ביוני ההל לעולים; מעמדם ששינו תיירים כולל .(15.5.1948) המדינה קום מאז
ככוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1969

ומבוא s.2i 4.1 .2.2 לוחות (ראה עולים אורחים כולל לא  נ970ו החל
.(4 לפרק

ראה (לשעבר); נריהמ של הא0יאני מהאזור הרפובליקות את גם כולל
מגורים רפובליקת לפי דמוגרפיות תכונות ,19901992 המועצות, ברית עולי

.1994,4 מסי מוסף לישראל, ה000יסטי בירחון אחרונה,
יבשת ואשר ישראל Tiki vwovaO'V/j a9.500o\ מעפילים כ11.000 כולל

ידועות. אינן עלייתם ותקופת מגוריהם
כנתונים כלולים הם ;מ1970 לאיהודיס כולל .1969 סוף עד 15 V מי1948

אחרונה. מגורים יבשת לפי
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS, BY TYPE OF
VISA

בכוח, ועולים ע/לים
אשרה סוג לפי

הכל 0ן
Total

באשרת: נכנסו

Visa at arrival:
:DTWDU'WU DT'n

Tourists who changed
status:

בכוח d^iv
ainiin iviuw

לעולים
Potential

אזרחים
עולים2

עולה
Immigrant

עולה'
בכוח

Potential
immigrant1

לעולים
To immi
grants

Tj'VttlV
niDi

To potential
immigrants'

immigrants
who changed
status to
immigrants

Immi
grating
tizens2

196919931,067,684821,490148,59247,47850,12419691993

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

19869,5052,9284,3301,0141,2335,3021,764'1986

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

199376,80568,624917,6504404,0423,4671993

1 As of June 1969.
2 Up to 1978. excl. immigrating citizens who registered in

the regional bureaus of the Ministry of the Interior; see also
explanation in the introduction 10 Chapter 4.

.1969 'J/'J >nn 1

Twin 1<t1 הלוחוויות כלשכות mixxsu עולים אזרחים כולל לא 1978 ער 2
.4 לסרק במבוא הסבר גם ראה ;D'jon
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POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR
STATUS TO IMMIGRANTS, BY YEAR OF
REGISTRATION AS POTENTIAL IMMIGRANTS AND
YEAR OF CHANGING STATUS TO IMMIGRANT

לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים
שינוי ושנת בכוח כעולה רישום שנת

לעולה המעמד

רישום mu

כעולים נרשמו
הכל סך  בכוח
Registered as

 (שנים) של בישראל שהות אחרי לעולת מעמדם שינו :Dnn
Thereof: changed status to immigrant after stay in Israel of (years) 

Year of
registration

potential immigrants
 totalהכל סך

Total

משנה nino
Less than
one year

123456789101112+

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

D'rinMPercents

VI19691993198,717
Thereof: ■j\m

19739,9325,3431.7 53.85.03.114.511.45.13.41.91.21.11.73.7
19747,7564,4361.5 57.24.33.715.311.97.43.71.61.71.61.73.0
19756,6843,7942.3 56.74.53.816.012.16.12.82.51.41.21.52.5
197677384,4312.0 57.35.34.114.612.27.53.82.01.50.71.42.2
19778,9265,1492.7 57.73.53.215.214.57.83.62.11.21.00.62.3
19789.9555,9552.6 59.83.93.215.516.05.94.22.21.31.21.12.7
197915,0628,8403.1 58.74.13.217.911.56.83.62.11.40.90.83.3
19808,6405,0803.4 58.93.34.116.413.66.53.82.21.41.02.11.0
19816,7384,1292.0 61.34.23.317.515.87.63.81.81.11.32.20.7
19827,6934,4891.7 58.43.23.716.916.47.03.01.41.81.21.31.1

19839,6795,2051.9 53.72.92.717.813.85.82.42.31.71.31.1
19846,9373,6531.5 52.73.03.217.213,15.33.72.41.71.6
19855,1752,6342.0 50.93.53.415.08.69.74.42.61.7
19865,5633,2402.3 58.23.73.016.515.510.33.53.4
19875,8103,4252.4 59.03.93.521.917.17.13.1
19885,4353,1361.1 57.71.05.126.216.77.6
19895,0902,9735.2 58.45.55.225517.0
19904,5751,9407.1 42.45.75.923.7
19913,1685894.1 18.67.27.3
19926251298.3 20.612.3
1993531458.5 8.5
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIG
RANTS,1 BY PERIOD OF IMMIGRATION,
COUNTRY OF BIRTH AND LAST COUN
TRY OF RESIDENCE

בכוחי ועולים D'Viy
על"ה, תקופת לפי

וארץ לידה ארץ
אחרונה מנורים

על"ה Periodתקופת of immigration

191915V
14V19481952196119651972198019901993
19481951196019641971197919891992

ארץ
מנודים

לידה ymCountry of birthאחרונה

Last
country
of resi
dence

V7D1D687,624 482,857297,138228,793153,833 r267,580199,035452,67376,80576,805GRAND
TOTAL

הכל 0ך  40,77637,119אסיה 237,70419,89936,30919,45614,4332,8721,9311,728Asia  total
3,53621,91015,6998.85710,6459,5508.487Iranאירן

2,3031,106230286132576Afghanisאפגניסטן
tan

2,1765,3802,94010,1703,4971,539449171159India2הורו2
8,27734,5476,8714,7939,2803,1182,08832670Turkeyסווקיה
Israel_411868237784507288102104ישראל
2358461502,05856417946Lebanonלננון
02,6781.8701,251887842995185Syriaור'ר<

504217405643788626Chinaסין
123,3712,9895201,60993911137Iraqעירק
15.83848.3151,170732334511762Yemen3תימן3
13,1251,2541031492002135941,5731,5601,569Otherארצות

countries'1אחרות4

הכל סך  4,03393,282143,485116,67148,21419,27328,66429,7691,8371,431Africaאפריקה  total
1059237530616,96527,801864863Ethiopiaאתיופיה

אקריקה Dm2596667741,0032,7805,6043,575577424437South Africa
87330,9722,0793182,1482196634Libyaלוב

סודן ,8,76017,5211,2331,7305353526114Egyptמצרים,
Sudan

מרוקו
< 994

28,26395,945100,35430,1537,7803,809628Morocco
3,8103,4339,6803,1772.1371,830313Algeriaאלגייריה
13,29323,5693,8137,7532,1481,942298Tunisiaתוניסיה
1,9077,50810524739854412557549131Otherארצות

countries4אחרות'
 377,487332,802106,30580,78881,282183,41970,898410,24570,11070,375Europeאירופה 
הכל totalסך
7,7482,632610297724595356943229Austriaאוסטריה
1,5541,30541422171971351011488103Italyאי0ליה
851311197679031,178375105134Nordicארצות

countries5צפוניות6
7,05737,2601,6804603341181802,055207211Bulgariaבולגריה
291394225887847788195101106Belgiumבלגיה

המועצ1ת 52,3508,16313,7434,64624,730137,13429,75465,996ברית 396.81566,145USSR
(former)(לשעבר)

52,9518,2101,3867962,3792,0801.759597229151Germanyגרמניה
1,2081,0776463531,1171,1701,239251119123Netherlandsהולנד

10,34214,3249,8191,1151,4861,1001,005715230212Hungaryהונגריה
1,9447,661320101221126140729367368Yugoslaviaיוגוסלביה

(former)(לשעבר)
8,7672,131676166348326147391519Greeceיוון

1,5741,9071,4481,2605,2016,1717,0981,332616647Unitedהממלכה
Kingdomהמאוחדת

80169222184327321532928Spainספרד
170,127106,41439,6184,7319,9756,2182,8071,12530891Polandפולין
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIG
RANTS,1 BY PERIOD OF IMMIGRATION,
COUNTRY OF BIRTH AND LAST COUN
TRY OF RESIDENCE (cont.(

בכוחי, ועולים עולים
עלייה, תקופת לפי
וארץ לידה לארץ

(המשך) אחרונה מגורים
עלייה Periodתקופת of immigration

191915V
14V19481952196119651972198019901993
19481951196019641971197919891992

ארץ
מנורים

לירה Countryארץ of birthאחרונה
Last

country
of resi
dence

nuionl nD1vnEurope (cont.)
16,79418,7887839051,8498884621495629Czechoslovaציכוסלובקיה
kia(לשעבר) (former)

1,6373,0501,6621,1926,8585,3997,5382.1959941,372Franceצרפת
41,105117,95032,46263,54922,63518,41814,6072,826476393Romaniaרומניה

131253218668634706205113132Switzerland
2,3291,343912122002523033812922Otherארצות

countries4אחרות4

7,5793,8226,92210,67431,72645,04039,3699,4902,8963,283Americaאמריקה and
י Oceaniaואוקיאניה 

הכל totalכוך
,721191201337001,275959291127142Australiaאוסטרליה, New
זילנד Zealand(יו
664257261,1182.1992,0141884343Uruguayאור1גואי
174318111104812Centralאמריקה

America6הנורמית"
2389042,8885,5376,16413,15810,5822,982358375Argentinaארגנטינה

הנרית ן6,6351,7111,5532,10216,56920,96318,9044,196ארצות ,7812,057USA.
3047636371,9641,7631,763563179197Brazilברויל

109188245180562031Venezuelaונצואלה
481681256118619931989389Mexicoמקסיקו
42194167362Paraguayפרגואי
484013221,4681,1801,0401655354Chileציילה

126289552475742827Colombiaקולומביה
3162362762411,9282,1781,867472173223Canadaקנדה
318327915825435005222934145Otherארצ1ת

countries4אחרות4

ידוע 52,98220,0143,3077611,504394469297314aNot'לא known

1 Since theEstablishment ot the State (155. 1948), incl. tourists who
changed their status to immigrants; as from June 1969, incl. oturists
who changed their status to immigrants or potential immigrants. As
01 1 970  excl. immigrating citizens (see Tables 2.2. 4. 1 and 5.2 and
introduction to Chapter 4.

2 Incl. Pakistan and SriLanka.
3 Incl. South Yemen.
4 Including countries in the continent, in which twodots were printed

5 Finland, Sweden, Norway and Denmark.
6 Honduras, Nicaragua. Guatemala. Costa Rica, El Salvador, Haiti. \\\5

Dominican Republic. Puetro Rico, Jamaica. Panama.
7 Incl. about 11 ,000 illegal immigrants and about 1 9,500 tourists who

remained in the country and their continent of birth and period of
immigration are not known.

לעולים; מעמדם ששינו תיירים כולל .(15.5.19487 המדינה 7ן)0 מאו
בנוח. לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1969 ביוני וד.וול
ר5.2 4.1 ,2.2 לוחות (ראה עולים אזרחים כולל לא  כ1970 החל

a לפרק ומבוא
וסרילנקה. פקיסטן כולל

תימן. דרום כולל
.(..) נקודות שתי צוינו שבהן ביבשת הארצות את כולל

ודנמרק. נורווגיה שוודיה, פינלנד,
.'own .tnartro אל ריקה. קוסטה גואטמלה. ניקרגואה, הונדורס,

פנמה. נימאיקה. ריקן, פוארטו הדומיניקאנית. הרפובליקה
'שדאל באיץ שנשארו ח"ר'ם 1כ19,500 מעפילים כ1.000י כולל

ידועות. אינן עלייתם ותקופת לידתם יבשת ואשר
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS,1 BY PERIOD OF
IMMIGRATION, SEX AND AGE

לפי בכוחי, ועולים עולים
וגיל מין עלייה, תקופת

עלייה riDipnסךהכל
Ageגיל

period of
Total0141519202425343544456465+immigration

מסקרים

מוחלטים
Absolute
numbers

אחוזים

זנרים

Percents

Males
15V 194819931,151,973100.028.69.99.115.113.317.26.815V19481993

15V 19481960496,051100.031.310.09.314.813.916.83.915V 19481960

19611964112,132100.036.011.46.59.911.219.85.219611964

1965197194,639100.026.312.511.412.610.419.07.819651971

19721979126,690100.023.310.010.817.111.417.010.419721979
1980198439,694100.024.210.213.619.98.912.910.319801984

1985198933,139100.022.98.511.620.313.212511.019851989
19901993249,628100.024.98.17.316.415.817.210.319901993
199094,030100.025.17.65.617.218.11659.91990

199182,955100.026.18.37.115.115.417.810.21991

199236,485100.023.58.29.616.813.717.211.01992

199336,158100.023.18.89.816.912.817.511.11993

Femalesנקבות
15V 194819931,211,508100.025.68.710.015.813.218.38.415V 19481993

15 V 19481960488,711100.029.68.89.716.113.917.34.615V 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
19901993279,850100.021.06.67.216.015.219414519901993
1990105,486100.021.46.46.117.216.618.513.81990

199193,145100.021.96.76.815.015.519.61451991

199240,572100.019.96.78.815.813.319.915.61992

199340,647100.019.37.09.415.412.920.615.31993

1 Since the Establishment of the State (15.5.1948) incl. oturists who
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 1

ככוח. לעולים או לעולים מעמדם 1yvm תיירים כולל 1969 ביוני הםל
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IMMIGRANTS AND POTENTIAL
IMMIGRANTS1, BY AGE AND LAST
CONTINENT OF RESIDENCE

לפי בכוחי, ועולים עולים
אחרונה מגורים ויבשת גיל
1993

Europeאירופה
אמריקה

:rimואוקיאניה
AmeircaAgeבויתמגיל

הכלי הכלאפריקהאסיהסן and(לשעבח3סך
Total2AsiaAfricaTotalThereof:Oceania

JSSR (former)'

id onaoonumbersAbsolute
הכל 76,8051,7361,43170,30666,1453,283TOTALסן
045,2161831754,4744,17137504
51410,9823783319,8559,405407514
15196,0451551275,6145,2431441519
20247,3561621326,6175,9564412024
253412.38829224311,04310,0478032534
35449,8901911279,1328,6454373544
45546,627134856,2165,9421894554
55648,091107957,7247,4841645564
65746,72884756,4046,1591616574
75+3,48250413,2273,09316275+

חציוני 32.124.723.232.834.128.4Medianגיל age
כ/מוצע 35.128.427.435.635.930.2Averageגיל age

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן
046.810.512.26.46.311.404
51414.321.823.114.014.212.4514
15197.98.98.98.07.94.41519
20249.69.39.29.49.013.42024
253416.116.817.015.715.224.52534
354412.911.08.913.013.113.33544
45548.67.75.98.89.05.84554
556410.56.26.611.011.35.05564
65748.84.85.29.19.34.96574
75+4.52.92.94.64.74.975+

1 inci. tourists who changed their status to immigrants or potential
immigrants: excl. immigrating citizens.

2 Incl. continent of residence not known.
3 Incl. the Asiatic requblics of the former USSR.

ALL IMMIGRANTS1 AND IMMIGRANTS
FROM FORMER USSR, BY DISTRICT
OF FIRST RESIDENCE

אורחים כולל לא ככוח; לעולים או לעולים Diovr) we/e/ O'T'/j כולל
עולים.

ידועה. לא מגורים יבשת כ1לל 2
לשעבר. בריה"מ של האסיאנ' כא1ור הרפובליקות את גם כולל 3

ועולים העולים1 כל
לפי (לשעבר), מבריה"מ
הראשון המגורים מחת

1993

:nor:מזה
הכלי (לשעבר)סך nn'n1הכל (לשעבח0ך בי'הכז

Thereof:Thereof:Districtמחוז
Total'USSRTotal1USSRandואזור area

(former)(former)

Percentsמוחלטיםמספרים
numbersAbsolute

הגלי 76,80566,145100.0100.0TOTAL2סן
6,1283,3208.05.0Jerusalemירושלים
7,7776,86110.210.4Northernהצפון
12,56611,54616.4175Haifaחיפה
15,00713,22219.620.1Centralהמרכז

אביב 20,44318,22526.727.6Telתל Aviv
13,79512,09718.018.3Southernהדר1ם

שומרון יהודה, ,8626721.11.0Judeaאזורי Samariaand Gaza Areas
יהודיים "שובים  עזה וחבל Jewish localities

1 Incl. touristswho changed their status to immigrants or potential
immigrants: excl. immigrating citizens.

2 Incl. district not known.

אורחים כולל לא בכ1ח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל
עולים.

ידוע. לא מחוו כולל
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ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE FORMER
USSR, AGED 15 AND OVER, BY
SEX AND OCCUPATION ABROAD

מבריה"מ ועולים העולים1 כל
ומעלה, 15 בני (לשעבר),
ומין בחו"ל יד משלח לפי

1993

יד הכלמשלח (לשעבר)0Totalך בההס :arn
Thereof: USSR (former)Occupation

abroadבחול
הכל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMenWomenTotalMenWomen

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers 60,60727,80132,80628,446סןכולל 24,123 52,569GRAND TOTAL
הכל 0ך  בחול ,36,12818עבדו 13817,99016,606 16,535 33,141Workedabroad  total
מדעיים מקצעות 9,4064,7034,7034,442בעלי 4,319 8,761Scientific and academic

workersואקדמיים
:Thereofמזה:

ואדריכלים 5,3613,2702,0912,039מהנדסים 3,118 5,157Engineers and
architects

שיניים רופאי 1,214523691651רופאים, 436 1,087Physicians, dental
שיניים surgeonsומרפאי and dentists

חופניים מקצועות 11,6584,7486,9106,379בעלי 4,357 10,736Other professional,
ודומיהם טכניים technicalאחרים, and related

workers
:Thereofמזה:

ועובדים 1,7611831,5781,485אחיות 166 1,651Nurses and other para
פור.' medicalכמקצועות workers

רפואיים
פקידים 1,8132421,5711,304מנהלים, 149 1,453Managers, clerical and

relatedודומיהם workers
סוכנים מכירות, 1,440492948868עובדי 319 1,187Sales workers

שירותים 1,6905161,1741,108עובדי 488 1,596Service workers
כחקלאות 1391142522עובדים 23 45Agricultural workers
מקצועיים 6,5805,2591,3211,268עובדים 4,971 6,240Skilled workers in industry,

בבנייה constructionבתעשייה, and transport
ובתחבורה

מקצועיים בלתי 2,3341,555779769עובדים 1,510 2,279Unskilled workers
ידוע לא יד 1,068509559446משלח 398 844Occupation not known

ברוול עברו 16,6825,88110,8019,479לא 5,250 14,729Did not work abroad

my dm ידוע 7,7973,7824,0152,361לא 2,338 4,699Employment not
known

Percentsאחוזים
הכל סך  בחו"ל 100.0100.0100.0100.0עבדו 100.0 100.0Workedabroad  total
מדעיים מקצעות 26.826.727.027.5בעלי 26.8 27.1Scientific and academic

workersואקדמיים
:Thereofמור.:

ואדריכלים 15.318.612.012.6מהנדסים 19.3 16.0Engineers and
architects

שיניים רופאי 3.53.04.04.0רופאים, 2.7 3.4Physicians, dental
שעיים surgeonsומרפאי and dentists

חופשיים מקצועות 33.326.939.639.5בעלי 27.0 33.2Other professional,
ודומיהם סכניים technicalאחרים, and related

workers
:Thereofמזה:

ועובדים 5.01.09.19.3אחיות 1.0 5.2Nurses and other para
פרה' medicalכמקצועות workers

רפואיים
פקידים 5.21.49.08.1מנהלים, 0.9 4.5Managers, clerical and

relatedודומיהם workers
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ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE FORMER
USSR, 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)

1993

T 1Y7VUD

בחול

הכל Total(nyt!tr)סן o;v7j : nar
Thereof: USSR (former)Occupation

abroad
הכל סך
Total

גברים

MenWomen
הכל סך
Total

j
Men

נשימ
Women

סוכנים מסרות. עובי
Q'TinM

4.12.85.43.7
Percents

5.4 2.0Sales workers

שירותים עובדי
בחקלאות עובדים
מקצועיים עוכרים

בבנייה בתעשייה.

4.8
0.4
18.8

2.9
0.6
29.8

6.7
0.1
7.6

4.9
0.1
19.3

3.0
0.1
30.8

6.8
0.1
7.8

Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry,
construction and transport

ובתחבורה

מקצועיים בלתי 6.68.84.67.29.44.8Unskilledעובדים workers

כחול עברו 31.624.537.530.824.136.3Didלא not work abroad

1 Incl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants; excl. immigrating citizens.

ALL IMMIGRANTS1 AND
IMMIGRANTS FROM THE FORMER
USSR, AGED 15 AND OVER, BY
AGE AND YEARS OF SCHOOLING

עולים. אורחים בולל לא בכוח; לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1

מבריה"מ ועולים העולים1 כל
ומעלה, 15 בני (לשעבר),

לימוד ושנות גיל לפי

1993

הכל לימודסך Yearsשנ1ת ot schooling
TotalAgeגיל

089101112131516+

D"<oon
n/rPercentsמוחלטים
Absolute
numbers

כולל 60,607100.021.6סך 14.020.834.59.1GRAND TOTAL
15173.120100.053.0 18.428.61517
182410,281100.022.0 7.438.828.13.71824
253412,388100.019.6 5.522.839.312.82534
35449,890100.019.4 7.818.641.812.43544
45546,627100.017.7 11.116.441.013.84554
55648,091100.017.0 20.812.740.29.35564
65+10,210100.022.7 32.29.629.36.265+

nnn3n :nm52,569100.023.1 13.819.936.07.2Thereof: from the
USSR(לשעבח (former)
15172,824100.054.6 16.528.91517
18248,380100.025.0 6.938.428.01.71824
253410,047100.022.3 4.722.641.68.82534
35448,645100.020.8 7.018.244.19.93544
45545,942100.018.6 10.116.242.812.34554
554£7,479100.017.1 20.512.141.88.55564
65+9,252100.023.2 32.58.330.45.665+

1 See note 1 to Table 5.8. .5.8 ללורו 1 הערר. ראה 1
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IMMIGRANT EMPLOYMENT SURVEY IIV 1993
IMMIGRANTS FROM THE
USSR, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND
OCCUPATION IN ISRAEL ANDABROAD
Aged 15 and overwho
immigrated OctoberDecember 1990

11v 1993 עולים תעסוקת סקר
מבר'ה"מ, D'Viy

עבודה, כוח תכונות לפי
בישראל יד ומשלח מין

לארץ ובח^
שעלו ומעלה 15 בני

1990 באוקטוברדצמבר

Inבבריו USSR DrבישראלIn IsraelבישראלIn Israel
IIV 1992IIV 1993

ססל
Codeהכל סך

Total
וים גב

Men
נשים

Women
סךהנל
Total

גברים

Men
ow

Women
הכל סך
Total

נברים
Men

נשים
Women

nn תגונות
העבודה

Labour force
characteristics

(אלפים) הכל סך
האזרחי העבודה בכוח

(אלפים)

63.935.0 29.063.9
36.6

29.0
19.5

35.0
17.1

63.9
36.5

29.0
18.7

34.8
17.8

TOTAL (thousands)
Civilian labour force
)thousands)

האזרחי העכורה כוח אחוז
15 כני העולים מתוך

ומעלה

57.267.249.057.264.451.2Percent in civilian
labour force of
immigrants aged
15 and over

(אלפים)' 043.121.6וע0קים 21.424.814.99.929.916. t13.7Employedpersons
)thousands)'

מתוך המועסקים אחה
האזרחי העבודה כוח

67.776.657.681.786.277.0Percent employed of
civilian labour force

ניטראל
Percent of persons
employed in Israel

מהמועסקים אחוז
בבריה"מ

Percent of persons
employed in

USSR

יד rtiton100.0100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0Occupation
מדעיים0 מקצ>עות כעלי

ואקדמיים
36.331.840.67.18.05.712.815.110.0Scientific and

academic workers
חופשיים1 מ7,צ1עות בעלי

ודומיהם 0כנ"ם אחרים,
19.312.525.98.85.114.412.08.615.8Other professional,

technical and
related workers

9.113.44.8Administratorsמנהלים2 and
managers

ודומיהם3 פקידות 6.85.42.49.0Clerical(1.6)6.02.19.83.7עובה and related
workers

וזבני!4 סוכנים מכירות. 3.32.83.84.03.64.54.23.35.2Salesעובדי workers
שירותים5 3.81.95.726.615.643.222.612.134.9Serviceעובדי workers
בחקלאות6 16)1.7ע1ברים ((2.0)2.4(2.4)(2.4)Agricultural workers
כתעשייה78 מקצועיים עובדים

בבנייה. במחצבים,
ופועלים בתחבורה
אחרים מקצוע"ם

20.833.87.933.746.514.330.543.914.8Skilled workers in
industry, mining,
building, transport
and other skilled
workers

כתעשייה.9 אתרים עובדים
בבנייה, בתחבורה

סקצוע"ם בלתי 1פ1עליס

1.1(1.4)0.813.416.68.69.210.97.3Other workers in
industry, transport
and building, and
unskilled workers

1 Including occupation not known. ידוע. לא יד משלח כולל 1

IMMIGRATION AND ABSORPTION 186



immigrants from the ussr סוג לפי מבריה"מ, עולים
by type of nuclear household, and ולפי הגרעיני nan \1v)n
number of generations in household הבית במשק הדורות מספר
in the first third of 1993 1993 של הראשון בשליש

Immigrated OctoberDecember 1990 on5nu10pw >>/j/

Number of generations in household בית במשק דורות מספר

הגרעיני הבית משק סוג
בית במשק דורות Numberמספר of generations in household

Type 01
nuclear household 0ךהנל

Total
אחד
One

שנ"0
Two

שלושה
Three

הכל סך
Total

o"sm
TwoThree

סךהכל
Total

אחד
One

שניים
Two

שלושה
Three

PercentsאחוזיםThousandsאלפים

כוללי 027.28.213.15.8100.0100.0100.0100.030.348.321.5GRANDן TOTAL1

24 גיל ע7 י>7י0 עם 14.19.34.851.971.281.6100.066.233.8Coupleזוג with children aged 24 or less

17 גיל ער אחר ילד 12.58.24.346.162.873,3100.065.834.2Atלפחות least one child aged 17 or less

נלכד 2418 בני 1.61.10.55,88.48.3100.069.430.6Childrenילדים aged 824ן only

24 גיל 7v ילדים ow55.744.3_1.21.08.29.517.0100.0_2.2הורהSingleparent with children

17 גיל עד אחד ילד 1.70.90.86.37.013.6100.053546.5Atלפחות least one child aged 17 or less

בלבד 2418 בני 100.062.637.4Children(3.4)1.92.5(0.2)0.50.3ילדים aged 1824 only

ביתאחרים משקי ^̂̂10.88.22.539.919.3100.075.923.4Other households

נ"ה: cThereof:
E.

נודד .£.3.23.211.7100.0100.0Single person

<" '=6.04.51.521.911.3100.075.124.8Couple

1 Including nonfamily households. לאגזשפחת"ם. בית <,7e//y Y7o 1



HOUSEHOLDS OF IMMIGRANTS FROM THE
USSR, BY CHARACTERISTICS
OF HOUSEHOLD AND HEAD OF HOUSEHOLD
IN THE FIRST THIRD OF 1993

Immigrated OctoberDecember

בריה"מ, עולי של בית משקי
הבית משק וראש הבית משק תכונות לפי

1993 של הראשון בשליש
1990 אוקטוברדצמבר עולי

ו 70 בני ילדים
שלTotalםךהנל ממוצע Childrenגיל aged 017rnruDD

הבית משק לחדרראש
הבית משק משקינפשותAverageתכונות ביתכ> PersonsCharacteristicsמועסקיםבנימשקי of house
הבית משק ageוראש of housePersonsילדיםהבית ומעלהעם 80Employedperhold and household head

'0000/ohold headAllHouseholdsPersons agedpersonsroom
householdswith children60 and over

DAverages
הכ> 1027.2100.045.63.20.81.50.61.21.3TOTAL

גזג1ר'םי TinnDistrict of residence1
2.07.244.22.80.61.50.51.21.3Jerusalemירושלים

4.416.148.63.10.81.50.71.01.2Northernצסון
4.617.145.63.20.81.60.61.11.3Haifaחיסה
5.720.944.73.40.81.50.61.31.3Centralמרכ!

אביב 5.319.444.93.20.71.50.71.31.4TelAvivתל
4.817.645.43.20.91.40.61.11.2Southernדחם

1■"Sex
21.779.744.53.40.91.50.61.31.3Maleזכר

5.520.249.82.10.41.30.70.51.1Femaleבקבה
בבו'ה"מ* לידה Republicופונליקח of birth

in the USSR2
20.374.847.33.10.71.40.71,11.3Europeanאירופאית
4.516.739.63.71.21.70.41.31.4Asiaticאסיאנית

האזרחי העבודה כוח Civilianתבונות labour force
characteristics

האזרחי העכורה בכורו 1.51.21.1Not(0.1)5.921.862.71.9אינם in civilian labour force
האזרחי העבודה 21.2100.040.83.50.91.50.51.51.3Inבכוח civilian labour force

17.683.140.63.61.01.50.51.71.4Employedמועסק
מועסק 3.616.942.23.30.81.50.50.51.3Unemployedבלתי

בבחה"גז יד Occupationמשלת in the USSR
ואקדמיים מדעיים מקצועות 7.326.944.63.30.81.50.61.21.3Scientificנעלי and academic workers

חופשיים מקצועות 3.010.941.53.40.91.40.51.41.4Otherבעלי professional. technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
בתעשייה מקצועיים 6.122.542.53.61.01.60.51.51.4Skilledעוברים workers in industry,

בתחבורה, נבנ"ה, ,miningנמחצנים building, transport
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

5.219.146.13.30.81.40.61.21.3Otherאחר

2

1 Excluding households in Judea, Samaria and the Gaza areas. whose sample size was too small otr tabulation.
2 Households inwhich household head immigrated in OctoberDecember 1990 only.

לדיווח. מדי ק0ן היה במדגם שנז0פרם עזה, וחבל שומרון כיהודה, באזורי בית משקי כולל לא
נלנד. 1990 אוק0וברדצמבר בחודשים עלה הבית משק ראש שנהם בית משקי



IMMIGRANTS OF 1990 AND AFTER  DATA FROM
LABOUR FORCE SURVEYS

immigrants from the ussr, ומעלה 15 בני n"T\*\xn עולים
aged 15 and over, by economic לפי כשכירים, cvpoyinn
branch and occupation, יד, ומשלח כלכלי ענף
average monthly wages and ממוצע, חודשי עבודה שכר
average weekly work hours בשבוע עבודה שעות וממוצע
in the first third of 1993 1993 של הראשון בשליש

1990 דצמבר  אוקטובר עול1
Immigrated OctoberDecember 1990

אדם כוח מסקרי נתונים  ואילך 1990 עולי

(ש"יו)שכירים ממוצע חודשי עבוזרשכר שעות בשבועממוצע
863Averageץ10קוז<5 monthlyAverage weekly

wages (NIS)work hours

ר,כלאלפיםסמל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

CodeThousandsTotalMenWomenTotalMenWomen

גלגל" ^wEconomic branch
הכלי 28.61,8102,1601,37043.249.236.2TOTAL1סך

10.21,9802,2201,43049.451.844.1Industryתעשיה21
2.12,2602,26050.250.9Constructionבינו41
אוכל5 שירותי ,3.31,3201,5001,22041.547.738.3Commerceמסחר. restaurants

andוהארחה hotels
D'nn'uiר D'Ojar2.31,7401,9901,48042.949.336.1Financing and business

servicesעסקיים
aצינוריים 6.41,9202,4401,63037.744.134.3Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
אישיים9 2.51,0601,61084029.238.925.4Personalשירותים and other

servicesוארורים
הענפים 1.61,8802,3601,06042.248.331.6Otherיתר branches

יד Occupationגושלח
הכלי 28.61,8102,1601,37043.249.236.2TOTAL1סך

מדעיים0 מקצועות 3.62,7603.0902,12045.149.337.3Scientificבעלי and academic
workersואקדמא"ם

חופשיים1 מקצועות 3.41,9502,2901,72036.743.931.9Otherבעלי professional,
ודומיהם 0כנים technicalאחרים, and

related workers
פקידות3 1.61,4901,6701,42039.746.3377Clericalעובדי workers
מכירות4 1.01,3201,5201,20041.745.639.7Salesעובדי workers
שירותים5 6.61,1801,5401,01035.345.131.0Serviceעובדי workers

בחקלאות6 Agricultural(32.0)(38.4)35.3(1.000)(1,520)0.71,270עונדים workers

נתעשיה,87 מקצועיים 8.81,9902,1501,45050.351.845.1Skilledעונדים workers in industry,
בנייה. ,miningמחצבים. building,

אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers
בתעשיר.9 אחרים 2.71,7801,9901,42049.851.447.1Otherעובדים workers in industry

מקצועיים בלתי andופועלים unskilled workers

1 Incl. not known and other. ידוע. ולא אחר כולל 1
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IMMIGRANTS OF 1990 AND AFTER AGED
15 AND OVER, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND
EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC
BRANCH, OCCUPATION AND SEX

בני ואילן 1990 עול*
תכונות לפי ומעלה, 15
האזרחי העבודה כוח
ענף לפי ומועסקים,
ומין יד משלח כלכלי,
1993Averageממוצע

הכל נשיםגבריםנשיםגבויםסך
TotalMenWomenTotalMenWomen

q'oVkThousandsאחוזיםPercents
הכל 358.4163.5194.9100.0100.0100.0TOTALסך

האזרחי העבודה בכוח 165.758.3107.446.235.655.1Notאינם in civilian labour force
האזרחי העבודה 192.7105.287.553.864.444.9Inבנווו civilian labour force

האזרחי העבודה 192.7105.287.5100.0100.0100.0INבכוח CIVILIAN LABOUR FORCE
הכל סן TOTAL

D'povm 37.316.620.719.415.823.6Unemployedנ51ק'
o'povm155.488.666.880.684.276.4Employed

גלנ>י Economicענף branch
הכלי '155.488.666.8100.0100.0100.0TOTALסן
1ריג "עור ,Agriculture(15)2.53.4(1.0)3.82.9חקלא1ת. forestry and fishing

וחרושת) (כד"ה 52.935.017.834.139.826.7Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים Electricity(05)(1.1)(0.8)(0.3)(1.0)(1.3)חשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה Construction(1.1)8.313.6(0.7)12.812.0בינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,18.78.310.412.19.415.6Commerceמסחר. restaurants and
hotels

ותקשורת אחסנה ,Transport(12)3.45.0(0.8)5.24.4תחמרה, storage and
communication

עסקיים (שירותים 12.86.86.08.37.79.0Financingפיננסים and business
services

וקהילתיים ציבוריים 30.912.318.620.014.028.0Publicשירותים and community services
ואחוים אישיים 16.35.310.910.56.016.4Personalשירותים and other services

"ד ntomOccupation
הגלי 155.488.666.8100.0100.0100.0TOTAL1סן

ואקרמ"ם מרע"ם מקצועות 14.79.35.49.510.68.1Scientificבעלי and academic workers
חופשיים מקצועות 15.96.29.710.37.014.6Otherבעלי professional, technical

ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers
ודומיהם פקידות 8.52.26.35.5259.5Clericalעובדי and related workers

וזבנים סוכנים מכירות. 6.12.63.53.93.05.3Salesעוברי workers
שיר1תים 39.413.725.625.515.538.4Serviceעוברי workers

בחקלאות Agricultural(12)2.84.0(0.8)4.33.5עובדים workers
בתעשייה, מקצועיים 48.938.710.131.644.015.2Skilledעובדים workers in industry,

ובתחבורה בבנייה ,miningבמחצבים, building and transport
בתעשייה, אחרים Other?16.911.85.110.913.47עובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building,

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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immigrants of 1990 and after aged 15 and over, תכונות לפי ומעלה, 15 בני ואילך 1990 עול*
by civilian labour force characterises, עלייה, שנת האזרחי, rnayn n13
year of immigration, age group and sex ומין גיל קבוצת

Average 1993 ממוצע
הכל סך  19901993 ב1990עולי ב1991עלו ב1992עלו ?IV1993ב על/

Immigrants of 19901993  totalImmigrated in 1990Immigrated in 1991Immigrated in 1992Immigrated in 1993

העבודה העבודהבלתיבכוח העבודהבלתיבכוח העבודהבלתיבכוח העבודהבלתיבכוח בלתיבכוח
הכל מועסקיםהאזרחימועסקיםהאזרחימועסקיםהאזרחימועסקיםהאזרחימועסקיםהאזרחיסך
TotalIn civilianUnemployedIn civilianUnemployedIn civilianUnemployedIn civilianUnemployedIn civilianUnemployed

labour forcelabour forcelabour forcelabour forcelabour ofrce

Percentsאחוזים'Thousandsאלפים

הכלי jo358.4192.737.358.714.852.219.552.926.734.236.8TOTAL2

182444.020.14.137.321.745.917.255.122552.121.41824

253470.353.48.485.513.373.016.074.715.746.933.82534

354476.962.710.291.312.477.216.473.729.341.92653544

455446.235.68.181.216.277.823.276.432.948.553.04554

556441.015.44.939.420.241.431.233.051.121.676.35564

הכלי 0ך ■ 163.5105.216.667.99.662.917.766.027.347.233.1Menגברים  total2
182420.310.01.828.716.348.219.468.516.469.222.11824

253433.028.83.392.65.786.613.886.210.169.334.72534

354437.533.03.995.77.784.313.787.322.846.615.33544

455421.919.53.291.29.990.918.589.220.565.043.04554
556417.010.33.364.818.067.429.951.859.829.590.85564

ר,כ>י סל ■ 194.987.520.751.620.143.021.940.734.723.542.8Womenנשים  totaP
182423.710.12.343.324.343.714.941.732.638.320.21824

253437.324.65.180.319.660.619.060.126.029.132.12534

354439.429.86.487.017.770.419.663.835.835.546.63544

455424.316.14.972.423.165.629.365.547.533.071.34554

556424.15.11.621.524.823.733.716.426.817.46355564

ג:
1*

li

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 וחנותי תא נכל האוכלוסייה בל מסך האזרחי העכורה כוח אחוז
ומעלה. שנה 15 בני כל כולל



HOUSEHOLDS1 OF IMMIGRANTS OF
1990 AND ON, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

של בית' משקי
ואילה 1990 עולי
שונות תכונות לפי

1992199319921993

אחוזיםאלפים
ThousandsPercents

הכל 115.3145.7100.0100.0TOTALסך

הבית משק ראש Sexמין of household head
935116.981.180.2Malesגברים

21.828.818.919.8Femalesנשים

הבית .pan Householdתגונות characteristics
בית במשק Personsנפשות in household

112.016.810.411.61

223.632.020522.02
327.033.823.423.23
425.631.822.221.84
514.117.412.212.05
67.99.56.9656
7+5.14.4AA2.97+

בית במשק 014 בני Childrenילדים aged 014 in
household

ילדים 54.371.947.149.4Noאין children
ו136.841.731.928.6

217.122.314.015.32

3+7.19.86.06.73+
בירה2 Roomsחדרים in dwelling2

הגל 102.7136.6100.0100.0TOTALסך
ו15.99.55.77.0

229.436.428.626.62

349.164.047.846.83

4+18.326.717.919.64+

דיור* Housingצפיפות density2
לחדר) persons)(נפשות per room)

הכל 0102.7136.610O.O100.0TOTALן

מאחת mriD15.528.115.1205Less than one

1.024.134.623.525.31.0

1.11.943.853.142.638.81.11.9
2.013.013.412.79.82.0
2.1+6.37.46.15.62.1 +

בדירה2 בית Householdsמשקי in dwelling2
הגל 102.7136.6100.0100.0TOTALסר

ן187.2119.984.987.8

2+15.516.715.112.22+

1 Excl. institutions.
2 Excl. also absorption centers, student dormitories and

Qibbuzim.

מוסדות. כולל אינו ו

וקיבוציס. ס0ודנ0ים סעונות קליסה, מרכ)י נם כולל אינו 2
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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 ירי על המוחזקים גמורים ומוצרים "צור
על המוחזקים חיוניים מוצרים מלאי (ב) פרסיים;
ועבודות כבישים בניינים, של הערך הממשלה. ירי
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 אזרחי, 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 וציור מבנים
הסחורות ערך ושירותים: סחורות ויבוא יצוא
סחורות מחרל. וקנו מכר! הארץ שתושבי והשירותים
וביטוח הובלה שירותי מוצרים, כוללים אלה ושירותים
גורמי של הכנסות בהם כלולים לא אחרים. ושירותים
לגורמי ותשלומים כחו"ל מפעילותם ישראליים "צור
הסחורות יבוא ערך בישראל. הפועלים זרים "צור
סחורות להובלת ההוצאות כולל ,n"m ,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 נטו תשלומים
רנסה, 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
כתשלומי המוגדרים ישראל בנק ושל הממשלתי

העברה.

הגדרות

נערכו ואילך 1980 לשנת הלאומיים החשבונות
של הסטטיסטי המשרד ידי על המומלצת במתכונת
עד 1950 לשנים החשבונות .'1968 משנת האו"מ
של הקודמת המסגרת לפי במקורם שנערכו 1979

החדשות. להגדרות הותאמו ,(1954) הארמ
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
הכנסות בתוספת שוק במחירי הג1למי 'at)7an
לארץ בחוץ מפעילותם ישראליים "צור גורמי של נטו
בישראל3. הפועלים זרים "צור לגורמי תשלומים ובניכוי
צריכת את כוללת ציבורית לצריכה ההוצאה
לביטוח המוסר הממשלה,  הממשלתי הסקטור
וכן הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות לאומי,
את מממנים הנ"ל שהגופים רווח בחנת 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 לעובריה 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 ובחו"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 17V מבוססות ההגדרות 1

NewYork. 1968
היצואנים. שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי וכוללת ליבוא נטו מסי0 כוללת שאינה בכך האום מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2

ישראל. בנק ושל הממשלתי ה0ק0וי של ריבית ותקבולי תשלומי נכללו לא האום: מהגדרת שונה "צור לגורמי ותשלומים הכנסות הגדרת 3
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סוג לפי מפור0ים מחירים במדדי אוספים במחירים
השירותים.

לאומית הכנסה
כסיכום מתקבל הלאומית ההכנסה הכל סך אומדן

כלכלי. ענף בכל הנקי) (התוצר הנובעת ההכנסה
מסחר) בנייה, תעשייה, (חקלאות, הענפים ברוב
בדרךשל הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
התפוקה. מאומדן הקנויה התשומה אומדן החסרת
במישרין הנובעת ההכנסה נמדדת אחרים, בענפים
תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי cari^tTOn D0'0 ע"'
שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת, עבורה שכר

נקי. ורווח חכירה ורמי רירה

מתוקנים אומדנים
הקודם, בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
992ו, עד 1980 לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו
התיקונים עדכניים. ונתונים פירוטים קבלת בעקבות

באומדנים: שה!כנ0ו העיקריים
קבלת בעקבות תוקנו הפרסית הצריכה אומדני .1

992/93ו. המשפחה הוצאות מסקר המימצאים :
אחת הנערך המשפחה, הוצאות סקר תוצאות
לתיקונום כבסיס משמשות שנים, לחמששש
אחרי לשנים האומדנים ולחיוץ קודמות לשנים
נערך הקודם המשפחה הוצאות (סקר הסקר

986/87ו). בשנת
בסעיף תוקנו קבועים בנכסים ההשקעה אומדני .2
על יבשתיים, תחבורה וכלי וצי1ד, מכונות יבוא
988ו לשנת יבוא "עודי סקר תוצאות 0מך
"עודי של מחודשת בריקה נעשתה שבמסגרתו
נערך הקודם הסקר לארץ. שיובאו הסחורות

.1982/83 לשנת
עודכנו ושירותים סחורות ויצוא יבוא אומדני .3
התשלומים: במאזן שהוכנסו לתיקונים בהתאם
סחורות ויבוא ביצוא הציבורי, הסקטור בריבית
בבי0וח, עזה, וחבל שומרון מיהודה, ושירותים

תיירות. שירותי וביצוא
ההשקעה ואומדני הציבורית הצריכה אומדני .4
ר1"ח1ת קבלת בעקבות תוקנו למגורים בבנייה

הציבורי. במגזר ממוסדות כספיים
כ200 ובו מגנטיים, סרסים גבי על נתונים מאגר
החשבונות נתוני של ורבעשנתיות שנתיות סדרות
פנייה עי'1 לקבל אפשר ,1950 בשנת החל הלאומיים,

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה
התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסטטיסטי בירחון חודש מדי מופיעים המקומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל.
במוסף מתוקנים ואומדנים ו מסי לירחון במוסף

.5 מסי לירחון
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
,24 בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה אומתי ;22
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה ואומדני

.26 בפרק
הל המוסדות הממשלה, הוצאות על הנתונים
מופיעים המטרה לפי המקומיות והרשויות אומיים

המקומיות. והרשויות הממשלה  20 בפרק
הל המוסרות הממשלה, ה1צאות על הנתונים
מופיעים המטרה לפי המקומיות והרשויות אומיים

המקומיות. והרשויות הממשלה  20 בפרק

ממו0 הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על גדולים וממפעלים ציבור"ם 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 נ.
המפעלים; שבידי המלאי

בסיס על שנאמד 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 כיר'ם
מ"סקר מימצאים על כלל בדרך מתבססים בישראל

עזה. וחבל שומרון הודה, וכי בישראל אדם" כוח
סיכום ירי על מתקבלת לשכירים התמורה
בסיס על ענף בכל העבודה הוצאות תשלומי
שבהם בענפים התעשייה. סקר כמו ענפיים, 0קר,ים
מדיווחים האומדנים מתקבלים סקרים, נערכים לא
לביטוח למוסד המעסיקים דיווחי כגון: מינהל"ם,

הכללי. מהחשב דדחות או לאומי
(המועסקים לאישכ'רים של לעבודתם רותמורה
קואופר חברי עצמאיים, מעבידים,  שאינם..שכירים
בעסקים תשלום ללא ועוברים קיבוצים וחברי טיבים
של העבודה 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, שונות.בגלל בסיס שנות במחירי שהתקבלו
מסתכמים התוצר ממרכיבי קבוצה לכל האומדנים אין

התוצר. על ההוצאה לסך
נת קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
ניכוי ע''1 או כמויות, נתוני סמך על ישיר, באופן קבלו
מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים הערכים
השינויים נאמדו הציבורית, הצריכה באומדני
לשימ"ם 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 כארץ
קבועים במחירים סחורות של ויבוא יצוא אומדני
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
שיחתים של ויבוא יצוא אומתי עיקריות. סחורות לפי
האומדנים ניכוי ידי על מתקבלים קבועים במחירים
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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
מקדמים לחשב נותן עסקאות, לוח ,6.19 מלוח
עמודה כל של הסיכום ישירים במקדמים ישירים:
הרכב על ממנו ללמוד וניתן 1.00 הוא הענף) (תפוקת
ישירים) מקרמיח המונח (מכאן הישירה ההוצאה
מענפי ענף כל של תפוקה יחידת בייצור הכרוכה

המשק.
מקדמים הכוללים. המקדמים מובאים 6.21 בלוח
(במתכונת הישירים המקדמים לוח מתוך חושבו אלו
הייצור לוח ומתוך מתחרה) יבוא כוללת שאינה
כרי תוך בשנתון) מוצג שלא (לוח מקור ענף לפי
התפוקות את לחשב מאפשר הלוח מםריצות. היפוך
ישירה בצורה הן המשק, מענפי אחד מכל הדרושות
כוללים), מקדמים של המונח (מכאן עקיפה בצורה והן

סופיים. מוצרים של סל השגת לשם
שנת של הכוללים המקדמים מובאים 6.21 בלוח
הבסיסיים שהלוחות לאחר ,1990 במחירי 1988

.1990 שנת של למחירים הותאמו

מקורות
תשומהתפוקה נתוני של העיקריים המקורות
של ביחידות שוטף 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). ירי על תשומות וקניית מוצרים
הת "סקר היה העיקרי המקור התעשייה, בענף
המעסיקים (מפעלים 1988 לשנת והמלאכה" עשייה
פירוט על מידע גם כלל אשר ויותר), מועסקים 5

ח1מרים. וקניות מוצרים מכירות
תפוקת על הנתונים והמים. החשמל בענף
החשמל מחברת נתקבלו התשומות סוגי ועל הענף

המים. 1מנציבות "מקורות" מחברת הישראלית,
התבסס זה בענף התפוקות אומדן הבנייה. ענף
של השוטפים מהאומרנים בבנייה ההשקעה נתוני על
התשומות התפלגות אומרן הלאומיים. החשבונות
בנייה "הוצאות סקר תוצאות על התבסס זה בענף
מחירי למרד משקלים לבניית המשמש למגוריים"
שימוש נעשה כן כמו למגורים. בנייה תשומות
המשמשים המשנה, קבלני של התשומות באומדני
עבודות כגון בנייה לפרקי מיוחדים תתמררים להכנת

וכוי. בנייה, עבודות בטון, עבודות עפר,
ועל התפוקות על האומדנים התחבורה, בענף
מפעלים של דוחרת על התבססו התשומות סוגי

בענף. הפועלים
התפר על הנתונים והשירותים, המסחר בענפי
המאזנים נתוני על התבססו התשומות ופירוט קות
סקר במסגרת שנחקרו הנ"ל בענפים החברות של
מסויימים, בענפים ושירותים". מסחר "סקר מיוחד
בסקרים גם נעזרנו ותיירות, ביטוח פיננסים, כגון
הסברים וכוי). 1982 בישראל ביטוח (עסקי הענפיים

מס נתוני פי על ופדיון מוסףעוסקים ערך
(6.17 (לוח

הפעילים העוסקים כל את כללה האוכלוסייה
המשק, ענפי בכל מוסף, ערך מס על בריחח החייבים

מוסף. ערך מס בחוק שהוגדרו כפי

הגדרות
נותן או ונכסים, מוצרים שמוכר מי כל הוא עו0ק
כלומר, פיננסי. מוסד או מלכ"ר שאינו ובלבד שירותים
גמל, קופות ביטוח, חברות בנקים, כולל הלוח אין

ועירוניים. ממשלתיים ומוסדות מלכ"ר מוסדות
עסקים מחזור הוא אפס מע"מ בשיעור פריון
ממכירת ושירותים, סחורות מיצוא בעיקר הנובע

לתיירים. שירותים וממתן וירקות פירות
עסקים מחזור הוא מוסף ערך במס החייב פריון
בארץ, שירותים ממתן מוצרים, ממכירת הנובע
כל את כולל החברה, של קבועים נכסים ממכירת

והשירותים. המוצרים על החלים העקיפים המסים
אפס, מע"מ בשיעור פחון 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

.1994 ,3 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

תפוקה ■ תשומה
לוחות מתוך נתונים מובאים 6.1820 בלוחות
הלוח שוטפים. במחירים 1988 לשנת תשומהתפוקה

.1982/83 לשנת מתייחס שפורסם הקודם
לוח מתוך כוללים מקדמים מביא 6.21 לוח

.1990 למחירי מעודכן 1988 תשומהתפוקה
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
ואת הבינענפיות העסקאות את 1988 של שוטפים
השימושים לבין המשק ענפי בין הנערכות העסקאות
מיוצג המשק מענפי אחר 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 מפרטת
וללא התפוקה "צור לצורך וכוי) שכר הוצאות מיבוא,
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היבוא של ה"עור וענפי המקור ענפי לקביעת מיוחד מופיעים והשירותים' המסחר "סקר על מפורטים

למטרת mn," "™ "י< י™ ^" *"< ^^^^^SSSTiSr
משלים. ויבוא מתחרה ליבוא היבוא חלוקת הכללי, החשב דרחות על מבוססים הנתונים  ומלכ"ר

מפורטים מנתונים מתקבלים סופיים שימושים והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות
רווח. כוונת ללא הפועלים

ולמאזן חוץ לסחר הגף ומן הלאומיים החשבונות של לסחר המחלקה נתוני על מתבססים היבוא נתוני
התשלומים. סקר נערך כן, כמו שבלשכה. התשלומים ומאזן ר//ץ
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נבחרים פרסומים

9501978ו בישראל מקומית גולמית השקעה 635
1982/83 תשומהתפוקה לוחות 824

ומלכ"ר המקומיות הרשויות הממשלה, ה1צאות 875
1980/81  1987/88
1988 יבוא "עודי סקר 952

טכניים פרסומים
בלבד) (באנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר 1

הממשלה והוצאות הכנסות 2

1955/561956/57

אחרים פרסומים
ישראל של הציבורי ה0ק0ור חשבונות
בלבר) (באנגלית '1948/491954/55

מיוחדים פרסומים

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 פר0ית לצריכה ההוצאה 469

19641973
הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקסור חשבונות 484

1969/701972/73 המטרה ולפי
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לאומית והוצאה הכנסה
במקורות ושימושים מקורות

במקורזת Usesשימושים of resources

:ninD
תוצריבואיצואavpwnהוצאההוצאה
מקומיסחורותסחורותn'ftnrלצריכהלצריכה

גולמיושירותים1ושירותיםjvoipr)1פרטיתציבוריתםךהכל

TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross
governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services'of goodsproduct
expenditureformationand services2

קבועים3 במחירים
ne1מלונ

19502,366 10,0594,1183,4553743,1026,883
19512,868 12,2255,0394,0825213,3138,956
19522,821 12,2685,4113,5066813,0489,343
19532,964 12,2255,5992,9368383,1119,216
19543,458 14,2006,3923,2721,1933,42510,947
19554,016 15,9446,9244,0301,2263,68612,499
19565,466 17,6997,6023,8141,3964,29213,616
19574,781 18,7638,1204,4641,6714,25614,814
19584,980 20,3908,9504,7941,8604,77715,902
19595,259 22,6759,8175,2392,4515,11817,934
19605,577 24,66710,5305,5023,0955,89319,120
19616,478 28,20811,6866,5653,5907,27821,217
19627,147 31,42812,9237,2364,2188,36823,327
19637,940 34,41114,2227,4954,8458,94425,804
19648,231 38,19515,7729,0565,13910,18028,337
"19648,043 37,51115,3929,0565,0299,87327,980
19658,964 40,20016,7269,1035,45310,06930,600
19669,816 40,42817,0737,6316,02810,01030,913
196713,111 42,18617,4235,9226.52910,96631,633
196814,254 50,46019,7858,8098,33914,23736,490
196916,485 57,27121,79011,1588,91716,39441,144
197020,565 63,51022,28612,6619,78319,28944,339
197121,109 70,49823,48515,45712,09421,36649,271
197221,027 76,62625,84217,38313,73121,62555,407
197329,514 87,58228,01318,34614,48329,27358,047
197430,467 90,84530,14217,61815,27229,43361,288
197533,513 94,48230,14218,51115,56130,67163,673
197630,824 94,41831,62316,34417,84829,76664,772
197727,324 94,52533,22615,13819,93928,90965,996
197829,440 100,64936,05215,55220,85531,98068,724
197927,465 104,57138,93817,39421,48232,86071,874
198029,687 104,11437,50515,04222,78530,82174,010
198131,607 111,06142,39914,31223,98033,96677,391
198229,554 113,54445,86916,50423,14635,18078,470

198328,393 118,32749,86818,18923,53037,57180,476
198430,197 119,37946,44916,73826,72537,17482,238
198531,319 122,03846,93014,96729,09736,82785,750
198628,356 129,47453,86616,49930,84240,22389,325
198733,421 143,05858,61217,07834,19747,85794,753
198832,621 144,41161,30416,99933,74346,45197,798
198929,992 142,79561,50816,29134,98644,07498,848
199031,457 152,83964,89420,68635,80348,052104,787
199132,762 167,04769,63129,37935,27555,785111,262
199232,819 179,65375,32431,20540,30660,961118,692
199334,668 192,50881,14032,11844,58269,772122,736

שוטפים במחירים
199353,010 275,365116,31744,20461,83691,287184,078
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

RESOURCES AND USES OF RESOURCES

ninDLess:תוצרwotrPer capita
nino:מקומי

תשלומיםגולמיתוצר
נטוvu.שירותים
לאומילגורמימקומיתוצרהוצאההסקטורתוצרציבוריים
גולמי"צורבהולגולמימקומילצרינההעסקישירותיונולכר

Services ofדיורGrossגולמיפרטיתGrossLess:Gross
generalOwnershipdomesticPirvateGrossdomesticnet (actornational

governmentofproductconsumpdomesticproductpaymentsproduct
and nondwellingsof thetionproductpaid
profitbusinessexpenditureabroad

institutionssector

At constant prices3At current prices שוטפים במחירים
NIS millionn1uNISNIS Thousand ntu אלפי

2,4886834,1793,2505,43446461950
3,2068145,4873,3725,9931 71701951
3,2069725,7123,3695,8171 1081071952
3,2681,0865,5293,3925,5852 1361341953
3,8741,2006,6173,7836,4791 1791781954
4,6421,3407,4893,9557,1402 2162141955
4,8281,4978,2244,1587,4471 2582571956
5,0501,6299,0234,2067,6742 2992971957
5,2361,7609,7494,4757,9512 3473451958
5,5581,93511,1494,7618,6972 3973951959
5,7212,11311,9474,9749,0323 4464431960
6,1882,26613,3955,3369,6896 5395331961
6,6042,42214,8765,64810,1958 6416331962
7,1892,61116,5645,97710,8434 7677631963
7,6962.82118,3236,36611,4385 8898841964
7,4652,71818,2096,21311,29412 87886619644
8,3092,90619,8946,52711,94115 1,0521,0371965

8,7483,11619,7886,49411,75716 1,1561,1401966
9,6083,29019,8536,41711,65017 1,2061,1891967
9,9743,61023,5807,05013,00224 1,4161,3921968
10,7853,82027,0677,55514,26528 1,6361,6081969
11 ,6644,13429,1307,49414,90936 1,9151,8791970
12,3074,52632,8237.65216,05343 2,3972,3541971
12,9154,99737,5478,22517,63657 3,0943,0371972
15,2155,52038,0838,62117,864111 3,9493,8381973
15,8235,99140,2298,95618,211157 5,6195,4621974
16,4996,48841,5498,73918,460271 8,1687,8971975
17,1267,05341,6358,97118,376323 10,62410,3011976
17,5737,50942,0469,22318,318332 15,55715,2251977
18,3567,88043,6939.79718,676636 25,12624,4901978
19,0838,23645,77210,32519,0591,562 47,43445,8721979
19,1508.59247,3489,71719,1743,802 111,148107,3461980
19,3188,89750,12310,79419,7036,350 264,106257,7561981
19,9429,22450,40411,46219,60917,779 597,034579,2551982

NIS million nio .iiiVn
20,1239,49151,92612,23419,74346 1,5381,4921983
20,3499,76453,18411,16819,773321 7,6067,2851984
20,12110,00556,43111,08720,2571,137 28,35427,2171985
19,55810,18260,04212,53020,7791,561 44,47342,9121986
19,65910,37264,91213,41621,6881,825 56,82855,0031987
20,40910.59266,98713,80222,0191,812 70,38268,5701988
20,72610,83467,52713,61321,8782,224 85,60683,3821989
21,05211,10472,63113,92522,4862,516 104,787102,2711990
21,79711,39978,06614,07722,4942.335 134,419132,0841991
22,38011,98984,32314.70223,1663,084 159,906156,8221992
22,89712,52587,31415,43823,3522,355 184,078181,7231993

At current prices
35,61621.179127,28522,13035,0232,355 184,078181,7231993
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(המשך) במקורות ושימושים מקורות

במקורות Usesשימושים of resources
mino

תוצריבואיצואהוצאההוצאה
מקומיסחורותסחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הגל גולמיושירותים*ושירותים'מקומיתפרטיתציבוריתסך

TotalGeneralPirvateGrossExportsLess:Gross
governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services1of goodsproduct
expenditureformationand services2

שיג שנתייםאחוזי .

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 0.62.116.21050.61.0
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 8.710.012.513.51.212.5
197340.4 14.38.45.55.535.44.8
19743.2 3.77.64.05.5055.6
197510.0 4.00.05.11.94.23.9
19768.0 0.14.911.714.73.01.7
197711.4 0.15.17.411.72.91.9
19787.7 6.58.52.74.610.64.1
19796.7 3.98.011.83.02.84.6
19808.1 0.43.713.56.16.23.0
19816.5 6.713.04.95.210.24.6
19826.5 2.28.215.3353.61.4
19833.9 4.28.710.21.76.82.6
19846.4 0.96.98.013.61.12.2
19853.7 2.21.010.68.90.94.3
19869.5 6.114.810.26.09.24.2
198717.9 10.58.83.510.919.06.1
19882.4 0.94.60.51.32.93.2
19898.1 1.10.34.23.75.11.1
19904.9 7.05.527.02.39.06.0
19914.2 9.37.342.01.516.16.2
19920.2 7.58.26.214.39.36.7
19935.6 7.27.72.910.61453.4

היצואנים. שקיבלו נ1ספים תמ1רה מרכינ1 כולל
יבוא. על 101 מסים כולל

השינויים שרשור לפי ההוצאה ולסן הוצאה קבוצת לכל האומדנים התקבלו קודמות לשנים ;1990 במחירי חושבו ואילך 1990 לשנים האומדנים .1990 במחירי
הכל. ל0ך מסתכמות הקבוצות אין השרשור בגלל אחרות. בסיס שנות במחירי שחושבו השנתיים

והציבורית. הפרנ1ית לצריכה 0'nnn yrn במקורות שימוש  חושה סדרה
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RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

niarLess:תוצר
מקומי

Perלנפש capita
גולמיתוצר
Q'nrviuשל
תוצרהוצאההסקטורתוצרציבוו"ם
מקומילצריכההעסק1שירותיוסלכר

Services ofד'1רGrossגולמי9ר0ית
generalOwnershipdomesticPirvateGross

governmentofproduct ofconsumptiondomestic
and nonproiftdwellingsthe businessexpenditureproduct
institutionssector

annual changePercent
At constant prices1

28.919.231.33.810.31951
0.019.44.10.12.91952
1.911.73.20.74.01953
18.610519.711.516.01954
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
2.66.51.02.80.31977
4.54.93.96.21.91978
4.04.54.85.42.11979
0.44.33.45.90.61980
0.93.65.911.12.81981
3.23.70.66.20.51982
0.92.93.06.70.71983
1.12.92.48.70.21984

1.12.56.10.72.41985
2.81.86.413.02.61986
0.51.98.17.14.41987
3.82.13.22.91.51988
1.62.30.81.40.61989
1.62.57.62.32.81990
352.77.51.10.01991
2.75.28.04.43.01992
2.34.53.55.00.81993

1 Including other revenue components received by the exporters.
2 Including net taxes on imports.
3 Estimates at 1990 pirces. Estimates ott 1990 and on are computed at 1990 pirces; for previous years the estimates for each expenditure

group and (or the total expenditure were obtained by chaining the annual changes computed at different base year prices. Oue to the
chaining, the groups do not add up to the total.

4 A new series  using new sources for private and general government consumption expenditure.
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ההוצאה סוג ולפי מטרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה

19821983198419851986198619871988

n"e< NISאל0י thousandr\v< מיליוני

1980 .vnnipricesAt 198C986 1במחירי

 פרסית לצריכה לאומית הוצאה .177,616 71,39272,29573,04383,83830,275 27,82431,665
(2+6) כולל סך

בית משקי של לצריכה הוצאה .275,973 69,72770,64771,39982,14729,600 27,15831,028
(34+5) ישראליים

ברוול ישראלים של צריכה .34,172 3,4513,8972,8483,3361,229 11481,310
בארץ o'v צריכהשל .44,760 4,5975,2705,6914,4861,932 1,6381,707

ביתבשוק משקי הוצאהלצריכהשל .576,561 70,87372,02074,24283,29730,303 27,64831,424
הכל קן  ר,0קו0י

מטיה .ot

ו0נ7, משקאות 21,087מזון. 19,84921,12221,74622,9028,227 7,6158,650
אישיים וחפצים הלבשה 4,992הנעלה, 5,2214,2714,9065,9412,816 2,2882,693

12,446ריור 12,01312.89913,32413,6764,969 4,8635,075
ביתי לצורכי ודלק 1,955חשמל 1,8481,8201,8331,946587 544650

וציוד 8,686ריהוט 7,3256,2396,80710,3682,492 2,2942,527
בית למשק

נית משק 2,055אחוקת 1,9182,0592,1432,229913 843953
ובריאות אישי 5,052סיפול 4,4904,9844,9785,4822,152 1,9582,254
t\vvj\1tu 10,343תחבורה 8,7979,0698,4379,8053,771 3,2624.187
ושעשועים 5,689בירור 5,2845,5496,2636,8482,809 2,5132,750

אחרים ומוצרים 4,256שירותים 4,1284,0073,8074,1011,568 1,4681,684

ההוצאה סוג לפי

הכל סך  7,"מא כני 12,301מוצרים 10,1758,3848,38212,7793,604 3,1833,907
2,771ריהו0 2,4242,4422,5783,269982 921996

בית למשק 5,915ציוד 4,9013,7974,2297,0991,509 1,3731,532
אישיים תחבורה 3,615כלי 2,8502,1451,5752,4111,113 8891,379

הכל סך  כניק"מא שאינם 33,989מוצרים 32,06733,09534,68738,06813,983 12,48514,447
ו0בק משקאות 21,087נזוון, 19,84921,12221,74622,9028,227 7,6158,650

וחשמל 3,645דלק 3,3063,6563,7724,2381,199 1,0791,299
אישיים וחפצים הנעלה 4,992הלבשה, 5,2214,2714,9065,9412,816 2,2882,693

בית משק 813צורכי 716809856849346 297391
ותרופות 1,934תמרוקים 1,5221,9141,8662,161746 632767

כתיבה וצורכי עיתונים 770ספרים, 691709817904302 253265
(ש^ות בידור 748מוצרי 7626147241,073347 321382

12,446ריור 12,01312,89913,32413,6764,969 4,8635,075
אחרים 17,825שירותים 16,61817,64217,85018,7747,747 7,1177,995

. רווה1 כוונת ללא 61,643.מו0דות 1,6651,6481,6441,691675 666638
הכל סך

בריאות 371מוסרות 372377389412145 161117
ודת סעד ומחקר, תרבות חינוך, 782מוסדות 791799801839366 350366

וכוי פוליטיים מקצועיים, 490ארגונים 502472454440163 155155

ותקשורתי. "תחבורה בסעיף כלול למכוניות דלק 1

הצריכה. של המתאימים בסעיפים ר.כלול1ת ותרופות מזון על כשהוצאות לא הוצאותיהם: עיקר את מממנת שהממשלה רנורו כוונת ללא מוסרות של צריכה כולל לא 2
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY OBJECT AND TYPE

1989199019901991199219931993

millionNIS
At 1986 pricesAt 1990 prices 1990 oTnnaבמחירי

At
current
pirces

31,77133,52064,89469,63175,32481,140116,3171. NATIONAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE  GRAND TOTAL (2+6(

31,12932,87263,18467,87973,46979,223113,4842. CONSUMPTION EXPENDITURE BY
ISRAELI HOUSEHOLDS (34+5(

1,5031,4642.7852,9013,0073,8585,7233. Consumption of Israelis abroad
1,8841,7703,2482, 7864,0854,4066,3844. Consumption ofnonresidents in Israel

31,51033, 17863,64767.76474,54679,771114,1465. Consumption expenditureofhouse
holds in the domestic market  total

By object

8,7629,19116,38917,28017,98419,34026,480Food, beverages and tobacco
2,5762,7813,8484,1584,7585,6627,261Clothing, footwear and personal effects
5,1915,32013,06513,42114,12214,75524,250Housing
7047231,3621,4441,7711,8592,367Electricity and fuel  home consumption 1

2,5042,8784,4614,9045,4826,0888,105Furniture, furnishings and household
equipment

9349862,3352,3742,4832,7963,649Household maintenance
2,4532,6055,4785,9086,4167,0789,901Personal care and health
3,8324,0707,2908,38310,40310,57415,185Transpotr and communication
2,7712,7495,2355,2716,2056,3839,365Recreation and entertainment
1,7841,8754,1844,6204,9235,2367,583Other goods and services

By type
3,3843,9646,3217,6189,4929,53912,847Durable goods  total
1,0601,0721,6661,8732,0062,2782,985Furniture
1,4441,8062,7953,0313,4773,8105,120Household equipment
8801,0861,8602,7144,0103,4524,742Personal transport equipment

14,63415,36226,36527,90930,17233,21344,628Nondurable goods  total
8,7629,19116,38917,28017,98419,34026,480Food, beverages and tobacco
1,3831,3842,4442,6613,1423,3114,386Fuel and electricity
2,5762,7813,8484,1584,7585,6627,261Clothing, footwear and personal effects
3744198118148651,0571,370Non durable household goods
8869431,7301,8162,1022,4403,213Personal care and medical products
2812665945946597281,029Books, newspapers and stationery
371378548587662676889Recreation goods and miscellaneous

5,1915,32013,06513,42114,12214,75524,250Housing
8,3028,53217,89618,81520,76022,26332,421Other services

6416481,7101,7521,8541,9172,8336. NONPROFIT INSTITUTIONS2 
TOTAL

10796389350375383554Health institutions
3784059109751,0321,0821,589Education, culture and research, welfare

and religious institutions
156147411426447452690Trade unions, political organizations etc.

1 Fuel for persona) transport equipment is included in the item *Transpotr andCommunication' .
2 Excluding nonprofit institutions financed mainly by the government; excluding expenditure on food and medical productswhich are included

in other items 0J consumption.
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וטבק משקאות מזון, על פרסית לצריכה הוצאה

19811982198319841985198619861987

ש nNISאלפי thousandש"חמיליונ

1980 pricesAtבמחירי 198C1986במחירי

הכל 0ך  lira17,06817,71618,73918,80719,24920,1886,7057,142

ודגנים קמח 2,1952,2512,4362,4532,6722,9079431,011מוצרי

ומוצריו 4,1684,3494,7574,5854,1924,1941,4931,594בשר

540525490528621692237262דגים

563598633641618586191185ביצים

ומוצריו 2,2652,4622,5732,6302,8102,846808849חלב

מאכל 603607639620558615159163שמני

סר"ם 2,0582,0852,1552,1982,2692,371943937סירות

נור"ם 1,3321,4191,4641,4561,6431,679595608ירקות

ומוצריו 1,7131,8581,8791,9391,9602,179591664סוכר

וקקאו קפה 634704742734729690196240תה,

וירקות 9978589711,0231,1771,429548630סירות

ושונות מעובדים

הנ> סל  nmptim1,3671,4661,6651,66S1,8362,103689820

קלים 8119011,0711,1341,2981,510523658משקאות

תריסים 556565594532538593167162משקאות

.1,0191,1321,1471,0711,0801,138390טבק 419

משקאות 19,45420,31421,55121,54422,16523,4297,7848,382מזון,

הכל סך  וטבק

משקאות 18,94619,84921,08721,12221,74622,9027,6158,227מזון,

הכל סך  (מותאם)1 ו0בק

ע!ה. וחבל שומרון ליהודה, נטו ומכירות הצריכה של ארורים בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 1
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

19881989199019901991199219931993

NIS million
במחירים

pricesAt 19861990 .1'nniI pricesAt 199Cשונופים

At

current

prices

7,3277,3707,68414,696 13,89415,36716,38421,828Food total

1,0471,0711,0812,507 2,4332,6532,7983.922Bread and cereals

1,5931,5651,5742,701 2,4952,9053,1994,028Meat and meat products

273279285494 475506573691Fish

190183187352 338347312583Eggs

8758328642,020 1,9412,1462,2433,090Milk and milk products
165153159354 326373364465Edible oils

9439621,1081,602 1,5101,6501,8022,260Fresh fruit

6546957261,182 1,1571,2141,2951,760Fresh vegetables

6356466691,566 1,4701,6661,7082,306Sugar and sugar products
260312330436 414497564780Tea, coffee and cocoa
6926727001,483 1,3361,4101,5251,943Processed fruit and

vegetables and
miscellaneous

8859211,0612,035 1,9392,0052,3243,294Beverages  total
7157568671,643 1,5281,5511,8102,501Soft drinks

170165194392 41 1454513793Alcoholic drinks

594572799 7858838811,668Tobacco

8,7748,8849,31817,530 16,619.1B25519,58926,789FOOD, BEVERAGES

AND TOBACCO TOTAL

8,6508,7629,19117,280 16,38917,98419,34026,480FOOD, BEVERAGES

AND TOBACCO

)ADJUSTED)1 TOTAL

t Adjustment (or expenditure on (cod included in other items of consumption and net exports to Judea, Samaria and the Gaza Area.
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ציבורית לצריכה הוצאה

n"1t< מיליוני

198019811982198319841985198619861987

1980 pricesAtגמחיר1 198C■1'nna1986

לצריכה 47.6הוצאה 44.744.542.745.547.242.713,72416,176
גולל 0ן  ציבורית

ההוצאה סוג

הכל סן  אזרחית 20.3צריכה 19.820.620.921.521.421.46,9037,132

לשכירים 14.0תמורה 13.714.014.214.214.113.74,6394,629
"ue/ על עקיפים 0.8מסים 0.90.80.80.90.90.8331335

נטו אהרות שוספות 3.5קניות 3.33.73.84.24.24.61,1961,369
2.0בלאי 1.92.02.12.12.22.3737799

הכל סל  nvmo'3 n3nx27.3 24.923.921.924.025.821.36,8219,044

12.5מינוא 10.38.35.77.79.96.32,1304,145
הכל סן  מקומי 15.7נז"צור 15.316.516.616516.015.14,7334,935

לשכירים 5.6תמורה 5.76.36.36.46.25.81,9691,928
שכר* על עקיפים 0.2מסים 0.20.20.20.20.20.26968

ושירותים סחורות 7.6קניות 7.38.28.68.88.68.22,4352,690

2.3בינוי 2.11.81.51.11.00.9260249

מכירות 0.8פחות: 0.70.90.50.20.20.24136

הרשות סוג

36.8ממשלה 34.233.631.533.735.430.89,81312,112
מקומיות 4.3רשויות 4.44.34.44.44.34.41,6011,721
לא!מ"ם 0.6מ01חת 0.60.60.60.70.70.6229221

רווח כוונת ללא ציבוריים 5.8מוסרות 5.56.06.26.76.76.82,0812,122

מעסיקים. מס גם כוללת האורחית צריכה שכרי, מס
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GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

NIS million

19881989199019901991199219931993

1986 pricesAt1990 1vnnipricesAt במחירים1990

שוטפים

At
current
prices

15,78914,51615,22531,45732,76232,81934,66853,010GENERAL GOVERNMENT

CONSUMPTION EXPENOI

TURE  GRAND TOTAL

Type ofexpenditure

7,4697,7468,08717,61018,40119,42420.06030,999Civilian consumption  total

4,7284,8674,91611,58512,11312,61012,90920,429Compensation of employees
3403493647888208588771,639Indirect taxes on salaries1

1,5641,6641,9133,5823,7574,1884,4396,324Other current purchases  net
8378668941,6541,7101,7681,8352,608Consumption of fixed capital

8,3206,7707,13813,84714,36113,39514,60822.011Defence consumption  total

3,4221,9532,2813,7654,6863,5335,0157,450Imported
4,9404,8544,89510,1479,7329,9009,62114,593Domestic production  total
2,0952,0222,0404,8594,8604,7314.6687,007Compensation of employees

686868164163161163379Indirect taxes on salaries'
2.5252,5032,5164,5464,2654,5974,3666,571Purchases of goods and services
252261271578444411424636Construction

4237386557382832Less: sales

Type of authority

11,48210.06810,60721.48722,43922,16523.60135,881Government
1,8531,8921,9564,3554,5384,7905,0767,918Local authorities
210191226480515478463694National institutions

2,2442,3652,4365.1355,2705,3865,5288,517Public nonprofit institutions

1 Payroll tax; civilian consumption includes also employers' lax.
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כלכל* וענף הנכס סוג לפי מקומית, גולמית השקעה

198019811982198319841985198619861987

1a nNISאלפי thousand■ii'Von1u

198cAtבמחירי 1980 prices■vnn21986

כולל 25,44224,20727,91530,76428,31125,31427,9058,7429,048סך
במלאי 8411,4517841761,4145073,14275938גידול

 קבועים בנכסים 24,60125,65827,13130,58826,89724,80824,7647,9839,086השקעה
הכל סך
נגס 10נ

הכל קל  בנייה ועכודות 015,26415,23414,96214,84713,36312,01211,6643,4383,844בנים

למגורים 10,32310,54410,3159,8879,0857,9287,4952,1362,317בנייה
למגורים שאינם 2,7212,4722,4412,6762,4902,3892,194690781בניינים
אחרות בנייה 2,2202,2182,2062,2841,7881,6951,975612746עבודות
הכל סל  וציור ,9,33710,42412,16915,74113,53412,79613מכונות 1004,5445,243

תחבורה 1,7982,2853,0424,5482,9081,7562,2349051,333כלי
אחרי וציוד 7,5398,1399,12711,19310,62611מכונות ,04010,8663,6393,910

נג0 ו0וג נלנ*1 ענף

הכל סל  ריור' ה0שקל0ע0 14,27815,11416,81620,70117,81216,88017,2695,8476,769ענפי

וייעור 9429801,1141,3201,0941,106861303334חקלאות
בנייה ועבודות 516483494557488453307108127מבנים

וציוד 426497620763606653554195207מכונות
וחרושת) (כרייה 3,4243,5814,5035,1675,1905,5025,3481,8251,964תעשייה
בנייה ועבודות 562488477522531470499149149מבנים

וציור 2,8623,0934,0264,6454,6595,0324,8491,6761,815מכונות
1,4301,3759011,0841,1719441,040330340חשמל

בנייה ועבודות 38350434626333935335510195מבנים
וציוד 1,047871555821832591685229245מכונות

מים 3974233253542551972417684מפעלי
בנייה ועב1ח1ז 2622972583002011531835764מבנים

וציוד 13512667545444581920מכונות
בינוי

וציוד 3862742924152321371274675מכונות
ושירותים 4,2544,6475,0056,1765,4405,2795,3761,7481,779מסחר

בנייה ועבודות 2,2982,1652,3382,5862,1822,0451,985611728מבנים
וציוד 1,9562,4822,6673,5903,2583,2343,3911,1371,051מכונות

ותקשורת אחסנה 1,6471,5491,6341,6371,5221,9592,042614859תחבורה,
בנייה ועבודות 920752735731536610840277364מבנים

וציוד 7277978999069861,3491,202337495מכונות
ומסוסים 593383801,09275955102137אוניות

יבשתיים' תחבורה 1,7391,9472,6623,4562,1491,8112,2249031.196כלי

10,32310,54410,3159,8879,0857,9287,4952.1362,317דיור

חיים. בעלי במלאי שינוי כולל
אחת. כקבוצה ומוצגת לענפים סווגה לא יבשתיים תחבורה בכלי ההשקעה
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GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET
AND ECONOMIC BRANCH

1988198919901990 11991199219931993

NIS million
במחירים

At 1986 prices1990במחיריAt 1990 pricesשוטפים
A*MI

current
pirces

8,631 9,00610,96020,68529,37932,118 31,20544,204GRAND TOTAL
15 273277211,4922,416 1,5592,589Increase in stocks

8,647 8,97910,63319,96427,88729,702 29,64641,615FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL

Type of asset
4, 134 3,9464,85010,31515,66515, 740 76,54621,295Buildings and construction works

 total
2,530 2,3672,9816,47711,2568.160 11,19211,334Residential buildings
837 7919341,9442,1133,446 2,5824,932Nonresidential buildings
767 7889351,8942,2963.534 2,7725,029Other construction works

4,513 5,0345,7839,65012,22274,563 73,70020.319Machinery and equipment  total
799 1 ,3411,1871,8823,0233.572 3.4195.166Transport equipment

3,714 3.6934,5967,7689,19910,991 9,68115,153Machinery and other equipment1

Economic branch and type 01

asset

6,777 6,6727,65213,48716,63121,542 18,45430,281Economic branches excl.
dwellings2  total

232 298246445485668 568923Agriculture and forestry
115 129106200229327 274459Buildings and construction works
117 169140245256341 294464Machinery and equipment

1,695 1,6831,9823,3954,0915,166 4,3937,167Industry (mining and manufacturing(
137 122150277268582 404832Buildings and construction works

1,558 1,5611.8323,1183,8234,584 3,9896,335Machinery and equipment
542 4647691,4321,3291,841 1,4042,564Electricity
134 123178398318447 346611Buildings and construction work
408 3415911,0341,0111,394 1,0581,953Machinery and equipment
64 5363124127239 161333Water projects
47 38449194176 122246Buildings and construction works
17 1519333363 3987Machinery and equipment

Construction
77 92148243597567 437782Machinery and equipment

1,887 1,8632,2054,0304,4986,027 5,0278,494Trade and services
777 7568901,8802,1553,516 2,6625,048Buildings and construction works

1,110 1,1071,3152,1502,3432,51 1 2,3653,446Machinery and equipment
821 8181,0471,9362,4803,463 3,0464,850Transport, storage and communication
394 4105019911,3451,931 1,5462,764Buildings and construction works
427 4085469451,1351,532 1.5002,086Machinery and equipment
45 101154287407236 234294Ships and aircraft
844 1 ,2401,0331,5952,6163,336 3,1854,872Land transport equipment2

2,530 2,3672,9816,47711,2568,160 11,19211,334Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory.
2 Capital formation in land transpotr equipment is not classified by branch and is shown as a separate item.
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סחורות ויבוא יצוא
ותשלומים ושירותים

ייצור לגורמי
ש"ח מיליוני

19801981198219831984198519861986

1980 pricesAtבמחירי במחיי19801
1986

סחורות 51.4יצוא 48.849.650.457.362.466.117,320
 ושירותים

הכלי סן
34.8סחורות' 32.634.235.140.244.049.012,191
16.6שירותים 16.215.415.317.118.417.15,129

ושירותים סחורות 48.8יצוא 46.447.147.954.359.262.616,756
מספות תמורות ללא

סחורות 73.0יבוא 66.275.680.779.979.186.423,136
 ושירותים

הגל2 סן
ינ1א למע0 48.0סחורות. 45.453.159.455.855.766.217,006

בי0חוני

בי0חוני 12.5נוא 10.38.35.77.79.96.32,130
12.5שירותים 10.614.215.616.313.513.94,000

מיסים ללא ושירותים סחורות 64.7בוא 59.066.570.470.769.975.819,135

שוטפים במחירים
סחורות 113יצוא 49228S463,08912,56017,320
ושירותים1
סחורות 159יבוא 663428244,20616,57223,136
ו/'ויחת'ם'

נטו 6תשלומים 418463211,1371,561
לגורמי

ברוו''ל .יצור

ידי על מחויל 15תקבולים 43364273831943
ישראלים "צור גורמי

מזה:
לשכירים 2תמורה 14736103144

ייצור לגורמי 21תשלומים 8511105941,9682,504
נחול

מזה:
לשכירים 4תמורה 21026126436768

סחורות. ליצואני נוספות תמורות כולל 1

מסים. כולל 2

NATIONAL ACCOUNTS 212



EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND SERVICES AND
FACTOR PAYMENTS

NIS million

19871988198919901990199119921993

At 1986 prices.!.naj1990pricesAt 199C

18,949 19,20419,64720,10635,80335,27540,30644,582EXPORTS OF GOODS
AND SERVICES 
TOTAL1

13,217 13.42513,63913,97225,35925,06727,58231.006Goods'
5,732 5,7796,0086,13410,44410,20812,72413,576Services
18,340 18,60618,99719,42034,82734,29139,23643,350Exports of goods and

services excl. other
revenue components

26,718 27,52725,35127,63948,05255,78560,96169,772IMPORTS OF GOODS
AND SERVICES
TOTAL2

18,680 19,07518,29920,26535,16141,83947,66553,425Goods, excl. defence
imports

3,422 4,1451,9532,2813,7654,6863,5335,015Defence imports
4,616 4,3075,0995,0939,1269,2609,76311,332Services
22,175 22,80521,14022,79541,58247,38551,20659,072Imports of goods

and services excl.
taxes

At current prices
24,648 22,16531,39835,80340,61649,90961,836EXPORTS OF GOODS

AND SERVICES1
33,807 32,30839,00648,05261,21571,97591,287IMPORTS OF GOODS

AND SERVICES2

1,812 1,8252,2252,5162,3353,0842,355NET FACTOR
PAYMENTS
PAID ABROAD

1,184 1,0621,7602,0222,3182,2532,334Factor payments from
abroad

Thereof:
166 179209202258320467Compensation of

employees
2,996 2,8873,9854,5384,6535,3374,689Factor payments paid

abroad
Thereof:

1.167 1,1591.4231,7431,8462,4701,873Compensation of

employees

1 Including ottier revenue components to expotrers 0! 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
כלכל1 ענף לפי "צ1ר,

שוטפים במחירים

1987198819891990199119921993

נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC PRODUCT
"צור גורמי ATבמחירי FACTOR COST

n"tu מיליוני 41,85852,61863,09276,73598,479117,303134,666NIS million
DMirm 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ודיג "עור ,nw7i7n4.23.63.43.32.72.82.4Agriculture, forestry and
fishing

22.922.020.221.1215Industryו.23.122תעשייה
ומים חשמל ,7.17.27.48.09.59.88.9Constructionבינוי, electricity

and water
אוכל שירותי ,13.712.211.811.510.611.111.6Commerceמסחר, restaurants

andוהארחה hotels
אחסנה ,8.28.48.17.97.57.87.6Transportתחבורה, storage and

communicationותקשורת
ושירותים 17.917.918.317.617.818.118.6ifnanceפיננסים and business

servicesעסקיים
מגורים' בתי על 6.05.66.26.87.17.07.3Ownershipבעל!ת of dwellings1

ציבוריים 22.123.123.823.623.222522.6Publicשירותים and community
services2וקהילתיים*

אישיים (4.44.34.54.44.14.24.2Personaשירותים and other
servicesואחרים

בקופים בנק 6.26.36.05.25.14.54.1Imputedשירותי bank service
charge

לענפים 1.91.30.90.70.60.40.4Subsidiesתמיכות for various
industries3שונים3

והשמטות 02.40.51.20.91.70.31.0Errorsעויות and omissions

(הי בין D'orהלאומיים החשבונות ץיצרפ>
Relations between national accounts aggregates

לאומי CROSSתוצר NATIONAL
שוק) (במחירי PRODUCTגולמי (at market prices)

שיח מיליוני 55,00368,57083,382102,271132,084156,822181,723 NIS million
אחחים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

16.115.315.815.414.614.314.8Depreciationבלאי allowances
לאומית 83.984.784.284.685.485.785.2NETהכנסה NATIONAL
שוק) (במחירי INCOMEנקייה (at market prices)

לייצור 3.33.22.42.32.32.62.3Subsidiesתמיכות on domestic
productionהמקומי

"צור על עקיפים 14.413.813.714.314.915.514.7Indirectמסים taxes on domestic
productionמקומי

לאומית 72.874.173.072.672.872.872.8NATIONALהכנסה INCOME
נקי לאומי net=)|=תוצר national product
"צור) גורמי atבמחירי factor cost)
"צור לגורמי 3.32.62.72.51.82.01.3Netתשלומים factor payments paid
נטו  לארץ abroadבחוץ

נקי מקומי 76.176.775.775.074.674.874.1NETתוצר DOMESTIC PRODUCT
"צור גורמי ATבמחירי FACTOR COST

In the standard classification of economic activities there is no
mention of residential buildings inhabited by their owners.
Excl. services (e.g., education and health services) on proift
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 האחיד כסיווג
הבעלים. ע"1 המאוכלסים מגורים לבתי

עסקי. בסיס על הניתנים ובריאות) חינוך שירותי (כנ11 שירותים כולל לא
מקומי (לייצור העסקי לסק0ור הממשלה כהלוואות התמיכה מרכיב

ענפים. ל9י לסווגו ניתן שלא וליצוא),
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COMPENSATION OF EMPLOYEES,
BY ECONOMIC BRANCH
At current prices

שכירה, לעבודה תמורה
כלכלי ענף לפי

שוטפים במרוירים

1987198819891990199119921993

לעבודה COMPENSATIONתמורה OF

של (מרכיב EMPLOYEESשכירה (component

הנקי) המקומי ofהתוצר net domestic product)

שירו מי7"  הגל 30,96438,75246,37355,41368,96282,34495,740TOTALסך  NIS million

D'linN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ודיג "עור ,niK>i7n2.52.22.01.81.51.61.7Agriculture, forestry and

fishing

וחרושת) (כרייה 27.926.125.324.123523.122.9Industryתעשייה (mining and

manufacturing)

ומים חשמל ,6.76.66.77.07.79.18.3Constructionכינוי, electricity

and water

אוכל שירותי ,10.210.510.410.410.210.511.1Commerceמסחר, restaurants

andוהארחה hotels

אחסנה ,7.06.86.66.76.66.565Transportתחבורה, storage and

communicationותקשורת

עסקיים ושירותים 11.411.712.012.512.913.213.6Financeפיננסים and business

services

מגורים' בתי על 0.40.30.40.40.50.405Ownershipכעלות of dwellings1

וקהילתיים2 צינוריים 29.731.232.032.532.931.431.1Publicשירותים and community

services2

אישיים 4.14.44.64.64.34.24.3Personalשירותים and other

servicesואחרים

1 See note I to Table 6.7.
2 See note 2 to Table 6.7.

.6.7 ללוח 1 הערה ראה 1

.6.7 ללוח 2 הערה ראה 2
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DISTRIBUTION OF NATIONAL
INCOME

At current prices

ההכנסה nptrn
הלאומית

שוטפים במחירים

1981198219831984198519861987198819891990199119921993

לאומית הכנסה .11. NATIONAL INCOME
"צור) גורמי at)(במחירי (actor cost)

nK1 מיליוני 2144661,1795,77120,22130,97140,03350,80660,86874,22096,144114,219132,311 NIS million
(2+3) □1tinx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents (2+3)

של לעבודה mion .275.779.683.082.983.388.090.889.989.386.782.682.283.32. Labour compensation of
ישראל residentsתושבי

לשכירים 2.162.165.768.569.268.972.975.074.374.272.670.270.271.52.1 Employees
מקומית 63.667.070.170.870574.977.476.376.274.771.872.172.5Domesticתמורה compensation

ofלשכירים' employees1
לעבודה תמורה :1.41.31.61.61.62.02.42.02.02.11.71.91.1Lessפחות: net compensation
נטו  לחדל ofמשולמת employees paid abroad

(וקיסר.) לעצמאיים 2.213.613.914.413.714.415.115.915.515.014.112.411.911.82.2 Self employed persons
(imputation)

במחירי אחרת הכנ0ה .323.820.416.917.116.712.09.210.110.713.317.417.816.73. Other income at /actor
(3.13.2) "צור costsגורמי (3.13.2)
מקומי תפעולי עודף 3.125.723.019.321.120.715.011.311.712.414.618.218.617.43.1 Domestic operating

surplus
ננעלות 6.16.46.56.46.75.95.34.95.35.85.95.76.0Fromמדירות own occupied

dwellings
מקומי תפעולי 19.616.512.814.814.09.16.06.87.18.812.312.911.4Domesticעודף operating surplus

ננעלות' מדירות excludingלמע0 own occupied
dwellings surplus1

מרכוש הכנסה 3.21.92.62.54.04.03.02.11.6171.30.80.80.73.2 Net property and
נטו . נחול entrepreneurialויזמות income

paid abroad

ננ1ו עקיפים מסים .41.44.56.85.311.115.515.214.315.416517.317.717.04. Net indirect taxes
מקומי "צור onעל domestic production

לאומית הכנסה .5101.41045106.8105.31111115.5115.2114.3115.41165117.3117.7117.05. National income
(1+4) שוק atנמחיר1 marketprices (1+4)

1 In small private companies, owners register part 01 their income as salaries.
Excluding this income from their salaires would decrease the labour com
pensation and increase the operating surplus.

העברת משכר. כהכנסות מהכנסותיהם רולק הנעלים רושמים קסנות, פר0יות narna 1

העודף את נהתאם ומגדילה לעמדה התמורה את מקטינה היתה מהשכר ההכנסות
התפעולי.
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NATIONAL DISPOSABLE INCOME,
AND NATIONAL SAVING

לאומית הכנסה
לאומי וחיסכון פנויה

שוטפים Atבמחירים current prices

198519861987198819891990199119921993

לאומית הכנסה .11.NET DISPOSABLE
במחירי INCOMEפנויה, AT MARKET

(23+4+5) PRICESשוק (23+4*5)

שח מיליוני 45,380 29,50156,66868,661134,145 101,886 82,133159,221182,202 NIS million

own* ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

נק"ר. לאומית noun .276.378.981.484.585584.984.284.485.02. Net national income
שוק atבמחירי market prices

ויבית תשלומי :nmo .34.43.43.02.72.01.50.91.11.63. Less: net interest
הסקטור 1y 101paid abroad by the
לרוול generalהממשלתי government

נסו שו0סות העברות .421.317.013.210.911.511.210.810.410.24. Net current transfers
fromמווול abroad

לסקסור :18.713.69.17.57.47.57.4656.0Thereofמוה: to the
generalהממשלתי government

על 101 עקיפים מ10ם .56.87.58.47.35.05.45.96.46.45. Net indirect taxes on
ויצוא importsינוא and expotrs

לאומית הכנסה .66. NET DISPOSABLE
במחיר1 INCOMEפנויה AT

MARKETשוקי PRICES1

שיח מילי1ני 44,414 29,34357,83969,438133,659 101,552 81,796159,394182,933 NIS million

ם אחוד 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

לצריכה הוצאה פחות: .791.793.596.596.196.294.990.889.692.67. Less: private and
וציבורית governmentפר0ית

consumption
expenditure

נקי' לאומי חיסכון .88.88.41.52.94.25.49.510.37.18. Net national saving2

■j71 ■nutr |DO'n .98.36.53.53.93.85.19.210.47.49. Net national saving
(67) 1■unfrui iortrafter adjustment1 (67)

1 Excluding transfers from abroad designed to ifnance de
fence impotrs 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

מח1ל. העברות ע1 שמומן ביטחוני
התאמה. לפני הםנו"ה הלא01ית מההכנסה כאחת 2
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פרסיים ומוסדות ביתי משקי של וחיסכון פנויה הכנסה
רווח2 כוונת ללא

אחרת צוין כן אם אלא שוטפים, במחירים

19801982 198119831984198519861987

לאומית הכנסה .1

n'ty 1.784465מיליוני 2141,1795,77120,22130,97140,033

אחוזים 1.2100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש הממשלה3 1>\ל מקומית הכנסה .27.05.8 5.14.02.90.82.21.3

והסלים אגרות ישירים, מסים .326.722.4 20.621.916.822.824.322.8

לאומי לכיסוח תשלומים .411.28.6 8.98.17.38.88.88.0

ולמוסדות לת1שבים נסו העברה תשלומי .621.018.3 17.317.518.620.922.521.2
רווח כוונת ללא

פנים ממקורות פנויה פרטית הכנסה .676.181.5 82.783.591.688.687.289.1
|1.5(2+3+4)+51

מרוול לפרטים העברות .78.54.1 6.13.43.13.95.05.9

(6+7) הכל 0ך פנויה פר0>ת רו3נ0רו .*54.585.6 88.886.994.792.592.295.0

74398 1901,0245,46518,70228,55138,019

אחוזים 8.2100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

פרטית4 לצריכה הוצאה .995.073.1 67.376.671.581.589.890.9

(8.29) נקי* חיסכון .105.026.9 32.723.428.518.510.29.1

בלאי .1124.217.6 16.817.618.721.120.719.8

1(10+11) גולמי16(8+11); חיסכון .1223.537.8 42.434.939.832.725.524.2

לנפש מנויה פרטית הכנסה .13

שוטפים במחירים 

n"1w

19100 482511,3114,4136,6428,703

 11n100.0=1980 י!ב0י0:

קבועים6 במחירים 100.0110.0 116.6112.61.18.5104.2105.3114.9

חולקו. שלא רווחים כולל 1

הוצאותיהם. עיקר את מממנת אינה שהממשלה רווח כוונת ללא מוסדות 2

rrfvmnm) nin כוונת ללא ומוסרות לאומיים מוסדות מקומיות, רשויות גם כולל 3
הוצאותיהם. עיקר את מממנת
שנה. רבע בכל האחוזים ממוצע 4

הפנויה. הגולמית מההכנסה הרבעוניים הגולמי החיסכון אחוזי ממוצע 5

הפרטית. לצריכה נגור מחירים במדד ניכוי 6
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DISPOSABLE INCOME AND SAVING OF HOUSEHOLDS1 AND
PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS2

At curernt prices, unless otherwise stated

198819891990199119921993

1. NATIONAL INCOME

50,80660,86974,220114,219 96,144132,3111.1 NIS million

100.0100.0100.0100.0 100.0100.01.2percents

1.52.02.82.7 2.42.92. Government3 domestic income form property

22.019.818.818.2 17.319.73. Direct taxes, fees and levies

7.47.47.46.5 6.96.64. Contributions to national insurance

20.121.422.621.0 21.820.85. Net transfers to domestic households and to
private nonprofit institutions from government

89.292.293.693.6 95.291.66. Disposable private income from domestic sources
]1.2)2+3+4(+5[

4.75.65.15.5 4.95.77. Transfers from abroad

93.897.898.899.0 100.097.38. Total disposable pirvate income (6+7(

47,66259,53673,321113,129 96,172128,7578.1 NIS million

100.O100.0100.0100.0 100.0100.08.2 percents

87.287.587.485.7 85.087.99. Private consumption expenditure4

12.812.512.614.3 15.012.110. Net saving4 (8.29(

18.419.219.017.6 17.918.411 .Consumption of fixed capital

26.326.626:527.1 27.9. 25.712. Gross saving^ [(10+11)1(8+11([

13. Disposable private income per capita

NIS

10,73213.18715,71922,076 19,41824,488 at current prices

.0 base: 1980 = 100Index

121.6124.9128.9139.3 135.6140.0 at constant prices6

1 Including undistirbuted proifts.
2 Nonprofit institutions.which are not financed mainly by the government.
3 Including also local authorities, national institutions, and nonprofit institutions financed mainly by the government.
4 Average of quarterty percentages.
5 Average quarterly gross saving as a percent of gross disposable income.
6 Deflated by the implicit pirce index of private consumption.
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חו"ל עם שוטפות עסקות

שוטפים במחירים

19801981198219831984198519861987

שח מיליוני  שו0פות 771803709225,21422,17030,03136,272הכנסות

אחווים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סרוווות 63.662.861.659.259.256.757.761.1יצ1א

יבוא על נטו 9.110.014.315.312.311.313.315.2מסים

ביטחוני יבוא על מסים 1.31.71.61.31.71.91.32.0מזה:

ליצוא תמיכות 2.63.34.14.44.32.31.92.0סחות:

מחול "צור לגורמי 6.58.38.96.95.23.73.12.9תקבולים

לסקטור ריבית 2.62.83.22.72.01.51.41.3תקבולי
מחויל הממשלתי

מחול שוטפות 20.819.415.920.325.629.126.321.6העברות

הממשלתי 13.011.710.015.021.525.220.814.7לסקטור

לביטחון 2.42.37.010.59.07.8מזה:

אחרים 7.87.85.95.34.04.05.56.9לסקטורים

שוטפות הוצאות

שח מיליוני 781914221,0075,23620,29127,80437,693

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סתורות 84.683.281.081.880.381.783.285.7יבוא

ביטחוני יבוא ..nm12.814.79.57.210.512.07.712.3

בחול ייצור לגורמי 10.311.012.110.911.39.79.07.7תשלומים

הסקט1ר עי ריבית 3.84.75.55.97.28.07.25.8תשלומי
לחול הממשלתי

לחו'ל moot*!/ 1.31.01.41.41.10.60.60.8העברות

הממשלתי מהסקטור 0.50.70.50.50.20.20.5

אחרים מסקטורים 1.30.50.70.90.60.40.30.4

10 nמיליוני

חו"ל עם בעסקות השוטף 1115285221,8792,2271,421העודף

דוו"ל עם בעסקות השוטף 255392441,7211,261250העודף

התאמתי לאחר

.6.10 ללוח 1 הערה ראה 1
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CURRENT TRANSACTIONS WITH THE BEST OF THE WORLD

At current pirces

198819891990199119921993

39,13147,88667,911 56,32581,07696,527CURRENT RECEIPTS  NIS million
100.0100.0100.0 100.0100.0100.0 percents
63.065.659.8 63.661.664.1Exports of goods and services

15.010.8131 11.513.512.6Net indirect taxes on impotrs

1.61.11.6 ו1.31.3 .5Thereof. taxes on defence imports

2.32.21.2 1.71.00.5Less: subsidies to exports

3.03.73.4 3.62.82.4Factor income from abroad

1.51.82.6 2.11.91.1Interest received by the general
government from abroad

19.920.422.4 21.021.320.3Current transfers from abroad

13513.015.0 13.813.111.9To the general government

7.0658.1 7.45.56.4Thereof: for defence

6.47.47.3 7.18.28.4To other sectors

CURRENT EXPENDITURES

39,49845,83269,477 55,70381,420100,946NIS million

100.0100.0100.0 100.0100.0100.0 percents
85.685.188.1 86.388.490.4Imports of goods and services

10.16.27.9 6.85.87.4Thereof: defence impotrs

7.68.76.7 8.16.64.6Factor income paid abroad

6.15.64.4 4.94.23.9Interest paid abroad by
the general government

0.70.60.8 0.70.91.0Current transefrs paid abroad

0.40.30.4 0.30.40.5 By the general government
0.40.30.4 0.40.50.5 By other sectors

Nis ח0ו111וח

3672,0541,566 6223444,419SURPLUS ON CURRENT

TRANSACTIONS

4101,7172,052 2881713,688SURPLUS ON CURRENT

TRANSACTIONS AFTER

ADJUSTMENT1

1See note 1toTable 6.10.
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הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות
ומוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות

רווה כוונת ללא ציבוריים
שוטפים במחירים

1980198119821983198419851986

שח מיליוני  שוטפות 661513428934,28218,75028,240הכנסות
אחתים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש 10.610.611.48.16.42.64.0הכנסה
מחויל מריבית הכנסות 3.03.33.52.82.51.71,5מזה:

30.331.1.33.334.832.832.636.1מסיםעקיפים

מקומי "צור 19.717.917.818.818.219.722.3על

יבוא 10.613.215.516.014.612.913.8על

nj/n ותשלומי ישירים 0'0r<28.829.130.428.922.724.126.6
הלאו10י moon 12.112.611.710.89.89.59.6הכנםות

mooiia 18.216.613.217.528.431.323.7העברות
בית ytimn1.52.62.32.02.21.51.5

9ר0"ם וממלכ"ר

16.713.910.815.526.229.722.2מחול
בינממשלתיות 13.610.68.513.223.627.420.1העכר1ת

ביסחוני 002.62.48.512.49.6מענק

אזרחי 13.610.65.810.915.115.010.6סיוע

לאומיים למ1סדות 3.03.32.32.22.62.42.0העברות
ציבורי ולמלכר

n~v< מיליוני  גוססות 741934019645,17418,45025,136הוצאות
GTinx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

לצריכה 60.857.056.956.556.456.454.6הוצאות
הציבורי החוב על 14.915.517.016.818.820.321.4ריבית
בארץ ריבית 10.810.911.210.711.511.613.5תשלומי

לוזול ריבית 4.14.75.76.17.38.88.0תשלומי

נו00ים תמורה ומרכיבי 12.216.613.513.613.210.17.8תמיכות

מקומי 4.18.36.26.06.65.235לייצור
2.73.13.74.34.32.72.2ליצואנים
01.000.20.30.40.4ליבוא

העסקי ל0ק0ור אחרות 5.44.13.53.12.62.62.5תמיכות

שוטפות 12.210.912.713.111.513.176.2העברות

הלאומי הביטוח 8.17.38.28.77.59.211.5תשלומי

אחרות (!\ו0פות 4.13.13.73.83.63.74.4העברות
לחול 00.50.70.50.50.30.3העברות

שוטף 84259718923003,104גרעו!
התאמה1 לאחר שוטף 93660789141422,138גרעון

.6.10 ללוח 1 הערה ראה ו
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CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF
GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITIES, NATIONAL
INSTITUTIONS AND GOVERNMENTAL
NONPROFIT INSTITUTIONS
At current pirces

1987198819891990199119921993

32,53637,50142,32652,65880,248 67,37391,930CURRENT RECEIPTS  NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 percents
3.03.64.96.25.8 6. (5.4Property and entrepreneuiral income
1.41.52.12.31.9 2.61.2Thereof: interests received from abroad

41.040.639.140.043.9 42.342.3Indirect raxes

24.425.227.027.730.3 29.229.1On domestic production

16.615.412.112.313.6 13.113.3On imports

2a. r29.828.526.525.9 24.728.3Direct taxes, fees and levies
9.810.110.610.49.2 9.89.4National insurance contributions

18.116.116.816.815.3 17.214.5Current translers

1.72.02.22.02.0 2.02.0Transfers from households and private
nonprofit institutions

16.414.114.714.813.3 15.212.5Transfers from abroad

14.512.412.712.511.3 13.110.5Intergovernmental transfers

8.77.37.47.95.6 8.26.7Defence grants
5.85.15.34.55.7 4.93.8Civil aid

1.81.72.02.32.0 2.12.0Transfers to National Institutions

and public nonprofit institutions

33,31438,89545,15355,55179,037 69,02391,495CURRENTEXPENDITURE NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 percents
58.357.656.356.656.8 57.457.9Consumption expenditure
18.317.618.217.515.9 16.615.6Intereston thepublic debt
11.711.412512.611.6 12.111.2paid to resident sectors
6.66.25.74.94.3 4.44.3paid abroad

7.57.76.85.96.2 5.55.1Subsidies and other revenue components
3.23.83.33.14.5 3.54.1On domestic production

2.22.42.31.81.0 1.20.5On exporters
0.30.20.100 0.10On imports

2.41.81.31.00.7 0.80.5Other subsidies to the business sector

75.917.118.719.921.1 20.521.4Current transfers

10.711.612.712513.0 12.113.8Social security benefits

4.75.15.77.17.7 8.07.0Other current transfers

0.50.40.30.30.4 0.40.5Transfers paid abroad

NIS million

7781,3942,8272,8931,211 1,650^135CURRENT DEFICIT

3936173,1643,2271,384 2,1361,166CURRENT DEFICIT  ADJUSTED1

1 See note 1 10 Table 6.10.
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ותמיכות מסים

שוספים במחירים

1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

20,426 12,453 2,795 675 264 109 47 ש"ח) (מיליוני כולל סן  מסים
■שיריםמסים

שח מיליוני  הכל 26621433531,3896,38310,232סך
GTiriN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
הכל סל  noon 70.169.267.268.568.568.269.3סס

37.837.035.938.745.237.432.7שכרי
13.713.612.210.64.710.713.5חברות

8.47.98.27.47.69.210.1עצמאיים
במקור 10.310.610.911.711.111.013.1ניכויים

המלאי על יתר 0.20.10.10.10.20.1סס

הגליל שלום 4.13.2מלווה

רכוש על תז~פעמי 2.52.4היטל
וקנםות היטלים 1.10.90.91.11.11.31.8אגרות,
לאומי ביטוח 28.629.927.727.230.227.826.5הכנסות

הכל סך 
25.927.725.825.128.224.922.8

העובד 6.46.86.46.26.05.97.0עח
המעביד 19.520.919.418.922.219.015.8עח

מקביל מס 6.26.26.26.26.26.26.2מוה:
2.72.22.02.01.92.93.7ארור

עקיפים מקגו0ים "צור מי<1ל
ne/ מיליוני  הכל 1327611687793,6366,303סך

אוווזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
מוסף ערך 40.645.252.855.954.853.152.0מס
מעסיקים 14.511.410.810.711.28.79.2מס

קנייה 7.57.95.85.66.35.15.5מס
דלק 7.16.36.96.86.36.25.6מס

אחרים' 21.918.513.312.110.112.110.7מסים
הרשויות עי שנגבו 8.310.610.48.911.314.817.1מסים

המקומיות
יבוא ע* עקיפים מסים

שח מיליוני  הכל 720531426242,4253,892סן
אחווים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
הכל סך  אזרחי 85.185.389.591.586.182.990.3יבוא

מוסף ערך 37.034.637.433.734.333.832.0מס
היטלים) (כולל כללי 20.020.823.620.417.316.219.9מכס
אחרים ומסים קנייה 28.129.828.336.132.128.635.5מס

נסיעות 0.31.22.44.32.9מס
ביטחוני יבוא על 14.914.710.58.513.917.19.7ססים

לי מקומיתמיכות ■צור
שח מיליוני  הכל 2440884751,4341,498ךסך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
42.968.363.666.372.066.358.2ישירות

הלוואות 57.131.736.433.728.033.741.8באמצעות
תמורה 7יצלורביב1 אנוספים

שח מיליוני  הכל 02.4386.31815.04841.031225506564ך
אחווים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מוכוון אשראי 94.473.543.637.941.813.40.7באמצעות
אתרים3 תמורה 5.626.556.462.158.286.699.3מרכיבי

חדפעמ"ם הון 261330105342512מענקי
שיח מיליוני  למשקיעים

חברות. מנהלי שכר על מס כולל ו
עסקיים. ממשלתיים מפעלים עול הוצאות על הכנסות ועורף בולים מס מלט. על בלו טבק, מס , רכוש מס בעיקר כולל ג

שער. ביטוח בעיקר כולל 3
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TAXES AND SUBSIDIES

At current prices

1987198819891990199119921993

25,66930,14433,11440,50751,73263,37273,656TAXESGRAND TOTAL
 NIS million

<Direct taxes
12,33314,93716,57419,43023,24928,17034,734TOTALNIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
71.572.370.069.068.870.772.1Income taxtotal
37.138.740.841.641.142542.4Wages1
11.212.58.87.67.98.010.6Companies
9.88.18.08.88.89.09.2Selfemployed
13.313.012.311.011.011.19.9Deductions at source

Inventory surtax
Peace for Galilee Loan

0.2Nonrecurrent property levy
2.52.52.82.92.83.02.9Fees, levies and fines

National insurance
25.825.327.228.128.426.325.0contributions  total
21.721.322.824.124.322.721.8Wages
7.47.88.28.58.88.88.4Employee
14.313.514.515.615513.913.4Employer
6.26.26.26.26.26.26.2Thereof: parallel tax
4.14.04.44.04.13.63.2Other

Indirect taxes on domestic production
7,9289,43211,41714,59019,64924,31926,714TOTAL  NIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
51.454.855.153.657.257.157.3Value added tax
6.65.35.04.74.23.12.3Employers' tax
4.94.44.03.12.42.72.4Purchase tax
4.75.35.47.17.69.19.1Fuel tax
13.311210.912.410.69.8105Other taxes2
19.119.019.519.118.018.118.4Taxes collected by

local authorities
mportstaxes on 'Indirect

5,4085,7755,1236,4878,83410,88312,208TOTAL  NIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
86.588.989.388.787.890.488.3Civilian imports  total
30.129.736.140.541.441.941.9Value added tax
14.613.88.28.08.08.66.1Customs (incl. import levy(
38.742.441.337.235.737.840.3Purchase tax and other taxes
3.03.03.73.02.32.00Foreign travel tax
13.511.110.711.312.29.611.7Taxes on defence imports

productiondomesticSubsidies on
1,8412,1812,0382,3103,0164,1234,210TOTAL  NIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
57.167.872.175.480.887.088.8Direct
42.932.227.924.619.213.011.2By meansof loans

on exportscomponentsrevenueOther
7369191,050977827804489TOTALNIS million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
0.50.30.30.30.40.40.6By means of directed credit
99599.799.799.799.699.699.4Other revenue components3

7829039171,4584,0685,7144,660Nonrecurrent capital grants
to investorsNIS million

1 Includes payroll tax on wages of company directors.
2 Includingmainly property tax, excises on tobacco and cement, stamp tax and surplus of income over expenditure of commercial government

enterprises.
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

19861987198819891990199119921993

הגולמיההשקעומימון ■D1j7nn rn"
domesticgrossFinancing sources of

capital formation
(2+5) הכל סך .11. TOTAL (2+5)
שיח מיליוני 8,74211,17112,83814,53420,68533,67139,20344,204 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
(3+41 גולמו' חיסכון .2114.497.8103.2111.8101.493.999.691.72. Gross saving1 (3+4)

ממשלתי' סק0ור 2.132.912.14.411.87.60.29.5852.1 General
government1

אחרים סק0ודים 2.281.585.798.8123.7109.094.190.183.12.2 Other sectors
כלאי .381.679.581.990.476.257.357.260.93. Consumption of fixed

capital
ממשלתי סקטור 3.18.48.59.29.98.06.15.95.93.1 General

government
ארורים 0ק0ורים 3.273.271.072.780568.351.251.255.03.2 Other sectors

חי0נו/נ7'י' .432.818.321.321.425.136.642.430.84. Net saving'
סקטורממשלתי' 4.12453.54.821.815.66.33.52.64.1 General

government'
אחרים סקטורים 4.28.314.726.143.240.742.938.928.14.2 Other sectors

0ע0קות שוטף גירעון .514.42.23.211.81.46.;0.48.35. Deficit on current
transactions with
the rest of the world'

מקומית גולמית השקו>ה
Gross domestic capital formation

(7+8) הכל סך .66. TOTAL (7+8)
שירו מיליוני 8,74211,17112,83814,53420,68533,67139,20344,204 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
בסלא' /,י7/ל .78.70.31.51.53.54.73.75.97. Increase in stocks

כנכסים גולכוית השקעה .891.399.798.598.596.595.396.394.18. Grossfixedcapital
formationקכועים

גולמית השקעה .9100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.09. GROSS DOMESTIC
CAPITALמקומית FORMATION

כבישים) excluding)(למ>01 roads)
16) הכל סך TOTAL (6)
ממשלתי 0ק0ור 9.110.412.514.314.913.613.414.917.89.1 General

government
אוזרים סקטורים 9.289.687.585.785.186.486.675.182.29.2 Other sectors
למגורים ננ"ה 9.2.124.426.528.231.831.339.036.625.79.2.1 Residential

buildings
אחר 9.2.265.261.057.553.355.147.648556.59.2.2 Other

1 Adjusted, see note 1 to Table 6.10. .6.10 ללוח 1 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

19861987198819891990199119921993

שינוי nnHilium■? doidV mm >3 
on a year earlierPercent change

המשק Theבלל entire economy
קבועים' במחירים 4.36.63.10.66.86.76.93.0Productתוצר at fixed prices1

מועםקים של עבנדה two1.43.01.01.92.05.18.035Work hours of employed
persons

ועבודה לשעת 2.93.52.01.24.61.61.005Productתוצר per work hour
שוטפים' במחירים 57.128.825.719.921.628.319.114.8Productתוצר at current prices2

במחירים 55.025.124.417.719.222.110.310.9Productתוצר at current prices
עבודה1 לשעת perטוטפים work hour3

לשכירים3 65.633.425.219.719.524.519.216.5Compensationת0ורה of employees3
השכירים של may niyu1.52.90.92.52.56.79.03.6Work hoursof employees

שכירה לעבודה 63.129.724.016.716.616.69.312.4Compensationתמורה of employees
עבודה" perלשעת work hour3

שכירה לעבודה 5.23.70.30.82.24.50.91.4Compensationתמורה of employees
תוצר perליחידת net domestic product

unit
במחירים נקי הון 1.71.52.32.01.62.96.16.1Netמלאי capital stock

atקבועים fixed prices
1ID|IOBusiness sector (excl. housing) דיור) (ימעט עסק1

קבועים במחירים 6.98.93.00.48.68.18.43.2Productתוצר at fixed prices
מועסקים של עבודה 2.23.90.21.72.25.09.13.8Workשעות hours of employed

persons
עבודה לשעת 4.64.82.81.36.23.00.70.6Productתוצר per work hour

שו0פי0נ במחירים 59.229.924.618.020.628.620.514.0Productתוצר at current prices3
במחירים 55.725.024.316.018.022.510.49.8Productתוצר at current prices

עבודה3 לשעת perשוטפים work hour3
שכירה3 לעבודה 71.035.922.518.218.523.721.917.0Compensationתמורה of employees3

השכירים של עבודה 2.93.80.12.43.07.111.03.9Workשעות hours of employees
שכירה לעבודה 66.230.922.615.415.015.59.812.6Compensationתמורה of employees

עבודה3 perלשעת work hour3
שכירה לעב1דה 6.74.71.4052.55.70.52.6Compensationתמורה of employees

תוצר perליחידת net domestic product
unit

במחירים נקי הון 1.00.92.41.80.32.96.06.8Netמלאי capital stock
atקבועים fixed prices

אחוזים  העסק" הםקםוג הכנסת התחלקות
sector1 Distribution of income of the business

percents
הכל סך ת1צר .11001001001001001001001001. PRODUCTTOTAL

(4 עד 2)(2 to 4)
לשכירים תמורה .268717171706768702. Compensation of

עצמאים לעבודת תמורה .32021212120171617
employees

3. Compensation of self
employed(זקיפה) (imputation)

להון תמורה .413989111616144. Property income

הוןתוצר יח0 .51811.711.601.621.531.421.381.425. Capitalproduct ratio
הון ליחידת נקייה תשואה .1112106ד67555. Net return percapital unit

(4:5) (percents)(אחוזים) (4:5)

1 Market prices.
2 Factor cost prices.
3 Up to 1987 the annual percentage was obtained as the

geometirc average of the pecrentages in each quatrer of
the year.

./7/e/ '!1no 1

"צוו. גורמי ■!■no 2
בגל האחוזים של גיאומטרי כממוצע השנתי האחוז התקבל 1987 עד 3

שנה. רבע
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כלכלי ענף לפי מוסף, ערך מס נתוני פי על ופדיון עוסקים
ופדיון עוסקים

סמל
Codeכלכלי ענף

alvo o'i701v
Active dealers

פדיון'

199119921993199119921993

שוטפים במחירים שיח, מיליוני
NIS million, at current prices

יהלומים) (ללא הכל 257,624288,427300,471329,972סך 276,702 225,943

ודיג0 "עור 13,42015,76615,62510,983חקלאות, 9,988 8,360

וחרושת)12 (כרייה תעשייה
יהלומים) (ללא

28,66828,06032,051100,569 83,399 70,654

ומים3 1431741586,341חשמל 5,142 4,035

ציבוריות)4■ ועבודות (בנייה 24,11229,23530,59030,850בינוי 27,963 21,385

והארחה5 אוכל שירותי 68,51776,96279,263110,569מסחר, 94,157 76,595

סינ1וני50 17,820.20,72821,56866,313מסחר 57,160 46,413

קימעונ51561 33,29644,30845,10836,875מסחר 31,222 25,705

והארחה5758 אוכל 11שירותי ,30112,89712,5877,380 5,775 4,477

ותקשורת6 אחסנה 24,36627,71227,79725,058תחבורה, 20,021 15,938

עסק"ם7 ושירותים 50,78157,60259,67532,880פיננסים 25,884 20,999

וכושפס"ם73 עסקיים 32,32636,81138,50220,538שירותים 16,686 13.043

83; וחינוך85 בריאות 20,52622,52023,0763,459שירותי 2,879 2,270

ואחרים9 אישיים 27,09130,39629,5799,263שירותים 7,269 5,676

אומנות,90 תרבות, שירותי
וספור0 בידור

7,1948,5018,5362,465 1,720 1,270

רכב91 לכלי 6,0736,2136,6233,682מוסכים 3,218 2,512

אפס. מע'מ בשיעור פדיון כולל ו

בי0וח. 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

Revenue1

Economic branch a Changeחיריםשינוי in pricesכסותי .amQuantitative change

1989199019911992199319891990199119921993

נלאחו? {עונותשינו", yearקודמתהשנה earlierPercent change on a

19.613.916.210.19.30.67.26.211.29.2TOTAL (excl. diamonds(

ו 3.27.19.67.34.69.410.05.111.35.5Agriculture, forestry and fishing

1.614.79.88.90.44.35.17.511.1Industryו21.2 (mining and
manufacturing)
(excl. diamonds(

27.513.415.811.77.47.47.31.510.611.7Electricity and water

27.326.424.39.614.88.713.530.419.32.7Construction (building
and public works(

17.312.815.110.37.52.47.44.011.58.9Commerce, restaurants and
hotels

16.613.015.110.27.52.67.05.211.87.9Wholesale trade

16.613.015.110.27.51.09.23.010.610.8Retail trade

28.910.817.511.712.97.81.72.814.88.8Restaurants and hotels

17.713.416.07.39.26.110.88.717.115.1Transport, storage and
communication

23.122.421.413.013.60.28.31.99.311.9Financing and business
services2

20.217.219.012.011.87.113.0014.6115Business and legal services

22.814.415.312.710.83.86.90.112.611.6Education and health services

14.613.715.813.711.506.32.512.613.1Personal and other services

20.714.213.816.114.83.412.81.515.422.8Culture, entetrainment and
sports

9.213.920.214.811.22.61.21.211.51.9Vehicle garages

1 Incl. revenue ofV.A.T. rate 01 zero.
2 Excl. banks and insurance companies.
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כלל* עסקאות לוח

שוטפים במחירים ש"וו, מיליוני

תפוקה  תשומה

ביניים 'a/vcIntermediate usesסופיים שימושים

*ויכהinoo1ID'1yתוובורהחשנולחקלאות,
ודיג הכלותקשורתומיםבינויrvnwn"עור ציבוריתפרסיתסך

Agriculture,IndustryConElectirTranspotrDommerceTotalPrivateGeneral
forestryst ructioncityandandconsumpgovernment

and fishingand watercommuniservicestionconsumption
cation

'1982/83
ודיג "עור 6.532.70.1000.239.417.60רוקלאות,

23.0139.039.814.021.373.43105109.60תעשייה
02.30.20.20.312.915.93.60כינוי

ומים 6.59.00.24.20.64.725.29.00השמל
ותקשורת 1.112.95.00.618.417.055.227.50תחבורה
ושירותים 3.937.18.73.014.2124.8191.7146.3279.2מסחר

הכל סל  ביניים 41.0233.054.022.054.8233.0637.9373.6279.2מוצרי
הכל סן  נסו מסים כולל 1.0122.03.02.20.442.7171.432.10יבוא,

סייפי יבוא 0.9116.72.12.20.335.7158.011.10מזה:
ליבוא jvynn0.10.8000.10.11.00.20
יבוא על 0.26.00.900.27.014.421.30מסים

מקומית תפוקה על 0.44.22.00.32.721.531.037.50מסים
מקומית לתפוקה 3.57.001.50.519.231.711.20תמיכות

עבודה3 19.4115.842.66.6335276.5494.30.60שכר
לשכר) (פרס מוסף 14.443.27.45.120.461.7152.268.50ערן

הכל סל  37.7278.255.072.656.5383.2877.2127.50תשומותראשוניות
כולל סן  72.7511.2109.034.6111.3616.21,455.1441.1279.2תשומות

£198
ודיג "ע1ר 311.12,276.05.30.40.512.22,605.61,611.00חקלאות,

1,393.112,325.02,795.4388.31,093.05,452.023,446.810,095.10תעשייה
5.6234.133.811.340.31,033.01,358.1642.80כימי

ומים 470.6534.216.0206.034.5325.91,587.2649.20חשמל
ותקשורת 88.61,234.2366.926.11,598.61תחבורה ,952.45,266.92,887.00

ושירותים 376.73,634.46565193.21מסחר ,449.514,011.820,322.116,035.623,097.2
1?כל "in  o"to sjvvjh2,645.720,237.93,874.0825.34,216.422,787.354,586.731,920.723,097.2

הכל סך  נסו מסים כולל 38.89,403.0163.7222.737.14,405.714,270.83,334.60יבוא,
0יפ יבוא 36.88,998.4124.2217.317.03,358.112,751.81מזה: ,023.90

ליבוא 00.900000.900תמיכות
יבוא על 2.0405.439.55.420.11מסים ,047.61,519.92,310.70

מקומית תפוקה על 76.9450.1184.655.0294.12,530.23,591.04.656.40מסים
מקומית לתפוקה 226.6447.11.522514.1859.91,571.7592.20תמיכות

עבודה3 1,629.510,757.62,893.1591.83,180.425.701.944,754.300שכר
לשכר) (פר0 מוסף 778.94,022.9874.9589.42,798.85,400.414,465.35,498.00ערך

הכל סל  ראשוניות 2,297.524,186.54,114.91,436.46,296.337,178.375,509.712,896.80תשומות
מלל 0ן  TimmTi4,943.244,424.47,988.92,261.710,512.759,965.644,817.4 130,096.423,097.2

אפרילמרס.  תקציב שנת 1

נינ"ם. במוצרי כלול היבוא יתר משלים; יבוא 2
שכירים. שאינם למועסקים וקיפה כולל 3
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INPUT  OUTPUT
GENERAL TRANSACTIONS TABLE

NIS million, at current pirces

Final uses

nypun
במלאיבנכסים >n<v<במלאי >a"o,יבואיצוא

תמיכותחומתםמוצריםקבועים הכלכולל כוללמתחרהסך Usesסך
FixedChangesChanges inExports,TotalCompetiGrand

domesticin productaw materialincl.tivetotal
capitalstockstocksubsidiesimports

formation

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
124.64.57.4249.7967.5144.31,455.0Intermediateproducts  total
32.00.11.8062.3144.3378.0Imports, incl. net taxes  total
25.20.11.7034.5135.5328.0.Thereof:Imports, c.i.f2
0.50000.801.8Subsidies on imports
7.30.O102858.851.7Taxes on imports

9.7002.449.6080.6Taxes on domestic production

00021.2325064.2Subsidies on domestic production
00000.60494.9Wages3

0002.771.20223.4Value added (excl. wages(
47.70.11.876.7151.2744.31,112.7Primary inputs  total
166.54.63.2233.61,112.702,567.7INPUTSGRAND 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

5,987.900_ 06,630.707,988.9Construction

00041.7690.902,278.1Water and electricity

146.91.121.93,851.46.862.21,607.010,522.1Transport and communication
340.901152,923.542,385.82,706.360,001.6Commerce and services

9,012.9417.7265. 723,726.987,910.472,407.7130,095.5Intermediateproducts  total
2,840.49.015.74.46,186.112,401.732.858.7Impotrs, incl. net taxes  total
1,887.99.023.11.12,927.011,772.727,451.5.Thereof:Impotrs, c.i.f2

0000000.9Subsidies on impotrs

952.607.43.33,259.1629.05,408.1Taxes on imports

734.704.682.65,469.009,060.0Taxes 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(
3,574.39.011.3847.615,625.772,407.7103,537. 7Pirmary inputs  total

12,587.2408.7253.822,879.3103,536.10233,632.6INPUTS  GRAND TOTAL

3 Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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1988 עסקאות לוח

שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

a<\om"o

בינ"סי 'uio'tu

1234567

גיוולישדה .195.9 42.700012.7388.5
0"n בעלי .298.5 03.615.601422.720.4
הדו פרי .30 00.9000124.6

אחות חקלאות .40 0.4053.7040.2184.2
והציבה כו"ה .50 1.50.52.616.513.34.8

וחלב שמן מוצרי דגים, בשו. .60 0000257.7308.6
אחר מזון .7830.1 0001.169.2511.5
סקססיל .80.5 24.5000.20.74.8
הלכשח .90 0.100.10.60.40.8

ומוצריו עוד .100 0000.21.00.2
ומוצריו עץ .110 0.117.43.40.21.67.8

נ"ר,קר0ו1011צרי\ום .123.6 1.444.645.51.049.1104.4
לאוד (הוצאה דפוס .131.2 0.20.10.60.61.43.0

גומי מוצרי .140 0.70.10.82.90.81.9
פלסטיק מוצרי .151.8 2.63.347.72.1100.0150.9

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .162.0 65.922.7124.88.210.730.9

תרופות .1712.5 00006.432.5
אחרים כימיקלים .180 000.19.719.528.9

נפנ1 1יקוק .198.0 4.214.856.438.011.234.2
ומוצריהם 0ל0 קרמיקה, ובוגית. .200 000.221.31.766.3

בסיסית מתכת .210 0003.68.522.3
מתכת מוצרי .220 1.20.71.38.929.7163.4

מכונות .230.1 17.73.815.141.318.843.4
חשמלי ציוד .240.1 000.13.45.312.7

אלקטרוני ציוד .250 0000.80.92.2
ומטוסים ספינות .260 1.800.6000

אחריט ה1כלה כלי של "צור .270 000.21.10.10.3
יהלומים .280 000000

ואופ0"ם מדו"קים מכשירים .290.2 0000.40.71.2
אחר1ת תעשי1ת .301.7 0.50.21.30.40.81.5
למגורים גנ"ה .310 000000
אחרת בנייה .322.7 0.60.41.948.812.719.0

חשמל .3317.9 1.85.512.332.524.847.1
מים .3416.5 163.487.8165.32.85.67.7

יבשתית תחבורה .3557.2 4.33.616.015.2145.2105.7
ותעופה ספנות .360 000000
אחרת תחבורה .373.2 1.10.62.79.616 444.3

ואישיים עסקיים שירותים .3861.7 39.512.163.145.097.2206.9
ועסקי) ציבורי (מלכיו. בריאות שירותי .3952.5 000000
ועסקי) צינוו1 (מלכר, חינוך שירותי .400 0000.20.10.6

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שיר1תים .4110.0 00005.31.1
מסחר .4217.5 10.311.735.513.273.292.4

ותיק1נים כלליות הוצאות .4324.1 10.94.723.10.227.766.0

הכל סל  ביניים 1319.6מוצרי 397.2239.0689.8330.02493.22846.6

הכל 0ר  10) מסים כולל 2.9יבוא, 11.83.820.415.5287.2624.5
סייפי יבוא  2.8מ1ה: 11.23.319.514.1235.8601.1

ליבוא תמינות 0 00000.60
יבוא על מסים 0.1 0.60.50.91.352.023.4
מקומית תפוקה על 31.7מסים 8.07.230.013.916.758.1
מקומית לתפוקה 9.2תמ'כ1ת 84.142.890.53.5227.743.0

עכודה3 450.6שכר 165.1160.0853.8196.9469.1835.3
לשכר) (פרס מוסף 222.4ערך 31.3168.8356.3175.4249.9395.8

כולל סך  2018.0תשומות 529.3536.11859.8728.23288.44717.2
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USE MATRIX 1988

NIS million, atcurrent prices

Intermediate uses1

Uses 891011121314

55.53.6000001. Field crops
6.01.4000002. Livestock
00000003. Citrus
0005.0000.24. Other agriculture

0.40001.500.25. Mining and quarrying
0.10.119.60.60006. 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
4.91.51.2202.23.900.211 . 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
0.40.30.38.00.30.20.220. Nonmetallic minerals
0.20.90.17.24.7110.421 . 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
4.51.90.31.02.00.70.434. 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 £ 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

814.61382.3226.3595.0547.5763.8115.4Intermediateproducts  total
212.099.417.5197.2123.5107.552.7Imports, incl. net taxes  total
191.041.610.1171.4118.3101.150.8.Thereof:Imports c.i.f2

0000000Subsidies on imports
21.057.97.425.85.26.41.9Taxes on imports
20.924.23.425.81051354.4Taxes 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

שימושים

בינ" 1iuid'iu.c

15161718192021

שדה גידולי .100.60.23.8000
חיים בעלי .2003.20000
הדר פוי .30000000

אחרת חקלאות .400.502.0000.1
וחציבה כרייה .50.584.70.38.91.679.65.6

ורולב שמן מוצרי דגים. נשר. .60.400.33.3000
אחר מזון .70.311.82.813.5000
טקסטיל .£16.23.20.82.702.10.4
הלבשה .91.10.90.20.800.21.5

ומוצריו עור .101.3000.1000
ומוצריו עץ .112.22.50.30.302.81.0

ומוצריהם נייר,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
פלסטיק מוצרי .15257.023.94.334.60.27.51.5

וחיטוי הרברר. וווומר' 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

נפט זיקוק .1912.969.01.39.8286.444.77.0
ומוצריהם מלט קרמיקה, וכוכית, .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 ציור .245.17.00.41.63.69.81.3

אלקטרוני ציוד .251.91.30.40.40.60.90.3
ומטוסים ספינות .260000000

אחרים הובלה כלי ש? "צור .270000000.3
יהלומים .280000000

ואופטיים מדוייקים מכשירים .290.71.51.90.71.70.40.2
אחרות תעשיות .300.67.40.21.104.70.4
למגורים בנייה .310000000
אחרת 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 .3522.337.44.611.95.7115.234.3
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 (מלכר, בריאות שירותי .39000000.10
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .403.02.01.00.40.100

ועסקי) ציבורי (מלכיו, אחרים שירותים .410000000
מסחר .4251.440.06.019.719.721.412.6

ותיקונים כלליות הוצאות .4336.333.40.136.810.813.53.0

הכל סך  ביניים '7^/0835.6982.3.m2452.5562.9734.8322.5

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

ענודה3 270.0364.6111.0230.3115.3335.6177.1שכו
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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USE MATRIX 1988 (cont.(

NIS million, at curernt prices

Intermediate uses1

Uses 22232425262728

00000001. Field crops
00000002. Livestock
00000003. Citrus
00000004. Other agriculture

170.30.10.20005. 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
0000.10.10017. Pharmaceuticals

111.74.015.421.16.11.90.218. Other chemicals
2853.44.214.55.11.10.219. 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
2.44.98.616529.90.30.129. Precision <S 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
75.8' 31.525.936.310.15.50.335. 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

1676.1661.2591.01718.1611.1184.691.9Intermediate products  total
438.4106.9186.5385.387.280.03707.5Imports, incl. net taxes  total
410.697.9169.4343.975.971.53707.4.Thereof:Impotrs c.i.f2

0000.1000Subsidies on imports
27.89.017.141.511.38.50.1Taxes on imports
58.625.819.334.714.56.40.2Taxes on domestic production
8.43.06.883.52.27.20.3Subsidies on domestic production

1365.1444.4299.51580.7964.9106.9250.3Wages3
191.4135.381.3487.985.24.6812.2Value added (excl. wages(

3721.31370.71170.74123.31760.7375.34861.9INPUTSGRAND TOTAL
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(המשך) 1988 עסקאות לוח

שוטפים במחירים ש"רו, מיליוני

שימושים

ביניים' שימושי

29303132333435

שדר. גידולי .10 000000
חיים בעלי .20.7 000000
חרר פרי .30 000000

אחרת חקלאות .40 005.30.400
והצינה ברייה .53.0 0.143.539.800.30.1

וחלב שמן מוצרי דגים. בשר, .60.3 000000
אחר מזון .70.5 000000
0קס0יל .88.9 2.30.11.50.300
הלבשה .90.3 0.100.40.500

ומוצריו עור .100.3 0.200.20.900.2
ומוצריו עץ .114.4 0.6148.973.81.20.20.5

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .1212.1 3.21.43.00.90.20.8
לאוד והוצאה דפוס .131.7 0.44.06.81.50.72.8

גומי מוצרי .141.9 1.90.34.81.70.555.6
פלס0יק מוצרי .159.3 4.017.0110.91.70.33.1

וחי0וי הדברה וחומרי בסיסית בימיה .163.9 10.807.310.48.50.1

תרופות .170.1 000.1000
אחרים כימיקלים .187.7 4.011.988.61.52.30.8

נפט ויקוק .191.3 0.511.829.2272.611.5330.8
ומוצריהם מלט קרמיקה, וכוכית, .200.4 1.7485.1474.10.25.31.0

ב0י0ית מתכת .2114.9 15.126.488.30.51.30.4
מתכת מוצרי .227.8 10.7281.6420.93.720.55.8

מכונות .233.1 6.632.6117.03.811.32.7
חשמלי ציור .241.0 3.127.7192,46.69.31.9

אלקטרוני ציור .250.6 48.11.921.11.81.21.4
ומסוסים ספינות .260 000000.6

אחרים הובלה כלי של "צור .270 04.84.01.5029.9
יהלומים .2835.6 000000

ואופס"ם מדו"קים מכשירים .291.5 29.008.81.01.00.2
אחרות תעשיות .3044.3 0.51.12.11.20.21.1
למגורים בנייה .310 000000
אחרת בנייח .321.5 4.73.430.42.19.26.6

חשמל .332.9 3.66.15.20203.13.3
מים .340.4 0.32.12.70.52.41.2

יבשתית תחבורה .3512.5 3.9145.9186.35.05.832.1
ותעופה ספנות .360 000.14.600
אחרת תחבורה .3712.9 5.59.824.86.83.914.7

ואישיים עסקיים שירותים .3866.6 35.1168.8247.220.657.2714.0
ועסקי) ציבורי (מלכר. בריאות שירותי .390 0000.100.3
ועסקי) ציבורי (מלנר, חינוך שירותי .400 0.401.03.100

ועסקי) ציבורי, (מלכר אחרים שירותים .410 000.82.20.90
מסחר .4224.5 6.448.8118.729.27.5143.7

ותיקונים כלליות הוצאות .4312.1 18.717.054.14.767.840.1

הכל סל  כינ"ם 299.0מוצרי 221.21502.02372.0392.9432.51395.8

הבל סך  נסו מ0ים כולל 261.6יבוא, 50.145.8117.9218.74.020.1
סייפי יבוא  256.4בווה. 44.625.598.7213.53.76.0

ליבוא תמיכות 0 000000
יבוא על מסים 5.3 5.520.319.25.10.314.0
מקומית תפ1קה על 6.6מסים 5.4120.464.233.022.1207.5
מקומית לתפוקה 0.8תמיכות 8.60.60.90.522.07.0

עבודה3 210.3שכר 164.31122.81770.3415.9175.91424.5
לטכר) (פר0 מוסף 70.8עדך 63.8333.6541.3499.789.71552.4

כולל סן  847.5תשומות 496.33124.04864.81559.6702.14593.2
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USE MATRIX 1988 (cont.)

NIS Million, at current prices

Intermediate uses'

Uses 36373839404142

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
0.60.811.919.10.43650.48. 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
0O0153.11.610.1017. Pharmaceuticals

1.41.9132.543.68.562.31.518. Other chemicals
274.610.959.08.012.5196.516.719. 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
2.268575.15.97.0709.319.025. Electronic equipment

154.81.03.000564.2026. Ships and aircraft
0.24.1225.00.20.648.73.627. Other transpotr 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

1.732.0330.860595.7428.9117.132. Other building
2.524.692.126.428.474.449.033. Electricity
0.52.427.35.17.912.62.834. Water

94.027.664.417591.0303.116.435. Land transport
373512.00.601.89.22.836. Shipping and air transport
777.1267.7244.324.837.5197.6196.737. Other transport
101.2248.730225197.93665905.71150.738. Personal S business services
1.20.27.4507.32.32650.139. Health services
0043.60.315.43353.640. Education services

6.411.85.637.43.948.43.541. Other services
2.528.4146.439.217.3112.5256.042. Commerce

85.765.4243.423.5165.9348.6457.343. General expenses and repairs

1940.4880.25756.81344.21039.75138.22446.8Intermediateproducts  total

2.5145207.0184.316.53748.97.5Imports, incl. net taxes  total
1.29.792.1139.68.8310956.1.Thereof:Imports c.i.f2
0000000Subsidies on imports

1.34.8114.944.87.7639.51.4Taxes 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 עסקא1ת לוח
שוטפים במחירים ש''ח, מיליוני

ביניים' '101n"0
Intermediate uses10ופ"ם שימושם

השינוי
a"1'iבמלאיבנכסיםצריכהצריכה

הכלשימושים מוצריםקבועיםציבוריתפרסיתסך
43IntermediatePrivateGeneralFixed domesChanges

usesconsumpgovernmenttic capitalin products
totaltionconsumptionformationstocks

שדה גידולי .10604.346.30014.4
חיים בעלי .201572.8357.8004.9
הדר פרי .30125.5104.)000

אחרת חקלאות .40302.91102.70103.817.3
וחציבה כרייה .50315.40007.2

ורולב שמן מוצרי דגים, בשר, .60591.42658.10028.3
אחר מזון .739.11529.12717.50013.9
נ71ן00יל .801476.8202.000.655.0
הלבשה .93.2255.31216.500.1265

ומוצריו עור .100143.8319.4002.2
ומוצריו yv .1105585541.30164.57.0

ומוצריהם נ"ר,קרטון .1213.11132.465.2005.9
לאור והוצאה דפוס .1393.11196.6271.8001.6

גומי מוצרי .140255.57.200.30.7
פלס0יק מוצר1 .15339.31454.289.3051.14.0

'tu'ni הדברה וחומרי ב0י0ית כימיה .1601160.519.7006.2

monr .170266.987.2001.8
אחרים כימיקלים .189.6852.4359.201.316.6

נפנ1 ויקוק .1901930.2226.2005.6
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .2001403.9108.500.210.0

בסיסית מתכת .210923.11.401.90.4
מתכת מוצרי .22025435246.10328.771.4

מכונות .230963.7292.40578.610.0
חשמלי ציוד .240.1841.9152.30280.88.4

אלקטרוני ציוד .2501864.3110.8 0638.252.1
ומטוסים ספינות .260823.500126.7147.1

אחרים הובלה כלי של "צור .270407.232.908255.2
יהלומים .28043.2000195.2

ואופטיים מרו"קים מכשירים .290297.557.20153.35.4
אחרות תעשיות .300215.9312.7024.61.4
למגורים בנייה .3100003124.00
אחרת בנייר. .3201358.1642.802863.90

חשמל .3301040.1494.2000
מים .340547.1155.0000

יבשתית תחבורה .35336.72184.91806.O011951.2
ותעופה ספנות .36142.1546.8481.6000
ארורת 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, (מלכיו ארורים שירותים .410143.4770.216094.700
מסחר .42177.41866.6553450340.90

ותיקונים כלליות הוצאות .43301.32669.40.1000

הכל סך  ביניים 7061.754586.731920.823097.29012.9417.7מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 241.514270.83334.602840.49.0יבוא,
סייפי יבוא  0&.2.112751.81023.901887.9מזה:

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

עבורה3 044754.30000שכר
לשכר) (פרט מ1סף 4659.314465.35498.0000ערך

כולל סך  2421.3130096.444817.523097.212587.2408.7תשומות

בהתאמה. השורות במגדיר1 המופיעים ענפים מספרי הם הטורים שנמגדיר1 הספרות ו

.6. 18 בלוח 3,2 הערות ואה 3, 2
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USE MATRIX 1988 (cont.)

NIS Million, at current prices

Final uses

סרכוללO'UilD'U:marצוינהיצואהשינוי
יבואסופייםו!ולזח0כוללבמלאי
ומחם הכלבאוץתסיכותח Usesסתחרה0ן

ChangesExpotrsConsump.Finalless:Grand
in materialincl.bynonusesCompetitivetotal
stockssubsidiesresidentsjotalimports

2.1168.025204.6279.6529.31 . 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
23.644.3091.8288.7935512. 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
1.39350177.768.5376.017. Pharmaceuticals
9.6103.50471.0351.4972.018. Other chemicals
6.1313.45.1544.2591.01883.419. Petroleum refining
0.8100.30218.3325.41296.920. Nonmetallic minerals
71.1182.90114.8234.3803.521. 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
10.61951.902742.4625.93980.825. 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
2.9314.20527.32655559.429. 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

1.7525.4191.61342.1821.63055.737. Other transport
O737.9962.68143.22132.420907.638. Personal <S business services
06586.74413.005011.339. Health services
0043.86014.606162.340. Education services
021.09.316895.2017038.641. Other services

11.3703.6223.66791.3198.08459.842. Commerce
0.2127.80.81285375.92422.043. General expenses and repairs

265. 121423.22303.787910.412401.7130095.5Intermediateporducts  total
15.74.406186.212401.732858.7Imports, incl. net taxes  total
23.11.102927.011772.727451.5.Thereof:Imports c.i.f2
0.000000.9Subsidies on imports
7.43.303259.1629.05408.1Taxes on imports
4.639.043.65469.009060.1Taxes on domestic production
0.2

c\
1040.8

n
120.9

Q
1754.5

0
0
n

3326.2Subsidies on domestic production
Wages3
Value added (excl. wages(

>j

0
\J

0227.05725.0
\J

0
***** vJt.O

20190.3

253.820425.82453.5103536.10233632.6INPUTS GRAND TOTAL

1 Figures in column headings are code numbers of brancheswhich are presented in title column.
2,3Seenotes2.3toTable 6.18.
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1988 כוללים מקדמים

שימושים

ביניים' שימושי

1234567

שדה גידולי .1.06945 1.08099.00057.00077.00019.03638.03713
0"n בעלי .21.06901 .00058.00733.00934.00050.48218.04279
הדר פדי .3.01227 .000071.00165.00020.00007.00631.02837

אחרת חקלאות .4.01758 .00031.000341.01803.00030.02201.04050
והציבה כרייה .5.00378 .01385.00526.006831.02253.00723.00614

ורולכ שמן מוצרי דגים, בשר, .6.03561 .00069.00062.00081.001041.05886.08209
ארור מוון .7.46395 .00259.00419.00745.00249.238791.07288
טקסטיל .8.00520 .05720.00144.00112.00108.00379.00438
הלבשה .9.00068 .00296.00039.00028.00056.00068.00066

ומוצריו עור .10.00042 .00040.00025.00047.00041.00106.00073
ומוצריו עץ .11.00222 .00209.02080.00328.00234.00252.00420

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .12.01825 .00984.09359.03236.00439.02576.03298
לאור והוצאה דפוס .13.00903 .01504.00778.00688.00623.00897.00833

גומי מוצרי .14.00098 .00123.00057.00057.00349.00124.00117
פלסטיק מוצרי .15.02354 .02092.01580.03034.00865.04451.04306

1חי0וי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.02201 .14364.05169.07497.01557.02029.02927

תרופות .17.01198 .00243.00092.00137.00028.00786.00947
אחרים כימיקלים .18.00482 .00547.00379.00278.01339.00757.00814

נפט זיקוק .19.02022 .04118.04512.04670.06782.02106.02128
ומוצריהם מלס קרמיקה, זכוכית, .20.00478 .00549.00280.00220.04508.00429.00897

בסיסית מתכת .21.00463 .00563.00261.00198.01176.00568.00914
מתכת מוצרי .22.02213 .02214.01143.00877.02884.02354.04499

מכונות .23.00887 .04266.01123.01066.05149.01067.01371
חשמלי ציור .24.00348 .00837.00381.00285.00833.00407.00539

אלקטרוני ציוד .25.00241 .00459.00199.00167.00408.00267.00299
ומסוסים ספינות .26.00041 .00184.00009.00035.00019.00032.00025

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00130 .00201.00093.00095.00168.00146.00145
יהלומים .28.00012 .00014.00007.00008.00011.00013.00015

ואופטיים מרו"קים מכשירים .29.00037 .00063.00026.00018.00035.00040.00030
אחרות תעשיות .30.00200 .00228.00113.00152.00144.00198.00175
למגורים בנייה .310 000000
אחרת בנייה .32.00931 .01550.00794.00727.07344.01179.01047

חשמל .33.02896 .11292.06407.03980.05097.02551.02417
מים .34.03521 .33602.16566.09170.00456.02098.02262

יבשתית תחבורה .35.05242 .02996.01876.01862.03442.07597.04029
ותעופה ספנות .36.00121 .00263.00132.00111.00063.00115.00112
אחרת תחבורה .37.01649 .02325.0137.1.01262.02387.01893.02104

ואישיים עסקיים שירותים .38.17856 .32483.14668.13986.13098.18033.16686
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.03103 .00017.00028.00033.00008.01405.00131
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .4C.00066 .00122.00058.00056.00084.00070.00075

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41.00593 .00080.00045.00033.00024.00447.00082
מסחר .42.02976 .03895.03409.02887.02894.04420.03514

ותיקונים כלליות הוצאות .43.03240 .06796.03309.02897.01031.03052.02934

הכל סך  ביניים 2.26344מוצרי 2.451451.785081.645781.663972.480861.91660
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INVERSE MATRIX 1988

Intermediate uses'

Uses 891011121314

.02242.00729.00377.00042.00032.00016.001361. Field crops

.00523.00247.03106.00096.00049.00041.000672. Livestock

.00016.00008.00043.00005.00004.00003.000043. Citrus

.00034.00026.00158.00422.00020.00022.000234. Other agriculture

.00247.00135.00269.0021 1.00403.00106.004465. Mining and quarrying

.00118.00108.06752.00190.00096.00085.000886. Meat, fish, oil and dairy

.00592.00307.01624.00172.00150.00109.001447. Other food products
1.11909.31004.06653.01224.00849.00286.061378. Textiles
.049081.01740.02818.00091.00191.00210.003009. Clothing
.00055.006551.16403.00044.00018.00017.0002610. Leather and its products
.00461.00257.005841.09630.00604.00103.0019911 . Wood and its products
.03816.02141.02339.021471.19449.06564.0211412. Paper and its products
.00889.01218.00805.01037.015211.31109.0079413. Printing and publishing
.00165.00554.00158.00136.00056.000611.0635314. Rubber products
.01471.01688.04747.08162.02291.01674.0172215. Plastic products
.02301.01081.02424.01569.06154.00729.0543216. Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
.00047.00042.00088.00028.00063.00011.000791 7. Pharmaceuticals
.01037.00711.02112.01735.01402.01143.0149418. Other chemicals
.01871.01025.01000.01319.01928.00805.0257219. Petroleum refining
.00138.00155.00279.00587.00183.00203.0015120. Nonmetallic minerals
.00186.00243.00280.00893.00602.00220.0042721 . Basic metal
.00949.01009.01760.03741.02115.00867.0142722. Metal products
.00768.01223.01277.01083.00517.01187.0159523. Machinery
.00294.00307.00244.00392.00270.00222.0056024. Electrical equipment
.00173.00245.00181.00263.0021 1.00264.0022225. Electronic equipment
.00010.00011.00010.00016.00010.00010.0001026. Ships and aircraft
.00069.00108.00114.00176.00085.00116.0023927. Other transpotr equipment
.000 10.00026.00031.00018.00009.00006.0000928. Diamonds
.00234.00062.00030.00013.00011.00007.0002029. Precision <S optical instruments
.00207.00586.00653.00263.00130.00103.0014330. Miscellaneous manufacturing

000000031. Residential building
.00706.00988.00950.00753.00927.01496.0075632. Other building
.03047.01709.01307.01337.02299.00888.0286333. Electricity
.01087.00463.00353.00201.00314.00129.0028434. Water
.01570.01650.02169.03287.02796.01450.0201635. Land transport
.00058.00138.00062.00144.00072.00077.0008636. Shipping and air transport
.01799.02170.01697.01977.01752.01920.0174337. Other transport
.10954.19986.14425.21925.12092.23508.1616238. Personal <S business services
.00021.00016.00096.00014.00007.00011.0000939. Health services
.00075.00084.00065.00076.00058.00066.0005740. Education services
00020.00020.00042.00019.00017.00017.0001841. Other services
02188.02619.03166.03659.04432.01744.0273142. Commerce
.01271.03819.01557.04058.0174602041.0215543. General expenses and repairs

1.585341.813131.832081.731521.659311.796471.61813Intermediate products  total
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(המשך) 1988 כוללים מקדמים

שימושים

ב"נ" שימושי

15161718192021

שדה גידולי .1.00056.00064.00108.00619.00010.00014.00011
חיים בעלי .2.00091.00091.00868.02893.00037.00031.00023
הדר פוי .3.00009.00016.00012.00079.00002.00003.00003

אחות חקלאות .4.00035.00037.00027.00412.00011.00019.00030
והצינה כו"ה .5.00829.06167.00105.02055.00633.09769.00895

וחלב שלון מוצרי דגים, בשר, .6.00175.00163.00111.06325.00079.00062.00042
אחר מוון .7.00354.00606.00470.02977.00076.00099.00112
טקסטיל .8.01667.00210.00058.00268.00021.00302.00200
הלנשה .9.00113.00031.00049.00125.00010.00062.00187

ומוצריו עור .10.01550.00032.00010.00072.00005.00022.00018
ומ1צריו עץ .11.02175.00309.00117.00259.00045.00428.00742

ומוצריהם 1"ר.קרטון .12.02235.00450.01899.02799.00147.01215.00416
לאור והוצאה דפוס .13.00899.00708.01263.01274.00282.00881.00551

גומי מוצרי .14.00482.00070.00036.00422.00022.00339.00088
פלסטיק מוצרי .151.05352.02220.00243.04523.00283.01314.02188

וחיטוי הדברה וח1מרי בסיסית כימיה .16.113791.01357.01256.12350.00887.01630.00696

תרופות .17.00191.017001.10668.00204.00013.00028.00013
אחרים כימיקלים .18.00801.00740.00284.93399.01189.00790.00474

נפט זיקוק .19.02432.09174.00742.026821.06477.05668.01902
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית, .20.00873.00497.00086.01197.001611.09651.01525

כסיסית מתכת .21.00501.00352.00206.00622.00239.01883.99472
מתכת מוצרי .22.04015.02494.00718.04118.00713.04309.11319

מכונות .23.01127.01001.00503.01253.00289.02968.00824
חשמלי ציוד .24.00430.00500.00155.00468.00268.01099.00291

אלקטרוני ציור .25.00230.00240.00210.00386.00219.00401.00271
ומטוסים ספינות .26.00011.00010.00007.00018.00008.00022.00523

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00120.00101.00085.00155.00045.00194.00439
יהלומים .28.00072.00008.00005.00021.00002.00028.00116

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.00039.00015,00091.00122.00056.00129.00019
אחרות תעשיות .30.01537.00087.00083.00329.00029.00485.02287
למגורים בנ"ה .310000000
אחרת בנ"ה .32.01173.01859.00508.01477.01081.01854.00543

חשמל .33.02468.06062.00792.01921.00734.03266.03107
מים .34.00154.00326.00232.00469.00053.00227.00154

יבשתית תחבורה .35.02656.02759.01589.03265.00695.11040.05233
ותעופה ספנות .36.00128.00105.00026.00184.00063.00088.00064
אחרת תחבורה .37.02180.02123.01325.02188.06860.01767.02356

ואישיים עסקיים שירותים .38.17533.13067.14203.22851.05602.18992.10868
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00011.00009.00031.00094.00004.00021.00006
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00252.00156.00323.00125.00024.00066.00046

ועסקי) צינורי (מלכר, אחרים שירותים .4/.00020.00024.00017.00046.00031.00019.00020
מסחר .42.04328.02870.02060.03497.01392.03121.02469

ותיקונים כלליות הוצאות .43.03412.02401.00520.05219.01029.02168.01379

הכל סך  ביניים 1.740941.612111.421001.837651.298291.864751.51922מוצרי
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INVERSE MATRIX 1988 (cont.(

Intermediate uses'

Uses 22232425262728

.00030.00010.00015.00007.00007.0001101. Field crops

.00095.00025.00046.00017.00016.00027.000012. Livestock

.00005.00003.00003.00002.00002.0000203. Citrus

.00030.00017.00019.00015.00015.00017.000014. Other agriculture

.00309.00189.00345.00081.00099.00189.000045. Mining and quarrying

.00201.00051.00098.00035.00032.00056.000026. Meat, fish. oil and dairy

.00187.00102.00113.00085.00092.00085.000067. Other food products

.00408.00118.00129.00065.00082.00204.000048. Textiles

.00072.00069.00043.00034.00043.00048.000029. Clothing

.00026.00021.00031.00016.00048.00045.0000110. Leather and its products

.00639.00240.00458.00323.00399.00701.0000611 . Wood and its products

.00903.00511.00811.00704.00657.01035.0002212. Paper and its products

.00983.00871.00732.00997.01198.0091 1.0007713. Printing and publishing

.00198.00357.00430.00066.00080.00321.0000414. Rubber products

.02063.01832.01844.00966.00906.03322.0005315. Plastic products

.01102.00785.02844.00382.00530.01440.0001416. Basic chemicals, insecticides,
fungicides, and disinfectants

.00020.00013.00049.00007.00018.00025017. Pharmaceuticals

.02809.00645.01303.00404.00322.00694.0001718. Other chemicals

.01617.00992.01224.00807.00563.00856.0002519. Petroleum refining

.00941.00363.00866.00166.00289.00305.0001520. Nonmetallic minerals

.06980.07097.06430.01285.01188.05753.0001921. Basic metal
1.06538.1 2446.10757.02567.03200.05832.0015722. Metal products
.02106.99172.04041.00742.00575.08417.0006923. Machinery
.01382.04121.96353.01405.00692.00623.0001724. Electrical equipment
.016501.03328.052201.1055.07874.01176.0001425. Electronic equipment
.001510.00070.00080.00741.01297.00047.0000126. Ships and aircraft
.010270.00704.00243.0022.002901.05261.0003527. Other transport equipment
.002070.00040.00031.0001.00016.000211.0000028. Diamonds
.00033.00051.00069.00285.01288.00015029. Precision <S optical instruments
.00465.00290.00276.00128.00097.00252.0000530. Miscellaneous manufacturing

000000031 . Residential building
.01252.00826.00823.00691.00945.00622.0012232. Other building
.01631.01065.01493.00962.01275.01286.0005233. Electricity
.00196.00131.00134.00105.00059.00231.0001534. Water
.03598.03723.03462.01805.01563.02720.0006735. Land transport
.00159.00130.00091.00120.00139.00086.0000936. Shipping and air transport
.02255.01803.01672.01947.02256.02005.0007937. Other transport
.19671.17731.15047.19447.17494.15824.0212038. Personal 8. business services
.00011.00009.00010.00009.00018.00008.0000139. Health services
.00097.00110.00228.00956.00171.00060.0000540. Education services
.00020.00016.00015.00019.00365.00016.0000141. Other services
.02377.02725.02527.01420.01134.03034.0007242. Commerce
.04474.03670.02431.03364.03899.02277.0027543. General expenses and repairs

1.689201.664681.628331.539591.512321.658641.03392Intermediate products  total
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(המשך) 1988 כוללים מקדמים

שיסושים

כינ" 1Cשימושי

29303132333435

שדרי גידולי .1.00014.00042.00011.00019.00004.00016.00004
חיים בעלי .2.00031.00111.00031.00068.00010.00036.00010
הדר פרי .3.00003.00004.00002.00003.00001.00006.00001

אחרת חקלאות .4.00020.00019.00033.00138.00034.00039.00013
ורוציבה כרייה .5.00232.00389.02730.01663.01172.00591.00079

imt \nt1 מוצרי דגים, בשר, .6.00063.00050.00066.00144.00019.00073.00020
irm |ur> .7.00130.00170.00076.00126.00029.00244.00044
נ1קס0יל .8.00221.01473.00169.00172.00049.00127.00070
הלבשה .9.00045.00095.00033.00041.00042.00069.00025

ומוצריו עור .10.00020.00018.00019.00050.00066.00049.00011
ומוצריו עץ .11.00181.00819.05275.01834.00107.00193.00053

ומוצריהם נ"ר.קר0ון .12.00952.03110.00539.00551.00135.00565.00252
לאור והוצאה דפוס .13.01066.01896.00800.00875.00302.01898.00852

גומי מוצרי .14.00273.00251.00130.00140.00016.00154.00561
פלסטיק מוצרי .15.01306.01220.01493.03044.00171.01944.00398

וחיטוי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.02167.00860.00596.01038.00794.01673.00199

תרופות .17.00037.00025.00011.00020.00016.00031.00004
אחרים כימיקלים .18.00760.00516.00843.01978.00198.00750.00235

נפ0 זיקוק .19.00807.00661.01979.01908.08145.04759.07876
ומוצריהם מלס קרמיקה, וכוכית. .20.00469.00776.15646.09351.00099.01142.00099

בסיסית מתכת .21.02921.00669.01679.02448.00118.00645.00103
מתכת מוצרי .22.02636.01236.09894.09831.00292.03660.00349

מכונות .23.01026.00527.01570.02742.00316.01697.00182
חשמלי ציוד .24.00833.00253.00919.03747.00262.01553.00151

אלק0ר1ני ציוד .25.20991.00258.00389.00998.00131.00600.00146
ומטוסים ספינות .26.00161.00011.00025.00033.00011.00028.00019

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00821.00096.00338.00274.00129.00249.00586
יהלומים .28.00013.04158.00026.00027.00001.00013.00003

ואופטיים מתייקים מכשירים .29.88707.00153.00025.00164.00018.00129.00007
אחרות תעשיות .30.00203.98908.00202.00221.00017.00142.00066
כנ"הלמגוריט .3100100000
אחרת בנייה .32.01421.00624.008391.01307.00413.02234.00662

חשמל .33.01238.00721.01078.00900.99173.29265.00318
מים .34.00122.00113.00154.00148.000531.00442.00069

יבשתית תחבורה .35.020.02168.07044.05830.00568.030711.00904
ותעופה ספנות .36.00162.00081.00068.00093.00318.00450.00057
אחרת תחבורה .37.02292.02250.01281.01585.01182.02950.01390

ואישיים עסקיים שירותים .38.22158.16295.15649.16428.04027.38522.22680
ועסקי) ציב1רי (מלכר, בריאות שירותי .39.00010.00010.00010.00011.00008.00020.00017
ועסקי) ציבורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00308.00050.00050.00085.00213.00158.00054

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41.00019.00017.00013.00032.00150.00192.00014
מסדור .42.01992.03495.02823.03667.02154.02529.03614

ותיקונים כלליות הוצאות .40.04613.02113.01822.02465.00619.10880.01505

הכל סן  ביניים 1.635171.467111.763771.761991.215822.137901.43704מוצרי

כהתאמה. הש1ר1ת במגדיר' הכוופיעים ענפים מספרי הם הסורים שבמגריר' הספרות י
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INVERSE MATRIX 1988 (cont.(

Intermediate uses1

Uses 3637383940414243

.00023.00007.00010.00021.00026.00013.00008.000961 . Field crops

.00032.00013.00026.00055.00030.00023.00016.001542. Livestock

.00020.00003.00002.00002.00004.00002.00004.000543. Citrus

.00032.00023.00056.00012.00039.00016.00030.001964. Other agriculture

.00026.00067.00103.00090.00064.00129.00077.003725. Mining and quarrying

.00063.00025.00053.00072.00029.00045.00032.003056. Meat. fish. oil and dairy

.00630.00117.00088.00066.00145.00079.00138.020487. Other food products

.00029.00072.00162.00532.00070.00336.00095.006508. Textiles

.00009.00025.00100.00426.00072.00287.00082.003749. Clothing

.00004.00018.00014.00042.00013.00087.00024.0025310. Leather and its products

.00084.00146.00129.00164.00147.00203.00128.0061311 . Wood and its products

.00186.00713.00918.00383.00760.00588.00800.0329112. Paper and its products

.00473.01163.03631.00832.02241.01140.01916.1294613. Printing and publishing

.00013.00045.00181.00271.00046.00149.00070.0052814. Rubber products

.00188.00668.00668.00639.00753.00917.01467.1644115. Plastic products

.00084.00199.00351.00416.00247.00357.00296.0253016. Basic chemicals, insecticides,
fungicides, and disinfectants

.00008.00005.00008.02663.00018.00073.00007.0006117. Pharmaceuticals

.00090.00174.00596.00956.00229.00503.00261.0183218. Other chemicals

.01810.00730.00597.00460.00565.01505.00600.0286319. Petroleum refining

.00038.00180.00305.00315.00207.00465.00238.0081420. Nonmetallic minerals

.00050.00213.00179.00167.00102.00614.00135.0050821. Basic metal

.00185.00616.00671.00399.00432.03005.00667.0220422. Metal products

.00110.00502.00456.00218.00280.00567.00354.0126023. Machinery

.00079.00668.00542.00136.00162.00649.00257.0129824. Electrical equipment

.00273.01929.00490.00310.00156.04852.00453.0130325. Electronic equipment

.00988.00066.0002500032.00009.03201.00015.0009626. Ships and aircraft

.00038.00223.00480.00052.00090.00365.00192.0112027. Other transport equipment

.00002.00005.00010.00004.00009.00019.00006.0003328. Diamonds

.00024.00014.00008.00511.00021.00594.00016.0002729. Precision <S optical instruments

.00039.00097.00217.00078.00205.00189.00122.0069330. Miscellaneous manufacturing
0000000031. Residential building

.00242.01444.02048.01594.01894.02934.02057.0473732. Other building

.00218.01030.00715.00790.00665.00768.00888.0208233. Electricity

.00045.00119.00182.00148.00172.00120.00095.0046734. Water

.00498.01559.0088300789.02156.02668.01400.1614935. Land transport
1.00698.00498.00069.00037.00138.00158.00253.0344436. Shipping and air transport
.0577 11.02753.01826.00940.01298.02042.03683.1586037. Other transport
.04654.173641.21296.08668.15636.14568.324912.5923638. Personal 3 business services
.00049.00016.000491. 11270.00050.00181.00015.0011239. Health services
.00015.00059.00264.000411.00289.00278.00123.0061440. Education services
.00254.00409.00043.00841.000761.00299.00069.0014941. Other services
.00283.01366.01172.01233.00678.012691.03360.0403442. Commerce
.00788.02691.01746.00922.03114.02866.062371.0475143. General expenses and repairs

1.191461.380391.413701.375981.333391.491281.591774.66599Intermediate products  total
1 Figures in column headings are code numbers ol branches which are presented in title column.
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1990 במחירי 1988  כוללים מקדמים

שימושים

בינ" C'שי0/שי

1234567

שדה גידולי .11.08609.06120.00051.00078.00016.02867.03620
חיים בעלי .2.000531.06941.00740.01027.00038.42007.03609
הדר פרי .3.00007.012351.00165.00022.00006.00553.02681

אחרת חקלאות .4.00032.01570.000341.02299.00028.01875.03395
והצינה כרייה .5.01652.00423.00617■ .008771.02344.00756.00665

וחלב שמן מוצרי דגים, כשר, .6.00067.03593.00062.00088.000911.05734.07776
ארור מזון .7.00266.49265.00443.00871.00224.22079.06952
0ק0נ1יל .8.06034.00487.00139.00117.00093.00317.00420
הלבשה .9.00291.00060.00035.00027.00045.00054.00057

ומוצריו עור .10.00037.00037.00022.00046.00034.00087.00061
ומוצריו עץ .11.00225.00232.02157.00373.00232.00233.00416

ומוצריהם נ"ר,קרטו1 .12.01069.01927.09853.03715.00414.02407.03265
לאור והוצאה דפוס .13.01667.00969.00840.00811.00601.00856.00848

גומי מוצרי .14.00134.00103.00061.00066.00318.00117.00116
פלסטיק מוצרי .15.02008.02205.01494.03111.00733.03715.03801

110'ni הדברה וחומרי בסיסית כימיר. .16.14778.02106.05324.08405.01358.01741.02751

תרופות .17.00264.01338.00100.00163.00026.00769.00985
אחרים כימיקלים .18.00625.00536.00428.00339.01357.00742.00864

נפ0 זיקוק .19.05671.02697.06104.06893.08238.02487.02691
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית. .20.00612.00564.00307.00262.04430.00435.01020

בסיסית מתכת .21.00523.00472.00250.00204.01042.00515.00895
מתכת מוצרי .22.02343.02433.01201.01005.02749.02264.04705

מכונות .23.04258.00880.01124.01154.04817.00967.01343
חשמלי ציוד .24.00911.00376.00410.00334.00813.00386.00559

אלקטרוני ציוד .25.00432.00226.00186.00169.00345.00222.00268
ומטוסים ספינות .26.00180.00039.00009.00040.00017.00028.00024

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00211.00134.00097.00106.00156.00132.00143
יהלומים .28.00016.00015.00008.00010.00013.00013.00018

ואופטיים מדו"קים מכשירים .£2.00063.00034.00025.00019.00030.00033.00027
אחרות תעשיות .3C.00235.00204.00115.00166.00135.00177.00170
למגורים בנ"ה .310000000
אחרת ננ"ה .32.01648.00960.00828.00827.06985.01081.01023

חשמל .33.14765.03638.08191.05551.05857.02857.02921
מים .34.43112.04155.20749.12535.00514.02222.02727

יבשתית תחבורה .35.03450.05906.02113.02282.03456.07537.04216
ותעופה ספנות .36.00268.00119.00132.00120.00057.00100.00104
אחרת תחבורה .37.02513.01753.01461.01464.02226.01790.02136

ואישיים עסקיים שירותים .£3.36214.19358.16172.16684.12476.17205.17141
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00019.03256.00030.00039.00008.01284.00118
ועסקי) צינורי (מלכר, חינוך שירותי .40.00139.00073.00065.00068.00083.00068.00078

ועסקי) צינורי (מלכד, אחרים שירותים .41.00099.00728.00055.00044.00026.00481.00091
מסחר .42.04142.03088.03551.03277.02708.04075.03432

ותיקונים כלליות הוצאות .43.07309.03398.03484.03324.00972.02830.02914

הכל סך  בינ"ם 2.669482.336511.892361.790111.661082.360931.91045מוצרי
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INVERSE MATRIX  1988 AT 1990 PRICES

Intermediate uses1

Uses 891011121314

.02204.00737.00367.00039.00028.00014.001261. Field crops

.00472.00233.03196.00086.00039.00032.000542. Livestock

.00015.00008.00044.00004.00004.00002.000033. Citrus

.00032.00026.00162.00478.00020.00021.000184. Other agriculture

.00279.00156.00328.00242.00444.00109.004585. Mining and quarrying

.00115.00118.07971.00192.00089.00076.000786. Meat, fish, oil and dairy

.00590.00319.01775.00172.00143.00099.001317. Other food products
1.11874.31812.07001.01169.00779.00251.058098. Textiles
.046391.01473.02872.00082.00167.00173.002669. Clothing
.00053.006961.17568.00039.00015.00014.0002110. Leather and its products
.00497.00291.007021.10734.00623.00102.0019211 . Wood and its products
.04042.02362.02668.022791.19521.06458.0205312. Paper and its products
.00929.01365.00923.01131.014741.28809.0078513. Printing and publishing
.00170.00590.00176.00144.00056.000601.0589514. Rubber products
.01395.01670.04862.07847.02078.01458.0149515. Plastic products
.02257.01097.02552.01537.05979.00676.0486416. Basic chemicals, insecticides,

fungicides. and disinfectants
.00049.00047.00100.00028.00062.00010.0007417. Pharmaceuticals
.01183.00837.02600.01975.01518.01202.0155518. Other chemicals
.02531.01437.01435.01775.02449.00990.0317119. Petroleum refining
.00151.00176.00331.0069800192.00201.0015120. Nonmetallic minerals
.00181.00244.00295.00918.00593.00196.0034821. Basic metal
.01011.01118.02032.04022.02170.00845.0139322. Metal products
.00799.01333.01447.01127.00502.01130.0146823. Machinery
.00325.00357.00283.00437.00279.00220.0054224. Electrical equipment
.00163.00242.00183.00249.00187.00224.0019025. Electronic equipment
.00010.0001 1.00010.00016.00009.00009.0000826. Ships and aircraft
.00071.00118.00139.00184.00083.00107.0022527 . Other transport equipment
.00012.00031.00038.00022.00011.00006.0001028. Diamonds
.00232.00063.00031.00013.00010.00006.0001829. Precision S optical instruments
.00205.00614.00709.00269.00127.00095.0013230. Miscellaneous manufacturing

000000031. Residential building
.00732.01079.01062.00787.00910.01410.0071832. Other building
.03917.02278.01791.01712.02781.01036.0335633. Electricity
.01367.0060300463.00262.00372.00147.0032834. Water
.01762.01954.02615.03695.02956.01489.0207035. Land transpotr
.00058.00143.00066.00142.00067.00069.0007836. Shipping and air transport
.01921.02393.01926.02113.01785.01830.0171237. Other transport
.11824.23119.16766.24170.12446.22877.1609338. Personal S business services
.00021.00018.00105.00015.00007.00011.0000939. Health services
.00084.00098.00078.00085.00062.00066.0005740. Education services
.00024.00026.00054.00023.00019.00019.0002041. Other services
.02289.02862.03572.03812.04366.01661.0261242. Commerce
.01340.04231.01767.04278.01740.01962.0208243. General expenses and repairs

1.618261.883851.930631.790001.671611.761721.60667Intermediate products  total
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(המשך) 1990 במחירי 1988  כוללים מקדמים

שימושים

בינ"סי שימושי

15161718192021

שרה גידולי .1.00059 .00054.00095.00506.00007.000120.00010
חיים נעלי .2.00075 .00085.00822.02181.00023.000240.00020
הדר פרי .3.00015 .00009.00012.00064.00001.000020.00003

אחרת חקלאות .4.00033 .00036.00023.00372.00008.000190.00031
וחציבה כרייה .5.07012 .00948.00109.02088.00514.099300.00976

וחלב שמן מוצרי דגים. בשר, .6.00149 .00188.00107.05460.00057.000560.00041
אחר מזון .7.00582 .00363.00466.02573.00058.000910.00114
נוקסנויל .8.00195 .01653.00051.00231.00015.002670.00191
הלבשה .9.00027 .00105.00040.00101.00006.000510.00166

ומוצריו עור .10.00028 .01460.00009.00058.00004.000180.00016
ומוצריו yy .11.00316 .02364.00122.00249.00036.004230.00850

ומוצריהם נ"ר"קרסון .12.00454 .02420.01855.02654.00117.011870.00443
לאור והוצאה דפוס .13.00728 .00992.01200.01244.00227.008700.00590

גומי מוצרי .14.00073 .00505.00035.00389.00018.003250.00094
פלסטיק מוצרי .15.02002 1.04561.00210.03825.00198.011500.02116

moth הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.99189 .11262.01149.11277.00639.014660.00678

nionn .17.01755 .002001.10996.00188.00010.000270.00013
אחרים כימיקלים .18.00803 .00896.00298.94338.00990.008320.00540

נפנו זיקוק .19.11871 .03283.00916032391.06584.070690.02544
ומוצריהם מלס קרמיקה, זכוכית. .20.00537 .00957.00085.01303.001301.100800.01647

בסיסית מתכת .21.00333 .00496.00185.00552.00171.015960.97836
מתכת מוצרי .22.02582 .04340.00702.04091.00570.042060.12113

מכונות .23.01009 .01215.00478.01179.00231.028760.00855
חשמלי ציוד .24.00530 .00486.00150.00462.00206.011230.00318

אלקטרוני ציוד .25.00217 .00222.00180.00332.00154.003490.00256
ומסוסים ספינות .26.00010 .00011.00006.00016.00006.000190.00509

אחרים הובלה כלי של "צוו .27.00101 .00127.00083.00147.00035.001820.00450
יהלומים .28.00010 .00084.0000500023.00002.000310.00160

ואופטיים מדו"קים מכשירים .29.00013 .00038.00084.00108.00040.001140.00017
אחרות תעשיות .3C.00085 .01578.0007500300.00022.004550.02826
למגורים בנייה .310 000000
אחרת בנייה .32.01874 .01239.00478.01388.00836.017820.00561

חשמל .33.07396 .03182.00932.02193.00691.038640.03963
מים .34.00391 .00196.00267.00511.00049.002630.00193

יבשתית תחבורה .35.02952 .03034.01640.03276.00578.114350.05825
ותעופה ספנות .36.00101 .00128.00023.00163.00047.000810.00064
אחרת תחבורה .37.02185 .02368.01300.02099.05552.017170.02516

ואיש"נו עסקיים שירותים .38.13635 .19708.13714.22845.04566.186720.11682
ועסקי) ציבורי (מלכר, בביאות שירותי .39.00009 .00012.00031.00077.00003.000210.00007
ועסקי) צינורי (מלכו. תינוך שירותי .40.00165 .00285.00331.00126.00020.000670.00051

ועסקי) ציבורי (מלכר, אחרים שירותים .41.00028 .00025.00019.00047.00028.000220.00024
מסחר .42.02853 .04598.01985.03267.01069.029980.02568

ותיקונים כלליות הוצאות .43.02409 .03666.00499.04968.00804.021090.01458

הכל סך  ביניים 1.64791מוצרי 1.793791.417701.805091.253241.878811.55333
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INVERSE MATRIX  1988 AT 1990 PRICES (cont.(

Intermediate uses'

Uses 22232425262728

.00027.00009.00013.00007.00007.0001001. Field crops

.00076.00021.00036.00015.00014.00023.000012. Livestock
.00004.00002.00003.00002.00002.0000203. Citrus
.00029.00017.00018.00016.00016.00017.000014. Other agriculture
.00334.00201.00356.00092.00112.00198.000045. Mining and quarrying
.00185.00048.00088.00035.00032.00053.000016. Meat, fish, oil and dairy
.00177.00099.00103.00088.00095.00081.000057. Other food products
.00375.00109.00113.00065.00081.00188.000038. Textiles
.00062.00059.00034.00031.00040.00040.000029. Clothing
.00022.00018.00025.00014.00045.00039.0000110. Leather and its products
.00643.00249.00445.00348.00455.00731.0000511 . Wood and its products
.00910.00522.00789.00766.00714.01043.0001812. Paper and its products
.01021.00916.00727.01111.01317.00926.0006913. Printing and publishing
.00196.00354.00404.00074.00087.00315.0000414. Rubber products
.01860.01675.01599.00937.00879.03003.0003915. Plastic products
.01034.00736.02543.00386.00530.01331.0001016. Basic chemicals, insecticides,

fungicides. and disinfectants
.00020.00013.00046.00008.00020.00024017. Pharmaceuticals
.03027.00711.01364.00462.00372.00762.0001518. Other chemicals
.02067.01270.01495.01117.00776.01079.0002719. Petroleum refining
.01002.00380.00928.00187.00318.00323.0001320. Nonmetallic minerals
.06591.06223.05401.01235.01187.05019.0001421 . Basic metal
1.06749.12858.10546.02795.03479.05864.0012422. Metal products
.02063.98566.03792.00763.00594.08124.0005623. Machinery
.01452.04227.96910.01628.00743.00622.0001524. Electrical equipment
.01493.03020.046411.10030.07517.01045.0001125. Electronic equipment
.00148.00062.00070.007251.01350.00041.0000126. Ships and aircraft
.01006.00741.00231.00233.003151.05537.0002827. Other transpotr equipment
.00255:00049.00036.00013.00021.000261.0000028. Diamonds
.00029.00046.00061.00270.01183.00014029. Precision .$ optical instruments
.00479.00302.00274.00137.00106.00259.0000430. Miscellaneous manufacturing

000000031. Residential building
.01241.00830.00786.00739.01013.00613.0010032. Other building
.01985.01296.01739.01265.01678.01553.0005233. Electricity
.00235.00159.00154.00136.00076.00276.0001434. Water
.03843.04008.03558.02096.01819.02889.0006035. Land transpotr
.00149.00123.00082.00121.00141.00081.0000736. Shipping and air transpotr
.02257.01831.01626.02093.02436.02021.0006737. Other transpotr
.20814.18882.15068.21913.19898.16320.0188938. Personal <S business services
.00012.00009.00010.00011.00021.00008.0000139. Health services
.00103.00117.00234.01093.00193.00063.0000540. Education services
.00023.00018.00017.00023.00458.00019.0000141. Other services
.02355.02734.02419.01523.01214.03016.0005942. Commerce
.04484.03739.02361.03651.04227.02287.0022543. General expenses and repairs

1.708391.672511.611421.582501.555841.658821.02950Intermediate products  total
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(המשך) 1990 במחירי 1988  כוללים מקדמים

שימושים

ביניים' שימושי

29303132333435

שרה נידו?1' .1.00034 .00013.00010.00017.00003.00012.00003
חיים נעלי .2.00088 .00027.00026.00057.00007.00024.00007
הדר פרי .3.00004 .00003.00002.00003.00001.00005.00001

אחרת חקלאות .4.00017 .00020.00036.00149.00034.00034.00011
וחצינר. כרייה .5.00367 00269.02761.01738.00985.00514.00073

וחלב שמן מוצרי דגים, נשר, .6.00042 .00062.00061.00136.00015.00057.00016
אחר 1110 .7.00146 .00133.00071.00121.00023.00197.00037
70ן00יל .8.01208 .00219.00158.00159.00036.00098.00060
הלבשה .9.00073 .00041.00028.00035.00030.00050.00019

ומוצריו עור .10.00014 .00019.00016.00043.00048.00035.00008
ומוצריו עץ .11.00772 .00201.05694.02003.00084.00162.00046

ומוצריהם נ"ר,קר0ון .12.02830 .01037.00541.00561.00112.00488.00222
לאור והוצאה רפו0 .13.01663 .01193.00790.00890.00250.01677.00770

גומי מוצרי .14.00220 .00288.00129.00143.00014.00133.00555
פלססיק מוצרי .15.00990 .01269.01364.02757.00125.01464.00316

וחי0וי הדברה וחומרי בסיסית כימיה .16.00719 .02156.00551.00983.00602.01293.00165

תרופות .17.00023 .00039.00010.00020.00013.00025.00003
אחרים כימיקלים .18.00498 .00873.00911.02181.00174.00675.00218

נפ0 זיקוק .19.00753 .01106.02456.02442.08644.05138.09127
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית. .20.00711 .00564.15607.09627.00083.00996.00088

בסיסית מתכת .21.00555 .03047.01489.02307.00087.00497.00083
מתכת מוצרי .22.01121 .02885.09962.10065.00244.03033.00313

מכונות .23.00467 .01161.01535.02709.00259.01503.00155
חשמלי ציוד .24.00239 .00964.00981.04182.00228.01341.00134

אלקטרוני ציוד .25.00204 .20495.00346.00909.00097.00455.00113
ומסוסים ספינות .26.00009 .00157.00023.00032.00008.00022.00017

אחרים הובלה כלי של "צור .27.00084 .01099.00322.00271.00108.00211.00508
יהלומים .28.04662 .00017.00031.00033.00001.00012.00003

ואופס"ם מדו"קים מכשירים .29.00119 .88407.00022.00150.00012.00099.00006
אחרות תעשיות .30.98947 .00229.00195.00224.00014.00117.00055
למגורים בנייה .310 0100000
אחרת בנייה .32.00551 .01516.008061.01292.00335.01869.00572

חשמל .33.00786 .01623.01283.01101.99338.29865.00342
מים .34.00121 .00158.00180.00181.000531.00445.00073

יבשתית תחבורה .35.02085 .02415.07295.06224.00499.028021.00943
ותעופה ספנות .36.00068 .00164.00063.00087.00273.00361.00047
אחרת תחבורה .37.02009 .02456.01256.01593.01004.02499.01247

ואישיים עסקיים שירותים .38.14953 .25049.15515.16866.03434.34897.20050
ועסקי) ציבורי (מלכר, בריאות שירותי .39.00009 .00012.00010.00011.00007.00019.00015
ועסקי) ציבורי (מלכר. חינוך שירותי .40.00047 .00349.00051.00090.00185.00143.00049

ועסקי) ציבורי (מלכ"ר, אחרים שירותים .41.00017 .00024.00014.00037.00142.00187.00014
מסחר .42.03130 .02137.02741.03652.01759.02114.03218

ותיקונים כלליות הוצאות .43.01909 .04990.01807.02490.00511.09160.01343

הכל סך  ביניים 1.43260מוצרי 1.688851.771491.785691.198812.047291.41046

כהתאמה. הש1רות במגדיר1 המופיעים ענפים מספרי הם הטורים שכמגרירי הספרות <
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INVERSE MATRIX  1988 AT 1990 PRICES (cont.l

Intermediate uses1

Uses 3637383940414243

.00023.00006.00008.00017.00019.00010.00008.000891. Field crops

.00028.00011.00020.00043.00023.00017.00014.001282. Livestock

.00019.00003.00002.00001.00003.00002.00003.000503. Citrus

.00029.00022.00053.00010.00040.00014.00033.001884. Other agriculture

.00029.00070.00103.00086.00060.00123.00080.004045. Mining and quarrying

.00062.00024.00047.00059.00024.00038.00031.002866. Meat, fish. oil and dairy

.00642.00114.00080.00056.00128.00068.00133.019767. Other food products

.00028.00065.00143.00436.00057.00275.00087.006158. Textiles

.00008.00021.00081.00324.00056.00219.00070.003299. Clothing

.00004.00015.00012.00033.00010.00069.00020.0021710. Leather and its products

.00088.00146.00123.00140.00131.00185.00128.0062511 . Wood and its products

.00199.00718.00899.00343.00690.00534.00811.0346912. Paper and its products

.00497.01157.03740.00730.02005.01036.01985.1393013. Printing and publishing

.00015.00046.00186.00234.00045.00140.00075.0059214. Rubber products

.00178.00595.00578.00512.0061 1.00744.01319.1476915. Plastic products

.00083.00185.00322.00348.00209.00301.00277.0236016. Basic chemicals, insecticides,
fungicides, and disinfectants

.00009.00005.00007.02537.00017.00070.00007.0006117. Pharmaceuticals

.00103.00182.00598.00912.00214.00488.00277.0198618. Other chemicals

.02466.00931.00740.00527.00678.01758.00776.0378519. Petroleum refining
.00043.00182.00297.00311.00191.0043600244.0087620. Nonmetallic minerals
.00049.00193.00154.00144.00084.00542.00123.0048221. Basic metal
.00198.00618.00645.00360.00393.02723.00684.0230522. Melal products
.00115.00490.00418.00192.00244.00500.00335.0128023. Machinery
.00090.00731.00530.00128.00155.00599.00271.0142124. Electrical equipment
.00258.01700.00419.00246.00126.03873.00405.0123225. Electronic equipment
.00952.00063.00022.00025.00008.02635.00014.0009126. Ships and aircraft
.00040.00218.00451.00046.00081.00325.00191.0117327. Other transport equipment
.00002.00006.00011.00004.00009.00020.00007.0003828. Diamonds
.00022.00013.00007.00422.00017.00457.00014.0002529. Precision <$ optical instruments
.00040.00093.00199.00067.00177.00165.00117.0069130. Miscellaneous manufacturing

0000000031. Residential building
.00257.01416.01951.01408.01694.02680.02045.0502732. Other building
.00282.01247.00840.00862.00734.00844.01088.0266633. Electricity
.00057.00142.00210.00158.00186.00130.00116.0059534. Water
.00578.01665.00917.00764.02383.02712.01537.1798535. Land transport
1.00682.00469.00063.00031.00117.00133.00237.0321336. Shipping and air transport
.063341.02720.01736.00831.01174.01822.03730.1626137. Other transport
.05200.176861.20722.07811.14769.13721.344412.8966438. Personal <S business services
.00058.00016.000511.10333.00047.00180.00017.0012939. Health services
.00017.00062.00269.000391.00277.00266.00132.0069740. Education services
.00311.00471.00048.00804.000791.00297.00081.0018141. Other services
.00299.01347.01122.01096.00615.011401.03349.0417842. Commerce
.00840.02685.01690.00825.02834.02597.062801.0505443. General expenses and repairs

1.212331.385451.405181.342561.314141.448901.615915.01120Intermediate products  total

Figures in column headings are code numbers of branches which are presented in title column.
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התשלומים מאזן

.7.3 בלוח ניתן השירותים פירוט
(לוח חוץ" "נסיעות בסעיף הנתונים סידרת
הבנקים שנתוני מפני ,1979 בשנת תוקנה (7.3
נכונה שיקפו לא המאזן לעריכת בסיס (המשמשים
תוקן זה סעיף של הזכות צד זה. בסעיף הפעולות את
וצד בישראל זרים תיירים של הלינות נתוני סמך על
לחו"ל. היוצאים הישראלים מספר סמך על  החובה
הישראלים התיירים של מההוצאות שחלק מאחר
הבנק למערכת שמחוץ ממקורות מומן לארץ כחוץ
ההפרשים של הגודל על משפיע הוא בישראל, אות

.(7.2 בלוח 4 (סעיף הסטטיסטיים

הון תנועות חשבון
משיכה וזכויות מונסר1 בזהב עסקאות (כולל
הבינלאומית, המםבע קרן של מיוחדות

.(7.2 בלוח 2 סעיף

בהתחייבויות שחלו השינויים את משקף זה חשבון
הכלכליות העסקאות בעקבות המרינה של חוץ ובנכסי
על חוץ מטבע ומכירות קניות וכן חו"ל, עם שבוצעו
עם כלכלית פעילות למימון שלא הפרסי הסק0ור ירי
בסיס על 7.2 בלוח שניתן זה, חשבון לארץ. חוץ
המונטר1. ולסקטור הלאמונטר1 לסקטור מופרד נטו,
בלוח ניתן (התחייבויות) הון לתנועות יותר רב פירוט

.7.4
יבוא. חשבון על מקדמות גם נכללו החלב975ו,

לארץ לחוץ ישראל חובות
(7.5 (לוח

לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה בלוח
במטבע אם ובין חוץ כמטבע פירעונן אם בין חוץ,
החוב איגרות יתרת את כולל זה לוח אין מקומי.
זרים לתושבים ונמכרו פרטיים גורמים ע"1 שהונפקו
(שהם זרים לתושבים שנמכרו ישראליות מניות או

בישראל). הזרים מהשקעות חלק
קיימת הפירעון, מועדי לפי בחובות להבחנה בנוסף
ממשלתיים, חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה
הבנקים של וחובות הפרטי הסקטור של חובות
הפירעון מועד לפי גם ניתנים אלה חובות בישראל.
מוגדר קצר לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע
למועד חוב קבלתו; מיום שנה עד שפירעונ! כחוב

קבלתו. מיום לשנה מעל שפירעונו זה הוא ארוך
מקומיים בבנקים זרים בנקים של הפיקדונות
לשנה. מעל פירעונן שמועד הלוואות גם כוללים
תאריך לפי למיינן אפשרות אין נתונים, מחוסר

הפירעון.
ומניות חוב איגרות כוללות המשק התחייבויות

לחו"ל. ישירות והופצו הבנקים ידי על שהונפקו
המפקח נתוני על ברובם מבוססים הנתונים
ישראל בבנק הבנקים על והמפקח חוץ מטבע על

התשלומים. מאזן להגדרות שהותאמו
שהיא כפי החובות מצבת הגדרת כי לב לשים יש
החובות מצבת מהגדרת שונה בשנתון מתפרסמת
נובע העיקרי ההבדל ישראל. בנק ע"' המתפרסמת

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
מאזן לפיהן, הבינלאומית. המטבע קרן ע"1 נקבעו
העסקאות כל של שיטתי רישום הוא התשלומים
משקה בין מסוימת תקופה במשך שבוצעו הכלכליות
לאומיים משקים ובין המדווחת המדינה של הלאומי

אחרים.
אומדני את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ישראל תושבי בין שב1צעו הכלכליות העסקאות
(1982 עד (וסיני עזה וחבל שומרון יהודה, ותושבי

ישראלים. שאינם
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
חד והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
השקעות, גם הכולל ההון, תנועות חשבון ב. צדדיות;
ובזכויות מונטר1, ובזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים

הבינלאומית. המטבע קרן של מיוחדות משיכה
האשראי יתרות על הנתונים תוקנו ,1991 ב
נאמד אז, עד לחו"ל. נותנים שהיצואנים המסחרי
בו199, החל היצוא; קרנות לפי האשראי היקף
של הזמן משך לפי בו והשינויים האשראי היקף נאמד

היצוא. ביצוע מרגע היצוא תמורות החזרת
עזה וחבל שומרון יהודה, עם סחורות סחר נתוני
27 לפרק מבוא ראה לפרטם; ניתן שלא אומדנים הם

"כללי".  mv וחבל שומרון יהודה 

תוקנו. כאן המופיעים ב1982 החל הנתונים
נובע חדצדדיות בהעברות בעיקר מהתיקונים, חלק
דיווחי דהיינו, המידע, במקורות שנערכו מבדיקות

ישראל. בבנק חוץ מטבע על למפקח הבנקים

השוטף החשבון
את מסכם (1 (סעיף זה חשבון של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה חשבון של (2 (סעיף השני החלק
בסעיפי שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
דהיינו פו"ב, בסיס על הטובין ערך נרשם הסחורות,
יש אם אלה, שירותים וביטוח. הובלה הוצאות ללא
השירותים בסעיפי נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם
בסיס על היבוא נרשם 1957 שנת (ער המתאימים.
בחשבונות הכלולים ויצוא, יבוא על הנתונים סי"ף).
היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים (6 (פרק הלאומיים
גם כולל כלומר סי"ף, בסיס על הוא הטובין של
הוצאות ישראלים. למובילים יבואנים של תשלומים

שירותים. כיצוא מקביל רישום ידי על אוזנו אלה
.7.2 בלוח ניתן החרצדדיות ההעברות פירוט

חוץ). (סחר 8 כפרק ניתן הסחורות סחר פירוט
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מסחרי אשראי למענ1 ישראליים, תושבים ע''1 שניתנו
הישראליים. היצואנים ע"1 שניתן

מקורות
מבוססים התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
משרדים ושל ישראל בנק של מרוכזים דיוורוים על
מגורמים המתקבלים נתונים ועל שונים, ממשלתיים
בגלל החיצוניות. הכלכליות העסקאות את המבצעים
ובעקבות שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר
נערך ומאזנים, כספיים חשבונות בסגירת פיגורים
הריווח את להגיש כרי סעיפים למספר מוקדם אומרן
עובר התשלומים מאזן לכן מראש. קבועים במועדים
דבר פרסומו, אחרי נוספים ותיקונים בדיקות עיבודים,

פעם. מדי בו המוכנסים השינויים את המסביר
והגדרות שינ1ות מקורות, מפורסים, הסברים
רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסיררת פורסמו

להלן).

הנכסים את ישראל בנק מנכה שבפרסומיו מכך,
הכולל הסך מן (5 סור 7.6 (לוח הבנקים שבידי
על הנתון גם כאן מובא השוואה, לשם החובות. של
ישראל בנק שבפרסומי ההגדרה לפי החובות מצבת

7.5,נ1ור4). (לוח
את גם כולל לארץ לחוץ החובות מצבת על הנתון
החליפין בשערי תנודות בגלל בחובות שחלו השינויים

לדולר. ביחס השונים המטבעות של

y/n במטבע נכסים
(7.6 n/>j

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במםבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסרות
 וחברות פרנוים בידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
חוץ לתושבי הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
992ו952ו ישראל של התשלומים מאזן 959
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ישראל של התשלומים מאזני סיכום

מיליונ"77(70/
הדצדדיות והעגרות 0'nrv<'1 ,nnino

Goods, services and transfer payments

סךנסו
Net
Total

GoodsServicesסחורות

nrovn
n1'mm
Transfer
payments

:nar

יבוא

Imports

יבוא .■nm
ביטחוני

Thereof:
Defence
imports

יצוא

Exports
יבוא

3ח0קוח1
יצוא

Exports

ע>י7י
ה0כ1שלה
Thereof:
By the

government

1952116287044892519186

19557530008911238210105

1960354904821017911331187

196520384711140436527632922

19705991,93262480765952765816

19751,7535,5211,7742,1802,0081,5062,090973

19765835,2471,4922,7052,1991,7252,4321,344

19771745,3661,0133,4742,4242,0542,088919

19786346,6911,5224,1192,9732,5492,362995

19796767,8841,1534,8023,7033,2742,8361,395

19805828,9771,6555,8704,4833,9863,0211,495

19819579,4682,1656,0265,1434,5303,0981,349

19821,9968,7731,4575,6665,8774,5372,4521,146

19831 ,9798,7611,0005,6566,0524,3482,8311,523

19841,2998,7421,3926,3216,3634,2023,2832,191

19851,1449,0261,7926,7515,7034,0965,0253,843

19861,6889,5981,1457,8395,8983,9765,3693,773

198768012,8702,4159,2496,6664,7094,8982,870

19884113,0992,04710,2867,2805,1984,8552,811

19891,23512,9001,17011,0677,7175,6865,1002,702

199055815,1201,46812,1398,5646,1965,9073,164

199141616,9461,94012,0298,7046,5316,6753,757

199221818,2601,44813,3149,1867,4666,8853,461

19931,37320,4112,10614,8049,8527,3396,7473,188
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SUMMARY OF ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS

S million

נטו הון Netתנועות capital lfows

הפושים

סטטיסטיים
Statistical
discrep
ancies

ארוך Longלנ1ווח termקצר Shortלטווח term

של ננסים
המוסדות

המוניטריים

המרכזיים
Assets of
the central
monetary
institution

Liabilitiesהתחייבויות

נטו
בישראל
Net

investment
in Israel

AssetsנכסיםLiabilitiesהתחייבויות

הממשלה
The

government

הסקטור
פרטי
The
private
sector

הממשלה
The

govenrment

הסקטור
פרטי

Private
sector

הממשלה
The

government

הסקטור
פרטי
The

private
sector

78191131011011952

6431257091911955

38224717251688351960
12822742165028105251965

51548394913868226211261970

90174781698881804591572361975

1,0701145437164241391843391976

88779712588437672215921977

9109944931,2471171,1069223381978

1,0003551512,0194681,1212348621979

1,42563201,5321771,514568561980

1,29683311,4813998585747461981

1,2629621812,6401526839193341982

1,2215824832892928023275363661983

1,102261738246448885116441984

1669512954455123996541985

377711641814257€2069935681986

61343139612173518266191987

188745921241263977581,1705391988

711365702642221,1851,3981,2271989

6828971268541901,1035152721990

654123^0344011804341733321991

7061041,07314770782,4841,4574451992

1.91837121230261611,4818531993
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israeus balance of payments1 ישראלי של התשלומים מאזן

$ million דולרים מיליוני

1987R1988R1989R1990R1991R19921993יז

שירותים סחורות, .180$411,2355584162181,3731. GOODS, SERVICES
רוד ANDוהעברות TRANSFER
(נטו) PAYMENTSצדדיות (net)

(נטו) ושירותים סחורות .3,8655,3497,0916,6678,1201^5,5784,896ו.) 1 Goods andservices (net)

13,95815,48316,75218,33518,55920,77922,143Exportsיצוא

19,53620,37920,61723,68325,65027,44630,263Importsיבוא

(נסו) סחורות 1.113,6212,8131,8332,9814,9174,9465,6071.11 Goods (net)

1X10) 9,24910,28611,06712,13912,02913,31414,804Exportsיצוא (fob.)

(סרב) K/J'12,87013,09912,90015,12016,94618,26020,411Imports (f.o.b.)

בינ1חוני 2,4152,0471,1701,4681.9401,4482,106Defenceיבוא imports

אחר 10,45511,05211,73013,65215,00616,81218,305Otherיבוא

(נ0ו) שירותים חשבון 1.121,9572,0822,0312,3682,1731,7212,5131.12 Services account
(net)

4,7085,1985,6866,1966,5317,4667,339Exportsיצוא

6,6667,2807,7178,5648,7049,1869,852Importsיבוא

חריצרריות העברות 1:24,8974,8555,1005,9066,6746,8856.7471.2 Transferpayments
הכיל 0ל  (net)(נטו)  total

אישיים פיצויים 1.215375585446206357017071.21 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

פרסיות העברות 1.228618391,0921,1421,2761,6511,7571.22 Other personal
(נ0ו) remittancesאחרות (net)

למוסדות העברות 1.236296477629811,0061,0711,0961.23 Institutional
remittances

בין העברות 1.242,8702,8112,7023,1633,7573,4613,1871.24 Intergovernmental
(נטו) remittancesממשלתיות (net)
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ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1
(cont.(

ישראל1 של התשלומים מאזן
(המשך)

$ million חלרים מיליוני

R1987R1988R1989R1990R1991R19921993

>נט20 הון mynn .26715802,462830846635202. CAPfTAL FLOWS (net)2
(למעט הון תנועות 3. )1,3325901,064892,1202,001_ 2.1 Net capital

o'nonon movementsהמוסדות (excluding by
central monetary
institutions)

ארון למועד \\n 2.115434781501501294711,8342.11 Longterm capital
התחייבויות 2.1116118871686547061,9182.111 Government
liabilitiesהממשלה

ישירה השקעה 2.1122.112 Direct investment
פרסי) private)(סקטור sector)
בישראל 18753510681366504721 in Israel
נחויל 806238165423651928 abroad
התחייבויות 2.1 33437413289123104372.113י Private sector

הסר0י liabilitiesהסק0ור
של נכסים 2.114325314345926862.114 Private sector

הפרסי assetsהסקטור
(securities)(ניע)

קצר למועד הון 2.127891121,2134642181,6491672.12 Shortterm capital
התחייבויות 2.1216124702541422.121 Government
liabilitiesהממשלה
של נכסים 2.122735397222190180782612. 122 Government
הממשלה .assets

התחייבויות 2.1232901853547925077375.2.123 Private sector
ה0ר0י liabilitiesהסק0ור

של נכסים 2.124285301548^501.874853032.124 Private sector
הפרסי assetsהסקטור

התחייבויות 2.12541159313761516943452.125 Monetary sector
המ1נ0רי liabilitiesהסק10ר

של נכסים 2.1264664576376035211,9982422.126 Monetary sector
המונ0רי .הסקסור 4, ^.■^ assets

"riu חוץ נמטנע ננסים 2.366 J1,1701,3985151731,4571,4812.2 Assets in foreign
כוונטר"ם nnoiocurrency and liabilities

והתחייבויות ofמרכז!ים the central
שונות r_ _monetary institutions

נכסים 2.216611,1701.3985151731,2121,4812.21 Assets
התחייבויות 2.222452.22 Liabilities

זנויות של הקצאה .3.3. ALLOCATION OF S.D.R.
מי1חדות משיכה

הפרשים .495391,2272723324458534. STATISTICAL
000DISCREPANCIES4>םט"ם*

1 The symbol () denotes debit.
2 An increase' in liabilities and decrease in assets is not marked;

an increase in assets anddecrease in liabilities is marked ().
3 In the last quarter of 1988. S 800 million of bank shares were

purchased from foreign citizens.
4 The amount is affected by the (act that part of the expenditure

is financed by sources outside the banking system of Israel: cf.
# 1.22inTable 7.2.

חובה. מציין () iryo 1

בהתחייבויות ירידה סימן. ללא מוצגות בנכסים וירידה בהתחייבויות עלייה 2

.() מסומנות בנכסים ועלייה
מיליון 800 בסך חוץ מתושבי ההסדר מניות נרכשו 1988 של האחרון כרבע 3

דולר.
שמח1ץ ממ7ןור1ת מומן ההוצאה \n ffrnti .pr< מושפע הסעיף גודל 4

.7.2 בלוח 1.22 סעיף גם ראה בישראל: הבנקאות למערכת
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של בחובות שינויים
סקטור לפי ישראל

on>rr מיליוני

R1984R1985R1986R1987R1988

שנה לתחילת החוב 28,77829,34229,27730,58731,754יתרת
הכל התשלומיםסך למאזן מותאם שינוי ./1,053717529187169

(נ10) ארוך לטווח הלוואות 1.11,36322448404114
(נ0ו) ממשלתי סקטור 1.111,1021637761188

תקבולים  בחו"ל חוב 4715256186205,523איגרות
תשלומים ' 313312375475.542
תקבולים  אררב 8980405270156מממשלת
תשלומים 1241091341644,867
תקבולים  אחרות 165138150137124מממשלות
תשלומים 718297142167
תקבולים  ליבוא מסחרי אשראי

תשלומים 

תקבולים  העולמי הבנק

תשלומים 78548
תקבולים  187456463111אחר

תשלומים 104213249243143
(נטו) פרטי סקטור 1.1226167134374

תקבולים ■ העולמי הבנק  י

תשלומים 55644
תקבולים . ליבוא מסחרי 22698110195160אשראי
תשלומים 50100111136211
תקבולים  י 358379567727595ארור
תשלומים 268377489440613

(נטו) הבינלאומית המטבע מקרן 1.13

תקבולים 

תשלומים ~_

(נט0 קצר לטווח הלוואות 1.23106958121755
(נ10) ממשלתי סקטור 1.2157131226101

תקבולים  יבוא על מסחרי אשראי מוה:

תשלומים ~

(נטו) פרטי סקט1ר 1.22'12448122013
תקבולים  יבוא על מסחרי 3,0462.6802,8973,7463,904אשראי
תשלומים 2,9642,6722,726'3.6083,860
תקבולים  9581,1431.9111,9071,714אחר
תשלומים 1,0281,1072,0021,8251.744

חו'ן תושבי של בפיקדונות השינוי 1.23265608141159

(נטו) ערך התאמות .2487651780979557
ממשלתיות הלוואות 186191300329209מוה:

נרים פיקתנות 203320326444232

אחרות התאמות .31112

שנה לסוף החוב 29,34229,27730,58731,75431,364יתרת
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CHANGES IN ISRAEL'S
LIABILITIES, BY SECTOR

S million

R1989R1990R1991R19921993

31,36431,34632,81733,25934,127LOANS OUTSTANDING AT BEGINNING OF YEAR
306775151,2922,0911. Change adjusted to Balance of Payments  total
842215328471,9551.1 Longterm loans (net(
71686547061,9181.11 Government loans (net(

1,5487281,3661,2103,107Bonds issued abroad  Receipts
404574571648794 Payments

U.S. government loans  Receipts
987229233236235 Payments
1406223735982Other government loans  Receipts
133137112140140 Payments

Trade credit on imports  Receipts
 Payments

I.B.R.D.  Receipts
27 Payments
302138923919Other  Receipts
9613212279122 Payments
13289123104371.12 Private sector (net)  Receipts

The World Bank  Receipts
2 Payments
7749535139Trade credit on imports  Receipts
184140999759 Payments
5528811,000608650Other  Receipts
4305001,076665593 Payments
2451.13IMF. (net(

245 Receipts
 Payments

114456164451361 .2 Shonterm loans (net(
1001.21 Government (net(

Thereof: Trade credit on imports  Receipts
 Payments
16801682492091 .22 Private sector (net(

3,5663,8343,5103,3892,874Trade credit on imports  Receipts
3,5893,8863.6233,4872,993 Payments
1,2871,076958962721Other  Receipts
1,2479441,0131,112810 Payments
313761516943451.23 Change in deposits of foreigners

12793724242. Value adjustments (net(
2719241129145Thereof: on government loans

1349326245155Deposits of foreigners

■933. Other adjustments

31,34632,81733,25934,12735,972LOANS OUTSTANDING AT END OF YEAR
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לארץ לחוץ ישראל חובות

שנה סוף דולרים: מיליוני

חובות הכל סך
yin נכסי בניכוי

 ninin חוץ הבנקיםנכסי הממשלהשל
כולל הכלסר סר main'בנקהמסחריים

Liabilities ForeignTotal Iiabiliti6sישראל
grandassets Liabilities less foreignBank ofארוך לט11יז
totaltotalnetassets ofIsraelהכל 0ך

commercialTotalהכל 0ך
banks'Total

1=5+6+10+1323=12456=7+97

יו 196081327054375724540 554

R19618913655258061560 572
19621,1905316591,0920845 860
19631,3157415741,2141925 930
19641,4547886651,33911.033 1,037
19651,6719067651,54011,153 1,178

19661,8048869191,65511,238 1,282
19672,0661,1229431,88211,548 1,560
19682,3051,0821,2222,08511,705 1.723
19692,5749081,6672,278311,867 1,894
19703,3231,1002,2232,851392,372 2,447

19714,6841,7482,9363,879113,011 3,074
19725,5762,7622,8144,30653,413 3,439
19736,7923,8902,9025,12124,147 4,196
19747,7863,1294,6576,19224,720 4,820
19759,7823,4966,2867,90245,780 5,861

197611,2633,8427,4219,285127,052 7,172
197713,0394,7838,25610,569118,088 8,223
197815,5156,9618,55312,058208,945 8,945
197918,8978,47110,42714,599259,941 9,941
198021 ,46310,11911,34415,9411711,137 11,137

198123,73211,25412,47817,4631712,161 12,161
198227,43512,42215,01320,2431513,287 13,287
R198328,77811,56717,21121,9331414,337 14,557
R198429,34210,96818,37422,7131715,257 15,415
י) 198529,27711,22618,05123,0221715,432 15,460

0198630,58712,73817,84924,0121716,111 16,136
יו 198731,75413,96517,78825.3072916,501 16,501
198831,36413,26018,10324,5883416,479וז 16,580
יו 198931,34615,68115,66523,9183316,578 16,578
R199032,81717,69415,12224,5002916,702 16,702

R199133,25918,08515,17524,3632917,316 17,316
R199234,12718,89915,22923,3663818,138 18,138
199335,97220,27815,69325,5163819,912 19,912

מן (7.6 בלוח 5 (טור המסחריים הבנקים נכסי הפחתת ע1 מתקבל הנתון המשק. של ההתחייבויות 0ר כאל זה לנתון מתייחס חוץ) מ0בע על (המפקח ישראל ננק
וה). בלוח 1 (טור החובות של הכולל ה0ר

קצר. לטווח הרוב 2
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ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES

S million; end of year

Goverment
מונטר' לא  פרטי

Private  ץ^61ח0וזו>ז0ח
זרים פיקדונות
מסוור"ם בבנקים

Foreign deposits in com
mercial banks in Israel

Long term
קצר לטווח

Short term
הבל 0ך
Total

אחך nnoV
Long term

קצר לטווח
Short term

הכלי סך
Total2

של .nm
זרים בנקים

Thereof: by
foreign banks

ainnnrjcnm
Thereof: bonds

891011121314

3891461 9232143251960

41713102 1373518151961
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
2,5441,031 1,5214895,0293,0501978
2,6281,393 2,4071,0146,5253,6791979
2,7731,321 2,5931,2717.7164,1551980

2,8581,286 2,7361,4508,8174,8361981
3,0081,339 3,0291,69011,1045,7121982
3,1362201,890 י)2,83194111,3765,367 1983
3,2931582,085 3,00692110,9045,070R1984
3,506272,178 1985וז3,1841,00610,6174,393

3,749262,356 3,4891,13310,9444,228R1986
3,9002,833 4,2581,42510,9653,699H1987
8,8791012,679 4,0801,40110,6702,912H1988
10,0232,688 4,1081,41910,6282,199R1989
10,1853,038 4,5861,54811,5002,066R1990

10,9812,900 4,2891,38911,6251,664R1991
11,5352,770 3,8861,11712,0651,531R1992
13,8462,789 3,67588612,3471,4601993

1 The Bank of Israel (Controller of Foreign Exchange) refers 10 this ifgure as to the total liabilities of the economy. The figure is calculated by
deducting the assets of the commercial banks (column 5 in Table 7.6) from the total liabilities (column 1 of this table).

2 Most of them  short term.
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חוץ1 במנ1בע נכסים

שנה סוף דולרים; מיליוני

ישראל במוסדותבבנק

With Bank of Israelגספ"ם
כולל אחריםסך

Grand:מזהWith
totalזהבסךהנלother

TotalThereol:monetary
goldinstitutions

1=2+4+5+9234

19602700 2131

196136510 2791

196253141 42014
196374160 51541
196478956 54544
196590656 64351

196688646 62134
19671,12346 715134
19681,08246 66392
196990846 41350
19701,10043 45924

19711,74843 73236
19722,76243 1,23057
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
R198212,42242 3,836476
R198311,56737 3,694111

R198410,96835 3,098179
R198511 ,22639 3,71997

R198612,73843 4,703188
R198713,96550 5,92471

R198813,26048 4,091698
R198915,68147 5,330838
R199017,69442 6,316600

R199118,08521 6,298557

R199218,8990 5,131534

199320,2780 6,385669

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערן בניירות השקעות לא ואף בישראל המונטרית למערכת מחוץ ופירמות בית משקי ע' המותוק מטת כולל h~j
.1982 בנתוני החל נעשה התיקון חדשה. אמידה שינות לפי מוצגים הנתונים
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ISRAEL'S FOREIGN ASSETS1

$ million; end of year

מ0חר"ם בבנקים
With commercial banks

אשראי

ליצוא
ואחר*

הבל כוך
Total

בבנקים פיקדונות
בחול

Deposits with
banks abroad

/)/////},!
לזרים

Loans to
ofreigners

עדן nn"j
זרים

Foreign
securities

Export
credit
and
other2

5=6+7+86789

56561960

85851961
9873251962
10169320841963
11576390841964
13283482791965

15199512791966
187116674871967
2231586241051968
31225145161341969
47935911471381970

821662144151601971
1,2851,119151151901972
1,7041,295359502081973
1,6151,160418372551974
1,8941,211647363141975

1,9941,351602413851976
2,5091,988453685051977
3,4582,876509727211978
4,3003,3977431609361979
5,5224,4468042721,0711980

6,2855,0787184891,1551981
7,1925,737682773918R1982
6,8475,258719870916R1983
6,6305,2396327591,061R1984
6,2584,5359577671,152R1985

6,5764,7161,0827781,271R1986
6,4474,4881,1288311,524R1987
6,7755,3015878871,696R1988
1989ח7,4285,6907341,0042,085
8,3176,0219191,3772,462R1990

8,8976,7048251,3672,333R1991
10,7617,8241,1111,8272,472R1992
10,4556,4331,3792.6432.7691993

1 Excl. ofreign currency held by households and lirms outside the monetary system in Israel and also investments in foreign securities advances
on account of imports.

2 The data are presented according to anewestimating system. The revision has been made as from tne 1982 data.
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חוץ סחר

,(Harmonized System) המתואמת" "השיטה
הסירוס במידת הן 1988 עד נהוג שהיה מהסיווג miw
אפשרות אין ולכן לסחורות. ההתייחסות בשיטת והן
שעד לנתונים ואילך מ1988 הנתונים את להשוות
פורסמו הסיווג בנושא נוספים הסבר דברי .1987
.1988 ,4 מסי חוץ, סחר של לסטטיסטיקה ברבעון

הכל הייעודים לפי נם מסווגים היבוא נתוני .3
הייעוד לפי היבוא פריס1 את מחלק זה סיווג כל"ם.
סחורות של הסופי השימוש הסחורות. של הראשוני
בלתי סחורות הראשוני. מייעודן לעתים שונה מיובאות
המשמשות מוגמרות או למחצה מעוברות 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
ב229 1992 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו
היצוא דולר. מיליון ב202 1993 ובשנת דולר מיליון
ניכוי >פני (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, טריים
הלשכה פרסומי וביתר  כאן נרשם זה יצוא ואגרקסקו.
כל ניכוי לאחר כלומר נטר, "פו"ב  סחורות יצוא על
מיליון ב53.6 נמוכים הנתונים לארץ. בחוץ ההוצאות
.1993 בשנת דולר מיליון וב48.5 1992 בשנת דולר
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 1כד' קולנוע סרטי מסחריות, דוגמאות

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
זה בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני .1

העולם. ארצות שאר עם בסחורות למסחר מתייחסים
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 ו15 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 האויים של הסטטיסטית
וקידודם לתיאורם המתואמת השיטה הנקרא סחורות,

המכס"2. שיתוף "מועצת ידי על שהוכן טובין, של
הסחורות ערוכות (SITC) סים"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 החרש הסיווג לפי
"מועצת ידי על שהוכן החדש הסיווג בעקבות האו"ם
את מהדק זה סיווג של 3 תיקון המכס". שיתוף
 ומאפשר מחר המכס את המשמש לסיווג הקשר

מאירך. הרבלאומית ההשוואה את  בעבר כמו
המשמש המכס", שיתוף "מועצת של בסיווג ב.
ערוכים וביצוא4, 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

Standard International Trade Classification, Revised III, United Nations Statistical Office, Statistical Papers Series ו

14,no.34,New York, 1986.

The Harmonized Commodity Description and Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1983. 2

התשמו1988. לשנת קנייה ומס המכס תעריף קדם, ראה 3

.1988.511 י7/ןו0 ,(Harmonized System) המתואמת ר,שיטה >פי ערוך היצוא סחורות סיווג 4
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כוללים היבוא על המסים בדולרים. סיפ היבוא בערך
שחרור בעת היבואן חויב שבהם מסים, אותם רק

המכ0. מרשות הסחורות
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
יבוא על היבואן עיי 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 בפרק אלה
החיובים. לסכום מקבילה תמיד שלא בפועל, הגבייה
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 המוסל מוסף ערך מס
שעיקר מאחר ליבואן, התשלום מרכיבי בין נכלל לא
מוחזרים הסחורה שחרור עם הנגבים המע"מ סכומי
חמס של הסופי המשלם ולכן האוצר עי ליםאנים
על שהו0ל המוסף ערך מס אומדן הצרכן. הוא הזה
חדשים שקלים מיליון ב4,560 הסתכם סחורות יבוא

ב1993. חדשים שקלים מיליון וב5,114 ב1992
הסויה, פולי ושל המספוא של בדולרים היבוא ערך
את כולל אינו המכס, ברשימוני מופיע שהוא כפי
לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות מלוא
ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סייפ היבוא ערך
7.2 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

ומסוסים; אוניות
מונסריים; 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) רלק
לאוניות oyDionn ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ ישראליים ולמטוסים
המכס תעריף (פרט חוקי הילך בעלי מסבעות יבוא

;(71.18.9000
בחשבון כלול הערך (אומרן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות

הוספת ידי ועל היבוא מערך המקומיות ההוצאות
שלטונות דרך משתחרר שאיננו הביטחוני היבוא ערך
מוצרים יבוא מסתכם אלו התאמות לאחר המכס.
ב1992 דולר מיליון ב18,260 (f.o.b. בסיס (על
אחרי מוצרים יצוא ב1993. דולר מיליון וב20,411
ב1992 דולר מיליון ב13,314 הסתכם ההתאמות

דולרב1993. מיליון וכ14,804

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 n\rvu (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
(הכמויות 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 הפרסים יתר
ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים את מתקנים
זה בשנתון תוקנו 44 בשנתון שפורסמו ,1992 לשנת
עירבון, נגר שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי
מספרי .1993 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
מתוקנים זה בשנתון המובאים 1993 לשנת היבוא
שחוסל עירבון נגר ששוחררו המשלוחים אותם לגבי
שנת במשך שניתנו העירבונות, .31 xn 1993 עד
נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך עד ואשר 1993
שנעשתה הפרסים, ויתר הכמות הערך, הערכת לפי

השחרור. בעת במכס
המיובאות הסחורות לזרם מת"חס ברוטו' "יבוא .8
נכלל, לא הזה הכל בסך המכס. ידי על ששוחררו
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 סחורות להחזרת מת"חס מוחזר "יבוא .10

לכן. קורם יובאו אשר נוסף) עיבור (ללא לארץ
היבואן ע"1 לדולר בשקלים ממוצע תשלום .11
בשקלים היבואן הוצאות הכל סך פירושו (8.10 (לוח
מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור חדשים
חדשים בשקלים סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס
מחולק זה) יבוא על המוטלים המסים בתוספת
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אך לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
משלוחים וכדי. תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו

מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים אלה
ערובה; ממחסני יצוא

סחורות בסיווג (הפרט חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(71.18.900 היצוא

וערך נפח מחיר, מדדי

השינוי את למדוד נועדו המחירים מדדי .20
היצוא סך 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 בוררים פריטים מגדיר תמיר לא הסחורות פירוט
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 בחו"ל המתפרסמים דומים

כמות. ליחידת
החוץ, סחר של המחירים מדדי אמידת לצורך .21
חמישיות כארבע המקיפה באינפורמציה משתמשים

היצוא. או היבוא מערך
במבחר כלשהי סחורה להכללת הקריטריונים
(או היבוא ערך (א) הם: המדד לחישוב הפריטים
(מידת "הסחורה" של ההגדרה (ב) השנתי, היצוא)
זה. בפריט המסחר יציבות (ג) שלה), ההומוגניות
המדדים לחישוב המשמשים הפריטים מבחר בדיקת
על מחושבים המרדים לשנה. אחת נעשה ועדכונו
ומוצגים משורשרים והם הקודמת השנה בסיס

.1980 שנת של הממוצע בסיס על בפרסומים
פי על חושבו חוץ סחר של המחירים מדדי .22
המדד של גיאומטרי ממוצע  דהיינו פישר, נוסחת
המדדים פרסום פאשה. לפי והמדד לספירס לפי
הקיימים ההבדלים בגלל נעשה פישר נוסחת לפי
ולפי לספירס לפי המחירים מת1 חישוב בתוצאות
משתי אחת של העדפה אפשרות ללא פאשה
המחירים שקלול בשיטת מקורם ההבדלים התוצאות.
לספירס לפי מחירים במדד הממוצע: הערך בחישוב
תקופת במשקל1 נעשה המחירים של השקלול
נעשה השקלול פאשה לפי במרד ואילו הבסיס,

השוטפת. התקופה במשקל'
את למדור נועדו חוץ סחר של הנפח מרדי .23
כסך תקופות שתי בין שהתרחש הכמותי השינוי
הנפח מרדי 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

.צוא

הסטטיסטי הרישום תאריך ,1982 במרס החל .14
מנובמבר הסחורה. טעינת של התאריך הוא היצוא של
היצוא של הרישום תאריך ,1982 פברואר ער ו 962

המכס. ע"1 ליצוא הרשימון התרת תאריך היה
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטר הייצוא .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 מלוטשים יהלומים כוללים
בארץ שיוצרו ואוניות מטוסים למכירה, האבנים מבחר
לא זה בערך שימוש. לאחר שוב ונמכרו יובאו אחרת,
ולחבל ושומרון ליהודה מישראל סחורות יצוא נכלל

עזה.
ברוטו" "ליצוא מתייחס נטר 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 תמיר 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 עדלשנת 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. היער 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 האר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומרן

ומטוסים.
יהלומים של מכירות נרשמות ,1990 בשנת החל
הוגדרו אז שעד בעור כ"יצוא", לארץ לחוץ גולמיים
נתוני היבוא. מנתוני ונוכו מוחזר" 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 מטוסים של וחלקים מנועים
לארץ; בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תעופה

לעיל. 5 סעיף גם ראה 5
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מקורות מתקבל, החישוב ונוסחאות ההגדרות פי על שקלול).
למדד שוה המחירים במדד המוכפל הנפח מדד כי

המוג ה0פ0ים משמשים לנתונים כמקורות .26 הערך.
היצואנים או היבואנים ידי על המכס לשלסונות שים של ההשתנות את מודדים חליפין תנאי .25

ויצוא). יבוא (רשימונ1 סוכניהם או היבוא מחירי של לממוצע ב"חס היצוא מחירי ממוצע
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים זמן. תקופות שתי בין
סחר את המרכזים מוסרות, ידי על הנערכים מינהל"ם פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ונפח מחירים מרדי

מוצרים. קבוצות של החוץ חוץ. סחר של לסט0י00יקה ברבעון מתפרסמים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1974 כלליים 'שראלסיכומים של החוץ סחר 498

1988 יבוא "עודי סקר 952
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החוץ סחר מאזן

ברוטו וחזריבוא ס נסויבוא ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123= 1245

דולרים מיליוני
19701,462.02851,433.5778.745.1

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
19774,806.98454J22.43,081.7119.0
19785,843.4212.45,631.03,921.3205.2
19797,511.2114.77,39654,546.3232.9
19807,994.7149.07,845.75,537.5245.6

19817,960.3145.67,814.75,670.1341.8
19828,070.9155.77,915.25,255.3264.7
19838,599.0217.48,381.65,107.9217.9
19848,344.0271.98,072.15,807.3184.9
19858,319.6298.78,020.96,260.4176.0
19869,644.8359.89,285.07,154.3221.4
198711,920.6465.411,455.28,454.4253.0
198812,950.0662.812,287.29,751.6306.2
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

R199218,813.7249.518,564.213,132.3653.2
199320,517.6273.020,244.614,825.57425

עם הסחר את ושומרוןבולל עזה■הודה וחבל
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
נסו מהיבואהיצוא■צ1א

Excess ofיצואיבואnnonn |1jn']n
Net expotrsimportsExports as Vo

over exportsof imports113ו0קוחExportsTrade deficit

6 = 457 = 368 = 6:391011

$ millionדולריםDollars
733.6699.951.24812462351970

1,099.9861556.16163462701972
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
12,479.16,085.167.23,5572,3911,1661992b
14,083.06,161.669.63,7602,6151,1451993

Areaand GazaJudea and SamariaIncl. 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
4,806.32,759.26351,9831,2607231979
5,874.32,195.872.82,0711,5085631980

5,992.72,110.774.02,0521,5175351981
5.639.02,534.769.02,0351,4046311982
5,602.63,064.164.62,1101,3647461983
6,242.32,015.175.61,9661,4864801984
6.682.41,519.881.51,9051,5523531985

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 .בוא
וערן מחיר

Base: 1980=100 הבסיס:

ExportsיצואImportsיבוא

Terms of
'tradeעירמהירנסחWמחיונפח

VolumePirceValueVolumePriceValue

1982113891011049195103
1983124851081058892104
19841218510412187105102
19851268310413286113103
19861478212114689129107
19871659114916294153104
198816598162164108177110
1989157105165176114200109
1990170113192176124218110
1991194108210172125215116
1992218108235R188126R237117
1993247104257213126268122

Export price index divided by import price index, multiplied by 100. .100 כפול היבוא, מחירי במור מחולק היצוא מחירי no

INDICES OF EXPORTS, BY
ECONOMIC BRANCH AND
INDICES OF IMPORTS, BY
ECONOMIC USE

כלכל* ענף לפי יצוא, *Tin
כלכלי "עוד לפי יבוא, ומדדי

:הבסיס 1980=100 :Base

1990199119921993

נפח
V0I
ume

מחיר
Price

ערר
Value

נסח
V0I
ume

מחיר
Price

עיר
Value

נ9רו
Vol
ume

מחיר
Pirce

עיר
Value

נפח
V0I
ume

מחיר
Price

עיר
Value

Main branch
TOTAL

Agriculture
Thereof: citrus

Industry
Industry (excl.
diamonds)

Diamonds,
worked

Exports
2S8
98
52
278
304

126
95
159
128
115

213
103
33

217
264

226 165 137

R237
100
50

243
265

126 r18B
98 102
135 37

191127
119 223

199 149 134

215
116
65
220
234

125
111
150
126
117

172
105
43
174
200

190 147 129

218
119
78
223
234

124
109
134
125
118

176
109
58
178
198

200 R142 R141

עיקרי 1j1<
הבל סך

חקלאות
הדר פרי מזה:

תעשייה
(סרס תעשייה
ליהלומים)

מעוברים יהלומים

Importsיבוא
כלכלי Economic"עוד use
הכ> 170113192194108210218108235247104257TOTALסן
תצרוכת 288109314347105365418108R451456108492Consumerמוצרי goods

'שירה forלצריכה direct
consumption

קיימא בני :323124400417118492r525122R641522126658Thereofמזה: durable
לייצור 163107174180101182201100201226962173erductionתשומות inputs

:Thereofמזה:
157164257139164228147176258167178297unworkedיהל1מים

diamondsגולמיים
השקעה 152149226208149310r226152R343258150387nvestmentנכסי

goods
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION
S million

וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא
סיט"ק, של משנה

ווו תיקון
D^rr מיליוני

ExportsיצואImportsיבוא
משגהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1992199319921993

הסחורות 18,813.720,517.6*כל 1113,132.314,825.5 1ALL COMMODITIES
חיים0 ובעל1 1,044.91,090.0798.5800.7Foodמזון and live animals0

רויום00 5.47.04.44.0Liveבעלי animals00
בשר01 1עיב1ח 86.0100.841.843.4Meatבשר and meat preparations01
עופות02 וביצי חלב 14.013.413.722.8Dairyמוצרי products and bird eggs02
ושכלולים03 סרסנים ,87.286.27.17.2Fishונים, crustaceans, molluscs03

דנים ועיבודי andודומיהם the like and preparations
ועיבודי04 370.8382.318.422.1Cerealsדגנים and cereal04

preparationsדגנים
וסירות05 167.7147.3573.65285Vegetablesירקות and fruit05
סוכר06 עיבורי ,138.2148.916.228.8Sugarסובר, sugar preparations06

andודבש honey
תבלין07 קקאו. תה, ,85.884.637.156.5Coffeeקפה, tea. cocoa. spices07

andומוצריהם manufactures thereof
08ojs< ת"מ לבעלי 34.952.41.62.0Feedingמ1י1 stuff for animals08

טחונים) בלתי .excl)לדגנים unmilled cereals)
אכילים09 מזון 54.967.184.685.4Miscellaneousעיבורי edible products09

andשונים preparations

וטבק1 85.792.314.822.7Beveragesמשקאות and tobacco/
13.215.912.222.1Beverages11משקא1ת11

ועיבודי12 075.576.42.60.6Tobaccoבק and tobacco12

0manufacturesבק

שאינם2 מעובדים בלתי 569.4555.0429.0405.7Crudeחומרים mateirals, inedible2
לדלק) (פרט ל0אבל except)ניתנים fuel)

21nmvi nirar ,0vi1<i}1.62.10.60.7Hides, skins and furskins,21
מעובדים rawבלתי

וסירות22 שמן 146.6149.445.632.2Oil?רעי seeds and oleaginous22
fruitsשמניים

גומי23 (כולל מעובד בלתי 33.027.60.40.3Crudeגומי rubber (incl. synthetic23
שנית) מ1פק וגומי andסינתס' reclaimed)

ועצים24 133.9143.00.10.0Corkשעם and wood24
נייר25 וססולת עץ 58.952.62.61.0Pulpציסת and waste paper25
לג1ופסי26 (פר0 0ק0טיל 87.468.765.243.4Textileסיבי fibres (excl. wool26

וססולת סרוק) וצמר (topsצמר and combed wool and
לח1טים עוברי theirשלא wastes not manufactured

לברים intoאו yarn or fabric
ומינרלים27 גולמיים 74.572.498.6105.3Crudeדשנים fertilizers and minerals27

לפחם. (פר0 .excl)גולמיים coal, petroleum
ואבנים andדלק precious

(stonesיקרות)
מתכת"ם28 וגרוטאות 4.06.48.59.8Metalliferousמחצבים ores and metal28

scrap
החי29 מן מעובדים בלתי 29.532.8207.4213.0Crudeחומדים 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.)
S million

וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא
ווו תיקון סיס"ק, של משנה

(המשך)
דולרים מיליוני

Expotrsי*וא15ו0קיח1יבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1992199319921993

סיכה3 שנוני {וערלי, 1,452.71,510.178.289.4Mineralרלק fuel, lubricants3
דומים endוחומרים related materials

וחומרים33 נפ0 מוצרי ,1,452.21,509.474.888.7Petroleumנפ0, petroleum products33
andדומים related materials

ומעובדים34 0בע"ם ,0.50.73.40.7Gasגזים, natural and manufactured34

ושעוות4 שומנים 59.860.11.00.8Animalשמנים, and vegetable oils,4
noun /o/ חחי fatsמן and waxes

411nn |0 0'inKji 0'irxi1.71.700Animal oils and fats41
הצומרו.42 מן ושומנים B'mvi31.629.00.80.6Fixed vegetable fats and oils,42

מזוקקים גולמיים. ,crudeיציבים. refined or fractionated
מופרדים או

מן43 או החי מן ואומנים 26.529.40.20.2Animalשמנים or vegetable fats and43
שעוות מעובדים; ,oilsהצומח. processed; waxes of

הצומח מן או החי animalמן or vegetable origin
לנמיא5 ומוצריהם, 1,872.92,212.9Chemicals*1,807.81,901.6כימיקלים and related5

products, n.e.c.
אורגניים51 393.5441.7488.6560.6Organicכימיקלים chemicals51
אנאורגניים52 115.8114.9267.7290.4Inorganicכימיקלים chemicals52
נותני53 וח1מרים צביעה ,136.7130.87.58.7Dyeingחומרי tanning and colouring53

לבורסקאות צביעה חומרי .materialsגוון, fractionated
רפואה54 273.5315.7R122.7187.9Medicalמוצרי and pharmaceutical54

productsורוקחות
בושם55 מי תמצית, Essentialשמני oils and pefrume55

0ואל0, ;materialsותכשיר1 toilet, polishing
וצחצוח 123.1128.844.155.6andניקוי cleansing preparations

מעוברים56 כימיים ,11.912.3296.3238.1Fertilizersדשנים manufactured56
ראש1נית57 בצורה 347.2339.0115.5114.8Plasticפלססיק in primary form57
לאיראשונית58 בצורה 147.4150.2225.5251.3Plasticפלססיק in nonprimary form58
ומוצריהם.59 כימיים 258.7268.2305.05055Chemicalחומרים materials and59

,productsלנמא n.e.c.
6nation קע/נד/ת 4,658.15,030.7Manufacturedgoods6*5,958.76,520.0סחורות

חומרים classifiedלפי chiefly by
mateiral

עור61 עיבודי ,27.530.21.11.1Leatherעור, leather manufac61
ופרוות .turesלנמ'א, n.e.c, and dressed

furskinsמעובדות
לנמא62 גומי, 120.4129.796.288.8Rubberמוצרי manufactures, n.e.c.62
ושעם63 עץ 72.573.317.015.3Woodעיבורי and cork manufactures63

רהיטים) .excl)(למע0 furniture)
ומוצריהם64 קרנוון ,341.0322.440.233.8Paperנייר. paperboard and64

manufactures
0ק0טיל65 מוצרי ואריגים, 629.6689.6329.8324.0Textileמ0ו'ם yarn, fabrics, madeup65

ומ1צרים לנמא, articlesגמורים, n.e.c, and related
productsדומים

אלמתכת"ם.66 מינרלים 3,499.23,947.0R3.757.64,142.5Nonmetallicמוצרי mineral66
,manufacturesלנמא n.e.c.

ופלדה67 545.2576.714.412.7Ironבתל and steel67
אלבר1לי1ת68 303.0305.470.660.2Nonferrousמתכות metals68
לנמא69 מתכת, 420.3445.7R3312352.3Manufacturesמוצרי of metal, n.e.c69
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IMPORTS AND EXPORTS, BY
S.I.T.C. REV. III, SECTION AND
DIVISION (cont.)
$ million

וסוג סוג לפי ויצוא, .בוא
ווו תיקון סיט"ק, של משנה

(המשך)
דולרים מיליוני

ExportsיצואImports.בוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1992199319921993

וציוד7 3.616.14,598.4Machineryand*5,987.46,715.3מכונות transport7
equipmentה/ב>ד.

יוצרי71 וציוד 291.33015102.6117.7Powerמכונות generating machinery71
andכוח equipment

תעניות72 עבור מיוחדות 667.6788.9774.61,297.4Machineryמכונות specialized for72
particularשונות industries

מתכות73 לעיבוד 106.2108.833.132.1Metalworkingמכונות machinery73
ציוד74 לתעשייה, 767.5833.8462.0464.0Generalמכונות industrial machinery and74

לנמא equipmentוחלקיהם and parts, n.e.c.
ומכונות75 משרדיות 556.2620.9436.0590.7Officeמכונות machines and automatic75

לעיבוד dataאוטומטיות processing machines
נתונים

לתקשורת,76 וציוד ,421.8531.7R709.3906.3Telecommunicationsמכשירים sound76
recordingלקליטה and reproducing
apparatusולשידור and equipment

חשמליים77 1,180.21,406.3744.0807.7Electricalמכשירים machinery and77
partsוחלקיהם thereof

יבשתיים78 רכב 1,673.11,753.242.323.8Roadכלי vehicles78
אחרים79 רכב 323.5370.2R312.2358.7Otherכלי transport equipment79

מעובדים8 1,409.11,648.5Rמוצרים 1,620.11,641.2Miscellaneous manufactured8
articles

מוצרים81 טרומיים, 64.849.13.93.7Prefabricatedכתים structures.81

סניטריים, .sanitaryואביזרים plumbing, heating
לתאורה ואביזרים andמוצרים lighting fixtures and

לנמא ,fittingsולחימום, n.e.c.
וחלקיהם82 98.1118.139.145.1Furnitureרהיסים and parts thereof82
תיקים83 נ0יעה, 8.812.92.42.0Travelחפצי goods, handbags and83

theוכדי like
למוצרי84 106.6181.3R591.8571.0Articlesאביזרים of apparel and84

clothingהלבשה
65.984.422523.7Footwear85הנעלה85
מקצועיים,87 ,364.7394.5276.0280.8Professionalמכשירים scientific87

1ממ!*ירי andמדעיים controlling instruments
andבקרה apparatus, n.e.c.

אופטיקה,88 ומכשירי לצילום 174.9187.174549.3Photographicציוד and optical goods,88
ושעונים ,n.e.cלנמא watches and clocks

שונים.89 מעובדים 525.3621.1609.9665.6Miscellaneousמוצרים manufactured89
,articlesלנמא n.e.c.

9,mpom nnmoR435.2424.7R43.623.0Commodities and9
transactions, n.e.c.
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יעד y\K לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,

דולרים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

19501960197019801990R19921993

כולל 302.0502.71,462.07,994.715,325.518,813.720,517.6סן

הכל סן  110.7276.0874.13,679.39,504.311,521.712,514.4אירופה

האירופיות 70.0215.4696.12,745.77,556.69,450.410,042.6הקהיליות
15.913.776.2314.6934.81,308.71,496.3איטליה
0.60.21.210.840.955.771.3אירלנד

ולוכסמבורנ 7.411.562.8404.22,029.02,391.52,504.9בלגיה
ריפ 3.971.9174.9788.61,794.02,246.92,132.7גרמניה,

4.03.29.027.168.7139.7139.3דנמרק
5.823.571.8184.7529.4615.77005הולנד

המאודודת 25.659.3227.7669.41,317.31,509.41,773.5הממלכה
0.11.14.421.148.073.484.5יוון

0.20.13.339.6154.1203.8208.5ספרד
0.15.53.415.446.560.873.4פורטוגל
6.425.461.4270.2593.9844.8857.7צרפת

החופשי לסחר האירופי 18.943.4121.3845.71,756.01J89.82,082.3האיגוד
(א.פ.0.א)
4.73.914.033.562.285.0115.2אוסטריה
0.700.30.30.41.11.5איסלנד
2.02.214.419.638.154.041.3נור1וגיה
2.18.815.152.797.090.3104.3פינלנד
4.77.428.574.2149.2206.4286.2שוודיה
4.721.149.0665,41,409.11,353.01,533.8שוויץ

אירופה ארצות 21.817.256.787.9191.7281.5389.5'תל
1.08.8אוקראינה
1.31.42.83.45.512.19.8בולגריה

לשעבר' המועצות 0.20.10.1018.54.20.0ברית
2.40.84.211.025.235.334.7הונגריה
7.73.77.936.279.692.0טורקיה
2.51.0043.118.4235פולין

2.90.40.61.313.122.829.6קפריסין
2.60.626545.622536.664.4רומניה

פדרציה 16.755.6רוסיה.
אחרות R9.9R5.2R18.8R18.7R27.654.871.1ארצות

הכל סך  ,8.810.672.1199.01,047.81אסיה 765.42,042.3

13.469.674.7128.9_0.80.1הודו
קונג 01.723.71197183.5248.8הונג

0.18.961.9120.4546.5998.21,047.7יפן
0.40.13.311.357.592.084.6סינגפור
00קוווסטן

אחרות 7.51.55.230.2254.5417.0532.3ארצות
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IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRYOF DESTINATION

S million

Country
Exports

1993 R1992 1990 1980 1970 1960 1950

GRANDTOTAL

EUROPETOTAL

European Communities
Italy
Ireland
Belgium and Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
Greece
Spain
Portugal
France

European Free Trade Association
(E..F.TA.)
Austria
Iceland
Norway
Finland
Sweden
Switzerland

Other countires ofEurope
Ukraina
Bulgaria
Former USSR1
Hungary
Turkey
Poland
Cyprus
Romania
Russian Federation
Other countries

ASIATOTAL

India
Hong Kong
Japan
Singapore
Kazakhstan
Other countries

14,825.5 13,132.3 12,079.8

5,514.1 5,318.8 4,999.1

4,396.6
437.3
22.3
797.6
786.8
41.5
553.9
816.0
114.6
199.3
51.3
576.0

438.5

67.1
0.3
24.8
22.1
52.3
271.9

679.0
22.4
11.9
0

35.3
135.1
39.7
34.0
92.8
118.5
189.3

228.3
722.6
769.0
118.1
355
637.0

4,535.5
463.1
27.0
650.8
778.7
40.9
553.9

1,006.8
109.1
241.5
42.8
620.9

406.6

68.9
4.3

25.1
19.0
57.1
232.2

376.7
5.4
8.7
23.0
30.6
114.5
24.2
28.3
49.0
43.9
49.1

127.5
666.4
689.1
121.0
2.8

441.8

4,258.0
502.9
26.7
691.8
711.9
36.1
546.3
848.1
104.9
170.2
39.2
579.9

501.7

62.1
0.3
36.9
32.1
69.1
301.2

239.4

8.6
4.9
21.0
88.7
11.4
33.4
18.7

R52.7

2.510.5 2,048.6 1,949.2

96.4
536.1
874.3
106.5

335.9

5,537.5

2,891.8

2,282.1
284.8
19.4

238.2
548.7
24.3
247.7
465.5
55.7
36.7
61.4
299.7

455.4

54.9
0.6
24.0
23.9
46.7
305.3

154.3

6.2
0

2.7
37.8

28.4
34.9

R44.3

611.2

6.3
251.1
229.9
72.6

51.3

778.7

422.7

322.6
14.8
0.8
38.4
66.8
4.4
45.4
81.4
19.6
10.1
1.2

39.7

60. t

5.3
0.1
3.3
6.7
11.6
33.1

40.0

2.1
0

6.3
2.6
0

5.4
11.0

R12.6

108.8

37.2
32.3
4.0

35.3

216.6

151.5

108.0
10.6
0.4
13.6
21.1
2.4
14.7
36.1
3.2
0.5
0.8
4.6

23.1

1.5
0.2
1.6
3.1
4.7
12.0

20.4

0.5
0.3
0.8
8.9
0.6
1.8
1.6

R5.9

73.3

0.1
7.5
1.9
0.8

3.0

35.1

25.5

17.1

0.2
0.5
1.0
0

2.8
1.3

11.1
0
0
0

0.2

5.2

0.5

0.9
1.1
1.6
1.1

3.2

0.1
0

0.5

0.5
0.1
0.3

R1.7

0.4

0

0.1

0.3
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנ"ה ארץ לפי יבוא,

/onf7 מיליונ"

Importsיבוא
ארץ

1950196019701980199019921993

הכל סן  18.917.830.1137.8274.7332.2325.7אפריקה

0.31.82.01.40.40.30.3אתיופיה
1.65.132.936.640.5גבו!
000.2_1.40.6נאנה

אפריקה 6.310.2118.7221.7267.4253.9דרום
השנהב 0.94.81.93.32.3חוף

0.11.401.7טנזניה
01.22.40.90ליבריה
0.100.10.10.40.3ניגריה
1.81.24.78.614.812.4קניה

אחרות 18.66.412.31.66.78.514.1ארצות

הכל סן  139.3156.5372.31,756.03,031.63,566.73,977.5אמריקה

n'lioxn .119.1154.0339.01,637.92,862אמריקה /3,353.83,755.3
הכרית 106.6146.4324.31,546.42,722.83,234.43,643.2ארצות

0.20.90.311.35.55.94.1מקסיקו
12.36.714.480.2133.8113.5108.0קנדה

המרבדת 1.30.30.735.411.910.779.7אמריקה
0.10.10.20.41.2

0.130.79.36.814.1פנמה
אחרות 1.30.30.54.62.43.54.4ארצות

הדרומית 18.92.232.682.7157.6202.2202.5אמריקה
wjnw1.50.14.94.133.354.048.8

3.11.117.142.766.741.531.8ארננסינה
3.10.44.625.918.659.774.3בתיל

001.50.32.29.24.3ונצואלה
0.53.71.20.90.80.4פרו

00.56.728.731.437.5קולומביה
אחרות 11.20.10.31.87.2r5.65.4ארצות

הכל סן  2.60.54.340.437.356.255.6אוקיאניה
אוססרליה 2.40.43.539.936.455.052.7מזה:
0.20.10.80.50.91.21.6ניוזילמ

בלתי 21.741.3109.12,182.21,429.8R1.571.51,602.1ארצות
מסווגות

סחר. קשרי nri'N שיש לשעבר המועצות ברית ממחנות אחת כל חוץ סחר של נסססיססיקה מופיעה ,1992 במאי החל 1
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IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION (cont.)

$ million

Expotrsיצוא
Country

1950196019701980199019921993

0.110.541.5190.9166.5228.8264.4AFRICATOTAL

01.04.411.21.91.48.3Ethiopia
00.60.200.1Gabon
2.02.12.00.92.43.8Ghana

1.910.779.296.8122.6121.4South Africa
1.27.02.13.91.9Ivory Coast
1.98.60.40.92.3Tanzania
0.60.10.30.403.9Liberia
1.93.644.322.826526.4Nigeria
0.73.615.214.416.727.2Kenya

0.12.413.922.526.654.469.1Other countries

8.935.6175.31,175.73,905.2R4.412.55,121.9AMERICATOTAL

8.732.2166.21,014.43,606.94,130.74,761.0North America
8.329.4149.1953.93,488.14,007.74,621.6U.S.A.

0.12.014.817.237.736.5Mexico
0.42.715.145.7101.685.3102.9Canada

_0.50.914.717.539.841.6Central Ameirca
0.13.81.95.08.1Guatemala
0.25.52.45.78.6Panama
050.65.413.229.124.9Other countries

0.22.98.2746.6280.8242.03r9.3South Ameirca
0.40.22.24.97.811.9Uruguay
0.31.335.412.341.759.2Argentina

0.11.22.733.278.666580.4Brazil
0.21.521.390.727.325.7Venezuela
0.12.215.337.623.913.6Peru

0.50.21.512.922.825.3Colombia
0.10.20.137.743.852.0103.2Other countries

0.11.35.549.8113.8143.4158.9OCEANIATOTAL
0.11.25.346.696.4115.6134.8Thereof: Australia

0.10.23.216.919.517.1New Zealand

0.14.424.9618.1946.0R980.21,255.7UNCLASSIFIED
COUNTRIES

1 As of May 1992, ofreign trade statistics present each ot the States that had before been part of the USSR and with which there are trade
relations.
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עיקרית יעד וארץ כלכלי ענף לפי יצוא

חלרים מיליוני

Agricultural

rimnifn'1 n/rs
יעד כוללאוץ הכלסך טרייםסן

Thereof
Grand ottalTotalFresh fruit

and vegetables

199219931992199319921993

גולל R13.132.314,825.5R551.9547.4161.8172.3סן

הכל 0ך  האירופיות 4,535.54,396.6446.7431.6130.2136.7הקהילות
463.1437.333.337.03.75.2איטליה
27.022.30.91.900אירלנד

ולוכסמבורג 650.8797.642.450.24.85.7בלגיה
778.7786.873.563.627.027.9גרמניה
40.941.53.53.43.32.8דנמרק
553.9553.9101.2115.517.122.8הולנד

המאורודת 1,006.8816.070.171.830.734.4הממלכה
109.1114.66.32.20.41.0יוון

241.5199.344.725.24.84.0ספיד
42.851.33.83.600.1פורטוגל
620.9576.067.057.238.432.8צרפת

חופשי לסחר האירופי 406.6438.540.940.216.918.1האיגוד
הכל 0ך  (אפםיא)

68.967.17.56.73.13.2אוסטריה
4.30.30000איסלנד
25.124.85.14.82.12.5נורווגיה
19.022.13.63.32.32.3פינלד
57.152.310.510.83.73.2שווריה
232.2271.914.214.65.76.9שוויץ

הכל 0ך  אחרות R3.815.6/7,629.59,111.346.860.5ארצותעיקריות
115.6134.80.30.20.20אוסטרליה
41.759.20.20.200.1ארגנטינה

הברית 4,007.74,621.616.222.88.79.5ארצות
66.580.40.32.10.10ברזיל

אפריקה 122.6121.41.32.20.10.2דרום
קונג 666.4722.60.30.50.10.2הונג
30.635.31.00.900הונגריה
114.5135.116.212.23.93.5טורקיה
62.067.80.20.100טיואן
689.1769.04.110.000יפן

6.99.61.01.80.10.8מצרים
26526.40.10.100ניגריה

54.454.70.20500סין
121.0118.12.21.60.20.8סינגפור

24.239.70.60.100פולין
109.9187.10000פיליפינים

31.073.70.20.30.20.2ציילה
הדרומית 89.4138.20.1000קוריאה

85.3102.90.40.70.20.1קנדה
49.092.80.70.200רומניה

פדרציה' 43.9118.50.12.100.2.רוסיה,
91.1146.70.2000תאילנד

מסווגות בלתי 980.21,255.70.91.900ארצות
הארצות 560.7879.117.515.1r0.91.9תר
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND
MAIN COUNTRY OF DESTINATION

S million

<T\"vn>nIndustiral

והציבהסךהכל innכרייה
הכל מעובדיםסך יהלומים Countryללא of destination

Total
Totalexcl. workedMiningFood

diamondsand quarrying

R19921993R199219931992199319921993

12,075.213,824.58,861.310,179.4303.6296.2551.4 R557.9GRAND TOTAL

3,766.63,736.93,188.73,126.2138.5122.5281.2 333. 1European Communities  total
4295400.23765356.722.318.018.1 21.3Italy
26.120.426.120.40.32.33.7 6.5Ireland
522.9593.2139.9165.73.44.210.6 15.3Belgium £ Luxembourg
700.8714.3646.1652.37.14.334.1 35.4Germany
37.438.136.937.80.30.13.1 3.8Denmark
452.2438.1438.4429.351.644.7335 29.7Netherlands
706.3685.3668.8649.44.77.195.1 114.2United Kingdom
102.8107.8102.3107.33.12.02.7 2.9Greece
196.4173.9195.2172.85.82.95.3 9.4Spain
39.047.738547.70.60.40.4 0.5Portugal
553.2517.9520.0486.839.336.574.6 94.1France
360.8387.6253.5299.06.94.236.7 30.2Free Trade Association 

)E..FT.A.) total
61.260.356.356.50.50.77.2 6.0Austria
4.30.33.80.3000 0Iceland
19.619.719.419.43.82.01.3 1.9Norway
15.2I8.615.018.50.20.21.2 1.6Finland
46.641.544.940.300.14.5 6.3Sweden
213.9247.2114.1164.02.41.222.5 14.4Switzerland
7,482.48,936.04,957.15.992.1118.8128.9205.4r 769.6Other main countires  total
115.2134.590.3108.21.71.67.7 7.6Australia
41.559.041.559.00.60.11.2 1.6Argentina

3,947. 14,558.12,625.42,960.425.840.279.1 82.4U.S.A.
66.278.166.277.923.126.00.3 0.2Brazil
113.3106.5112.8104.014.210.82.4 2.7South Africa
661.6717.961.370.70.40.41.3 0.9Hong Kong
29.634.429.634.40.20.22.0 1.7Hungary
98.2122.998.0122.37.83.80.7 0.7Turkey
61.867.755.461.61.44.91.8 2.2Taiwan
680.4754.4199.7220.86.65.919.9 21.4Japan
5.97.85.97.800.10.1 0.2Egypt
26.426.326.426.32.60.60.1 0Nigeria
49.054.248.751.227.419.50.1 0China, People's Republic
118.8116.486572.40.70.40.7 1.3Singapore
23539.523.439.20.10.65.0 3.6Poland
108.7186.6108.7186.60.42.51.0 1.2Philippines
30.873.430.873.403.70.1 0.1Chile
89.3138.283.8126.60.63.10.4 0.1South Korea
84.8101.859.671.72.22.29.5 7.9Canada
48.391.348.391.31.00.27.8 6.8Romania
43.8114.143.8112.700.263.9 27.0Russian Federation1
61.999537.861.82.01.90.3 0Thailand
976.31,253.4973.21.251.8000 0Unclassified countries

465.4764.0462.0762.139.440.628.1 25.0Other countries
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(המשך) עיקרית יעד y?*/ כלכל* ענף לפי .צוא

דולרים מיליוני

(המשך) תעשייתי

נייר0קס0יל עץ,
TV'YWופלס0יקהודפוסועור כימיקליםגומי

clothingTextiles,paperWood,Rubber and plasticsChemicals
and leatherand pirnting

19921993199219931992199319921993

כולל R962.8930.0R129.7126.3451.4484.1R1.544.71,888.0סן
הכל 0ך  האירופיות 581.5516.069.262.4237.4226.7689.0694.7הקהילות

43.732.22.31.924.319.3159.6166.8איטליה
5.42.41.60.72.02.02.12.4אירלנד

ולוכ0מכורג 17.614.81.41.711.512.715.922.7נלגיה
127.4114.78.67.659.860.542.840.3גרמניה
1.41.51.20.95.74.88.09.2דנמרק
34535.317.015.123.321.8173.5159.9הולנד

המאוחרת 2305211.925.823.044.045.993.387.7הממלכה
8.17.04.53.58.16.945.256.2יוון

14.115.02.12.019.415.256.858.0ספרד
0.50.50.40.52.62.67.86.4פור0וגל
98.380.74.35.536.735.084.085.1צרפת

חופשי לסחר האיר/פי 20.420.23.22.111.310.323.326.3האיגוד
הכל 0ך  (אפטיא)

4.86.20.50.62.41.62.94.1אוססריה
00000000איסלנד
0.91.10.30.31.31.0251.2נורווגיה
0.20.30.10.21.10.9252.6פינלר
4.32.10.40.14.54.72.62.8שוודיה
10.210.51.90.92.02.112.815.6שוויץ

הכל 0ך  ארורות עיקריות R327.4362.0R50.654.7rJארצות 72.5210.9R691.7933.6
2.32.42.21.616.119.919.918.0אוססרליר.
2.41.39.92.24.66.810.711.1ארגנסינה

הברית 281.4318.324.334.5106.3122.8259.4403.1ארצות
0.51.10.20.80.51.020.627.3ברזיל

אפריקה 3.53.62.12.17.59.227.026.4דרום
קונג 7.19.30.20.27.88.85.87.4הונג
1.50.60.40.91.31.44.84.7הונגריה
7.03.31.31.75.87.460.383.3סורקיר.
0.10.10.50.22.02.219.924.6נויואן

2.41.70.20.31.01.255.670.2יפן
0.40.60.20.42.01.81.63.4מצרים
1.51.00.32.50.30.32.22.3ניגריה
00.100.10.20.9852.1סין

0.60.30.10.12.83.410.38.9סינגפור
0.30.32.82.12.32.12.42.2פולין

000.20.12.14.210.110.3פיליפינים
5.56.600.11.52.04.14.0צ'ילה

הדרומית 0.30.30.40.11.01.234.742.8קוריאה
6.67.20,70.83.63.37.19.1קנדה
1.90.62.21.81.84.27.37.8רומניה

פדרציה1 0.82.90.72.01.04.60.47.0ר!0יה,
0.10.1000.91.411.312.1תאילנד

מסווגות בלתי 1.20.31.7O.I0.10.8107.7145.5ארצות
הארצות 33.531.86.77.130.236.2140.7233.4תר

סחר. קשרי איתה שיש לשעבר המועצות ברית ממדינות ארות כל חוץ סחר של בס00י00יקה מופיעה ,1992 במאי התל
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EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND
MAIN COUNTRY OF DESTINATION (cont.(

$ million

Industiral (confd.): :narThereo
mN

.ornn00יהלומיםO'niVrv
rv'inujtrKiגולמייםמעובדיםשונות

Metal, machineryMiscellaneousWorkedOtherUnworked
and electronicsdiamondsdiamonds

1992199319921993199219931992199319921993

R4.063.65,041.9R847.63,645.1 R3.213.9 861.5R505.2453.6445.0398.2GRAND TOTAL

965.31,059.4174.7577.9 163.3610.7322.222a 7312.2207.5European Communities  total
87.689.115.453.0 11.343.50.30.100Italy
7.36.40.90 0.500000Ireland

58.486.816.4383.0 12.2427.5855154.285.3154.0Belgium £ Luxembourg
307.4337.457.654.7 53.462.04.48.90.10Germany
14.916.91.60.5 1.30.30000Denmark
94.6104.814.213.8 14.28.80.50.30.60.1Netherlands
126.9147.629.4375 31.135.9230.458.9226.252.9United Kingdom
27.32253.10.5 6.50.504.600Greece
73.665.514.01.2 8.91.10.40.200Spain
22.332.93.80.5 4.000000Potrugal
145.0149518.333.2 19.931.10.70.90.5France
112.3155.645.9107.3 43.688.64.910.73.09.0Free Trade Association 

)E..F.TA.) total
28.826.410.44.9 9.73.80.20.10.10Austria
3.80.200.5 0.100000Iceland
8.011.80.70.2 0.70.30.40.300Norway
6.710.32.60.2 2.80.10.20.200Finland
22.422.94.41.7 3.11.20000Sweden
42.684.027.899.8 27.283.24.110.12.99.0Switzerland

2,839.63,508.3586 92,525.3 588.32,943.9100.3114.8R67.289.0Other main countires  total
37.353.03.224.9 4.026.30.10.100Australia
10.733.91.00 2.400000Argentina

1,412.11,516.9433.71,321.7 445.51.597.744.440.717.415.8USA.
13.214.37.97.10.20.200.1Brazil
34.931.620.90.5 17.92.58.012.78.012.7South Africa
23.131.916.0600.3 11.4647.24.54.24.54.2Hong Kong
15.119.04.60 5.600000Hungary
10.019.95.10.2 2.20.60.100.10Turkey
18518.110.86.4 9.76.10000Taiwan
77.098.135.5480.7 23.5533.64.64.64.24.5Japan
1.21.30.30 0.100000Egypt
17.919.31.60 0.200000Nigeria
11.026.31.60.3 2.13.05.200.20ChinaPeople's Republic
66.555.14.232.3 3.544.000.100Singapore
10.523.61.40.1 3.30.30.10.10.10.1Poland
93.8167.30.90 1.201.20.51.20.5Philippines
18.455.91.20 1.000000Chile
38.772.98.05.5 5.811.60000South Korea
26.032.85.525.2 6.830.10.10.400Canada
12.048.015.30 20.9001.301.3Romania
11.323.32.60 8.81.402.302.3Russian Federation1
20.943.22.624.1 2.837.729.047.229.047.2Thailand
859.51,102.63.03.1 251.63.00.42.50.3Unclassified countries

146.4318.640.13.4 66.31.977.8100.0R62.692.7Other countires

1 As of May 1992. foreign trade statistics present each of the States that had before been part 01 the USSR and with which there are trade
relations.
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EXPORTS, BY ECONOMIC
BRANCH

$ million

כלכלי ענף לפי .צוא,

דולרים מיליוני

0מל
Codeכלכלי 197019801990R19921993Economicענף branch

כולל 778.75,537.512,079.813,132.314,825.5GRANDסן TOTAL

הכל0 סל  129.6555.7656.2551.9547.4Agriculturalיצואחקלאי exports  total
הרר03 86.1231.11805115.4120.8Citrusפרי fruit

43.5324.6475.7436.5426.6Otherאמר0102

04,07

הכל12 סך  תעשייתי 638.74,955.511,085.412,075.213,824.5Industiral.צוא exports  total
והציבה10 41.8158.4269.8277.1267.6Miningכרייה and quarrying

וטבק1112 משקאות ,63.0298.1657.1557.9551.4Foodמזון, beverages and tobacco

44.4152.9232.2279.0267.3Textilesטקסטיל13

53.6313.3545.1665.5644.8Clothingהלבשה14 and madeup articles

ומוצריו15 3.57.210.218.317.9Leatherעור and leather products

ומוצריו16 9.043.259.755.459.5Woodעץ and its products

ומוצריו17 2.614.826.043.636.0Paperנייר and its products

לאור18 /7י/1*רי 5.321.328.230.730.8Printingדפוס and publishing

ופלסטיק19 גומי 23.5128.2368.6451.4484.1Rubberמוצרי and plastic products

נפט20 ומוצרי כימיים 60.9722.61,449.71,544.71,888.0Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכת"ם21 מינרליים 3.016.124.726528.6Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית22 7.997.4114.792.180.8Basicמתכת metal

מתכת23 22.1377.3691.06055651.1Metalמוצרי products

18.191.4317.4319.63385Machineryמכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 1,772.32,336.52,941.3Electrical"12.8287.1ציוד and electronic

equipment

הובלה26 9.1398.05965709.91,030.2Transportכלי equipment

ברוטו27  מעובדים ,244.61,615.13,236.13,213.93,645.1Diamondsיהלומים worked  gross

נטו :202.01,409.12,783.42,644.93,013.8Thereofמור.: net

13.5213.1R686.1847.68615Miscellaneousשונות2829

הכלי סל אחר 10.426.3338.2505.2453.6Otherיצוא exports  total1

גולמיים יהלומים :271.1445.0398.2Thereofמזה: unworked diamonds

מוחזר 45.1245.6476.7653.2742.5Returnedיצוא exports

הכל סך  נסו 733.65,291.911,603.112,479.114,083.0NETEXPORTSיצוא TOTAL

1 Incl. also industrial goods which were not produced in Israel
and were sold abroad.

ונמכר! כישראל יוצרו שלא תעשייה מוצרי גם כולל ו

לארץ. לרווץ

FOREIGN TRADE 284



IMPORTS, BY ECONOMIC USE

S million

כלכלי "עוד לפי יבוא,

on>/7מיליוני

כלכלי' 197019801990R19921993Economic"עוד use1

כולל 1,462.07,994.7115,325.518,813.720,517.6GRANDםך TOTAL

תצרוכת 142.6544.31,585.42,320.52,532.5Consumergoodsס/צרי (or direct

הכל סך ■ ישירה consumptionלצריבה  total
שוספת לצריכה תצרוכת 92.6355.8816.31,070.61,2495Nondurableננסי

50.6251.7398.6504.7535.5Foodמזון

אהוים 42.0104.1417.7565.9714.0Otherמצרכים

בגיק"מא תצרוכת 50.0188.5769.11,249.91,283.0Durableנכסי

ריכל סך  לייצור 972.46,471.111,536.613,297.014,390.5Productionתשומות inputs  total
74.2228.9252.4254.4274.0Agricultureחקלאות

ברו0ו  174.81,192.53,058.73,078.23,541.6Diamondsיהלומים  gross
נטו :156.41,119.72,895.22,910.43,341.3Thereofמזה: net

סיכה וחומרי 69.82,116.41,535.51,713.41,741.6Fuelולק and lubricants

כלים ואביזרים, ח'ל1ף 91.8614.11,681.82,270.12,670.5Spareתלקי parts, accessories, tools

שי.0ף לחימוש forומכשירים current use

אחוות 561.82,319.25,008.25,980.96,162.8Productionתאומות inputs, other

הכל סך ■ השקעה 347.0969.42,193.83,180.13,576.3investmentgoodsנכסי  total
מכשירים צי1ר, ,230.7774.61,625.32,239.62,522.2Machinesמכונות, equipment,

implementsואביזריהם and their

accessories

תחנווה 116.3194.85685940.51,054.6Transportכלי equipment

ומסוסים אוניות :58.412.21715130.1137.6Thereofמזה: ships and aircraft

פורטו שלא ,17.8Goods;.9.99.716סחורות n.e.c.

מוחזר .no128.5149.0218.4249.5273.0RETURNED IMPORTS

הגל סך . נסו 1,433.57,845.715,107.118,564.220,244.6NETיבוא IMPORTSTOTAL

1 See par. 3 in the introduciton. במבוא. 3 0עיף ראה 1
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי "עוד לפי .בוא,

חלרים מיליוני

צריכה Consumerמוצרי goods

מזה:מזה:
הכלםךכולל שוטפתסך תחבורהבניק"מאמזוןלצריכה כלי

קנייה :Thereofארץ
Grand totalTotalNondurableThereof:Durabletransport

foodvehicles

R19921993R19921993R19921993R19921993R19921993R1992993

מלל 18,813.720,517.62,320.52,532.51,070.61,249.5504.7535.51,249.91,283.0689.2664.5סל

האירופיות 9,450.410,042.61,062.51,158.8562.5657.3794.7195.1500.0501.5220.504.3הקהיליות
הכל 0ך 

1,308.71,496.3257.4304.7100.3137.313.614.4157.1167.453.847.9איטליה
55.771.37.58.26.06.92.12.11.51.300אירלנד

ולוכסמבורג 2.391.52,504.935.141.217.020.95.35.718.120.37.47.5בלגיה
רפ 2,246.92,132.7237.8234.6108.4120.726.127.2129.4113.960.853.7גרמניה.

139.7139.317.420.411514.36.48.55.96.100דנמרק
615.7700.582.992.263.362.946.845.419.629.35.110.4הולנד

המאוחרת 1,509.41,773.5167.2182.1140.5151.264.564.026.730.90.31.0הממלכה
73.484.514.016.113.014.96.25.01.01.200יוון

203.8208.548.738.927.926.115.512.720.812.814.94.7ספרד
60.873.413.220.910.016.91.91.73.24.000פורטוגל
844.8857.7181.3199564.685.26.38.4116.7114.378.279.1צרפת

ל0תר האירופי 1,789.82,082.3100.3109.060260.530.420.540.048.59.215.2האיגוד
הכל 0ך  חו0שי

מזה:
85.0115.26.38.33.64.51.31.22.73.800אוסטריה
54.041.36.16.85.76.05.35.30.40.800נורווגיה
90.3104.33.91.63.81.23.40.80.10.400פינלנד
206.4286.214.420.84.74.31.30.79.716.56.212,8שוודיה

1,353.01,533.869.571.442.444.419.012.427.127.03.02.4

אחרות עיקריות 7,259.48,042.31,088.91,194.2420.8501.8258.6298.1668.1692.4417.4432.9ארצות
הכל סר ■

55.052.72.54.11.63.40.62.40.90.700
54.048.849.746.549.746.549.746.50000אורוגואי

41.531.816.014.015.913.815.513.60.10.200ארגנטינה
הברית 3,234.43,643.2322.2375.6174.3211.194.1112.7147.9164.559.957.4ארצות

59.774.336.452.136.151.635.450.90.30.500.2כתיל
אפריקה 267.4253.99.511.97.69.96.38.21.92.000דרוס

74.7128.95.58.54.87.53.35.40.71.00.20הודו
35.334.71.91.41.51.10.60.40.40.300הונגריה

קונג 183.5248.868.5105.539.056.64.48.529548.90.40.5הונג
79.692.018.516.817.815.516.213.00.71.300טורקיה
212.3238550.449.614.916.00.90.535.533.612.813.3טיואן
998.21,047.7434.6396.711.712.00.50.7422.9384.7339.1342.9יפן

7.310.90.72.00.62.0051.20.1000.1מצרים
5.032.71.89.21.25.00.10.40.64.20.10סין

18.423.51.01.00.50.70.40.5050.300פולין
הדרומית 102.6137.923.240.18.39.40.10.214.930.70.111.8קוריאה

113.5108.04.55.23.13.11.81.41.42.10.10.1קנדה
14.812.414.211.914.011.813.911.70.20.100קניה

36.664.42.13.11.32.30.51.20.80.800רומניה
פדרציה' 16.755.66.913.40.20.70.10.26.712.74.44.8רוסיה,

77.499.517.324.616.021.313.71851.33.301.8תאילנד
מסווגות בלתי 1,571.51,602.11.51.00.70.5000.80.50.30ארצות

גולמי דלק 1,317.71,349.3מזה:

האר¥1ת 314.1350.468.870.527.029.921.021.841.840.642.112.1.תר
סחר. 7,שרי איחה v<"u !^עבר המועצות ברית ממדינות אחת כל חוץ סחר <11 בסטטיסטיקה מופיעה 992י, במאי החל
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IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRYOF PURCHASE

S million

ל"צוו niniuiion inputsProductהשקעה Investmentנכסי goods

הכל, a"rtmסך a'ntrri1nnan :nar
יהלומים הכלaTinmxלן* לנגואווניודסך טובין
Total,UnworkedThereof:Goods N.E.C.Country 01 purchase

excl. diamondsand workedTotalmachines and
diamondsequipment

R19921993R19921993H19921993R19921993R19921993

10,218.>10,848.93,078.23,541.63,180.13,576.82.239.62,522.216.117.8GRAND TOTAL

4,537.14,815.62,230.12,468.81,615.71,594.81,125.61,205.65./4.6European Communities

800.6891.30.20248.7299.1211.626351.81.2
 total
Italy

41.857.6006.45.56.85.500Ireland
327.9325.71.968.92,079.758.857.937.841.40.80.4Belgium and

1,302.21,316.72.66.1703.8573.8413.8411.10.51.5
Luxembourg

Germany, F.R.
66.266.00056.052.926.922.70.10Denmark
402.3450.71.20.8128.8156.5101.9116.80.50.3Netherlands
892.3974.4256.3378.1192.7238.1185.4207.30.90.8United Kingdom
54.965.4004.42.91.41.60.10.1Greece
115.7132.80039.436.822.729.200Spain
39.141.902.68.58.08.58.000Portugal
494.0493.10.91.5168.2163.3108.898.50.40.3France
896.5952.4541.9678.7250.7342.0187.1236.40.40.2European Free Trade

Association  total
Thereof:

63.81.40015.225515.125500Austria
43.31.6004.32.94.32.900Norway
82.92.6004.310.14.310.10.10Finland
109.132.90.20.182.6132.424.128.70.10Sweden
597.6125541.7678.6144.3171.1139.3169.20.20.2Switzerland

4,573.4,848.8302.6380.31,283.51,606.2906.21,055.510.612.8Other main countires
50.45.50.30.21.52.71.52.70.10.2Australia
4.2.300000000Uruguay

25.17.3000.40.40.40.400.1Argentine
2,037.2,140.784.3111.2784.91.007.3657.0765.76.08.4U.S.A.

20.20.51.30.21.01.41.01.40.10.1Brazil
251.237.3005.84.25.84.20.40.5South Africa

9.28.759.091.40.40.30.40.300India
33.32.5000.40.80.40.800Hungary
83.107.515.613.615.822.215.722.10.10HongKong
58.57.2002.318.02.212.700Turkey
110.3132.30051.656.651.556500Taiwan
196.2237.51.73.5365.6409.9121.3135.00.10.1Japan
6.38.7000.30.20.1000Egypt
2.720.900.20.52.40000China, People's Republic
16.89.7000.61280.60.800Poland
64.576.10014.921.713.816.000South Korea
96.385.61.10.211.316.710.914.10.30.3Canada
0.60.50000000CKenya

31.357.61.01.92.21.82.11.40CRomania
2.512.73.223.64.05.81.92.20.10.1Russian Federation1
22.922.435.648.81.63.71.62.90CThailand

1.448,71,495.399.585518.417.318.016.33.43.CUnclassified countries
1.317.71.349.3Thereof: crude oil

211.5232.13.613.830.233.620.724./0.2 0Other countires
1 As of May 1992, foreign trade statistics present each of the States that had before been part 01 the USSRwith which there are trade relations.
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חדשים בשקלים לדולר ממוצע ותשלום מסים היבוא, ערך
כלכלי ייעוד לפי היבואן, ע"י

היבוא mpotrsValueערך of(0וח (מיליוני מסים

הכלrriuמיליונדולריםמיליוני מכססך
היבוא של כלכל' m$illionNIS"עוד millionTotalCustoms duty

י! 19921993R19921993R19921993R19921993

כולל 18,813.720,517.646,441.558,294.95,667.16,200.71,405.91,240.2סן

מ0ו0'0, ./?/jj//v ללא 13,892.015,096.834,276.042,891.85,561.86,081.21,312.91,176.4מ1ה:
ודלק הלומים

הכל סן  תצרוכת 2,320.52,532.55,716.07,202.12,707.73,033.2384.4375.7מוצרי
noom 1,070.61,249.52,634.03,553.1636.2718.7173.3187.6לצריכה

וטבק nwpuin.iiin504.753551,240.91,522.6450.4541.685 584.0
והנעלה 148.7238.7367.0681.056.441.028540.9הלבשה

בית למשק וציוד 131.8155.2324.0440.734.033.816.918.1ריהוט
76.191.3187.9259.35.53.65.53.6תרופות

ותחביבים בידור 81.087.3199.6247.621.923.617.018.1מוצרי
128.3141.5314.6401.968.075.119.922.9שונות
1,249.91,283.03,082.03,649.02,071.52,314.5211.1188.1בניק"מא

בסיסי 95.8116.4237.6331.023.632.49.410.0ריהוט
בית למשק 206.3231.5509.7658.2215.3258.023.928.1ציור

רפואי 13.914.834.342.11.91.71.91.7ציור
תחבורה 689.2664.51,697.11כלי ,890.41 ,496.81,663.61555131.0

ותתבירים בירור 201.8206.2497.2586.3316.0341.716.113.5מוצרי
יקרות ואבנים שעונים 42.949.6106.1141.017.917.14.33.8תכשיטים,

הכל 0ך  לייצור 13,297.014,390.532,841.940,890.11,343.91,268.6735.3600.1תשומות
ודלק יהלומים ללא 8,505.49,107.320,991.325,870.11מזה: ,245.01,155.8648.7543.0

וא 000197.6217.6487.5615.611.710.610.08.0
לחקלאות אחרים גלם 56.856.4139.8160.03.33.83.33.8חומרי

132.9144.6327.9411.16.64.06.64.0חיטים
סויה 122.9125.9304.0356.46.14.36.14.3פולי

אחרים גולמיים מזו] 356.6345.2878.6981.246.140534.327.3מוצרי
וחוטים 638.8667.61,572.11,894.6118.062.963.861.3בדים

ומעובדים גולמיים 3,078.23,541.67,613.210,082.8יהלומים

ומוצריהם פלדה 673.3712.51.668.02,023.884.987.949.139.9ברזל,
ומוצריו 202.7211.6500.7602.125.214.421.814.1עץ

סיכה וחומרי 1,713.41,741.64,237.44,937.298.9112.886.657.1דלק
ומדחסים משאבות 105.1119.7259.3339.220.219.08.16.8מנועים.

ואביזריהם רכיבים חילוף, 1,824.82,164.54,512.06,151.8418.2456.5153.81498חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים 445.3506.01,099.51.441.558.654.741.134.1כלים

אחרים גלם 3,748.63,835.79,241.910,892.8446.1397.2250.7189.6חומרי

הכל סר  השקעה 3,180.13,576.87,843.410,150.61,612.91,896.5283.6262.0נכסי
ומטוסים אוניות ללא 3,050.03,439.27,528.59,767.41,606.51,889.8277.2255.3מזה:

ואביוריהם מכשירים 2,239.62,522.25,529.27,160.8434.4470.4164.4150.9מכונות,
יבשתיים תחבורה 810.4917.01,999.32,606.61,172.11,419.4112.8104.4כלי

ומטוסים 130.1137.6314.9383.26.46.76.46.7אוניות

פורטו שלא 16.117.840.152.52.62.42.62.4סחורות
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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 סמוצע חשלום
trrrvיבוא

mm "otnmקנייה Averageמס payment in NISEconomic use 01 imports
SurchargesPurchase taxper import dollar

R19921993R19921993R19921993

64.7 53.54,207.74,895.82.773.14GRAND TOTAL

Thereof: excl. ships, aircraft
64.7 5354,195.44,840.12.873.24diamonds and fuel

47.1 39.42,283.92,610.43.634.04CONSUMER GOODS  TOTAL
46.9 39.4423.5484.23.053.42Nondurable
41.9 36.3328.6415.73.353.85Food, beverages and tobacco
0.1 0.027.92.853.02Clothing and footwear

17.115.72.723.06Furniture and household equipment
2542.88Medicines

4.95.52.733.11Articles for recreation and hobbies
4.9 3.145.047.32.983.37Miscellaneous
0.21,860.42, 126.24.124.65Durable

14.222.42.733.12Basic furnishing
0.2191.4229.73.513.96Household equipment

2.602.96Medical equipment
1,341.31,532.64.635.35Transport vehicles
_299.9328.24.03450Articles for recreation and hobbies
13.613.32.893.19Jewellery, watches, precious stones

17.6 14.1594.5650.92.572.93PRODUCTIONINPUTS TOTAL
17.6 14.1582.2595.22.612.97Thereof: excl. diamonds and fuel
2.6 1.7_2532.88Fodder

2.522.90Other agricultural raw materials
2.522.87Wheat
2.522.86Soya beans

12.6 10.11.70.62.592.96Other raw food products
1.6 1.253.02.652.93Fabrics and yarn

2.472.85Diamonds, unworked and worked
_35.848.02.602.96Iron. steel and articles thereof
_3.40.32.592.91Wood and articles thereof

12.355.72.532.90Fuel and lubricants
_12.112.22.662.99Engines, pumps, compressors
_264.4306.72.703.05Spare parts and accessories
_17.520.62.60296Tools and implements for direct use

0.8 1.1194.3206.82582.94Other raw materials

_ __1,329.31,634.52.973.37INVESTMENT GOODS TOTAL
_1,329.31,634.53.003.39Thereof: excl. ships and aircraft
_270.031952.663.03Machines, equipment and implements
1,059.31,315.03.914.39Land vehicles
2.472.83Ships and aircraft

2.653.07GOODS N.E.C.
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כספים

כוללים 9.2 בלוח "אחר" אהרים. פיקדונות
קצוב, לזמן הבנקאיים במוסדות הציבור פיקדונות
סחירות פיקדון תעודות ארוך, ל0ווח צמודים פיקדונות

אחרים. וזכאים ופיקדונות
של פיקדונות הם ח/ץ במסבע הציבור פיקדונות
דרישה לפי חוץ במסבע חוץ ותושבי הארץ תושבי
בישראל. הבנקאיים במוסדות המופקרים קצוב, ולזמן

(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור
במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסד
כולל נזילים, נכסים ברבר ישראל בנק הוראות
וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים, בנקים
חלות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים מוסרות
בנקים למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן עליהם

כספיים). ומוסדות להשקעות
במוסדות ערש פיקדונות הם עו"ש חשבונות
אף לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
למשכנתאות בנקים של ערש פיקדונות כלולים לא

להשקעות. ובנקים
ממוצע הוא עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבונות של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמ0י
הממוצע הוא ערש חשבונות של חודשי ממוצע עו"ש.
החורש בסוף עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של

שאחריו. החורש ובסוף השוסף
החיובים כל סיכום הם עו"ש לחשבונות רויובים
המחזור שיעור ערש. לחשבונות השנה במשך שנעשו

הנוסחה: פי על מחושב השנתי

עו"ש לחשבונות חיובים

ערש 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
ולמעס 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 למעס הלוואות, למתן מאושרים מפיקדונות

החופשיים. מאמצעיו הבנק פות
 הבנקאיים המוסדות של ס00יס0יקה מקור:

ישראל. בנק

ערך ניירות
מכפלת הוא כלשהו ביום ערך נייר של שוק ערך

יום. באותו בבורסה בשערו הנקוב הערך

כללי
מובאים זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
9.9 עד ו9.4 9.2 ,9.1 בלוחות שוספים. במחירים
 ו9.10 9.3 ובלוחות שנה, לסוף יתרות 

חודשיים. סכומים של סיכומים
המחירים במרד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש
אחוז צוין שנה לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן,
לעומת דצמבר של לצרכן המחירים במרד השינוי
ובלוחות לוח, בכל המצוינת הקודמת בתקופה דצמבר
של השנתיים הממוצעים בין השינוי אחוז  האחרים

המחירים. מדד
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודים יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן, וכרי) שונה מחירים למדד צמודים יש למם"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

(עו"ש). דרישה לפי הציבור נות
דרישה לפי הציבור פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
ופקודות המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ירי על

ישראלי. במסבע לתשלום
צמודים לא פיקדונות קצוב: לזמן פיקדונות

ויותר. לשבוע
הנובעים תושב, פיקדונות פיצויים: פיקדונות
בהתאם שהופקדו מגרמניה, אישיים מפיצויים בעיקרם

מס"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 למעס 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 בו198 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 ו2ו.9 9.1 ו בלוחות

השנה. לסוף הכולל
נפרדת, קבוצה שהיו חוץ, במטבע נסחרות מניות
הכלכלי הענף לפי ,1984 בינואר החל מסווגות,
מימון. מוסרות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשתייכו
מניות רק נותרו במנ1"ח הנסחרות המניות בקבוצת

חוץ. במסבע הנקובות
לניירות בבורסה מחושבים המרדים ב1982, החל

אביב. בתל ערך
אביב. בתל בע"מ, ערך לניירות הבורסה מקור.

חליפין שערי
רשמי חליפין שער נהוג היה 7ל9ו שנת ער
הדולר ובין לירה) (אז: הישראלי המסבע בין קבוע
בשער. פיחותים נערכו פעם מרי כאשר ארה''ב, של
מדיניות הונהגה 1977 לאוקסובר עד 1975 מאמצע
אך תכופים היו הפיחותים כאשר הזוחל" "הפיחות

פעם. כל נמוך בשיעור
המסבע, שער על הפיקוח הוסר ב28.10.1977
נייד החליפין שער כאשר חופשי, מסחר בו נערך ומאז
מועדי 1974 עד מוצגים 9.13 בלוח יום. מדי ומשתנה
שערי מוצגים 1977 ספסמבר עד מ1975 הפיחותים.
1977 מדצמבר שנה. רבע כל לסוף הרשמיים החליפין
שנה, רבע כל לסוף היציגים החליפין שערי מוצגים
ושער קנייה שער בין ממוצע הוא היציג השער כאשר

מכירה.

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
שונופים, במחירים הם העסקות ונפח השוק ערך
משינוי ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי חלק

המסחר. בהיקף

ערך ניירות מדדי

שיעור של מרד הלשכה עורכת 1977 בינואר החל
החוב ואיגרות המניות לכל המתייחס כולל תשואה
את מורד זה מרד בבורסה. הרשומות הנסחרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים
נמדדו השערים, שינוי1 למדידת בנוסף כלומר: החוב,
הצמדה (כולל וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם
ותקבולים הנובה ממניות תקבולים הריבית), על

מזכויות.
ענפי (כמו לקבוצות הכולל התשואה שיעור מדד
של משוקלל כמדד מתקבל חוב) אגרות סוגי מניות,
נייר כל של המשקל כאשר הבודדים, לניירות מדדים

שלו. השוק ערך הוא

נבחרים פרסומים

סכניים פרסומים

(1963) ערך ניירות מרדי 13
(1968) חוב איגרות של התשואה 27
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FINANCIAL ASSETS HELD BY THE
PUBLIC

NIS million, at current prices;
end of year balances

שבידי הכספיים הנכסים
הציבור

שוטפים; במחירים ש"ח, מיליוני
שנה בסוף יתרות

1980198519891990'1991219921993

במחירים הבינוי 20,970.095.217.618.09.411.3Percentאחוז change in

consumerלצרכןנ prices3

Absoluteמססרינ numbers
הכל 22565,115162,815192,842244,646329,988446,315TOTALסן

תשלום 79895,3046,3457,4559,94212,832Moneyאמצעי supply
קצוב לזמן 33,42511,53814,75919,23522,76533,549Timeפיקדונות deposits
yin במטבע 226,4348,64710,18612,46317,53719,581Depositsפיקדונות in foreign currency

הציבור נירי רווב 232,7188,93110,65717,28422,56725,437Bondsאגרות held by the public

367,58215,42320,06029,45173,717137,990Sharesמניות

בנקים מניות :234,6002,8743,1371,1103,05915,939Thereofמזה: bank shares
פיצויים 204,1947,1538,57210,05212,26912,986Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון 4013,80530,82530,71533,82034,19945,195Savingתוכניות schemes and linked
ארוך לזמן longtermצמודים deposits

נמל 7425,96874,99491,548114,886136,992158,745Socialקופות insurance funds
חיים andוביסוח life insurance

Percentsאחו7ים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסר

תשלום 3.11.53.33.33.03.02.9Moneyאמצעי supply

קצוב לזמ1 1.35.37.17.77.96.97.5Timeפיקדונות deposits
חוץ כמטבע 9.89.95.35.35.15.34.4Depositsפיקדונות in foreign currency

הציבור בידי חוב 10.24.25.55.57.16.85.7Bondsאגרות held by the public

16.011.69.510.412.022.330.9Sharesמניות

בנקים מניות :10.27.11.81.60.50.93.6Thereofמזה: bank shares
פיצויים 8.96.44.44.44.13.72.9Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון 17.821.218.915.913.810.410.1Savingתוכניות schemes and linked

ארוך לזמן longtermצמודים deposits
גמל 32.939.946.147.547.041.535.6Socialקופות insurance funds

חיים andוביסות life insurance

As from 1991 "Public does not include Social
Insurance Funds.
As Irom December 31, 1992, the interest is included in the
balance of deposits.
December as against December of previous year specified
in the table.
Source: Bank 01 Israel  Annual Report.

גמל. קופות כולל אינו 'הציבורי החלכ1991 1

הפיקדונות. ביתרת כלולה הריבית 1992 בדצמבר מ31 החל 2

בלוח. נקובה קודמת me/ של דצמבר לעומת דצמבר 3

ישראל. בנק דוח המקור:
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MONEY SUPPLY AND DEPOSITS
OF THE PUBLIC

NIS million, at current pirces; end of year

ופיקדונות תשלום אמצעי
הציבור

שנה סוף שוטפים; במחירים ש"וו, מיליוני

הציבור פיקדונות
ישראלי במטבע הציבור yinפיקדונות במטבע

Money supply חשלום Depositsאמצעי of the public irDeposits of the
שינוי .*,Israeli currencypublic in foreign
currencyבמחירים
לצרכן'

Vo changecnoiorחסכון בתוכניות
inהציבור Inפיקדונותבידי saving schemes

consumerהכל הכלאחו*עו"שCurrencyסך yinסך ov/st
prices1Totalheld byCurrentnnpDnהצמדה ■enon! :Other2TotalThereofריבית

the publicdepositsDepositsInterest and linkageheld by
differentialsforeigners

19807251225625 74
198520,970.09894815082,8598,0104,6688,611 19,189
198619.72,1819741,2074,7507.5757,5419,306 19,766
198716.13,2961,3741,9227,9037,21011,77810,433 21,840
198816.43,6551.6432,01212,9987,36212.33313.090 27,632
198920.75,3032,2243,07916,9438.05515,35115,588 31,388
199017.66,9502,8174,13319,5348,90119,79818,737 36,673
199118.07,9083.2284,68022,33411,76722,56222,198 42,836

R19929.410,4324,1136,31936,87632,97929,349 54,751
199311.313,3694,8528,51742,84845,62132,336 59,619

1 December as against December ol previous year specified in Ihe table.
2 See explanation in introduction.

בלוח. נקובה קורמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר
במבוא. הסבר ראה

ANNUAL TURNOVER OF
CURRENT ACCOUNTS OF THE
PUBLIC IN BANKING
INSTITUTIONS
At current prices

של mny 7/rrw
של עו"ש חשבונות

בנקאיים במוסדות הציבור

שוטפים במחירים

לצרכן' oonoj ■n'u ע/יש0/ /7/j/je/nעוש לחשבונות o'jm2שנתי מחזור שיעור
Vo change in comsumer prices'Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover2

n10 ■imV'UNIS million

19803342105.8

198522,400.0310129.113416.5

198648.1865249.010287.9

198719.91,394316,860227.3

198816.31.802300,862167.0

198920.22,368354,454149.7

199017.23,122557,099178.4

199119.03,927787,3012005

199212.04,712866,031183.8

1 Annual average as against average of previous year specified in the
table.

2 See explanation in introduction.

בלוח. נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת ממוצעשנתי
במבוא. הסבר ראה
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CREDIT TO THE PUBLIC BY
BANKING INSTITUTIONS

End of year

באמצעות לציבור אשראי
בנקאיים מוסדות

שנה סוף

'n"0 'h
שוטפים במחירים ישראלי, Inבמטבע Israeli currency, at current prices

yin במטבע
In foreign
currency

1pift
Vo change in
consumer
prices1

הכל* סך
Total2

אשראי
חופשי

Nondirected
credit

פיקדונות |1J1D

למתן מאושרים
הלוואות

From earmarked
deposits

מוכוון אשראי
Directed credit

שח n"tuמיליוני מיליוני

NIS millionאחוזיםPercentsNIS million
198040100.023.367.39.442
198520,970.010,938100.031.668.49,157
198619.717,407100.041.958.19,563
198716.126,157100.053.646.410,278
198816.435,329100.060.739.39,815
198920.744,135100.065.134.911,026
199017.655,101100.069.031.012,110
199118.069,933100.070.429.613,452

R19929.479,262100.081.918.115,993
199311.3106,462100.088.911.117,143

1 December as against December of previous year specified in the table.
2 Incl. credit to motrgage and investment banks as of 1980.

כלוח. 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 במחירים שינוי >X>

"k change in consumer prices1

למשכנתאות בנקים

Mortgage banks

בתעשייה להשקעות בנקים
Industiral investment

banks

כספיים מוסדות
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

199311.339,867

1 See note 1 above. לעיל. 1 הערה ראה
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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
כלכלי1 "עוד לפי

שנה סוף שוטפים; במווירים

1980198519891990199119921993

במחירים 'xyvi nnx20,97095.217.618.09.411.3Percent change in

consumerיצוכף prices2

שח מיליוני  הכ> 8320,05555,16667,21071,39387,464114,789TOTALסן  NIS million

D'jinN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

צינ1ו"ם □tutu9.810.88.19.08.98.37.7Public services

:Thereofמזר.:

מקומיות 6.95.75.15.65.75.55.2Toלרשויות local authorities

היהודית 0.20.20.10.30.10.10.2Toלסוכנות the Jewish Agency
הלא1מיות andולקרנות National Funds

ומים 4.42.61.51.61.31.31.5Electricityחשמל and water

כספיים 11.616.815.213.311.711.412.0Financialמוסדות institutions

8.511.112.312.410.79.17.1Agricultureחקלאות

27.922.818.219.121.420.718.8Industryתעשייה

2.43.15.96.59.510.110.7Buildingמ"ח

14.18.210.911.311.812.312.2Commerceמסחר

5.86.24.13.54.54.24.2Transportתובלה

אחרים 2.04.32.73.11.51.71.7Otherשירותים services

םרט"ם 4.75.716.315.617.919.822.9Privateאנשים persons
Yin .jav<7.37.12.72.80.81.11.3Foreign residents

ידוע ובלתי אחר 11y"1.51.32.11.8Other destination and

not known

Up 10 1990 includes credit from deposits of the government and
the public for granling of loans (including loans for payments
of taxes) and credit in foreign currency. As from 1991 does not
include credit from deposits for granting loans.
December as against December of previous year specified in
the table.

(לרבות הלוואות למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי <<id 1990 iv '
אשראי כולל אינו 1991 החל חוץ. כמטבע ואשראי מסים) לתשלום הלווא1ת

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 pirces; end of year

המשוערכת1 היתרה
החיסכון בתוכניות

שנה סוף שוטפים; במחירים שיירו, מיליוני

1984198519891990199119921993

במרוירים השינוי 185.295.217.618.09.411.3Percentאחה change in

consumerלצרכן' prices2
הכל 4,12311,09825,44828,97734,77837,65143,802TOTALסך

ואחרות מרריות 2,6046,07415,87879,44924J2027,26432,895CPIתכניות indexed schemes
הכל סך and other total

וכתכלית' :7791,8161,650Thereofמזר.: Multipurpose
Lamatmid■582703,164למתמיד

Ratsif.1941,2221,902רציף
"1608,434Tesuaתשואה

לנזטבע צמודות 7152,7303,0393,1623,4964,0245,253Exchangeתכניות rate indexed
הכל 0ך  schemesרווץ  total
לדולר צמוד :6091,9681,876Thereofמזה: Dollar linked

 לדולר 1067621,017Dollarצמוד linked 
חודשית monthlyהכנסה income

צמודותלדולר 8042,2946,5316,3666,5626,3635,654Optionalתכניות Dollar/CPI
למדד 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 ו
בלווז. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2

רשומות חוב איגרות
סוג לפי בבורסה,

האיגרת
שנה סוף שוטפים; במחירים שוק. ערן

ערך ניירות

1984198519891990199119921993

במחירים השינוי 20,970.095.217.618.09.411.3Percentאחוז change in
consumerלצרכן' prices1

שח מיליוני  הכל 356,28841,11748,70067,23984,65594,717TOTALסך  NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

המחירים למדד 93.178.393.293.792.789.887.6Linkedצמודות to the Consumer
Priceלצרכן Index

מלאה 41.429.991.693.792.789.887.6Linkedהצמדה 10070
חלקית' 51.748.41.6Partiallyהצמדה linked2
חוץ למטבע 0.414.74.54.56.09.09.2Linkedצמודות to foreign currency
חוץ במ0נע 6.57.00.90.60.50.31.4Tradedנסחרות in foreign currency

למ0בע או למדד 1.41.10.80.50.4Linkedצמודות to the Consumer
Priceחוץ Index or to foreign

currency
צמודות 0.41.8Unlinkedלא

1 December as against December of previous year specified in
the table.

2 Incl. Optionally Linked Bonds andDouble Option Linked Bonds.

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר י

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

1980198519891990199119921993

במחירים השינוי 20,970.095.217.618.09.411.3Percentאחוז change in
לצרכן1

r1\y מיליוני . הכל 3611,43616,10421,62732,52876,976142,606סך
consumer prices1

TOTAL  NIS milion
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
מסחריים 64.471.318.615.23.44.011.1Commercialבנקים banks and

לאחזקות bankוהברות holding
companiesבנקאיות

למשכנתאות 4.41.04.13.13.12.82.4Mortgageבנקים banks
מימון 1.41.42.01.8170.8Specializedמו0ר1ת financial

institutions2ענפיים1
בי0וח 2.21.14.93.83.62.83.0Insuranceחברות companies

להשקעה 9.34.513.815.418.217.316.4Investmentחברות companies
12.114.931.330.239.346.737.6Industryתעשייה

ושירותים 1.92.27.915.716.314.015.0Commerceמסדור and services
בינוי. ,4.03.416.312.813.510.713.0Landמקרקעין, construction,
והדרים developmentפיתוח and

citrus groves
וגו נפנ1 חיפושי 0.30.21.10.80.90.91.6Oilחברות and gas prospecting

1 December as against December 01 previous year.
2 As of April 1993 shares of specialized financial institutions are

combined with shares of mortgage banks.

TURNOVER, MARKET VALUE
AND ANNUAL RATE OF TURNOVER
AT THE STOCK EXCHANGE,
BY TYPE OF SECURITY
NIS million, at current prices

קודמת. שנר, של דצמבר לעומת דצמבר 1

הבנקים למניות ענפיים מימון מוסדות של המניות צורפו 1993 באפריל החל 2

יגזשכגתא™.

ערך עסקאות, נפח
המחזור ושיעור שוק

בבורסה, השנת*
הנייר סוג לפי

שוטפים במחירים ש"ח, מיליוני

Percent
change in

consumerprices1

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי'

Annual rate of turnover2
)percentages)

שוק ערך
ממוצע

Average market
value

עסקאות נפח
Turnover

unK

במחירים 'we/
לצרכן1

All securities3
1980

22,400.01985
190.71990
19.01991
12.01992
11.01993

Shares4
1980

22,400.01985
190.71990
19.01991
12.01992
11.01993

Linked bonds

43.3
14.2
22.9
27.9
31.1
39.4

73.7
10.6
42.6
50.0
51.0
57.0

38.1
12,394.8
64,660.6
90,505.6
129,926.9
193,031.1

17.3
8,302.9
19,057.3
31,960.9
54,724.0
106,341.7

16.5
1,765.1
14,832.3
25,210.8
40,370.2
76,038.7

12.8
881.7

8,124.3
15,963.5
27,897.1
60,619.1

צמודות וב

הניירות3 גל

22,400.0
190.7
19.0
12.0
11.0

מניות*

22,400.0
190.7
19.0
12.0
11.0

n איגרות

1980
1985
1990
1991
1992
1993

1980
1985
1990
1991
1992
1993

19803.720.817.71980
198522,400.0883.44,091.921.622,400.01985
1990190.76,708.045,603.314.7190.71990
199119.09.247.358,544.715.819.01991
199212.012,473.175,202.916.612.01992
199311.015,419.686,689.417.811.01993

ו Annual average as against average of previous year specified
in the table.

2 Rates were calculated on whole figures, piror 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 קורמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע
מעונלים). (בלתי שלמים מסמרים פי על חושב השיעור 2

באינרות נכללו לא אשר לאיצמודות חוב ואיגרות מלוות גם נכללו 1980 עד 3
צמודות'. חוב

במני1ת. להמרה הניתנים ערך ניירות נם (כללים 1981 נ החל 4
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INDICES OF RATES OF RETURN
FOR BONDS AT THE STOCK
EXCHANGE
End of year

תשואה שיעורי של d'tot
חוב לאיגרות כוללים
בבורסה הנסחרות

שנה סוף

:narThereof:

חוב איגרות

הכל סך 
Bonds

לצרכן המחירים לנזדד צמודות
Linked to the consumer price index

נסחרות
חוץ במטבע
Traded in

ב,51י100 צמודות
הוץ למטבע

Linked 100^0 to

ניתנות חוב איגרות
במניות להסרה

Bonds convertible
Totalהכל סר

Total
מלא
FullyPartly

ofreign currencyofreign currencyinto shares

Index of Rate of Return
Base: 31 XII 1988 = 100.0

כולל תשואה שיעור מדד
31.12.1988=100.0 בסיס;

198556.553.651.357.871.972.963.1

198665.064.562.968.871.668.372.1

198781.280.880.383.582.081.888.7

1988100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1989138.9139.2140.5120.4142.3131.7153.2

1990153.8154.7156.2147.9167.8135.8180.3

1991180.8181.8183.5165.8187.7158.9246.3

1992212.2211.1213.2291.5208.5378.0

1993231.3231.4233.7_308.7220.8544.7

Index of Rate of Return
deflated by the Consumer Price Index
Base: 31 XII 1979 = 100.0

בולל תשואה שיעור 11n
לצרכן המחירים במדד מנוכה
31.12.1979=100.0 בסיס:

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

1992116.7120.9125.9134.681.8464.4

1993114.3119.1124.0128.177.9601.5
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9.12
d'tot
תשואר
למניות

שיעורי שד
כוללים

בבורסה הנסחרות 1

INDICES OF RATES OF RETURN
FOR SHARES1 TRADED AT THE
STOCK EXCHANGE

שנה Endסוף of year

הכל סך
Total

הכל סך
בנקים ללא
מסחריים

Total excl.
commercial
banks

בנקע!
מסחריים
Com
mercial
banks

בנקים
למשכנתאות*
Mortgage
banks2

nnoio
|1n'O
ענפ"ם

Specialized
financial
institutes

חבחת
וסוכנויוגז
בי0וח

Insurance
com
panies

מסחר
ושירותים
Trade
and

services

,l'Djn;or
ופיתוח בינוי
חקלאות) (ללא

Land construction
and development
)excl. agriculture)

n"1avn
Industry

nnan

Investment
companies

1oiD'n

Oil
pros
pecting

גודד
בסיס

בולל תשואה live
31.12.1988=100.0

e of Rate of Return
: 31 XII 1988 = 100.0

lnde>
Base

198563.264.0 60.434.059.371552.454.369.051.347.4

198680.271.2 100.067571.0133.8106.6117.6100.090.2118.6

198798.086.7 123.598.792.3129.4137.7138.5119.0127.9101.0

1988100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1989175.8130.6 196.0236.3154.1250.1192.9271.8171.1193.8152.8

1990202.3142.1 228.5326.8159.2255.1198.7299.3208.2250.2130.3

1991315.0197.5 371.4352.3231.2360.2286.7438.6378.4438.2221.1

1992609.7413.3 716.5730.1329.3773.6492.2714.4781.5917.8280.5

'1992603.7411.0 709.5720.1327.8760.6492.3687.4777.3915.0257.9

'1993851.0_502.2943.9_1,253.7738.41,245.8989.41,379.1601.4

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

31.12.1979=100.0 01י0.

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

י 1993615.0427.4413.3337.9562.91,110.8865.3535.1128.3

1 As of 1993 includes shares, bonds and convertible options. להמרה, ואופציות אגח מניות. כולל .1993 משנת החל 1

2 As of April 1993 shares of specialized linancial institutions are com הבנקים למניות ענפיים מי10ן nnoio 0וזי nnon צורפו 1993 באפריל <nn 2
bined with shares of mortgage banks. .n\Hj\yyt)ir1

299 כספים



9.13
של 11'D'Vnn We/

ב"חס הישראלי השקל
ארה"ב של לדולר

EXCHANGE RATE1 OF THE
ISRAEL SHEQEL AGAINST THE
U.S. DOLLAR

במועד
הפיחות

At end of quarter year שנה רבע בסוף

Atdevalua
tion dateIIIIIIIV

הברית ארצות של לדולר ישן Old$שקל 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 I 19549 II 19620.18019770.9320.9441.0331539

1011 196218X1 19670.30019781.64217841.8351.902
19X1 196721 VIII 19710.35019792.1422.5252.8953.535
22 VIII 19719 XI 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 חדש הבריתשקל .U.Sארצות $NIS per
19840.1530.2360.4010.639
19850.8591.2621.4851.500
19861.4991.4991.4911.486
19871.6071.6091.6091539
19881.5601.6231.6431.685
19891.8202.0111.9831.963
19901.9942.0782.0572.048
19912.2612.3952.3932.283
19922.4042.4442.4392.764
19932.7682.8052.8642.986
19942.9693.033

1 See explanation in introduction.

REPRESENTATIVE RATES OF
EXCHANGE FOR SELECTED
CURRENCIES
NIS

נמבוא. הסבר דאה

יציגים מטבע שערי
נבחרות ארצות של

ש''ו!

ni'n.
מ0בע

שנתי ממוצע
Annual average

1993 רבעוני ממוצע
3uarterly average 1993>Unit

of currency
R19921993IIIIIIIV

הברית ארצות דולר 12.45902.83002.79302.74842.84582.93471 US. dollar
שטרלינג לירה 4.33284.25074.12514.21944.28084.37731ו Pound sterling

גרמני מרק 1.57801.71241.70841.69981.69691.74461ו German mark
צרפתי פונק 10.46550.50000.5037050390.4892050311 French franc
הולנדי גולדן 11.40151.53581.51911.51451.50941.60021 Dutch guilder
שוודי כתר 10.42380.36430.37230.37160.35550.35761 Swedish krona
נורבגי כתר 0.39650.39760.40160.40150.38660.40071ו Norwegian krone
קנדי דולר 2.03472.19382.21222.16372.18362.21571ו Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 0.86210.86310.87910.86080.84370.86851ו S. African rand
בלגי פרנק 100.76660.81630.82940.81420.80330.818310 Belgian francs

אי0לקיות לירטות 10002.00271.80271.81001.82791.79531.77761000 Italian lire
יפני "ן 1001.94332.54082.30942.48452.65772.7115100 Japanese yen

שוויצי פרנק 11.75431.91631.85561.88221.92702.00051 Swiss 0\^ז\
moon קרן וממ 13.46343.93693.78283.88293.99144.09061 S.D.R. I.M.F.

הבינלאומית
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מחירים

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מרי מעודכן מדר כל
בדרך >משקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת ב"ח0 המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למ0רות
ולהביאן שונות, בסיס לתקופות ב"חס המוצגות מרד,
קישור של הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על
ירי על היא בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מרד
המרד 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 המרד

.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 המרד, משקלי
הוצאות סקר פי על נקבעו ,1987 ממוצע בסיס על
הוערכו חישובהמשקלים, לצורך .31 986/87 המשפחה

.1987 במחירי הסקר נתוני
על המדד, סל עדכון הושלם 1993 שנת בסוף
החל .1992/93 המשפחה הוצאות סקר תוצאות פי
(ממוצע חדש בסיס על המדד מוצג 1994 בינואר

חדשה. משקלים מערכת פי ועל (100.0 = 1993

כללי
המחירים מדרי מסרת

השינוי אחוז את למדוד היא המחירים מדדי מסרת
קבוע "סלי 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
מדר כל של בסיס תקופת המהוה מסוימת, בתקופה
באיכות ושירותים מצרכים כולל מדר כל סל ומדד.
שהשינויים כך ערך, שוות או משתנות בלתי ובכמות

בלבד. מחירים שינו" משקפים במדד

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מרד 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 שיטת
פי על נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
מערכת פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה
מחירים שינו" ישקף שהמדד להב0יח, שנועדה כללים
במדדי ובאיכותם. המצרכים בכמות שינויים ולא בלבד
לצרכן המחירים במרד היינו תפוקות, של מחירים
התעשייה, תפוקת של הסיטוניים המחירים ובמדד
וההסלים המסים כל את כוללים הנמדדים המחירים
במרדי זאת לעומת מוסף. ערך מס לרבות המוצר, על
את כוללים הנמדדים המחירים תשומות, של מחירים

מוסף. ערך למס פרט וההטלים, המסים כל

המדד חישוב
מצרך כל בעבור מחושב בנקודות השינוי מדר
שנה) או שנה רבע או (חורש 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 מרד במדד. נמדדים
התלתחודש"ם, או החודשיים המדדים של אריתמטי
הגדרות (ר' חקלאית תפוקה של מחירים למדד פרט

מחירים). של לסטטיסטיקה בירחון והסברים

.60 מסי 0מ"ם. פרסומים סידרת לצרכן. המחירים נמדד ראה המדד עקרונות של ■no'u פירו0 1

.1965 ל. 00 מחירים. של ל000י00יקר, ירחון .1964 משק ענפי לפי לצרכן המתירים מדד סיווג עקרונות ראה: 2

ל83. מסי מיוחד פרסום אי, חלק 1986/87 המשפחה הוצאות סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצא1 סירוס נדנר 3
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בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים8

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המרד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינו" לניכוי
הבנייה. בענף מחירים שינו" של כללי וכמורד בבנייה
מתפרסמת ,1992 מפברואר המעודכן במרד החל
של הכולל לסל המתייחסת המדדים למערכת נוסף
מיוחדים תתמדדים של מערכת למגורים הבנייה
אינססלציה בנייה, בטון, עפר, הבאים: הבנייה לפרקי
 1992 מנובמבר חשמלית, ואינססלציה סניטרית
טיח, מעליות, אלומיניום, נגרות, הבאים: הפרקים
והחל פיתוח, ועבודות תקשורת אבן, וחיפוי, ריצוף
איטום, צבע, מסגרות, הפרקים: 1993 מאוק0ובר

ובידוד.

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות את כוללת המדד מסגרת
ומוצרים שירותים חומרים, עבור משנה וקבלני

מגורים. בתי לבניית המיוערים
שלוש ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריות: אוכלוסיות
בניינים הכוללות למגורים, הבנייה עבודות .1

בשיטה שנבנו שלמים פרוייקטים או בודדים
יותר) או משםרום אחוז 75) עיקרם ואשר רגילה
פרוייקטים או בניינים נכללים לא למגורים. מיועד
אזבסטונים עץ, מבני טרומית, בשי0ה שנבנו
אינו 1992 מפברואר המעודכן המרד 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

למדידת. 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)

שונוף, באופן מחיריהם למדידת סבירה

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
התצרוכת סעיפי של המחירים ברמת השינו"ם את
של לצרכן המחירים במדד השינויים פי על אומדים
מצרכים של המחירים ושירותים. מצרכים כ1,300
כ1,700 של במדגם חודש כל נרשמים אלה ושירותים
נרשמים המחירים רוב "שובים. ב42 ועסקים חנויות
מספר ומחירי המכירה, במקום המבקר פוקד ידי על
נרשמים תחבורה, שירותי כגון ושירותים, מצרכים

למדווחים. הדואר באמצעות הנשלחים בשאלונים

מיוחדות מדידה בעיות
שיטת שונתה ,1988 בינואר החל 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
שהיתה הקודמת, בשיטה ואילו המדד, סעיפי כבשאר
משקל ופרי ירק לכל היה ,1987 דצמבר ער נהוגה
הצריכה להרכב בהתאם לחודש, מחורש משתנה
סך זאת, עם הבסיס. בתקופת חודש לכל האופייני
כל במשך קבוע נשאר כולו הסעיף של המשקלים כל

השנה. חורשי
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 אומרים לתקופה

חדשים. דיירים ידי על שאוכלסו
של השינויים במדידת נכללו ,1987 דצמבר עד
של ומחירן הדיירים בבעלות דירות מחירי הסעיף
מרידה אין ,1988 בינואר החל מפתח. ברמי דירות
נכללה לא גם ולכן מפתח ברמי דירות של נפרדת
לרמי זכאות עם רירה שכר מרירת המרד במסגרת

תקופה". מאותה מפתח

לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הקשר מקדם
הקורם6 למרד

2.753
1.347
1.237
4.112
8.349
72.25
1.775

הבסיס תקופת

** 1951
1 1959

1964 ממוצע
1969 ממוצע
1976 ממוצע
1980 ממוצע
1985 ממוצע
1987 ממוצע

התקופה

ו 1959IX
IIX 1964
IIX 1969
IIX 1976
IIX 1980
IIX 1985
IIX 1987

ואילך

1951
1959
1965
1970
1977
1981
1986
1988

ירחון ראה הדירות. מחירי במדידת שהוכנסו 'לשינויים אשר להלן). רשימה (ראה 60 מסי סכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת no'w פירוט 4
.1988.1 מסי ;1983,4 מסי ;1973,4 מסי 970ו; וו. מסי מחירים לסטטיסטיקהשל

.1965 כינואר .1962 בינואר העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 60 מסי סכני נפרס1ם ראה נ959ו החל המדד עקרונות 6

00:1970.1 '00:1965,1 00:1963,1 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון ראה .1988 ובינואר 1986 בינואר 981ו. בינואר .1977 בינואר .1970 בינואר
.1988.1 מסי ;1986.1 מסי ,1981,1 מסי ;1977 ,1

לעיל. המרדים, וקישור המרדים עדכון  ככיל' הסברים ראה 6

הקשר במקדמי להכפילם יש 985ו, שלפני למדדים ואילך 986ו מדדי את לקשר כרי במאה; להכפילם יש 985ו, שלפני למדדים 1985 מדדי את לקשר כדי 7

.100 כפול המתאימים
להלן). רשימה (ראה 17 מ0י 0כני פרסום ראה 8
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אינסטלציה, לעובדי גם למעשה השכר מדידת
ציור. ולמפעיל1 לחשמלאים

ברק"מא בציוד השימוש הוצאות ברק"מא. ציוד
אומדן ידי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות
הבסיס. בתקופת זה ציור של ה9חת הוצאות
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. רודש ציוד במחירי השינויים פי על

תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים בבנייה

הבסיסהתקופה" הקשרתקופת מקרם
הקודם12 למדד

19501 ו 964IIVIIV 1950
1964IIX 1968111 19646.680
1969VI 197511968 1.259ממוצע
1975X 1983VVI 19753.434
19831 1992 IXX 1983176.512
ואילך1992 1וו 199249.091

בסלילה13 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המרד
מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
ושכבה מצע (עפר. לרבדים תתמרדים שלושה של
כבישים לסוגי תתמדרים שני של ומערכת נושאת)
התת של משוקלל ממוצע ועירוניים). (לאעירונ"ם
מדד קבלת מאפשר בנפח מערכת מכל מרדים

הסלילה. כל בעבור
לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים, במדדים
נושאת); ושכבה מצע תשתית, (עפר, השונים הרבדים
 תשתית ללא  תתמרדים לשלושה דלעיל השינוי
לפי הסלילה הוצאות של החדש הסיווג מן מתחייב

רבדים.
ומתפרסמת מחושבת כבעבר, שלא כן, כמו
רבדים לשלושה מדדימשנה של נוספת מערכת
מבצעי לכלל המתייחסת נושאת), ושכבה מצע (עפר,

למע"ץ. פרט הסלילה,
בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
של ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
הכללי, המרד הבסיס. בתקופת המתאים הסלילה סוג
אחת מכל התתמדדים של משוקלל ממוצע שהינו
התשומות סל במחירי השינוי את משקף מהמערכות,

כולו. הסלילה ענף של

הוצאות לבנקים, ועמלות ריבית כגון:
וכוי. 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 גירור השטח,

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 פרוייקטים כ80 של התשומות

.91989 יוני סוף ער 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, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
המשנה וקבלני הראשיים הקבלנים שמשלמים אלה
עודכן המעודכן, המדד במסגרת לסוגיהם. למשווקים
שלא אחדים מוצרים סוגי בו וכלולים המוצרים מדגם
חומרים מוגמרים, נגרות מוצרי כגון: קודם, נכלל!
מרכזי, גז כגון בבניין, טכניות במערכות הקשורים

וכוי. וקולטים, שמש דורי 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 תמיד היו
במרידת ,1970 מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים

למעשה10. משלמים שהקבלנים השכר
עם ,1992 בפברואר המדד של האחרון בעדכון החל
הורחבה פרקים, לפי לתתמרדים המדד התרחבות

מימצא' על ;1992 ,2 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה בירחון למגורים בננ"ה התשומה מחירי מדד עדכון ראה עריכתו. ושיטות הסקר מימצא1 סירוס נדבר 9

.1983.11 מסי שם, ראה ,1982 משנת הקודם ה70,ר

.1983 .3 מסי שם. ראה העבודה שכר מרדת בשינ1ת שהוכנסו השינויים סירוס 10

הבנייה. הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאן בלבד, הבניין בשלד התשומות הרכב של ה1ד0י ניתוח  1964 לע1אר 1950 יולי בין הם. המקורות ו ו

<y} ה0דד*0, וקישור ח0ד7ים ערכו/  כ'כלל1* הסברים ראה 12

להלן). ושימה (ראה 688 מסי מיוחד נפירסוס ניתנו העיקריים. מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המרד עקרונות של ועדכני מסורס הסבו 13
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תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים16 ליעדים התעשייה

המדד שימושי
סדרות של ניכוי הוא המרד של העיקרי שימושו
במחירים המחושבות התעשייתית, התפוקה ערך
קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן שו0פים,

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעש"ה"
ענפי של האחיד ב"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעש"ה",

970ו". 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. מיוערת שתפוקתו "יהלומים"
"דפוס ענף של ושירותים מוצרים גם במדד נכללו לא

לאור". והוצאה

המח משקלי של המקורות
נמדדים שמרויריו 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 שילושו 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 וקסנים 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 שינוי1 ולניכוי סלילה עבודות על

בסלילה. ההשקעות בערך

המדד אוכלוסיית
סולל1 של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
משנה וקבלני קבלנים הם אם בין בארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובין בסלילה העוסקים
לא הוצאה סעיפי אלה אי ציבור. ומוסדות משרדים
דרך נמצאה שלא מכיוון המרד, במסגרת נכללים
לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות
בסלילת קשורות שאינן עפר עבודות על מבסון, חנייה
ועל לבניינים) עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים
על בתנועה הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות

רמזורים). התקנת (כגון הכביש

המדד משקלי של המקורות
יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר מימצא1 על מבוסס ,1981
40 של התשומות הרכב בו ונחקר 1980/81 ב שנערך
41978ו. ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרוייקטים

ומדגם והשירותים החומרים מדגם
העסקים

השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ80 של המחירים שינוי' ידי על מיוצגים
בערך, אספקה, מקומות ב100 הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
על נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
הסלילה קבלני שמשלמים נשכר החלים השינויים פי
את החליפה זו מדידה שיםת למעשה. לעובדיהם
נהוגה הייתה אשר השכר, תעריפי מדירת 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

11966
1972 ממוצע

* 1981

התקופה

X 19721 1966
V 19811 973ד
ואילך IV 1981

שם. ראה 14

לעיל. המרחם, וקישור המדדים עדכון  בכלל1 הסברים ראה 15

הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים בעקבות למידים שהוכנסו השינויים להלן). ושימר. (ראה 22 מסי סכני נסירסום ניתן המרד עקרונות של שיטתי סירו0 16

.1969 1 מסי מחיייט, של לס00י00וקה ירחון מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים מדדהמרוירים עדכון
.19721 מסי שם. מקומיים', ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מרד עדכון
.1978,1 מסי שם. מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון
.1989.1 מסי שם. מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המתירים מרד 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
המרד אין מסחריות. בעסקאות  בחלקם לפחות 

לגביהם שאין ביניים, מוצרי אותם של תפוקה כולל
כלל. מסחריות עסקאות

תפוקות מחיר1 רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במרד
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 ער

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 מרד (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 מרד
מדד הוא התשומה מחירי מרד 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 לבסא 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 ירי על נאמר בחקלאות
הייצור ערך בסידרות שנתקבלו כפי מוצרים, אותם של
בלשכה לחקלאות המחלקה ידי על הנערכות החקלאי,
הנאספים המוצרים במחירי לס00יסנ1יקה, המרכזית

החקלאית. התפוקה מחירי מדר 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
הקורם" למדד

'"1.138
'96.105

1929.101

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 מתירים מדדי
החקלאות20 בענף ותשומה

ושימושם המדדים מ0רת
על המחירים שינו" השפעת את מודדים המרדים
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, סיררות של (דפלסור)
של להפיכתן כלומר, החקלאות, בענף תפוקות, של
לסיירות שוטפים במחירים המבו0אות 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

וכירב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס
גינות נסיעת וסרינאר"ם, שירותים כולל אינו הענף
הכשרת לחקלאות, מים אספקת בהם, וסיפול נוי

חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע
החקלאי" ה"משק מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
במסגרת כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
"שירותים בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו
בתי לריסוס, מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות",
תשל"ו שנת עד המדד במסגרת נכלל לא כן וכוי. מיון

הימי. הדיג

לעיל. המדדים. וקישור המדדים עדכון  בכלל1 הסברים ראה 17

לאורי. והוצאה ודפוס יהלומים הענפים ללא 18

'יהלומים'. ענף ללא 19

(ראה לס0טי0נ1יקה המרכוית הלשכה של 58 מ0י סכניים פרסומים סדרת החקלאות. בענף ותחומה תפוקה של מהירים במדדי בפירונו הובאו המדד עקרונות 20

ירחון ראר,  תשכו כחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מידי עדכון הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים בעקבות למדדים שהוכנסו השינויים להלן). רשימה
;1977.4 מסי שם. ראה  בחקלאות תשומה מחירי מדד  תשלו בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי עדכון .1976.1 מסי מחילים של לסטטיסטיקה
.1988,4 ומסי 1988.1 מסי שם. ראה בי1986 בחקלאות ותפוקה תשומה של מחירים מרדי עדכון ;1978,1 מסי שם. ראה  כחקלאות תפוקה מחירי מדז על
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תפוקה של מחירים מדדי םדרות
החקלאות בענף ותשומה

הקשר מקדם
הקודם21 למדד

הבסיס תקופת התקופה

חקלאית תפוקה מחירי מרד ו.
תשל"ו ממוצע תשלזתשמ"ז

2,896 1986 ממוצע ואילך 1987
בחקלאות תשומה מחירי מדד .2

תשל"ו ממוצע תשל"זתשמ"ז
2,909 1986 ממוצע ואילך 1987

תשומה מחירי מדד
באוטובוסים22

המדד שימושי
תעריפים קביעת על בדיונים כבסיס משמש המרד
וכאינדיקטור האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן

בענף. המחירים להתפתחויות שו0ף

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוסובוסים חברות
אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ולאעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת הם
אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלת
הוגדרו זה, לצורך באוטובוסים. ותיור םיול שיר/ת.' הם
של המחלקות כל את ככוללות האוטובוסים חברות
מסחריות. עסקאות עצמן לבין בינן שאין החברות
כלולים האוטובוסים חברות של המוסכים למשל, כך,
אוכלוסיית המדד. לצורך האוטובוסים חברות במסגרת
בינם בעלות קשרי שיש מפעלים, גם כוללת המדד
המרד אוכלוסיית למשל, כך האוטוב1סים. חברות לבין
האוטובוסים. 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 0ל
האוטובוסים שירותי הפעלת לצורך ששימשו רותים
סל אין למדידה. ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת
מוגדרת רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל המת
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 המרד בסל נכלל

קואופרטיבים. חברי של

בכלל המוצר ערך של היחסיות החשיבויות ממוצעי
תשמ"ר, 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
עיבור תשמ"א, והכפר החקלאות מפקד מימצא1
נתונים החקלאי, המשק רווחיות לחקר המכון נתוני
ממ שהוזמנו נתונים שונים, וממשווקים מייצתים
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 בתשמ"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 מרד
הנתון בחודש לצרכן המחירים מדר

מחירי זאת, לעומת נמדדים, התשומה במדדמחירי
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
במרד הן נמדדים והשירותים המוצרים מחירי
בנקודות התשומה מחירי במדד והן התפוקה מחירי
אוכלוסיית הגדרת לפי הענף ואל הענף מן המסירה

לעיל. שהובאה המדד

<1tr המדדים וקישור המדדים עדכון  בכללי הסברים ראה ג ו

והשינויים המדד עדכון על .1971 .1 on 0רוירי0, של ל000י00יקר ירחון ,1969 באוטובוסים, תשומה מחירי מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי oitd 22

.1978,11 מסי שם. ראה בעקבותיו שהוכנסו
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פי על נאמרים רונרים) או (שכירים עבורה שירותי של
צריכה המרירה בלבר. שכירים של עבודה בשכר השינוי
השינויים רק משתקפים אמנם, במדד, כי להבטיח
עבורה שירותי של קבוע סל לקניית הדרושה בהוצאה
ולא הבסיס) בתקופת העובדים מצבת את (המייצג

בעיסוקם. או העובדים בהרכב שינויים
של מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיכות
מרכיבי 2 (הכוללת האוסובוסים 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
האוסובוסים חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת
שו0ף. ובאופן הבסיס; בתקופת כולו המרד סל על
נכסים במחירי השינויים פי על מחיריהם שינו" נאמרים

חדשים. וציוד
אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
האוסובוסים חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי
שוסף באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המרד סל על

הנכס. שכירות רמי את

תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הבסיסהתקופה25 הקשרתקופת מקדם
הקודם26 למדד

1111 1970
UXX 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 האוסובוסים חברות של
האוסובוסים חברות של ההוצאות הרכב לגבי נתונים
נתקבלו השונים והשירותים המוצרים החומרים, על
נחקר זה, בסקר האוסובוסים. חברות הוצאות ב''סקר
אוטובוסים חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה

.231976/77 בשנת
עלפי המדד עדכון הושלם 1994 שנת בראשית
ברבעון החל בענף. חרש הוצאות סקר תוצאות
חדש כסיס על המדד מוצג 1994 שנת של הראשון
משקלים מערכת פי ועל (1993 (אוקטוברדצמבר

חרשה.

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
האר 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: העוברים
של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו שירותים, ועוברי
השכירה, העבודה שירותי על האוטובוסים חברות
שירותי על כהוצאות המדד. סל על הוצאותיהן מכלל
מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך הוגדר! עבורה
חברות ותשלומי לעוברים 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 המרידה
במחירים שהשינויים כך בלבד, לשכירים מתייחסת

נבחרים פרסומים

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22
(1966) מקומיים ליעדים

(1969) המשפחה תקציב סיווג 31
בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדרי 58

(1991) החקלאות
(1992) לצרכן המחירים מדד 60

מיוחדים פרסומים
ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

1980/81
 1992/93 המשפחה הוצאות סקר 964

ראשונים ממצאים א: חלק

סכנ"ם פרסומים
0964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

.1978,11 שם.מ0י ראה 23

שם. דאה העבודה, שכד מדידת שי0ת 0ירו0 24

האוסובוסים. וובדות הוצאות 0קדי המק1ר: 25

לעיל. המדדים. וקישור המדדים עדכון  בכלל' הסברים דאה 26

הקואופרטיבים. חברי של עב1רה שכד 77א 27

307 מחירים



CHANGE IN LEVEL OF PRICE
INDICES
Percents

מדדי ברמת השינוי
המחירים

אחוזים

Pirce index of <e/ Qn'nDTOT

nrmiiTi
באוטובוסים

חברי שכר (כולל
קואופרטיבים)
Input

in buses
)incl.coopera
tive members'

wages)

החקלאות' ענף
The agriculture

branch2

noiwn
Input Output

DH'nD
סיטונ"ם

תפוקת של
התעשייה1

Wholesale
prices

of industrial
output1

תשומה
בסלילה
Input

in road
construction
building

rmiun
בבנייה
למגוחם
Input in

residential

DTnr>n
ל^רכן

prices

change onA. Annual averages (calendar years),
previous year

6.811.3
9.2__18.9
11.621.8
19.1__25.6
51.5__48.2
40.8__47.9
30.927.1
38.631.030.439.1
53.138.648.156.8
79.166.463.175.9
135.8123.4135.1144.3
121.9135.0134.7127.9
124.799.1116.5118.8
142.2153.2125.7133.9
396.1290.7317.8408.0
265.7424.9372.0257.5
44.370.070555.1
18.0211.7213.9225
17.415.118.115.4
21.017.021.918.2
11.36.610.322.4
15.89.913.815.8

R10.05.3R9.811.2
8.110.99.310.9

שנה בל לוח). (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה לעומת

7.6 109 6.1 1970
12.6 10.5 12.0 1971
14.1 16.0 12.9 1972
20.1 28.5 20.0 1973
49.7 47.2 39.7 1974
49.1 30.6 39.3 1975
26.0 26.4 31.3 1976
36.3 30.9 34.6 1977
75.1 57.3 50.6 1978
91.9 87.4 78.3 1979
144.5 127.6 131.0 1980
146.5 131.7 116.8 1981
126.6 117.0 120.3 1982
144.0 134.7 145.7 1983
350.5 388.4 373.8 1984
254.7 246.0 304.6 1985
46.3 46.7 481 1986
23.8 25.6 199 1987
16.3 20.0 . 16.3 1988
16.8 18.6 20.2 1989
12.3 16.4 17.2 1990
17.5 16.5 19.0 1991
11.6 10.9 12.0 1992
8.6 8.3 11.0 1993

קודמת3 שנה דצמבר לעומת דצמבר .3B. December as against December of the previous year3
197010.112.110.111.317.7
197113.413.316.010.3225
197212.417.112.59.616.1
197326.439.836.7295325
197456.252.868.272.860.1
197523.518.624.619.037.8
197638.029.924.939.228.1
197742.539.761.450.043.649.3
197848.158.365.547.046.650.8
1979111.4116.5123.8113.9116.692.6
1980132.9134.0151.7138.1149.8155.7
1981101.5109.4122.0103.596.3110.1
1982131.5130.4133.2136.9141.2128.8
1983190.7178.5187.9199.7206.0160.4
1984444.9476.0417.7446.9423.5480.6
1985185.2135.9150.5152.8167.3153.2
198619.724.018.214.35.936.4
198716.123.724.320.720.818.9
198816.416.813.315.717.912.5
198920.718.916.019.318.219.7
199017.617.017.812.512.331.0
199118.014.913.214.211.47.0
19929.48.79.19.1R10.510.6
199311.27.98.77.06.611.3

י 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 10.5 percent and the input price index  by 12.5 percent.

3 For pirce indices of input in buses  OctoberDecember ot
each year.

לאור. והוצאה דפוס ענף ללא 1

עלה לתשמז מתשמו חקלאיות. שנים לפי בלוח) 1986) rmm עד 2

מחירי ומדד אחחים ב0.5ו החקלאות כענף התשומה 0חירי מדד
אחהים. ב12.5 החקלאות כענף התפוקה

שנה. כל אוק0וברד*מבר  כאו0ובוסים תשומה מחירי במדד 3
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CONSUMER PRICES
CONSUMER PRICE INDEX לצרכן המחירים מדד

לצרכן מחירים

ממוצע
tninMonthשנתי

Annual
averageIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

:Baseהבסיס: I 1959 = 100.0Chaining coefficient: 2.753 niupn intor
1959100.6100.0100.4 100.9 100.8104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6
1960102.9101.2101.2 102.4 101.4103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1
1961109.8107.5106.7 106.8 106.6114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6
1962120.2115.0120.3 118.2 115.6119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3
1963128.1126.3124.9 126.3 126.3129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6
1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

Chaining coefficient: 1.347 :iiupn o1j7n
110.1 110.0 109.4 108.3 106.9
118.7 117.9 1185 117.5 115.8
118.9 118.1 117.6 116.7 116.8
121.2 120.7 121.0 120.2 119.7
125.9 125.4 1245 123.0 122.2

Chaining coefficient: 1.237 הקשר: a1;m
112.1
127.1
142.8
1805
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
233.6
334.9
448.0

109.1
121.0
135.2
165.4
227.9
315.0
4335

104.9
117.2
133.3
162.7
223.5
308.6
423.8

Chaining coefficient: 4.112 :■vopn ot,7o
166.6 163.4 146.1 141.0 135.8
246.8 238.6 224.6 212.4 206.2
521.7 482.6 439.8 407.9 377.7

1,215.3 1,146.7 1,048.4 944.5 880.5

Chaining coefficient: 8.349 הקשר: D1j7n
293.3 278.9 263.6 241.8 223.6
679.0 643.3 604.1 557.3 518.0

1,973.8 1,768.5 1,535.5 1,268.3 1,163.7

108.1
117.1
117.9
120.8
124.6

104.4
116.6
132.7
161.7
222.4
308.5
418.7

130.7
201.4
348.5
813.4

Base: average 1964 = 100.0 = 1964 ממוצע הבסיס:
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

104.2 103.7
112.7 111.5
117.5 118.6
119.9 120.0
121.5 121.8

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
1585
218.7
308.2
397.6

103.7
116.4
132.3
156.3
213.0
303.9

102.9
115.5
130.8
150.5
207.4
298.8

389.3 368.2

101.9
114.0
128.2
146.9
202.0
291.7
355.4

101.5
114.1
128.9
145.5
186.9
287.4
352.9

Base: average 1976 = 100.0 = 1976 ממוצע הבסיס:
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:
215.2 202.9 197.5 191.1 172.7 164.8 156.2
480.2 439.7 414.7 390.4 352.8 335.8 317.7

1,085.9 1,022.0 986.5 934.9 825.4 781.3 736.6
10,754.810,367.4 8,672.6 6,975.0 5,746.9 4,934.1 4,391.7 3,874.3 3,389.7 2,810.7 2,539.8 2,268.3

107.7
116.3
118.2
120.7
123.7

106.1
118.8
134.1
160.9
224.8
313.1
411.2

134.6
202.7
361.4
834.9

216.8
477.7

1,173.5
5,560.4

Multiplication coefficient: 100 הכפלה: nipn
306.7 302.8 301.4 288.0 279.5 269.0 211.0 183.6 171.9 144.0 1285 113.2 I 225.0 M985

Chaining coefficient: 2.25 הקשר: מקדם
163.1 160.7 156.2 152.6 149.7
189.4 187.0 184.1 181.3 179.6

Chaining coefficient: 1.775 הקשר: mpn
124.2 123.6 121.6 118.8 116.8
149.9 148.3 146.4 143.8 141.6
176.3 175.6 173.4 170.5 167.0
208.1 207.4 207.1 206.2 203.0
227.6 225.2 223.8 222.7 219.8
253.2 251.3 249.4 245.9 243.5

Chaining coefficient: 2.421 :vujin D1i7n

Base: average 1985 = 100.0 = 1985 ממוצע הבסיס:
148.1 148.1 145.7 143.4 138.8 136.7 134.5
177.4 177.0 175.3 174.2 170.4 168.2 166.6

Base: average 1987 = 100.0 = 1987 ממוצע הבסיס:
115.9 115.8
139.9 139.1
164.4 161.8
198.9 193.1
218.1 216.6

1155
137.4
160.6
189.4
216.3

114.1
136.2
158.1
185.9
217.1

111.1
132.8
154.2
181.9

109.3 108.4
132.2 130.0
152.3 151.5
179.7 178.6

213.3 210.2 208.1
241.2 240.9 240.3 239.6 236.3 233.3 230.5

Base: average 1993 = 100.0 = 1993 ממוצע הבסיס:
113.1 111.9 110.4 109.1 107.0 105.9 105.3

148.1
177.5

116.3
139.8
163.8
194.9
218.2
242.1
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY MAIN GROUP AND GROUP

לפי לצרכן, המחירים Tin
וקבוצה ראשית קבוצה

Annual averages Base: 1987=100.0 :coj/i שנתיים ממוצעים

וקבוצה ראשית //jya7Weight
1987

19891990199119921993Main group and group

הכללי 1,000.0139.8163.8194.9218.2242.1GENERALהמדד INDEX

וסירות ירקות בלי 935.8140.91665198.7222.0247.4Theהמדד index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי \1m
וסירות)

165.1149.8166.3190.0212.5226.2Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי דגנים .nri?
בצק

R25.2158.3181.2201.1225.2243.2Bread, cereals and dough
products

ודגים עופות ,52.91345145.0160.0180.8184.2Meatבשר, poultry and fish

ומרגרינה 4.9172.4189.9208.1228.9241.0Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 26.5170.6190.0230.6247.3269.6Milkחלב and dairy products

4.3158.0176.6252.6309.2331.4Eggsביצים

וממתקים ריבה ,7.5164.7188.0208.2232.6253.3Sugarסונר. marmalade <S sweets
10.8134.7156.31835218.7228.2Beveragesמשקאות

שונים מזון 10.4132.4147.81675183.0197.8Miscellaneousמצרכי food products
לבית מחוץ 22.6155.9171.3192.1213.8234.4Mealsארוחות away from home

64.2123.9125.0140.3164.0164.9Vegetables.רקותופיחת and fruit

7/T164.6154.8207.8273.3303.8362.3Housing

רירה 16.7183.2220.4300.6356.4414.8Rentשכר

דירות 138.1151.0205.6269.4296.4355.0Pricesמחירי of dwellings

אחר1ת ר'1ר 9.8160.2216.2281.5318.2376.4Otherה1צאות housing expenses

הדירה 93.3149.5177.1207.7229.2242.7Householdאחזקת maintenance

ומים דלק ,28.0153.3188.3226.8247.3263.0Electricityחשמל, fuel and water
הבית ושיפור "25.8145.3165.418952045215.1אחזקה Maintenance and repairs

והחצר

שוגים בית נושק 9.0146.51675195.4211.7225.4Miscellaneousצורכי household

utensils

כללית 15.8138.6174.3214.02565276.9Municipalארנונה taxes

בבית 14.71635185.1204.0219.4226.3Domesticעורה help
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY MAIN GROUP AND GROUP
(cont.(

לפי לצרכן, המחירים מדד
וקבוצה ראשית קבוצה

(המשך)
Annual averages Base: 1987=100.0 הבסיס: שנתיים ממוצעים

משקל
וקבוצה ראשית Weight19891990199119921993Mainקבוצה group and group

1987

לבית וציוד 71.8124.7138.7159.6/73.5185.4Furnitureריהוט and household
equipment

24.0119.3133.7151.0164.0175.4Furnitureריהו0
חשמלי 27.7133.0148.8175.1191.9206.4Electricalציוד equipment

ולמ0בה לבית 7.6124.6135.7154.6167.4181.0Homeציוד and kitchen equip
ment

לדירה וקישוס מי0ה 12.5116.9127.9144.6155.0160.6Beddingכלי and home
decorations

והנעלה 72.0115.5119.1128.8140.7149.6Clothingהלבשה andfootwear
57.2114.7117.2125.4136.1145.0Clothingהלבשה
14.8118.5126.4141.8158.5167.2Footwearהנעלה

55.0150.8178.1211.5253.0285.7Healthבריאות
רפואיים 315156.6192.2234.8294.4335.7Medicalשירותים services

חולים קופת 24.1155.4194.1241.3309.53565Sickשירותי Fund services
פר0י רפואי 7.4160.3185.92135245.3268.2Privateשירות medical services

שיניים '15.1148.9165.9186.6205.6228.4Dentistsריפוי fees
רפואי וציוד 8.4132.4147.2169.0182.9201.3Medicamentsתרופות and medical

equipment

תרבות ,120.1140.5159.2184.4207.6234.6Educationחינוך, culture and
entertainmentובירור
|0'n38.1154.6184.1218.0249.7285.5Education

ובידור 82.0134.0147.7168.8188.0210.9Cultureתרבות and entertainment

ותקשורת 152.5129.2155.5184.8207.2228.4Transportתחבורה and communication
137.5130.1157.0184.0208.8231.4Transportתחבורה

תקשורת 15.0121.1141.8192.0192.1201.3Postalשירותי services

41.4133.6155.0180.7198.2220.0Miscellaneousשונות
ו0בק 7.4111.6150.8205.8236.7288.7Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 24.9146.8168.3188.9205.7221.9Personalשירותים services
ושעונים 7.0115.5121.91385146.4160.9Jewelleryתכשי0ים and watches

וכדי ילקוטים ,2.1114.9122.7134.9147.3152.2Handbagsתיקים, etc.
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CONSUMER PRICE INDEX,
BY ECONOMIC BRANCH

לצרכן, המחירים מדד
כלכלי ענף לפי

Annual averages Base: 1987=100.0 הבסיס: שנתיים ממוצעים

משקל
וקבוצה ראשית Weightקבוצה

1987
19891990199119921993Main group and group

הכללי 1,000.0139.8163.8194.9218.2242.1GENERALהמדד INDEX

תוצרת n¥> 'Y70n rvon933.5140.9166.5198.5221.5246.9General index excluding
agriculturalחקלאית produce

חקלאית 66.5124.1125.6145.0172.7175.1Agirculturalתוצרת produce
וכוי וסירות 58.5120.4119.7134.8159.2159.7Vegetablesירקות and fruit etc.

רו"ם בעלי ותוצרת 8.0151.7168.5219.5270.5288.0Fishדיג and livestock

products

n"1uvn nxio430.0131.4146.0165.8181.7193.6Industiral products
וטנק משקאות ,149.9146.8164.6188.6210.0223.7Foodמזון beverages and tobacco

ומוצריו 49.7133.6143.8162.0187.8190.2Meatבשר and its products
ומוצריו 265170.6190.0230.6247.3269.6Milkחלב and its products

ו0בק אחר 73.7147.0169.5190.5215.0233.1Otherמזון food and tobacco
טקסטיל ומוצרי 665114.1הלבשה 117.1126.2136.2144.4Clothing and textile

products
1רהי0ים ומוצריו YV26.1123.3139.21565169.3181.6Wood and its products

and furniture
גומי עור, ומוצרי 20.4120.0128.0143.1158.4167.1Footwearהנעלה 8l leather, rubber

andופלססיק plastics products
הובלה כלי מכונות, 86.3119.0130.4149.7162.2173.6Metalמתכת, products. machines,

רושמל vehiclesומוצרי and electrical
goods

כימיים מוצרים 41.8142.0174.4201.9217.5229.0Manufactureתעשיית of chemical
נפט andומוצרי petroleum products

לנמא שונות, 39.1118.8141.5161.0175.9189.9Miscellaneousתעשיות industries,
n.e.c.

ודיור בנייח 168.1154.0204.3266.9296.4351.4Buildingשירותי andhousingservices

וסים <nsn24.0142.4176.3216.5240.6259.2Electircity and water

mnnn63.4131.3155.2189.5208.7232.9Transportותקשורת and communication

248.0150.9178.6209.3241.1270.8Servicesשירותים
וביטוח 54.9147.8188.3222.3260.2293.8Taxesמסים and insurance
חינוך 125.2186.9186.9224.0257.4294.7Educationalובירותי services

בריאות 46.6154.1183.7219.2265.6300.9Healthשירותי services
בידור 16.614651685193.5222.8253.6Entertainmentשירותי services

הארחה 43.3150.9166.2191.3213.6241.4Hotelsשירותי
עסקיים 4.8153.8200.0255.2294.6336.1Businessשירותים services
אחרים 45.9148.8168.2189.8207.8221.3Otherשירותים services
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PRICES OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING
PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING

למגורים בבנייה nmum n>nn
בבנייה תשומה מחירי מדד

למגורים

ממוצע
n1nMonth!\שנתי

Annual
average1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Base:VIIהבסינ 1950=100:
1951125.1 116.0_118.0127.0_1395

1952211.3160.4_214.0_232.0231.7235.9235.92365239.9
1953275.8239.9250.9 239.9258.4258.4280.1281.9294.2300.6300.6300.6303.7
1954353.6306.4352.4 343.9352.4356.5356.5353.5358.1363.1363.1365.6371.6
1955393.4377.4377.2 377.2377.7377.1379.1381.7383.7419.2421.6422.2427.2
1956451.7427.2444.9 427.4444.9450.1459.4460.4461.1461.14611461.1461.1
1957474.2468.9468.9 468.9468.9468.9468.7477.2477.4477.9481.7481.5481.1
1958479.4480.6479.5 479.5481.1478.5475.6482.9481.5480.1478.8478.4476.3
1959484.8475.4481.0 479.3484.1483.4482.9484.6487.9488.0489.3490.0491.4
1960510.9491.1502.0 491.1503.8503.1513.5521.0520.9521.4520.8521.3521.3
1961557.0521.5540.7 538.8550.4550.8554.3565.3568.1571.4572.2574.7575.3
1962627.2576.2618.0 599.7618.6617.9618.3627.9650.4650.3650.3649.6649.0
1963660.8655.3659.7 662.7660.1660.1660.6662.1662.1661.2661.26625661.9

se: /1964 = 100.0 BaChainingהבסיס: coefficient: 6.680 הקשר: מקדם
1964103.9100.0100.4 100.3100.7100.7102.8108.1108.2105.5105.9107.2107.5
1965111.5107.9109.1 108.4110.0110.3112.4114.6115.4115.1111.2111.6111.6
1966120.5113.3.119.1 117.6119.5119.6122.4125.0125.2123.0120.6120.6120.5
1967120.5120.5120.4 120.4120.3120.3120.3120.5120.5120.4120.5120.7121.6
1968125.9122.6123.0 122.9123.3124.2128.0131.6131.7128.2124.7125.2125.4

average 1968 = 100.0 = 1968 ממוצע Base:.259הבסיס: הקשר: Chainingמקדם coefficient: 1
1969102.399.899.9 99.8100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3
1970113.4104.3107.3 105.7111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8
1971125.3118.6120.0 119.7119.7120.7124.5128.7131.8131.0128.1130.1131.2
1972145.4135.4138.4 135.7139.0140.6144.7150.4156.1150.1149.3151.2153.6
1973186.9160.4165.5 162.4174.3177.4184.8197.4201.0201.8196.7207.0214.7
1974275.2225.6238.2 235.7248.2262.6272.0298.0300.8297.1289.7306.6328.1
1975331.9335.4343.4 339.8

Base: IV 1975 = 100.0 Chainingהבם0: coefficient: 3.434 הקשר: TO,1n
ו1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2109.9112.4 13.3
1976132.4114.6116.6 115.5126.3128.4133.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2
1977173.3149.2151.1 150.3158.4162.1169.1178.0183.5182.1185.7203.9205.7
1978272.6215.4227.7 222.3253.2258.9270.9282.3290.9298.6305.0320.4325.6
1979510.9346.8370.5 352.4413.9439.4484.9532.2572,8596.5635.7680.7705.0
19801,162.7790.8827.1 805.9942.21,002.61,085.81,229.31,304.21,305.31,452.01,557.31,650.0
19812,694.01,889.82,053.1 2,003.12,334.32,412.02,550.02,906.03,006.33,135.43,231.83,351.43,454.8
19825,845.63,916.24 263.9 4,154.74.715.15.025.15.364.36.279.46,635.36.758.47.342.37,731.37,961.2
1983113,720.08,911.39,572.4 9,334.417,651.215,031.414,767.513,660.212,094.711,178.710,640.4

:Baseהב0י0: X 1983 = 100.0Chaining coefficient: 176.512 הקשר: מקדם
1983100.0111.2125.6
1984379.6145.8183.7 170.7230.7259.3304.0363.7424.8490.0573.6685.77235
19851,313.4755.8939.8 839.61 ,058.61,125.31,257 if1,569.71,641.51,600.41,605.71.659.91,706.4
19861,926.11,725.31,788.4 1,772.41,819.91,851.61,931.11,958.41,978,62,030.12,039.12,102.32,115.9
19872,419.22,173.0? 279.1 2 222 42,300.02,319.82,392.62,512.92,546.42,531.32,535.42,601 .42,616.4
19882,902.92,683.6? 780.3 2 721 22,799.42,827.82,914 י:73,010.7 036.82,978.42,992.83,032.33,056.4
19893,441.63,141.73,239.7 3,220.73,279.93,321.73,421 .93,545.43 606 93,697.23,580 ?3,610.13,633.8
19904,004.73,677.23 755.5 3 713 73,829.03,867.13,996 P4,122.54,165.04,261.94,197.54,218.54,251.5
19914,665.34,296.44,408.5 4,295.94,463.04,507.84,717.84,877 n4,985.24,856.34,831.54,860.84,883.2
19924,909.1

:Baseהגסיס; I 1992 = 100.0Chaining coefficient: 49.091 :lujpn Diim
1992105.4100.0101.3 100.6102.0102.3105.1109.1110.7110.7107.3107.6108.1
1993114.1108.8110.9 110.4111.4111.6114.6117.1118.6117.9116.1115.7116.6
1994117.3119.4 118.6120.7120.9123.9128.6

1 As of November, the index is based on October 1983. The average for נעשה לי983ו הממוצע .1983 אוקטובר בסיס על מוצג המדד בנובמבר החל
1983 was compiled after linking the November and December indices מבוא. ראה הקודם; לבסיס ודצמבר נובמבר מרדי קישור t>ar<
to the previous base. See introduction.
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PRICE INDEX OF INPUT IN
RESIDENTIAL BUILDING, BY
GROUP AND SUBGROUP
Annual averages

בבנייה תשומה מחירי Tin
קבוצה לפי למגורים,

ותתקבוצה
שנתיים ממוצעים

X 1983=100.0 :Base:Baseהבסיס: הבסיס:
I 1992=100.0

כוש7ן>
/nsivnni ny/j7Weight198919901991Weight19921993Group and subgroup

X1983I 1992

הכללי nnn1,000.04,004.7 3,441.64,665.31,000.0105.4114.1GENERAL INDEX

>o>1o .nmno nom50.33,960.5 3,572.24,461.135.9104.6113.2Quarry, marbleandporcelain
fU'oin <nm\products
■mnn ■win39.43,734.9 3,358.24,264.325.7105.2115.8Quarry products

חרסינה וכזוצרי w10.94,775.8 4,345.55,172.410?103.1106.5Marble and porcelain
products

סיליקט איטונג. 203.73,870.0צ0נט. 3,342.14.607.8153.9103.7111.4Cement, ytong, silicate and
theirומוצריהם products

מתכת ומוצרי 86.82,890.6ברזל 2,850.63,022.138.4105.8110.5Iron andmetal products
לבנ"ר. <m64.12,558.0 2.569.82,594.833.1106.7111.6Building iron

ומוצרי סחים 22.73,829.9פרופילים. 3,643.74,229.0Profiles, tin and metal
productsמתכת

ו00מרי0י חו0ים ,3.0101.6102.3Netרשתות, wire and nails
מסגרות1 לעבודות 2.397.6104.8Materialsמוצרים for metal work1

גדורים וחומרים 51.34,079.3עץ 3,561.44,425.8133102.8111.2Wood and other mateirals
W20.13,778.3 3,173.14,031.03.7103.2115.1Wood

אתרים ומוצרים 0'1r>1n31.24,273.3 3,811.64,680.19.6102.7109.6Other products and material
53.04,129.7אינסטלציה 3,662.24,686.057.2102.6104.5Plumbingmaterials

אינססלציה ■loin47.24,037.1 3,587.44 558 539.8102.9105.2Sanitary and central heating
מרכ<ית והסקה 0andני0רית plumbing materials

א'נ700יציה 5.84,883.6חומרי 4,271.25,723.7174102.0102.9Materials for electrical
installationחשמלית

'onOllO DTYID130.3102.4108.0Finishedproducts '
עכוזה 427.83,870.8שכר 3,238.74,599.1441.3107.4117.8Wages
35753,892.7מועלים 3,268.04,611.9306.2108.5119.0Workers

י צי1ד 21.5104.7117.3Equipmentמפעילי operators1
ניהול סיקורו, 70.33,759.0צוות 3,089.84,534.2113.6105.2114.5Supervision, management

andושירותים services
35.93,684.9חובלח 3,354 34,040.4341105.7113.6Transpotration

שנורה 22.73,977.4הובלה 3,761.24,238.94.4103.3109.3Hired transpotration
עצמית 13.23,182.0הובלה 2,654.43,698.930.5106.0114.2Own transpotration
עבודה וכלי 32.43,501.6ציוד 3,237.04,070.619.8103.8114.5Equipment and tools
ציוד Tifxi8.12,751.9 2,513.93,312.811.7103.1112.6Hiirng of equipment
עצמי 21.23,391.9איור 3,159.43,981.36.4105.1119.2Own equipment
עגודר. 3.16,210.6כלי 5,657.36,663.91.7103.7109.2Tools

58.87,422.7שונות 5,885.48,845.375.0105.2109.4Miscellaneous
וני0וח 2859.439.2מסים 7,534.711,223.312.9106.6133.8Taxes and insurance

1הוצאות כ^!*זים 30.35,526.1החזקת 4,334.06.608.762.1104.9116.4Office maintenance
andארורות other expenses

1 Cf. .Updating the Indexof input in Residential Buildings
in Pirce Statistics Monthly. No. 2. 1992 (Hebrew only).

לסטטיסטיקה כירחון למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד עדכון ראה
.1991,2 'oo.cyyno של
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PRICES OF DWELLINGS
PRICE CHANGES OF
DWELLINGS ON A YEAR
EARLIER

דירות, במחיר* ■n>um
קודמתה לעומת שנה כל

דירות מחיר1

קודמת rniu ■nxmti
a/ochange

on previous year

שינוי "/4

קודמת שנה לעומת
¥0 change

on previous year

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
1974385199034.5

197527.9199130.1

197611.3199210.1

19779.8199321 5

PRICES OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION
PRICE INDEX OF INPUT IN
ROAD CONSTRUCTION,
BY TYPE AND LAYER
OF ROAD

בסלילה nniwn n'riD
תשומה מחירי מדד

ורובד סוג לפי בסלילה,
הכביש

V1981 =100.0Base: הב0<0:

שקל נו
Weight
V1981

198819891990199119921993

הכללי nnn100.02,115.02,469.82,773.53,258.33,637.73,950.6THE GENERAL INDEX

לאיעירונ1 א0פל0 כביש
עירוני א00ל0 כביש

הגביש no

2,089.7 23.3
2,122.4 76.7

2,445.7
2,476.8

2,699.6
2.795.1

3,163.8
3,286.1

of road
3,545.4
3,665.0

Type
3,853.3
3.979.4

Nonurban asphalt road
Urban asphalt road

עפר עבודות
מצע

נושאת שכבה

הכביש רובד
2,027.8 33.4
2,217.9 34.4
2,092.8 32.2

2,384.2
2,590.8
2,426.5

2,712.3
2,909.9
2,687.2

3,222.8
3,449.5
3,087.1

of road
3,544.6
3,925.2
3,421.8

Layer
3,858.0
4,280.6
3,689.4

Construction works
Subbase
Bearing course
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PRICES OF INDUSTRIAL OUTPUT
WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET

סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

מקומיים ליעדים
vsmo
■rue)ironMonth

Annual
average1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Base: average 1977 = 100.0 = 1977 varinn :o'arn
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 2525 241.3 228.0 209.4 198.1 192.9
943.3 873.1 812.2 736.8 687.2 637.3 598.8 5665 527.1 480.4 445.9 427.7

1,931.8 1,821.01,724.1 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 6,7695 6,326.3 5,925.7 5,553.9 5,178.2 4,913.3
76.038.775,177.561,394.3 49,724.041,548.034,674.729,982.326,338.823,092.920,181.918,066515.933.9

Multiplication coefficient: 100 הכפלה: מקדם
1,922.5 1,8865 1,847.5 1,789.8 1,744.81, 728.1 1,356.3 1.162.8 1,147.9 1.004.2 907.6 786.1
2,213.3 2,194.8 2,174.0 2,150.7 2,126.2 2,120.2 2,094.8 2,070.4 2,027.2 1,993.2 1,972.2 1,9435
2,676.4 2,641.3 2,598.9 2,555.2 2,523.9 2,489.7 2,451.8 2,409.7 2,399.6 2,373.7 2,325.1 2,265.2
3,099.1 3,064.1 3,026.2 2,990.4 2,963.9 2,933.1 2,900.9 2,865.8 2,814.7 2,782.2 2,754.9 2,726.2
Chaining coefficient: 29.101 הקשר; מקדם Base: average 1988 = 100.0 = 1988 ממוצע הבסיס;

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

1989121.0112.5115.3116.6117.8119.1120.71225123.8124.7125.81265127.3
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
1993186.8180.7182.5183.7185.6185.9186.5186.9187.7188.5190.0191.2192.2
1994193.6194.7196.5198.2

WHOLESALE PRICE INDEX
OF INDUSTRIAL OUTPUT
FOR THE DOMESTIC MARKET,
BY MAJOR BRANCH
Annual averages

סיטונ"ם מחירים מדד
התעשייה תפוקת של
לפי מקומיים, ליעדים

ראשי ענף
שנת"ם ממוצעים

:Baseהבסיס
100.01988 =

ראשי Majorענף branch
סו4וקל

Weight
1988

19891990199119921993

הכללי 1,000121.0135.0156.7172.6186.8THEהמדד GENERAL INDEX
והציבה 10125.0147.7173.1198.3216.6Miningכריית and quarrying

ו0כק משקאות ,1110249126.4143.1165.2185.3202.0Food, beverages and tobacco
037116.5125.3143.3151.1158.1Textilesק00יל
54113.0119.0134.4150.9158.0Clothingהלנשר.

ומוצריו 13111.0118.7133.3145.9152.7Leatherעור and its products
ומוצרי! 38114.8129.8148.8163.3177.7Woodעץ and its products
ומוצריו 37117.9136.8157.4165.7177.6Paperנ"ו and its products

לאור והוצאה 47121.2141.3171.6194.6213.7Printingדפוס and publishing
ופלססיק גומי 50117.7124.1144.0148.3154.5Rubberמוצו1 and plastic products

נסג1 ומוצרי כימיים 89123.4137.7163.1178.1196.9Chemicalמוצרים and oil products
אלמתכת"ם מינרלים 44119.4138.81635181.2191.9Nonmetallicמוצף mineral products

בסיסית 25124.0134.3154.1170.3181.3Basicמתנת metal
מתכת 100124.5137.6158.3171.1182.2Metalמוצרי products

35119.0132.9155.0172.1186.8Machineryמכונות
ואלקטרוני חשמלי 113116.7128.3148.41645180.6Electricalציוד and electronic

equipment
הובלה 39122.9139.7163.8182.0201.1Vehiclesכלי

20110.5120.5141.6154.3168.1Miscellaneousשונות
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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 תפוקה .!■no
החקלאות

תפוקה מחיר* מדדי
ענף של ותשומה

קבוצה לפי החקלאות,
וקבוצה ראשית

Base: 1986 = 100.0 הבסיס:

נזו!*ול
ראשית Weight198919901991R19921993Mainקבוצה group and

1986groupוקבוצה

התפוקה מחיר 1,000.0150.4160.3176.1185.4205.7PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

צנזח"ם 545.4155.1166.8187.2785.4217.7Crops(.דולים
שדה 116.2169.5165.4193.8181.62325Fieldגידולי crops

ארמה תפוחי ,113.1152.1163.1199.4213.4210.9Vegtablesירקות, potatoes, melons
and pumpkins

הדו 123.9164.5175.2171.9172.4200.0Citrusפוי fruit
הדוים ללא ,129.8137.2152.4173.9161.7206.1Fruitפירות excl. citrus
נוי וצמחי 52.8147.7183.2207.2201.3235.4Flowersפרחים and garden plants

שונים צמחיים 9.6175.8224.8231.5304.1404.4Variousגידולים plants

ותוצרת0 חיים 454.6744.7152.6162.7185.4191.4Livestockנע>י and its produce
niDiv234.7148.8155.2162.0183.5179.0Poultry

163.3138.9147.5158.6178.5197.4Cattleבקו
56.6144.6156.2177.6213.1225.4Otherאחו

תשומה מחיי1 1,000.0163.9180.8205.8226.0247.1PRICEמדד INDEX OF INPUT

שכר ללא 860.2157.5171.6194.1214.0234.7Theהמדד index excl. wages of
בחקלאות עובדים agirculturalשל workers

242.9164.0162.1164.9176.1200.1Feedingstuffsמספוא
20.4175.6189.0204.2216.3229.2Chicksאפווחים

ושתילים פקעות ,25.1163.21895215.1243.6262.2Seedsזועים, bulbs and seedlings
חבלים 29.3170.31935226.0254.2279.6Fertilizersדשנים
הדבור. 57.31385148.2171.5195.5225.4Pesticidesחומו1

56.7152.9181.7245.9283.9274.3Waterמים
וחשמל שמנים ,52.4130.5160.6178.3186.0197.6Fuelדלק, lubricants and electricity
ואריזות אריזה 51.2148.3159.4183.0195.2218.4Packingחומד1 materials

חקלאיים למבנים בנייה 20.7182.2200.2229.3227.3243.0Buildingחומוי material for agricultural
פלסטיים structuresוביסו"ם and plastic covers

חלפים ציוד וכב, ,162.7151.6170.8201.7230.6251.9Machineryמכונות, vehicles. equipment,
עבודה spareוכלי parts and tools
עבודה 150.5202.4237.2275.6300.1324.2Wagesשכו

שכווה 45.0162.91685191.1206.8216.0Hiredהובלה transport
ותרופות ו0רינר"ם 15.2155.6176.3206.9233.6260.9Veterinaryשיוותים services and medicines

12.9167.3203.2236.6263.4364.2Insuranceביטוח
ואגרות 8.4185.1218.1253.6290.2322.0Taxesמסים and fees
חכירה 3.2174.3202.2243.4275.4308.7Rentדמי

שירותי חשבונות, (הנהלת 46.1162.0191.3224.7243.7264.4Miscellaneousשונות (accountancy,
משרד) צורכי computerמחשב. services, stationery)
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PRICES OF INPUT IN BUSES
PRICE INDEXOF INPUT
IN BUSES
Annual averages Base: 

Mil 1978 = 100.0
100

באוטובוסים תשומה 'vnn
תשומה מחידי מדד

באוטובוסים
י הבסיס: שנתיים ממוצעים

Main group and group 1993 1992 1991

Weight Mil 1978 1,700

שנר כולל
חברים

Incl. mem
bers' wages

שגר ללא
חברים

Excl. mem
bers' wages

וקבוצה ראשית /ny/j7

קואופרטיבים חברי שבר .Exclללא wages of cooperative members
1,000.03,932.3R4.338.14,788.4GENERALהכלל'המח INDEX

ענודה 296.04,900.75,524.66,160.2Wagesשבי
140.63,922.14,419.84,849.4Driversנהגים

fru'D 73.35,480.66,146.26,950.7Administrationעובדי workers
andונר0י0נים ticketsellers
52.27,137.78,247.79,3345Mechanicsמכונאים

שירותים 29.94,175.24,441.54,844.7Serviceעובדי workers

קואופרטיבים חברי טכו .Inclכולל wages of cooperative members
הכללי nnn1,000.04,128.64,589.55,087.9GENERAL INDEX

ענודה 566.04,591.35,164.75,759.9Wagesשכר
353.23,753.54,181.74,622.7Driversנהנים

מינהל 111.75,527.66,277.97,073.8Administrationעובדי workers
andוברסשנים ticketsellers

69.67,350.98,512.49,621.4Mechanicsמכונאים
שירותים 31.54,567.84,842.55,319.3Serviceעובדי workers

ושמנים if3,238.03,267.63,496.6Fuel.226.7739דלק and lubircants
212.1130.83,091.13,105.93,328.4Fuel

cnnu14.69.05,373.15,618.55,939.8Lubricants

142.287.72,722.12,865.93,201.2Vehiclesינב

/שיפוצי חילוף 138.285.23,185.63,643.73,988.8Sparepartsחלקי and overhaul
ofbusesאו0ונו0ים

צמיגים (ללא y>/> yln86.053.13,099.33,654.74,126.1Spare parts (excl. tubes
andואבובים) tyres)

ואכ1בים 37.523.13,679.53,949.14,002.9Tubesצמיגים and tyres
אוטובוסים 14.79.02,427.62,795.03,142.6Overhaulשיפוצי of buses

Coi זכוכית (עץ, onom4.12.63,366.43,622.23,866.9Mateirals (wood, glass, etc.)

,2.51.61,930.22ציוד 164.82,376.5Equipment

ושכירות) ופחת דיור 26.216.13,658.94,112.84,514.6Housingservicesשירותי
(depreciation and rent)

משרדים 15.89.72,954.23,024.03,270.3Maintenanceאחזקת of offices
והדפסות משרד .3.22.03,343צורכי 13,590.84.116.4Stationeryand printing

ודואר 12.67.72,853.22,876.83,050.5Telephoneטלפון and mail

כוננים /7,7m*8.95.53,889.84,308.94,636.9Maintenanceofbuildings
cario'tui ci'Vn2.01.34,045.74A27.74,666.5Repairs and renovation

ומים <ven6.94.23,846.34,275.74,628.6Electricity and water

וניטוח רישיונות ,78.248.15,756.36,782.27,660.3Taxesמסים, licences and
insurance

14.79.12,331.72,673.22.942.1Taxesמ0'ם
3.82.33,952.24,662.85,246.5Licencesרשיונות
n/wj59.736.76,718.67,933.98.981.5Insurance

61.237.74,493.85,020.95,469.0Miscellaneousשונות
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ח"ם רמת

מוחזרות הוצאות נכללות לא כן כמו בעתיד. קניות
וכוי). בקבוקים, על פיקדון אש"5, (כגון.

הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
והעברות חסכונות חובה, לתשלומי פרס הבית, משק

ארורים. בית למשקי
סקרי על בהסברים להלן הגררה ראה עשירונים:

הכנסות.
להלן הגדרה ראה סטנדרטית: לנפש נסו הכנסה

הכנסות. סקרי על בהסברים

מקורות
של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
במשך אחד, כל שנחקר!, עירוניים בית משקי 5,200
(ראה 1993 ומאי 1992 יוני שבין בתקופה שבועיים

החקירה"). "שיטח. 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.
הארנונה רשימות שימשו המדגם לבחירת כמסגרת
השלמות נעשו כן כמו המקומיות. הרשויות של

חדשה. בנייה ממסגרת

החקירה שיטת
הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית מ^קי
יומי" לרישום ב''פנקס שבועיים במשך ביומו יום מדי
המרכזית הלשכה פוקדי של ובעזרתם כהדרנתם
ל4 אחת בית משק כל ביקרן אשר ל000י0טיקה,
על  הפוקד קיבל כך על נוסף בערך. ימים
הוצאותיה על פרסים  המשפחה תשובות פי
הנקנים מצרכים על האחרונים החדשים בשלושת
לקבלם אפשר תמיר לא לכן (ואשר רחוקות לעיתים
רכישת כגון: יומי), לרישום בפנקס סובה בצורה
אלה פרסים וכרי. לחינוך, הוצאות לבית, וציוד ריהוט
ביומן. הרישום גמר עם שמולא מיוחד בשאלי! כרשמו
הבית משק הכנסות על נתונים גם נתקבלו בסאלון
ותק הבית, משק (גודל תכונותיו ועל וחסכונותיו

וכד'). השכלה, כארץ,

הכנסות סקרי
בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שו0ף באופן הנערכים הכנסות,
לססטיסטיקח. המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי
ושכר). עבודה  12 בפרק מפורטת הגררה (ראה
חשובים שינו"ם מספר הוכנסו 1985 בסקר החל
בהגדרת הבדלים  הקודמים הסקרים לעומת
ובעיקר והדיפלוט, "הניפוח" בשיטות בעבודה, מעמר
הסקר"). "תקופת להלן, (ראה החקירה בתקופת שינוי
הסקרים מימצאי את להשוות ניתן לא מכך כתוצאה

לקודמיהם. 985ו מאז
תיאור וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
ושל הסקרים נערכו שלפיהן השיטות של מפורט

המשפחה הוצאות סקר
1992/93

העירוניים הבית משקי תקציב על הנתונים
שנערך 1992/93 המשפחה הוצאות בסקר נתקבלו
שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"1

.1993 ומאי 1992 יוני
את לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
שישמשו נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב
ביקוש, תחזיות על צריכה, דפוסי על למחקרים בטיס
והרכבה, ההכנסה רמת על והרכבה, התזונה רמת על

לצרכן. המחירים מדר של הסל ולעידכון
של הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
ירושלים. למזרח פרט בארץ, העירונית האוכלוסייה

מתייחסת בסקר העירוניים היישובים הגדרת
הבדלים בגלל וכן זו, מסיבה עריכתו. לתקופת
במספר הבדלים "תכנו הכית, משק ראש בהגדרת
הנתונים לעומת ובהתפלגותם העירוניים הבית משקי

לעיל. ב' שבפרק
שונות ובהגדרות בשיטה עוברו זה בסקר הנת1נים

להשוואה. אפשרות אין ולכן הקורם 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
לא חיסכון נתוני ולכן בלבד חלקית נחקר החיסכון
נחקר הנ"ל התקציב ממרכיבי אחד כל בלוחות. הוצגו
(ראה שונות חקירה בשיטות ולעיתים עצמו בפני
שהיו המחירים עליות בגלל החקירה). שיטת להלן
רמת בסיס על הנתונים כל הובאו הסקר בתקופת

הסקר. בתקופת הממוצעת המחירים
הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
בצירוף להלן), הכנסות" ב"סקר הגררה (ראה הכוללת
בדיור משימוש זקופות הכנסות כלומר, בעין; הכנסות
מן עצמאי ע"1 שנמשכו המוצרים ערך וכן וברכב
ממעבידו שטר ע"' שנתקבלו או סרטי 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 נין אחרים, בית
בשאל1ן, שדווחה כפי מוצר לקניית הוצאה
קניית1 עבור ששולמו התשלומים כסכום הוגדרה
לא קורמים. כבסקרים מחירו, עליו1 ולא (נטו)
מצרכים בעבור לשיעורין תשלומים כהוצאה נכללים
חשבון על מקדמות או החקירה, תקופת לפני שניקח
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הכנסה, התפלגות של אישיוויון מדר ג'יני: מקדס
וער  מלא שוויון לציון  אפס בין ערכים המקבל

מלא. אישיוויון לציון  ארור

מקורות
בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
משקי כל את מקיפה אליה מתייחסים 11.611.2
2,000 בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית
בלבד, שבערים לאיהור"ם שכירים 1של ויותר תושבים
בית כמשק מוגדר שכירים של בית משק כאשר
קואופר0יב. חבר או שכיר הוא המשפחה 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 5ו 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 החורשים 2ו במשך הכנסותיהם

הפוקד.
ההכנסה נתוני הובאו ,1985 בסקר החל כן, כמו
לפי אחידה, שנתית מחירים לרמת שנתי סקר כל של

הנסקרת. לשנה הממוצע לצרכן המחירים מדד
וכוללת, הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
ומעלה. 15 בני הבית משק בני כל את ב1985, החל
דהיינו: צרכנים' כ''משפחת מוגדר בית משק
ויש אחת בחרה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב להם
ביותר. המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק ראש
כג1ן: בליווחים המופיעות המשפחה מתכונות חלק
נקבעות השכלה ורמת גיל עלייה, תקופת לירה, יבשת

הבית. משק ראש תכונות עפ"1
העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
פרס, והיא שונה עיבור 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 ארם כוח סקר במסגרת הנחקרים

.(12

הנתונים עיבוד ^.טות
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. ושינו"ם התאמות כמה בוצעו אך

המזונות מאזן

884 מס בפרסומים הופיעו בהם, הנהוגות ההגדרות
להלן). רשימה (ראה ו933

והסברים הגדרות
הכספיות ההכנסות כל ברוטו: כספית הכנסה
הניכויים הורדת לפני הבית משק של השו0פות
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 שו0פות והכנסות דיבידנדות

הבית. משק בני כל
ירושה, כגון: חדפעמ"ם תקבולים נכללים לא
נעשו לא כמוכ ועוד. מגרמניה פיצויים פיכוורין, פיצו"
עצמי בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות

בעין. הכנסות של אחרים סוגים או
ברוכוו 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 סטנדרסית, לנפש הכנסה גובה לפי
וכלה התחתון בעשירון ביותר הנמוכה ההכנסה בעל
בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה בעל בית במשק

העליון.
לפי המשפחות את לדרג כרי 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

הגדרות

לפי וסיכומו המזון רישום הוא המזונות מאזן
התזונתיים הערכים וחישוב המקורות תיאור המקורות,

המש ההכנסה סטנדרטית: לנפש נטו הכנסה
הסטנדרטיות הנפשות במספר מחולקת נטו 0חתית

בית. במשק
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כחדר; חרר חצי נמנה ,1979 ער לדיירים. המושכרים
1חצאי חדרים של מלא רישום נעשה 1980 מינואר

פעמיים. 1980 נתוני עובדו ולכן חדרים,
על חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
בסך הכית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ירי

(משק המשפחה בני ידי על התפוסים החדרים הכל
הבית).

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 הכית משקי לכלל מתייחסים
וכדוים סטודנטים מעונות קלי0ה, מרכזי מוסדות,

קבע). ליישובי מחוץ הגרים בררום
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 בינוארמרס הרול

.1988 בסוף אוכלוסייתם
הסקר שיםות 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 באוקסובררצמבר נחקרו זו האדםבמסגרת
אוכלוסיית כלל את המייצגים בית משקי כ6,000
תנאי בסקר ובדוים. מוסרות לקיבוצים, פרס המדינה,

ירושלים. מזרח נכללה לא הדיור
בית. משק הייתה החקירה יחידת

בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוספת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם
על רק לא המשפחות נשאלות ב1978 החל
או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר
אך "מעסיקות כלל: בדרך אם גם אלא מטפלת
ידוע לא אך רמעסיקות עבדה" לא שעבר בשבוע
ידוע ב"לא נכללו אלה קבוצות בעבר, השעות". מספר
מוצגים לכן מספלת". או בשכר עוזרת מעסיקות אם

השאלונים. סוגי שני לפי 1978 נתוני
כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מספלת. או נית עוזרת
"דיור" ראה  הנתונים ומקורות נוספים הסברים

לעיל.

בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון, שומן, (קלוריות,
למעשה שנמצאה לאוכלוסייה וזאת ליום, לנפש
נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת בשנה במדינה

.(2 לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקסו)" (רה
הארגון ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
ובהתאמה (פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי

שבישראל. לתנאים מסוימת
על התפרסמו הנתונים (1986/87) תשמיז עד
ב1988, החל (אוק0וברספ0מבר) 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 "חיםה" במצרך לדוגמא:
מלבד וכוי. האטריות הביסקויטים, הלחם, לייצור
במאזן. המופיע אחר במצרך מרכיב שהן הכמויות
של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים כמויות
כלולים הירקות שימורי לדוגמא: הייראשונ1". המצרך
גרגירי תה, עלי טריים. ירקות של כמויות בתור במאזן

במאזן. מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות קפה
הנסקרת בשנה המקומי החקלאי הייצור "צור;
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) ועורף 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 (במ7"אי) שנשארו המצרכים פחות מייבוא)
בשנה יוצרו או שגורלו ובין מיבוא (בין הנסקרת השנה

מכן). שלאחר כשנה היא צריכתם אכל הנסקרת
רשומות זה בטור ופחת. שונים שימושים
תעשייתי. ולעיבור ולזרעים למספוא שהופנו הכמויות
הפחת נאמר וירקות, פירות כגון מתכלים, למוצרים
השיווק בשלב הושמדו או שהתקלקלו הכמויות פי על
נעשה הפחת אומרן 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,
וחדרים בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים
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נבחרים פרסומים
1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

31,23,16 מס

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17 ,15 ,13 מס'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
מהפקודה נתונים  בית וציוד דיור תנא1 9

המדגמית
מתוצאות נת1נים 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

סכניים 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

 תש0תשכ0 בישראל החקלאות 327
11 חלק

1968 עמירר סקרד"ר1 328
1977 צעירים זוגות סקר 595

1978 דיור תנאי סקר 641
 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 839

בית וציוד דיור בי: חלק
 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 853

הכנסות גי: חלק
.1985 ,1987 ,1988 (9ר0ים) שכירים הכנסות 884

1989,1990 ,1991 בית משקי הכנסות 933
1991 בישראל דיור צפיפות 934

1991 דיור, תנאי סקר 956
.1991 ,1990 ,1989 (פרסים), שכירים הכנסות 963

1992/93 המשפחה הוצאות סקר 964
ראשונים ממצאים אי: חלק

1992/93 המשפחה הוצאות סקר 975
כלליים סיכומים בי: חלק
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1992/93 המשפחה הוצאות סקר
בעשירוני עירוניים, בית משק1

ססנדרטית לנפש נסו כוללת הכנסה
1992/93

irviuy

הכל 23תחתוןסך TotalLower*}ס

אלפים . הבית משקי 1,276.7127.5127.7127.8127.6127.7כל
נית למשק נפשות 3.54.14.23.93.73.4ממוצע

ארוחים . הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ך

הבית במשק נפשות
117.518.413.116.713.818.1
221.815.415.919.120.523.7
314.513.312.812.713.59.6
417.813.116.915.919.221.3
514.613.315.512.716.514.6
6+13.826525.823.016.512.7

הבית משק ראש גיל
183422529.192.226.726.819.5 ■

354424.424.225.023.824.722.5
455417.013.014.915.415.016.3
556414.614.19.79.913.515.2
65+21.519.521.124.220.026.5

הבית משק ראש של בעבודה מעמד
54.433.149.347.554.952.8שכיר

11.43.96.88.410.913.0עצמאי
עבד 34.163.043.944.134.134.3לא

הבית משק ראש של לימוד שנות
047.719.010.59.811.711.2
5816.427.621.923.619.020.3
91238.931.039.542.938.941.1
131517.711.313.812.218.117.5
16+19.211.114.211.412.29.8

עלייה ותקופת לידה יבשת
הבית משק ראש של

הכל סל  90.171.979.285.087.593.6.הורים
הכל סך  34.932536.434.929.331.6אירופהאמריקה

עד1960 1453.85.27.88.214.2עלו
8.1י.1961198510.37.99.512.18

1986+10.020.821.715.012.99.3
הכל סך  22.721.920.426.129.830.9א0יהאפריקה

1960 עד עלו 15.710.210.515.919.025.4מהם:
הכל 0ך  32.417.422.423.828.431.0ישראל

ישראל יליד: 5.53.24.23.05.94.7אב
12.34.04.73.95.48.5אירופהאמריקה
14.410.113.416.916.617.6אסיהאפריקה

הורים *<9.928.120.815.012.56.4
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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE 1992/93

URBAN HOUSEHOLDS IN DECILES OF NET OVERALL
INCOME PER STANDARD PERSON

1992/93

Decile

6789
עליון

Upper

127.5127.7127.7127.7127.8ALL HOUSEHOLDS  thousands
3.53.33.33.12.3Average persons per household

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL  percents
Persons in household

13.614.615.418532.91

20.623.219.726.233.82
21.215.617.314.414.63
16.020.024.918.912.04
16519.017.714.95.75
12.17.75.07.21.16+

Age of household head
27.122.921.512.310.21834
26.121.028.128.219.93544
16.117.716.822522.24554
12.416.613.319.621.75564
18.421.820.217.326.065+

Status at work of household head
59.057.163.469.757.6Employee
13.914.313.012.317.7Selfemployed
27.128.623.618.024.6Did not work

Years of schooling of household head
5.25.72.61.20.504
14.314.711.35.56.158
46.042.138.436.433.1912
16.719.622.023522.31315
17.917.925.233.438.016+

Continent of birth and period of
immigration ofhousehold head

93.494.897.398.699.3Jews  total
32.831.335.439.245.4EuropeAmerica  total
12.814.921.423.033.7Immigrated up to 1960
11.111.111.214.010.319611985
8.95.32.82.21.41986+

21.627.519.014.515.7AsiaAfrica  total
16.819.513.712.114.1Thereof: immigrated up to 1960

38.836.142.944.938.3Israel  total
6.36.36.37.17.8Father born in: Israel
11.315.620.026.723.4EuropeAmerica
21.214.316.610.86.7AsiaAfrica

6.65.22.71.40.7NonJews
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הכנסה עשירוני לפי עירוניים, בית משקי תקציב
של בעבודה מעמד ולפי סטנדרטית לנפש נטו כוללת

הבית משק ראש
1992/93

סךהכ>
Total

עשיתן

תחתון
Lower23456

(שיח) העשירון של עליון 7609761,385גבול 1,1821,6181,885

(אלפים) באוכלוסייה בית 1,276.7127.5127.7127.6משקי 127.8127.7127.5

בית למשק נפשות 354.14.23.7ממוצע 3.93.43.5
בית למשק 00נדונו>ות נפשות 2.83.13.23.0ממוצע 3.02.82.8

בית למשק מפרנסים 1.2050.90.91.21.21.4ממוצע

ביתש למשק n*שללהודו ממוצעים הסקרבמחירים תקופת

נ0ו כוללת 5,0921,8812,7863,2623,7984,1434,941הכנסה

ברו0ו כספית 5,3481,6732,5472,9723,6823,9924,971הכנסה

נכוו כספית 4,3151,6152,3692,7023,2193,4614,205הכנסה

כ0פית 4,1152,2992,9293,2043,6583,7224,196הוצאה

הכל סך . ברוטו כוללת 6,1251,9392,9643,5324,2624,6745,707הכנסה

4,2037791,6272,0382,8523,0704,074מעבודה

912225372534546688786מהון

52131116239237(16)325מפנסיות

ומתמיכות 685919913829748678610מקצבאות

הכל סך  לתצרוכת שלא 1,08761185291478547798הוצאות

חובה 1,03358178270463531766תשלומי

אחרים בית למשקי (32)(15)15(21)(7)54העברות

הכל סך  לתצרוכת 5,1022,6133,4273,8904,3804,5855,137הוצאות

765581683705764735733מזון

ופירות 217170200196220213216ירקות

994439613761789874986דיור

הבית ומשק דירה 458266303334377405437אחזקת

לבית וציור 281149203189250258295ריהוט

והנעלה 304217270274283269300הלבשה

360186247273313321372בריאות

ובידור תרבות 635223355469570620969חינוך,

ותקשורת 790217364480553597785תחבורה

שונים ושירותים 296165191209260293317מוצרים
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BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY DECILES OF NET OVERALL
INCOME PER STANDARD PERSON AND STATUS AT WORK OF
HOUSEHOLD HEAD

1992/93

Decile
הבית משק ראש ש> בעמדה מעמד

Status at work of household head

789Upper
שכיר

Employee
'xoxv

Selfemployed
עובד לא

Not working

2,1982,6873,460Upper limit of deciles (NIS(

127.7127.7127.7127.8695.1145.8435.7Households in population (thousands(

3.33.33.12.33.84.12.7Average persons per household

2.82.72.62.13.03.22.3Average standard persons per household
1.51.61.61.41.61.70.4Average earners per household

NIS per household per month at average prices of survey period
5,6326,6297,9019,9435,7656,6153,510Net overall income

5,8447,1038,94611,7376,2748.1062,948Gross money income

4,7675,5896,7038,5144,9795,6182,819Net money income

4,6385,2435,6115,6504,7385,0232,818Money expenditure

6,7098,14310,14413,1667,0599,0973,640OVERALL GROSS INCOME TOTAL

4,8216,0887,7088,9675,6797,443765From work

9671,1701,4282,3978551,223897From capital

3983964921.176118108730From pensions

5234895166254083231,248From allowances and assistance

1,1211,5582,3223,5041,3492,554178NONCONSUMPTIONEXPENDITURE TOTAL

1,0771,5142,2433,2231,2952,482130Compulsory payments

444478281547248Transfer to other households

5,7496,5747,1797,4815,7586,3083,652CONSUMPTIONEXPENDITURE TOTAL

851867908827831977590Food

236241252226228269182Vegetables and fruit

1,0871,2931,4481,6541,0181,266867Housing

502585649724492606355Dwelling and household maintenance

333351352426338293185Furniture and household equipment

353369377332378353172Clothing and footwear

398464491538383406309Health

743910930836810754318Education, culture and entertainment
9011,1261,3921,4889501,047450Transport and communication

347367378430330337227Miscellaneous goods and services
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במשק נפשות מספר לפי עירוניים, בית משקי תקציב
של עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת בית,

הבית משק ראש
1992/93

יהודים
הבית0ךכולל במשק Personsנפשות in householdכולל סך

Jews
Grand
total

123456+grand
total

(אלפים) באוכלוסייה בית pe/a1,276.7223.4278.1185.1186.9 227.6175.71,149.7

בית למשק נפשות 3.51.02.03.05.0ממוצע 4.07.13.3

בית למשק 00נדר0יות נפשות 2.81.32.02.73.8ממוצע 3.24.82.7

בית למשק מפרנסים 1.20.40.81.41.71.71.61.2ממוצע

ntuבית נמתלמשק שללחודש ממוצעים הסקר.וים תקופת

נ0ו כוללת nojjn5,0922,8234,4495,1806,0286,6266,0615,194

ברוטו כספית 5,3482,5874,3695,5226,6817,3626,3525,461הכנסה

נסו כספית 4,3152,2433,7334,4495,1635,6485,2134,393הכנסה

כספית 4,1152,1333,4204,0114,8095,4815,4954,076הוצאה

הגל 0ר  ברו0ו כוללת 6,1253,1675,0866,2537,5468,3417,2006,262הכנסה

4,2031,3022,5694,5906,0686,5925,1144,266מעבודה

9127799738249411,084854949מהון

32548669325313113571355מפנסיות

ומתמיכות 6856008505864065301,161691מקצבאות

הנל סן  לתצרוכת שלא 1,0874357381,1151,5421,7351,1601,125הוצאות

חובה 1,0333446371,0731,5181,7141,1391,068תשלומי

ארורים בית למשקי 57(21)(21)54911014124העברות

הכל 0ך  לתצרוכת 5,1022,8294,3224,9595,9336,7386,5605,093הוצאות

7653496127188651,0171,191725מוון

ופיתת 21793187209242275337204ירקות

9947999429891,0951,1831,0021.036דיור

הבית ומשק דירה 458289377431549612550454ארחקת

לבית וציוד 281130268274310375359276ריהוס

והנעלה 304120188277357440541271הלבשה

360201355365399455415369בריאות

ובירור תרבות 635261433586799972913661חינוך,

ותקשורת 7904047068189861,071836807תחבורה

שונים ושירותים 296183254293331339417288מוצרים
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BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF PERSONS IN
HOUSEHOLD, POPULATION GROUP AND BY CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF HOUSEHOLD

1992/93

אירופהאמריקה ילידי
Born in EuropeAmerica

אסיהאפריקה ילידי
Born in AsiaAfrica

ילידי
ישואל

לא
יהודים

הכל :0Immigratedך הכלעלו. :סך Immigratecעלו:

Total1960 w
Upto 1960

1961
1989

1990+Total1960 עד
Up to 1960

19610
Since 1961

Israel
born

Non
Jews

445.3290.0 116.4 1425 185.3200.584.8413.6126.9

2.83.7 3.4 2.9 2.23.54.0355.4

2.42.9 2.8 2.5 2.12.93.12.93.9

1.01 0.81 1.1.2 1.1.31.21.41.3

Households in population (thousands)
Average persons per household
Average standard persons per household
Average earners per household

per month at average prices of survey periodper householdNIS

4,7585,5214,91832784,9455,1924,3055,8444,170*.Jet overall income
4,8065,4245,19832535,0185,2504,3986,4834,325Gross money income
4,0284,5004,16530444,1494,3213,6994,9613,610Met money income
3,5633,6473,91029923,8793,9683,6404,7654,472Money expenditure

5,5356,4455,95134865,8136,1225,0047,3664,885OVERALL GROSSINCOME TOTAL
3,1703,1504,04520913,9114,0753,4525,7033,634From work

9711,5058692018319295951,010568From capital
5501,04833412332398163162(56)From pensions
84474370211837407207S4492627From allowances and assistance

NONCONSUMPTION

8601,0581,1072199129827251,562738EXPENDITURE TOTAL
7789241,0332098699306991.522715Compulsory payments
83134(11)435225(44)(24)Transfer to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE

4,4934,9164,87133394,8785,0614,4095,8875,187TOTAL
6396566995377747707697831,131Food

183200190147234241216205335Vegetables and fruit

1,0281,2059628259079777371,136615Housing

417526445205415431380521497Dwelling and household maintenance
236203276233273272278320321Furniture and household equipment
177172231118310307311347604Clothing and footwear
351407336281385412312378279Health
495508610336587592575891403Education, culture and entertainment
725788803522702744590969638Transport and communication
242251318134291314239336365Miscellaneous goods and services
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גיל לפי עירוניים, בית משקי תקציב
הבית משק ראש של לימוד ושנות

1992/93

Age of household head הבית ראשמשק גיל

65+ 5564 4554 3544 2534 1824

הכל סך

Total

274.7 186.5 217.0 311.0 253.2 34.3
1.9 3.2 4.5 4.5 3.4 1.9
1.9 2.7 3.4 3.4 2.8 1.9

0.3 1.4 1.8 1.4 1.3 1.0

1,276.7

3.5

2.8

1.2

(אלפים) כאוכלוסייה בית 'j7K1r<

בית למשק נפשות ממוצע
בית למשק ס0נדר0יות נפשות ממוצע

בית למשק מפרנסים ממוצע

ניתשח שללחודשלמשק ממוצעים הסקרבמחירים תקופת
נטו כוללת 5,0922,5214,3155,9426,5475,5263,725הכנסה

ברוטו כספית 5,3482,4514,6576,6017,2745,7033,165הכנסה
נסו כספית 4,3152,2563,7905,0795,5884,6322,970הכנסה

כספית 4,1152,9284,0384,8705,2194,1602,579הוצאה

הכל סן . ברוטו כוללת 6,1252,7165,1827,4648,2336,5973,919הכנסה
4,2031,7914,0715,8326,5044,470783מעבודה
9122905649291,1071,0131,066מהון

325441146533985מפנסיות
ומתמיכות 6856355426624755801,085מקצבאות

הכל סך  לתצרוכת שלא 1,0871998781,5511,7541,176277הוצאות

הורה 1,0331968671,5221,6861,070195תשלומי

אחרים כית למשקי 5411296810682העברות

הכל סך  לתצרוכת 5,1023,2344,7185,9766,4615,3003,491הוצאות

\tm765362708885975811537

וסירות nij7"1'21778170243281254174

9945498391,0881,1761,058901דיור

הבית 1משק דירה 458184413538550458372ארוזקת

לבית וצי1ד 281260302344302285171ריהוס

והנעלה 304259330385428272120הלבשה

360157279381456426317בריאות
ובידור תרבות 635534651897828524260חינוך,
ותקש1רת 7905817399081,082890432תחבורה

שונים ושירותים 296270288307383322207מוצרים
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BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY AGE AND YEARS OF
SCHOOLING OF HOUSEHLOD HEAD

1992/93

הבית משק ראש לינזודשל ט\מת
Years of schooling of household head

4iv
Upto 4

58912131516+

98.9
3.2
2.6

0.7

209.9
3.6
2.8

1.0

497.0
3.6
2.9

1.3

226.2
3.2
2.7

1.3

244.6

35
2.9

1.3

Households in population (thousands)
Average persons per household
Average standard persons per household
Average earners per household

prices of survey periodhousehold per month at averageNIS per
3,0273,9195,0675,4676,639Net overall income
2,5923,6935,2845,8887,510Gross money income
2,4283,2734,2874,7025,671Net money income
2,6623,2234,1184,3025,290Money expenditure

3,1904,3396,0656,6548,478OVERALL GROSSINCOME TOTAL
1,3802,3844,2784,8396,167From work

5307749168811,202From capital
282397299300359From pensions
998784573633750From allowances and assistance

NONCONSUMPTION

1884621,0511,2381,920EXPENDITURE  TOTAL

1644209981,1861,839Compulsory payments
(42)535381Transfer to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE

3,3604,0145,1145,2936,538TOTAL
708727771732841Food

212227218193230Vegetables and fruit

6237589861,0531,309Housing
343378455445592Dwelling and household maintenance
185202285302358Furniture and household equipment
238265325286340Clothing and footwear
275312343389445Health

234401648709904Education, culture and entetrainment

3084917709081,175Transport and communication
236253313275342Miscellaneous goods and services
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עשירוני לפי בניק"מא, מוצרים על בעלות
00נדרנ1'ת לנפש נ0ו כוללת הכנסה

1992/93

הכל סך
Total

עשירון

תחתון
Lower2345

(אלפים) באוכלוסייה בית .jivm1,276.7127.5127.7127.8127.6127.7

מסר טוראחוזים בנל הנל

ואפייה לבישול 73.268.873.578.979.173.8תנור

לבישול 30.333.327.623.724.327.3כיריים

בלבד לאפייה 22.013.616.514.817.023.0תנור

98.796.599.098.298.499.2מקרר

עמוק 13.43.96.79.111.610.6מקפיא

כלים 4.96.012.614.8(2.4)21.1מדירו

כביסה 89.174.883.987.089.989.1מכונת

כביסה 6.16.47.49.6(3.4)12.5מייבש

אב7] 55.117.330.840.643.752.3שואב

צבעונית 90.376.782.087.290.288.7סלויזיה

ס0ריאופונית 38.48.017.122.829.033.4מערכת

49.323.328.938.144.947.3וידאו

אישי je/na22.84.211.613.916.519.3

092.669.683.590.493.094.9לפון

אויר 30.37.19.113.718.725.3מזג!

מרכזית (3.9)5.46.1(4.0)(3.7)6.5הסקה

דירתית (3.0)(1.4)(2.2)(1.7)(1.2)3.9הסקה

לפחות ארות 50.49.422.631.139.243.5ממנית

ויותר מכוניות 'TW8.4(2.3)(2.9)
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OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, BY DECILES OF
NET OVERALL INCOME PER STANDARD PERSON

1992/93

Decile

עליון6789
Upper

1275127.7127.7127.7127.8Households in population (Thousands(

each columnof total inPercent

73.974.773.667.867.7Cookingbaking stove

29.231.430.637.537.6Cooking stove

22.425.225.331.630.2Baking stove

98.897.5100.099.7100.0Refrigerator

14.015.617.324521.3Deep freezer

21.429.236.940.542.1Dishwasher

91.593.894.495.791.1Washing machine

10.616.920.521.721.9Dryer

62.666.076.083.078.7Vacuum cleaner

92.893.997.098.395.7Colour T.V

40.548.157.663.863.4Stereophonic set

53.759.364.865.466.9Video

22.129.938.740.431.6Personal computer

98.498.998.898.999.7Telephone

27.536.246.254.264.7Air conditioner

65(43)8.49.013.7Central heating

(3.O)(3.5)5.89.08.7Dwelling heating

57.963.775.381579.9One car at least

5.36.917.620.227.8Two cars or more
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עשירוני לפי נבחרים, דיור SELECTEDנתוני DATA ON HOUSING, BY DECILES OF

סטנדרטית11.6 לנפש נטו הכנסה
1992/93

NET INCOME PER STANDARD PERSON

Decileעשירון
הכל סך
Totalעליון23456789תחתון

Lower

כאוכלוט"ה הכית 11711101,276.7127.5127.8 127.7127.6127.7127.5127.7127.7127.7127.8Households in population
)thousands((אלפים)

נית במשך 3.54.13.9נפשות 4.23.73.43.53.33.33.12.3Persons in household

הכל סך  בית 100.0100.0100.0משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDS  TOTAL
)percents((אחוזים)

:Thereofמזה:
בבעלותם שהרירר. נית 71.243.365.5משקי 55.667.376.173.880.779.286.883.9Housing with owned dwelling
בשכירות' שהדירה נית 23.951.828.8משקי 39.628.019.620.614.514.610.710.7Housing with rented dwelling'

נדידה חדרים 00Averageוצע rooms per dwelling
הנית משקי 3.22.73.0כל 3.03.13.13.23.43.53.73.6All households
נבעלות 3.53.03.3רירה 3.23.33.33.43.53.73.83.7Owned dwelling

בשכירות1 2.62.52.5רירה 2.62.62.62.62.92.73.12.6Rented dwelling1

לחדח (נפשות דיור Housingdensityצפיפות (persons per room(
/rjn 'ftvjn 01.1151.3ל 1.41.21.11.11.00.90.80.6All households
נבעלות 1.11.81.3רירה 1.51.21.11.11.00.90.90.7Owned dwelling

בשכירות' 1.11.31.1דיור, 1.31.11.11.11.00.90.80.6Rented dwelling1

בבעלות דירה של ממוצע 318.9145.1241.2ערך 193.8241.8273.6292.6326.5380.0424.0503.9Average value of owned dwelling
שח) thousand((אלפי NIS(

ואחזקת לדיור Expenditureהוצאות on housingand
(שיח) maintenanceofdwellingהדירה (NIS(:

לחור 1קו3ה /wym1,048482793 6417988979691,0801,2531,3921,634Imputed housing expenditure
נבעלות perלדירה owned dwelling

ננעלות לדירה 1168185אתונה 8810197113118141144154Arnona tax per owned dwelling
ננעלות רירה 2814142126494471Insuranceביטוח of owned dwelling
ננעלות רירה 522358389אחוקת 366427442471514634667756Maintenance of owned dwelling
נשכירות' רירה 284191221אחזקת 214242284361466346524(548)Vlaintenance of rented dwelling1

שכורה' נדירה לגרים רירה 651355560שנר 5056466868739429721,270934Rent per rented dwelling1

בית(שית) למשק נטו Netי/נגסי/ income per household (NIS(
הנית משקי 5,0921.8813,261כל 2,7853,7984,1434,9415,6316,6287,9009,942All households
נבעלות 5,7132,2663,579רירה 3,0924,0834,3005,2115,7956,9098,11310,227Owned dwelling
בשכירות' 3,4341,5522,670רירה 2,3743,1963,7174,3835,0395,3576,7138,698Rented dwelling1

1 Excl. dwellingswith key לחנותו מפתח. כדמי שכירות נולל לא



SELECTED DATA ON HOUSING, BY
PERSONS IN HOUSEHOLD

לפי נבחרים, דיור נתוני
בית במשק נפשות

1992/93

בית במשק Personsנפשות in household
סךהכל
Total123456+

באוכלוסייה הבית 1,276.7223.4278.1185.0227.6186.9175.7Householdsמשקי in population
(thousands)(אלפים)

בית במשך niidar3.51.02.03.04.05.07.1Persons in household

הכל סך  בית 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי  TOTAL
(percents)(אחוזים)

:Thereofמור,:

בבעלותם שהחיה בית 71.256.767.965.577.281.682.2Housingמשקי with owned dwelling
בשכירות' שהתרה ביוז 23.933.327.230.319.415.314.8Housingמשקי with rented dwelling'

בדירה חדרים Averageממוצע rooms per dwelling
הבית משקי 3.22.32.83.23.53.83.9Allכל households
בבעלות 352.63.13.53.73.94.0Ownedדירה dwelling

כשכירות' 2.61.82.32.83.13.53.8Rentedדירה dwelling'

(נפשותלחדר) Housingצפים™דיור density (personsper room)
הבית משקי 1.31.8Allן.ו1.10.40.70.9כל households
בבעלות 1.10.40.70.91.11.31.8Ownedדירה dwelling

בשכירות' 1.10.60.91.11.31.51.8Rentedחרה dwelling1

כבעלות דירה 00וצעשל .318.9282.1306.4319.6334.2357.0308ערך fAverage value of owneddwelling
שיח) thousand)(אלפי NIS)

ואחזקת לדיור Expenditureהוצאות on housingand
(שיח) maintenanceו.7'ול; ofdwelling (NIS)

לדיור זקופה 1,0489181,0031,0531,1041,1781,014Imputedהוצאה housing expenditure
בבעלות perלדירה owned dwelling

בבעלות לדירה 1167396122132144127Arnonaארנונה tax per owned dwelling

בבעלות דירה 28263436282818Insuranceביטוח of owned dwelling

בבעלות דירה 522342440506596649579Maintenanceאחזקת of owned dwelling

כשכירות' דירה 284200227281374409408Maintenanceאחזקת of rented dwelling'
שכ1רהי ברירה לגרים דירה 651472622685808889648Rentשכר per rented dwelling'

(שיח) בית ל0שק נטו Netהכנ0ר, incomeper household (NIS)
הבית משקי 5.0922,8234,4495,1806,0286,6266.061Allכל households
בבעלות 5,7143,2424,9355,9036,5427,0046,370Ownedדירה dwelling

בשכירות' 3.4342,1193.2553,6544,1434.8744,459Rentedדירה dwelling'

1 Excl. dwellingswith key .ץ6ת0תז מסתוו. כדמי שכירות כולל לא 1
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SELECTED DATA ON HOUSING, BY
ROOMS IN DWELLING

לפי נבחרים, דיור נתוני
בדירה חדרים

1992/93

נדירה DTinRooms in dwelling
הכל סך
Total2.0 +2.53.03.54.04.5עד

באוכלוסייה nan ye/o1,276.7209.297.7441.490.9271.2166.2Households in population
(thousands)(אלפים)

בית נמשך niear)3.52.22.53.33.64.34.8Persons in household

הכל סן  בית 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי TOTAL
(percents)(אחווים)

:Thereofמזה:
בבעלותם שהדייר. בית 71.244.966.672.279.679.586.3Housingמשקי with owned dwelling
בשכירות' שהדירה בית 23.943.227.324.216.318.210.3Housingמשקי with rented dwelling1

בדירה חדרים Averageממוצע rooms per dwelling
הבית משקי 3.21.72.52.93.43.95.1Allכל households
בבעלות 3.51.92.53.03.54.05.2Ownedדירה dwelling

כשכירות' 2.61.62.42.83.13.54.1Rentedדירה dwelling'

לחדה (נפשות דיור Housingצפיפות density (personsper room)
הבית משקי 1.11.31.01.11.11.10.9Allכל households
בבעלות 1.11.31.01.11.01.10.9Ownedדירה dwelling

בשכירות' 1.21.31.01.11.21.11.0Rentedדירה dwelling1

בבעלות רירה <v< ממוצע 318.9194.9249.0256.0326.5346.2526.8Averageערך value of owned dwelling
שירו) thousand)(אלפי NIS)

ואחזקת לדיור Expenditureהוצאות on housing and
(שירו) maintenanceofdwellingהדירה (NIS)

לדיור זקופה 1,0486498238491,0771,1441,699Imputedהוצאה housing expenditure
בבעלות perלחדה owned dwelling

בבעלות לדירה 116587893118135195Arnonaארנונה tax per owned dwelling

בבעלות רירה 28142523332849Insuranceביטוח of owned dwelling

בבעל1ת דירה 522329374435505589818Maintenanceאחןקת of owned dwelling

בשכירות' חרר. 0284174234304341380497Maintenanceח1קת of rented dwelling'
שכורה' ברירה לגרים דירה 651505729611854834851Rentשכר per rented dwelling1

(שיח) בית למשק 101 Netהכנסה income per household (NIS)
הבית משקי 5,0922,9783,8074,4385,8856,0538.245Allכל households

בבעלות 5,7143,3074,0474,8366,2116,4228,675Ownedדירה dwelling

בשכירות' 3,4342,6633,1653,2944,5694,5484,598Rentedרירה dwelling'

Excl. dwellings with key money. מסתרו. בדמי שכירות כולל לא
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ו דיור "שוב1 גודל לפי LOCALITYSIZEנבחרים, OFSELECTED DATA ON HOUSING, BY נתונ

11.91992/93

עיוונ Other"שובים urban Jewish localites אחרים D'nrv d"
וישובים

הכל אביבסך לאיהוזיםriD'n100.00050.00020.00010.0002.000תל

TotalJerusalemTel AvivHaifaUp to Upעד to Upעד to Upעד to Upעד to 1v1otnJewish
200.000100.00050.00020.00010.000localities

כאוכלוסייה הבית 1,276.7132.1משקי 106.894.7332.8148.2219.380.044.31185Households in population
)thousands((אלפים)

בית נמשך 3.52.5נפשות 3.62.83.33.53.33.74.05.5Persons in household

הכל סך  בית משקי
(אחוזים)

100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDS  TOTAL
(percents(

:Thereofמוה:

בבעלותם שהדירה בית 71.259.8משקי 63.367.073.169570.867.664.896.8Housing with owned dwelling

בשכירות' שהדירה נית 23.9285משקי 30.825.022.926.825.530.030.11.1Housing with rented dwelling'

בדירה חדרים 00Averageוצע rooms per dwelling
הבית משקי 3.22.7כל 3.22.93.13.43.43.54.03.4All households
בבעלות 3.53.0דירה 3.63.23.33.73.73.74.33.5Owned dwelling

בשכירות' 3.62.1דירה 2.52.42.52.82.73.13.32.9Rented dwelling1

לחדר) (נפשות דיור Housingdensityצפיפות (personsper room(
הבית משקי 1.10.9כל 1.11.01.11.01.01.11.01.6All households
כבעלות 1.10.9רירה 1.20.91.11.00.91.11.01.6Owned dwelling

כשכירות' 1.11.1דירה 1.11.21.21.21.11.11.11.8Rented dwelling'

נבעלות דירה ממוצעשל 318.9397.2ערך 439.7268.8332.1358.3299.5267.5421.7182.7Average value of owneddwelling
שח) thousand((אלפי NIS(

ואחזקת לדיור Expenditureהוצאות on housing and
(שיח) maintenanceהדירה of dwelling (NIS(

לדיור זקופה 1,0481,298הוצאה 1,4428891,0981,1739798851,369605Imputed housing expenditure
בבעלות perלדירה owned dwelling

כבעלות לדירה 11688ארנונה 14611712512111190144109Arnona tax per owned dwelling
בבעלות רירה 2840בי0וח 343528363214425Insurance of owned dwelling
בבעלות רירה 522492ארוזקת 601483526569496425712502Maintenance of owned dwelling

בשכירות' רירה 284239ארווקת 274240290370254275366278Maintenance of rented dwelling1
שכורה' כדירה לגרים דירה 651838שכר 787681708665523380410545Rent per rented dwelling1

(שיח) בית למשק נטו noonNet incomeper household (NIS(
הבית משקי 5,0925,013כל 5,5664,6255,2335,5245,0534,4926,6074,103All households
בבעלות 5,7145,735דירה 6,7335,1745,8596,3505,7745,2017,7864,158Owned dwelling

בשכירות' 3,4344,025דירה 3,3563,1943,4013,4613,1982,9104,4602,892Rented dwelling1

5
C
a

1 Excl. dwellings with key money. מפתח. ברמי שכירות כולל לא 1



INCOME SURVEY
AVERAGE GROSS MONTHLY
MONEY INCOME OF URBAN
HOUSEHOLDS,BY SOURCE
Financial data at uniform prices at each
surveyed year

חודשית כספית הכנסה
משקי של ברוטו ממוצעת

הכנסה מקור לפי עירונ"ם, בית
גל של אחידים on>nm  הכספיים הנתונים

נסקרת שגה

הכנסות סקר

1993 1992 1990 1985

ש0ו הבית poo Householdואש head  employee
(אלפים) נית 599.1632.8701.9732.6Householdsמשקי (thousands)

כית למשק yy/oo3.83.83.93.8Averageגפשות persons per household
הבית משק ראש של ממוצע 41.141.241.341.0Averageגיל age of household head

בית למשק מפרנסים 1.61.61.61.7Averageממוצע earners per household
לווודש) (שירו ממוצעת כספית Averageהכנסה monthly money income (NIS)

ברוטו  בית 1,2504,0275.5806,050perלמשק household  gross
9273,2314,4954,885perנטו household  net

ברונוו  סטנדרטית 4111,3371,8201,983perלנפש standard person  gross
3051,0731,4701,601per■נסו standard person  net

נטו ממוצעת כספית Averageהכנסה net money income per
סטנדרטית standardלנפש person

ריאלי' שימי 1.13.71.7Percentאחה real1 change
גיינ' 0.2180.2200.2400.230Giniמקדם coefficient

הכל סר  הכנסה 100.0100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOME  TOTAL
(percents)(אחוזים)

הכל סן  שנירה 89.687.786.985.7Employedעבודה work  total
הבית יישק ראש 69.166.465.362.7Incomeהטסת of household head

הבית משק ראש של הזוג בן 15.416.015.9165Incomeהכנסת of household head's spouse
אוזרים מפרנסים 5.15.25.86.4Incomeהכנסת of other earners

עצמאית 1.62.72.42.4Seffemployedעבודה work
ותמיכות 8.89.610.612.0Propetryרכוש and assistance

וקצבאות תמיכות .■5.76.16.37.6Thereofמזה; assistance and
allowancesממוסדות from institutions

שבד אינו הבית משק ennHousehold head not working
(אלפים) כית 271.1338.4361.8367.3Householdsמשקי (thousands)

בית למשק נפשות 2.32.32.42.4Averageממוצע persons per household
הבית משק ראש של ממוצע 61.260.259.460.0Averageגיל age of household head

בית למשק מפרנסים 0.20.10.10.1Averageממוצע earners per household
לוז™!*) ממוצעת(שח כספית Averageהכנסה monthly money income (NIS)

ברוטו  בית 3741,3271,7601,940perלמשק household  gross
3671,2871,7251,903netנטו

ברוטו  סטנדרטית 180623810987perלנפש standard person  gross
177604790880netנטו

סטנדרטית לנפש נטו כספית Netהכנסה money income per standard person
ריאלי1 שינוי O10.6Percent.5.6אחוז real1 change

גיינ' 0.2660.2750.2790.272Giniמקדם coefficient

הכל סן  הכנסה 100.0100.0100.0100.0SOURCESמקורות OFINCOME TOTAL
(percents)(אחוזים)
9.410.09.58.0Workעבודה

הכל סך  בישראל ותמיכות 80.983.384.386.5Propertyרכוש and assistance in Israel  total
ורכוש 2.82.62.72.7Capitalהון and property
23.924.425.924.7Pensionsפנסיה

ממוסדות ותמיכות 52.654.454.057.2Allowancesקצבאות and assistance from
institutions

מפרטים 1.51.91.81.8Assistanceתמיכ1ת from private persons
לארץ מחוץ ותמיכות 9.76.86.25.6Propertyרכוש and assistance from abroad

1 Nominal change after deduction of change in the Consumer
Pirce Index.

לצרכן. הסחירים במדד השינוי בניכוי ■tf™ ■11H!1 1
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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

vxmnממוצע
בית 'jerarמפרנסיםנפשות

בית |7vjd בית(אחוזים)מדל rarלמשק הכנסה'למשק totSize 01 household
HouseholdsAverageAveragencomeותכונות indices1and characteirstics

הבית משק persons(percent)ראש perearners perof household head
householdhousehold

19931985199019921993

הכל ביתםך 100.03.81.7HOUSEHOLDSTOTALמשקי

בית במשק Personsנפשות in household
17.81.01.051.846.651.451.01

216.42.01.473574.879.477.42
318.53.01.791.985.685.887.43
424.14.01.8100.0100.0100.0100.04
519.65.01.9103.3104.5108.7108.85
6+13.66.81.989.192.292.397.16+

Ageיל
153433.53.41.571.260.963.662.91534
354430.64.51.695.289.290.183.63444
455419.94.31.9100.0100.0100.0100.04554
556412.33.11.985.686.196.692.65564
65+3.22.11.367.368.987.278.265+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.24.31.673.065.873.673.204
581054.21.778.580.380.784.258
91245.24.01.7100.0100.0100.0100.0912
13+42.13.61.7137.7132.4134.9131.913+

הכ> 0ך  93.93.81.792292.597.5102.4Jews.הודים  total

עלייה ותקופת uv< Continent■בשת of birth and
period of immigration

הכל 0ך  20.14.21.880.788.287.197.5AsiaAfricaאסיהאפריקה  total
1954 8.34.12.083.692.895.7111.5Upעד to 1954

195519647.04.51.877.187.585.793.419551964
1965+4.84.11.578.178.972.979.71965+

הכל סך  30.03.51.7100.0100.0100.0100.0EuropaAmericaאיוופהאסויקה  total
1954 6.03.21.7105.4113.5136.1132.4Upעד to 1954

195519643.33.51.897.3103.6116.0136.319551964
1965+20.73.61.795.288.882.384.81965+

43.83.71.695.490.8101.0106.4Israelישראל

onmnO6.15./1.462.159.065.6652NonJews

1 The base in each of the characteristics is marked 100.0 and
printed in bold face.

בהבלטה. ומודפס במאה מסומן תכונה בכל conn 1
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AVERAGE GROSS MONTHLY MONEY INCOME
PER URBAN HOUSEHOLD HEADED BY AN
EMPLOYEE, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND BY
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

ברוטו ממוצעת חודשית כספית הכנסה
שכיר, שבראשו עירוני בית למשק

ראש תכונות ולפי בית משק גודל לפי
הבית משק

1993

בית ב0ש7ן Personsנפשות in household
הבית נזשק ראש הביתתכונות הכלמשקי Characteristicsסך of

HouseholdsTotal123456+household head

ואלפים! בית 100.0732.657.0120.2135.3176.4143.8100.0HOUSEHOLDSמשק1 (thousands)

ותקופת לידה (שיח)or/nxיבשת ברוטו ממוצעת חודשית Grossהכנסה average monthly income (NIS'Continent of birth and
Percentsperiodעלייה of immigration
הבית משקי 6,0503,3725,1225,7816,6147,1956,419ALLכל HOUSEHOLDS

ח3ל 0ך  omn.93.96,1883,4035,1785,8516,7607,4346,806Jews  total
הכל סך  20.15,8902,7854,4535,6265,9586,6396,964AsiaAfricaאסיהאפריקה  total
1954 5,0166,8636,5067,4888,525Up(3,263)8.36,733עד to 1954

195519647.05,643(3,920)(4,519)5,7016,3566,51419551964
1965+4.83,4522,1872,9713,1513,8563,8733,4641965+

הנל סך  30.86,0403,6125,2875,9746,6617,3705,681EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
1954 Up(6,695)(11,358)(10,337)6,7688,741(4,372)6.07,998עד to 1954

195519643.38,230(6,623)(8,818)(9,551)(9,253)19551964
1965+20.75,122(2,961)4,1494,9285,6776,1495,3121965+

הנל סך  43.86,4263,5005,3275,8227,1487,9597,243Israelישראל  total
ישראל יליד: Father(5,992)(9,277)5,3956,1377,218(2,774)21.66,200אב born: Israel

15.25,5083,4064,6845,0235,6636,2066,604AsiaAfricaא0יהאפרקה
6.97,8213,9365,9476,8559,66110,2059,071EuropeAmericaאירופהאמריקה

3,6104,463NonJews(3,820)(4,201)(2,689)(2,557)6.13,938לאייהודים



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 גזשקי
ברוטו חודשית כספית הכנסה עשירוני

הבית משק ראש תכונות ולפי בית למשק
1993

הכנסה 'vrvovDeciles of Income
הכל 0ר
Totalתחתון

Lower23456789
עליון

Upper

(שיח) עליון 2,2252,9343,5884,2685,0065,8667,0188,56311,245Upper_גבול limit (NIS)
למשק כרו0ו כספית 6,0501,6202,5623,2513,9114,6175,4226,4147,7289,74115,213Grossהכנסה money income per

(n1'1) householdבית (NIS)

למשק נטו כספית 4,8851,5532,4172,9983,5224,0964,7275,3976,2427,49010,390Netהכנסה money income
(ntu) perנית household(NIS)

בית במשק נפשות 003.82.73.43.73.63.94.14.14.34.24.2Averageוצע persons per
household

00נדו0יות נפשות 3.12.42.83.02.93.13.23.23.33.33.3Averageממוצע standard
בית personsלחשק per household

ראש של ממוצט 41.037.339.039.639.440.040.841.442.044.246.4Averageגיל age of
הבית householdמשק head

(אחהים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling

8 8.07.9Upto(7.1)12.720.424.116.812.812.114.6עד 8
91245.344.748.150.451.151.151.951.742.535.226.7912
13+42.034.927.932.836.236.833.541.249.656.970.213+

Ageגיל

34 33549.047.039.939.939.132.231.428.118.610.1Upעי to 34
355450539.136.744.945.845.752.753.655.962.867.73554
556412.88.611.711.112.411.213.012.311.816.519.65564
65+3.2(3.3)4.64.1(19)(4.0)(2.2)(2.7)4.2(2.0)(2.6)65+

הכ> 0ל  93.989.186.989.592.996.195.396.394.898.399.6Jewsיהודים  total
לידה Continent■גשת of birth

20.120.020.419.417.822.622.721.315.723.817.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

30.030.229.229.133.029.732.230.426.528.431.0EuropeAmericaאיחפהאמויקה
43.838.637.341.042.143.640544.652.445.851.6Israelישראל

NonJews(5.2)(3.7)(4.7)(3.9)(7.1)13.110.5(10.9)/.6לאיחורים

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 .pejn
לנפש נטו כספית הכנסה עשירוני

הבית משק ראש תכונות ולפי סטנדרטית
1993

הכנסה Decilesעשירוני of Income
הגל סך
Totalתחתון

Lower23456789
עלי//

Upper

(שרו) עליון 7279261,1151,3021,4931,7301,9752,3242,885Upperגבול limit (NIS)
למשק ברוטו כספית ncmn6,0512,0753,0243,7114,4715,0075,5666,6047,8099,09013,131Gross money income per

(שירו) householdבית (NIS)
למשק נסו כספית 4,8851,9762,7903,3463,9684,3484,7575,4216,2046,8489,181Netהכנסה money income

(שרו) perבית household(NIS)
בית במשק נפשות 3.84.74.44.34.23.93.73.63.63.22.8Averageממוצע persons per

household
סטנדרטיות נפשות 3.13.53.43.33.33.13.02.92.92.72.5Averageממוצע standard

בית personsלמשק per household
ראש של ממוצע 41.036.238.139.939.640.740.741.942.242.748.2Averageגיל age of

הבית householdמשק head
(ארוווים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percents)

לימוד Yearsשנות of schooling
8 Upto(3.7)(4.8)12.726.118.616.513.613.912.310.07.1עד 8

91245.348.753.454.250.054.050.442.640534.025.3912
13+42.025.228.029.336.432.137.347.452.361.271.013+

Ageגיל
34 33547.340.434.932.634.736.727.231.430.419.9Upעד ot 34
355450.548.751.555.456.848.545.855.150.449.343.33554
556412.83.76.67.39.313.614.615.514.515.427.75564
65+3.2(1.6)(2.4)(3.2)(2.9)(2.1)(3.7)4.99.265+

הכל 0ך ■ 93.977.487.091.594.496.398.396.699.398.799.2Jewsיהודים total
לירה Continent■בשת of birth

20.119.523.925.220.023.420.819.920.014.213.7AsiaAfricaאסיריאפריקה
30.023.924.127.937.228530.331.628.327.640.2EuropeAmericaאירופהאמריקה

43.834.039.137.837.144.447.045.250.957.045.0Israelישראל
6./22.673.0(8.5)(5.6)(3.7)(3.4)NonJews
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URBAN HOUSEHOLDS HEADED BY PERSONS
WHO DO NOT WORK, BY DECILES OF NET
MONTHLY MONEY INCOME PER STANDARD
PERSON AND BY CHARACTERISTICS OF
HOUSEHOLD HEAD

אנשים שבראשם עירוניים בית .penr
הכנסה עשירוני לפי עובדים, שאינם
סטנדרטית לנפש נטו חודשית כספית

הבית משק ראש תכונות ולפי

1993

הכנסה decilesעשירוני of Income
הכל 0ר
Totalתחתון

Lower23456789Upper

(שיח) עליון 3985065866457258921,0931,3221,780Upperגבול limit (NIS)

למשק נרו0ו נסקית 1,9406861,3001,3111,3251,1981,8271,9272,3052,7594,746Grossהכנסה money income per
(nu) householdנית (NIS)

למשק נטו כס0ית 1,9046821,2971,3071,3161,1931,8101,9072,2732,7034,539Netהכנסה money income
(שיח) perנית househoid(NIS)
נפשות 2.43.53.62.82.51.82.52.01.91.81.7Averageממוצע persons per
נית householdנמשק

סטנדרטיות נסשות 2.22.82.92.42.21.82.21.91.91.81.7Averageממוצע standard
נית personsלמשק per household

ראש של ממוצע 60.039.948.857.161.865561.064.965.166.169.2Averageגיל age of

הניח householdמשק head

הביו/ משק ראש Characteristicsתבונות of
household head

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling

8 Upto(18.0)41.126.247.844.844.958.046.849.641.834.1עד 8

91233.232.231.932.729.722.733.327.638.142.540.7912
13+25.741.620.322.525.4. 19.319.922.8(20.2)23.441.313+

Ageגיל
185433.782.260.843.831.422.427.921.019.517.2(10.6)1854
55+66.317.839.256.268.677.672.179.080.582.889.455+

הכל 0ל . 95.689.086.194.998.297.297.098.897.299.698.1Jews■ר</7'0  total
לידה Continent.בשת of birth

25.424.132.530.531.932.030.228.216.419.68.2AsiaAfricaאסיהאמריקה
50.425.225.039.151.252.452.557.664.662.873.4EuropeAmericaא'רוסהאמריקה

19.839.828.625.215.112.813.813.015.717.216.5Israelישראל

NonJews(5.1)(13.9)(11.0)4.4{איהודים

C
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1993 המזונות, מאזן
המזונות מאזן

שנתית, Annualכמות quantities, tons

npsony0'tm □1iuid'u
במלאי"צורמצרך 'we/סצויהיבואיצואnnsi(נטו) מזון

ProductionChangeExportsImportsAvailableOther supplyFood (net)
in stockssupplyand waste'

הכל 10
ומוצריהם דגנים

217,000191,000968,000426,675502,972חיטה
(נקי) 87,46040,00040,000_אוח

אחרים 1,2508,0603,64012,95012,950דגנים
ועמילבים אדמה תפוחי

ארמה תפוחי וקמח אדמה 219,50093038,55012,000192,02028,897163,123תפוחי
למזון 20,980301,68019,33011,5217,809קורנפלור
ודבש סוכר

424,000217,27527,275190,000סוכר
2,125140302352,4702,470דבש

וריבות ממתקים 50,6842,10016,92324,07655,73755,737שוקולד,
ואגוזים שונים גרגרים

למאכל יבשות 10,56514,0604,99016,07735,7121,35834,354ק0ניות
וחמניות בו0נים3 49,70021,35024,37827,00030,97243530,537שומשמין,

1,6405001009,10010,14010,140אגוזים3
1,071,905214,62939,821897,09764,090833,007ירקות*

ומלונים אבטיחים פירות,
הדר 91פרי 1 ,830708,61039,326242,5466,063236,483

הדרים6 ללא 0ר"ם 512,46223,70965,4406,470477,20057,932419,268פירות
ומלונים 38,2501,700178,7005,920172,780_215,250אבטיחים

יבשים 1,0101,6503,0305,6895,689פירות
ושומנים שמנים

למאכל מווקקים צמחים 73,50010,0008,68849,600104,41228,00076,412שמני
75020033,25075032,500_33,800מרגרינה
5,7303801007506,0002,0004,000חמאה
בשר

קרקס משקל וקפוא, נ1ר> 40,0007601,00053,20092,96092,960בקר,
פנים רולק1 11,160_7,0101,6002,55011,160בקר,

קרקס משקל 4,8303002,2006,7306,730צאן,
אחרות 8,8208,8208,820בהמות

מנוקה) בלתי (סרוס 287,40310,00016,900260,503260,503עוף
113,2891147,876105,29912,48992,810ביצים
18,7001,00030039,64657,04657,046דגים

ומוצריו חלב
בקר 1,082,6208,7311,073,889761,570312,319חלב
צאן 31,0001,05032,05010,10021,950חלב

חלב 11,1001,1922,0254,07811,96110,5331,428אבקת
87,7504403,85038883,84883,848גבינות

ניגרת 120,8246,986130113,968113,968תוצרת

במאזן. הרשום אחר מזון במיצרך מרכיב הם אלה מוצרים ו

קמח.  הטורים ביתר גרגרים:  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 לשכון, זיתים 5
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FOOD BALANCE SHEET
FOOD BALANCE SHEET 1993

לנפש Perהספקה capita supplies

.קלוריות |1^nשוגזןCommodity
לשנה ליוםק"ג ליוםליוםגרם ליוםגרם גר0
Kg.GramsCalories (Kcal)Protein Fat

per yearper dayper daygrams per daygrams per day

..3,12898.2117.9TOTAL
98931.84.1CEREALS AND CEREAL PRODUCTS

93.1255.289329.93.8Wheat2
7.420.3731.40.1Rice, milled
2.46.6230.60.2Other cereals

741.40.1POTATOES AND STARCHES
30.282.8601.40.1Potatoes and potato flour
1.44.014Cornflour

377__SUGAR AND HONEY
35.296.4373Sugar
0.51.34Honey
10.328.31080.62.6CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1707.610.1MISCELLANEOUS GRAINS AND NUTS
6.417.4613.70.6Pulses, edible, dry
5.715.5773.06.5Sesame, groundnuts3 and sunflower
1.95.1310.83.0Nuts3

154.3422.61035.11.0VEGETABLES4
1832.43.2FRUIT, WATERMELONS AND

SUGAR MELONS
43.8120.0360.70.2Citrus fruit
77.6212.71281.32.9Fresh fruit, excl. citrus5
32.087.7120.30.1Watermelons and sugar melons
1.12.980.1Dried fruit

476_54.1OILS AND FATS
14.238.834338.8Vegetable oils, refined, edible
6.016.511913.7Margarine
0.72.0151.6Butter

32025.523.1MEAT
17.247.21027.08.0Beef, fresh and frozen, carcass weight
2.15.780.90.4Beef, Offal and other edible parts
1.54.040.40.2Sheep and goats, carcass weight
1.645170.41.6Other meat

48.2132.218816.812.9Poultry (dressed, not drawn(
17.247.1685.24.9EGGS
10.628.9173.40.3FISH

24315.214.3MILK AND DAIRY PRODUCTS
57.81585955.24.4Cow's milk
4.111.190.505Sheep and goats' milk
0.30.730.3Milk, dried
15.542.5777.15.3Cheese
21.157.8592.14.0Sour milk, etc.

These porducts are components in another food commodity included in the balance sheet.
In ttie columns trom .production' through "other supply and waste'  grain; in all other columns  flour.

1

2.3. Weight without shells
4 Incl. peas for canning and maize. that differ by definition from those in the Agircultural production
5 Olives for oil, almonds and pecan nuts are included in other items.
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CALORIES AND NUTRIENTS
PER CAPITA PER DAY

המזון ואבות nimVp
ליום לנפש

1993 1992 1990 תשם
1979/80

תשל
1969/70

תש"ן
1959/60

תש1
1949/50

(Kcal)קלורי Caloriesות (Kcal]
2,6102,7722,9882,9793,0893,0743,128TOTALסןהכל
ומוצריהם 1,2601,1571,0671,048986979989Cerealsתנים and cereal products

ועמילנים אדמה 98777989667274Potatoesתפוחי and starches
ודבש 184311376323381376377Sugarסוט and honey

וריבות ממתקים .82688490101106108Chocolateשוקולד. sweets and jam
ואגוזים שונים .628596גרגרים 114152154170Miscellaneousgrains and nuts

6567776910394103Vegetablesירקות
ומלונים אבסיחים ,105147164150169151183Fruitסירות, watermelons and sugar

melons
ואומנים 343406452496486493476Oilsשמנים and fats

95143264284317321320Meatבשר
61738977727068Eggsביצים
58181612181717Fishדגים

ומוצריו 197220224227238241243Milkחלב and dairy products

נרםחלבון ,, gramsProtein
הכל 83.985.191.592.297.496.698.2TOTALסך

חיים מבעלי :32.234.044.345.449.949.7495Thereofמזה: animal
ומוצריהם 41.439.734.634.131.731.631.8Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 2.21.71.81.91.41.51.4Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.50.50.6Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שונים 3.24.04.55.06.86.97.6Miscellaneousגרגרים grains and nuts
2.93.53.73.55.14.65.1Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים .1.82.12.31.92.01.8פירות, 2.4Fruit, watermelons and sugar
melons

7.411.820.822525.625.8255Meatבשר
4.65.56.85.95.55.35.2Eggsביצים
7.13.02.72.43.43.33.4Fishדנים

ומוצריו 13.113.714.014.615.415.315.2Milkחלב and dairy products

,Fatגרםשומן. grams
הכל 73.986.7104.3111.5117.6117.3117.9TOTALסך

חיים מבעלי :23.927.938.338.742.642.642.8Thereofמזה: animal
ומוצריהם 5.44.84.44.34.14.14.1Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנ'ם אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,1.30.81.82.02.22.42.6Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שונים 2.95.05.57.09.29.110.1Miscellaneousגרגרים grains and nuts
0.20.40.70.61.00.91.0Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.11.42.02.53.22.43.2Fruitסירות, watermelons and sugar
melons

ושומנים 39.046.351556.355.355.754.1Oilsשמנים and fats
6.910.319.320.722.923.423.1Meatבשר
4.45.26.45.65.25.04.9Eggsביצים
3.30.60.40.30.40.30.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212.114.013.914.3Milkחלב and dairy products
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VITAMINS AND MINERALS
PER CAPUA PER DAY

Milligrams, unless otherwise stated

לנפש ומינרלים ויטמינים
ליום

אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים.

a<o *x\o

mC

5
O

cרו

^c E>? cel|§8
S

."ton1949/50
הכל 3,1951.921.7913.412685015.0TOTALסר
ומ1צההם 1.320.816.92728.5Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.100.041.61090.7Potatoesתפוחי and starches
1ריבות ממתקים ,20.01160.1Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שונים 90.090.020.7380.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts
1,3720.110.100.861601.5Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,4160.120.060.552511.2Fruitסירות watermelons and sugar
melons

Oils and fats 1שומנים ______584שמנים

510.030.071.840.7Meatבשר
3710.040.12190.9Eggsביצים
180.020.050.8130.3Fishדגים

ומוצריו 3720.090.510.323780.2Milkחלב and dairy products
'!.'on1969/70

הכל 04,2121.681.4216.813072216.3TOTALן
ומוצריהם 0.920.295.21037.1Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,20.0170.2Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שונים 160.120.031.0601.3Miscellaneousגרגרים grains and nuts
1,5940.160.131.465591.8Vegetablesרקות

ומלונים אבטיחים ,8270.150.111.055551.4Fruitפירות watermelons and sugar
melons

ושוסנים 483Oilsשמנים and fats
2490.100.156.2132.0Meatנשר
5480.060.170.1271.4Eggsביצים
20.010.010.450.1Fishדגים

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 products

ועמילנים ארמה 0.060.021.0660.5Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,30.020.1100.4Chocolateשוקולד. sweets and jam

ואגוזים שונים 240.180.061.511041.9Miscellaneousגרגרים grains and nuts
1,8180.230.201.992762.3Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1,0380.120.120.944511.4Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

ושומנים 162Oilsשמנים and fats
3990.120.188.1172.6Meatנשר
4440.040.130221.1Eggsביצים
100.020.550.1Fishדנים

ומוצריו 5280.080.510.323910.4Milkתלב and dairy products
1993

הכל 1o4,3741.751.4819.415674718.0TOTAL
ומוצריהם 0.860.194.9656.5Cerealsדגנים and cereal products

ועסילנים אזמה 0.070.031.0760.5Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים .30.010.020.1120.6Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שונים 390.200.071.511132.2Miscellaneousגרגרים grains and nuts
1,6900.220.191.889762.3Vegetablesירקות

ומלונים אבסיחים ,1,1550.160.141.257581.6Fruitפירות watermelons and sugar
melons

ושומנים Oils~90שמנים and fats
4140.110.188.1182.8Meatנשר
4190.040.130.0211.0Eggsביצים
10.010.020.450.1Fishדנים

1מוצר'ו 5610.080.500.323720.5Milkחלב and dairy products
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HOUSING
JEWISH HOUSEHOLDS
HOUSING DENSITY

BY יהודיים1, בית משקי
דיור צפיפות לפי

דיור

להדר0Totalךהכל 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+

1967613.6100.014.826.612.914.414.11.85.210.2
1968634.4100.016.127.513.214.312.91.95.19.0
1969640.8100.016.928.112.714.612.52.04.785

1970662.2100.018.828.012.814.211.72.14.97.5
1971683.2100.020.027.513.614.011.12.04.87.0
1972704.3100.020.827.614.014.510.42.24.36.2
1973729.9100.021.627.814.714.510.02.13.95.4
1974746.7100.022.828.314.513.99.32.23.85.2

1975774.7100.024.528.015.013.79.02.13.54.2
21975779.1100.024.527.714.913.89.02.33.64.3
1976796.9100.026.128.115.513.18.32.13.33.6
1977820.1100.027.427.916.113.37.81.92.72.9
1978848.7100.029.527.816.013.17.12.02.32.2
1979868.7100.029.827.217.013.26.91.92.11.9

1980894.4100.031.327.317.112.66.41.71.91.6
31980894.4100.031.322.920.012.87.12.02.11.8
1981914.7100.032.522.120.213.26.61.82.11.4
1982927.7100.033.921.620.812.66.21.82.01.3
1983954.4100.035.721.120.612.75.61.61.61.2
1984973.2100.036.421.420.212.45.51.41.61.1

1985987.7100.037.321.220.611.85.41.41.31.0
21985983.7100.037.821.320.311.65.41.41.31.0
19861,003.2100.039.020.719.512.44.91.31.21.0
19871,020.8100.040.220.519.411.94.61.41.20.8
19881,030.7100.042.019.919.111.54.71.11.10.8
19891,049.2100.042.519.919.311.14.51.10.90.8
19901,081.2100.041.520.719.511.04.50.91.00.8
19911,132.1100.039.720.819.611.64.91.21.21.0
19921,183.1100.040.620.619.011.44.81.21.31.1
19931,225.9100.041.320.818.811.34.41.01.31.1

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.

קלי0ה. ומרכזי מוסחת קיבוצים, כולל לא ו

מפקדי תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 2

בהתאמה. ו1983, 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, משקי
יבשת דת, דיור, צפיפות

עלייה תקופת לידה,
מנורים יישוב וצורת
הבית משק ראש של

1993

ממוצעת
Averagej
density

Persons per room לחדר niusj

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 סך

96 .000

JEWS2 1.02 1.1 1.3 1.0 4.4
Continent of birth and period of immigration

11.3 18.8 20.8

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+

7.08

1.03
1.20
0.97
1.09
1.05
1.12
1.20
7.06
1.04
1.16
1.12
0.89
0.70
0.87
0.93
0.93
0.96
1.20

1.5 1.6 1.1 4.9 12.5 21.8 23.0

(1.5)
2.0
(0.8)
1.6
0.8
(0.9)
4.4
(0.8)
(0.7)
(1.2)
(1.0)
0.5
(0.1)

(0.7)

1.3

(1.6)
2.3
0.8
7.5
1.2
(12)
3.0
1.1
(1.1)

(1.5)
0.6
(0.3)
(0.4)
(0.2)

(1.0)
1.3

(11)
1.4
0.8
1.4
1.2
(19)
(1.7)
1.2
(1.1)
(3.6)
(1.3)
0.5
(0.2)

(1.0)
(0.8)
(1.2)
(0.7)

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

7.02
1.11
0.90
0.90
1.07
0.99
1.00
1.08
1.09

1.08

1.05
1.11
7.03
0.97
1.09

7.0
2.7
1.0
(0.5)
1.0
(0.4)
1.0
(0.6)
(0.8)

1.2
2.5
1.5
(0.4)
1.4
(0.6)
(0.7)
(1.3)
(1.2)

7.0
2.1
(0.5)
(0.4)
(1.2)
(0.6)
(05)
(1.4)
(1.6)

4.1
6.6
3.0
4.8
4.2
4.0
7.6
4.7
4.8
(2.7)
(5.0)
3.5
1.0
(2.0)
(1.9)
(1.9)
(2.9)
9.1

4.3
5.6
4.6
2.4
5.2
3.0
3.7
4.3
4.6

10.0
16.5
8.5
74.8
14.3
16.8
15.1
73.4
12.2
(16.2)
17.9
7.6
2.2
(4.1)
7.3
9.8
7.5
16.2

77.4
10.9
8.2
8.7
12.6
10.7
10.6
15.5
14.6

15.6
25.6
19.5
20.7
19.1
23.6
20.3
79.5
18.8
26.7
21.0
74.6
6.4
16.3
17.4
15.4
18.0
23.9

78.7
165
10.1
13.9
21.8
22.1
19.8
18.4
20.0

24.3
22.6
22.8
77.8
17.3
20.2
17.2
78.2
17.7
18.5
19.6
20.3
14.9
20.4
20.7
25.0
23.6
26.5

20.8
20.8
21.0
23.8
18.8
20.5
21.5
22.6
23.7

1.1 1.2 (0.9) 3.7 13.7 21.5 22.9 34.9

(1.2)
(1.0)
2.8
(0.8)
5.4

(1.0)
(1.4)
2.2
(1.4)
(3.3)

(0.8)
(1.1)
(0.5)
(0.3)
(0.7)

3.4
4.0
5.7
3.9
6.2

NONJEWS 1.69 12.5 6.6 7.5 14.0
Moslems 1.81 155 7.9 90 143
Christians 1.37 (4.2) (3.8) (2.3) 13.8
Druze 4 others 1.40 (5.2) 1.8 (5.7) 12.4

Type of locality of residence (size of locality)

12.1
15.8
70.3
10.3
105
18.3
18.2
18.9
17.7

20.7
22.6
27.2
21.6
20.8
15.1
13.5
18.9
20.3

23.3
225
20.0
20.2
19.7
13.5
11.4
19.4
18.3

41.3 100.0 1,225.9 יהודים*
עלייה ותקופת לידה יבשת

33.6 100.0 499.7 .שרו,>
יליד: האב

41.8 100.0 82.7 ישראל
23.0 100.0 237.1 אסיהאפריקה
43.8 100.0 178.0 אירופרראמריקה
38.0 100.0 285.8 א0ירראפר>קר,
42.0 100.0 180.0 1960 עד
31.4 100.0 45.6 19611964
30.7 100.0 56.9 +1965
47.7 100.0 129.0 rvox.nm
43.6 100.0 97.7 1960 עד
31.1 100.0 7.8 19611964
32.7 100.0 22.3 +1965
52.4 100.0 438.9 npnwnonn
74.9 100.0 178.0 1960 1y
56.6 100.0 30.6 19611964
50.8 100.0 57.8 19651974
47.0 100.0 24.6 19751979
45.8 100.0 26.4 19801989
20.9 100.0 1198 +1990

"שוב) (גודל מנורים "שוב צוות
47.6 100.0 1,152.8 o"jn'i/ oo/e/"
38.9 100.0 114.3 oot/y
53.1 100.0 137.5 תלאביבפו
49.9 100.0 78.1 חופר.
38.0 100.0 333.5 00,000199.999
42.1 100.0 114.1 50,00099,999
42.2 100.0 230.4 20,00049,999
35.9 100.0 85.3 10,00019,999
33.5 100.0 59.5 2,0009,999

:3nm
ait')■.

פיתוח
37.5 100.0 75.6 צפון
31.6 100.0 60.8 דרום
37.9 100.0 73.1 כפריים "ש/נ'0
41.6 100.0 40.7 "ושבים
33.4 100.0 32.1 כפרים

12.5 100.0 172.2 לאיהוד'ם
10.2 100.0 124.5 מוסלמים
18.7 100.0 29.3 נוצרים
18.6 100.0 18.4 וארורים דרוזים

"שוב) (גודל מנורים "שוב צורת
D"mV 00110.162.8100.072.613.675.818.314.27.26.411.91.67Urban localities

28.2100.08.911.06.67.817.46.29.932.22.24Jerusalem4
10,000+705100.016.314.017.420.913.35.75.66.91.5410,000+

2,0009,99964.0100.010.314.418.319.913.79.35.78.51.632,0009,999
כפר"ם .77')(11.3)9.5100.0"שובים 3;(2.6)78.3(11.5)(12.5)(9.8)22.71.92Rural localities

Excl. qibbuzim, institutions, absorption centers and nomadic
Bedouin in the south.

2 Incl. continent of birth or period of immigration not known.
34 See notes 23 to Table 2.33.
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ביישובי שלא בזדום ובמים קליסר. מרכזי מוסדות, קיבוצים, כולל לא ו

קבע.
ידועה. לא עלייה תקופת או לידר. יבשת כולל 2
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HOUSEHOLDS, BY HOUSING
DENSITY, SIZE OF HOUSEHOLD
AND POPULATION GROUP

צפיפות לפי בית, *\1\Dn
בית משק גודל דיור,
אוכלוסייה וקבוצת

1993

בית במשק useholdPersonsנפשות in ho

O
הכלנפשות ביתסך XWrSiPersons
Total1234567+Averageלחדר

per
per room

■000"/0household

. 1,225.9100.016.322.318.5יהודים 15.415.97.04.63.39JEWS הכל TOTALסן
0.49 1.12Up(0.7)114.4100.088.610.7עד to 0.49
0.50101.0100.058.138.9(0.6) 2.41.45050
0.510.99290.8100.06.153.111.6 22.85.30.9(0.2)2.600.510.99
1.00254.7100.08.221.425.2 30.012.82.1(0.3)3.211.00
1.011.49230.4100.03.343.4 6.236.27.33.64.501.011.49
1.501.991385100.09.4 15.636.426.711.95.141.501.99
2.0053.7100.0(1.1)9.823.1 7.410.636.111.94.992.00
2.012.4911.9100.0_ _17.682.47.302.012.49
2.502.9915.3100.0_13.345.1_41.66.362.502.99
3.00+13.9100.0(08)(4.6) 17.7(6.6)18.651.57.183.00+

 172.2100.05.18.714.4לאיהודים 11.6.1S315.429.55.34NONJEWS
הכל TOTALסר
0.99 21.6100.027536.28.0עד 25.4(2.3)(0.6)2.24Up to 0.99
1.0023.2100.012.520.724.8 35.15.9(0.9)2.941.00
1.011.4926.0100.0(1.8)42.0 (1.7)36.49.24.821.011.49
1.501.9931.4100.0(2.7) 12.334.826.823.45.601.501.99
2.0024.1100.07.417.5 (3.0)(4.8)45.521.85.722.00
2.012.4912.8100.0 16.58357.452.012.49
2.502.9911.3100.0(2.9)16.080.87.992502.99
3.00+215100.0(4.1) (6.0)(5.5)10.973.48.173.00+

לחדר nieioi 11x1131}of persons per roomAverage no
1.020.410.681.12יהודים 0.921.261.481.95Jews

1.690.520.781.28לאיהודים 1.021.501.792.43NonJews

HOUSEHOLDS, BY POPULATION
GROUP, SIZE OF HOUSEHOLD
AND ROOMS IN DWELLING

קבוצת לפי בית, .purr)
משק גודל אוכלוסייה,

בדירה וחדרים בית
1993

בית במשק Personsנפשות in household

בדירה DTinהכל Roomsסך in dwelling
Total1234567+

JEWS.הודים
אלפים 1,225.9199.8273.6188.2227.1195.585.955.9TOTAL thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

12.510.82.01.3(0.3)(0.1)1

1.52.78.92.82.10.9(0.4)(0.6)(0.2)1.5
212.929.520.011.55.53.52.44.02
2.56.910.79.87.65.72.92.52.72.5
334.029.042.040.636.925.822.624.43
3.55.42.94.76.57.25.76.15.33.5
422.36.714.420.528.333.837.035.94
4.5+13.31.64.510.015.227.828.927.64.5+

לנכש חדרים 0.982.441.471.080.890.790.680.51Average{ומוצע roomsperperson
NONJEWSלאיהודים

אלפים 172.28.814.920.024.726.426.550.8TOTAL  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

15.032.812.0(6.5)(3.6)(2.6)(0.9)(1.6)1

216.943.835.523.118.48.78.012.62
342.016.938.043.044.345.849540.33
3.5+36.0(65)14.527.433.742.941.745.73.5+

לנפש 0.591.921.280.980.780.660.560.41Averageממוצעחדרים roomsperperson
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HOUSEHOLDS, BY SIZE OF
DWELLING, SIZE OF HOUSEHOLD
AND DURATION OF MARRIAGE

גודל לפי בית, משק1
בית משק גודל דירה,

הנישואין תקופת ואורן
1993

הכל בדירהTotalסך Roomsחדרים in dwelling
בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין duration+35ג'arum.j0אלפיםושנות of marirage

ThousandsPercents£

כוללי 1,396.8100.02.815.841.040.4GRANDסך TOTAL1
שנים 4 111.4100.03.819.650.825.8Upעד to 4 years
59146.3100.01.411.951.035.759
1014151.3100.0(0.4)8.840.850.01014
1519138.0100.0(0.3)5.631.362.81519
20+451.6100.00.69.937.252.320+
נשואים 379.4100.07.529.842.520.2Notלא married

נפש 1208.2100.011.738.638.711.01 person

הכל סך  נפשות 2288.3100.02.523.451.123.02 persons  total
d'k>4 34.6100.04.626.749.918.8Upעד to 4 years
597.7100.02.920.056.520.559
10144.7100.0(1.4)(24.5)59.214.91014
15193.7100.0(2.2)(341)52.511.21519
20+156.4100.01.319.651.627.520+
נשואים 76.0100.04.029.949.216.9Notלא married

הכל סל  נפשות 3208.0100.01.874.547.736.03 persons  total
שנים 4 45.5100.04.519.052.0245Upעד to 4 years
59275100.0(10)17.556.624.959
101411.4100.0(18)24.452.021.81014
15197.2100.018.949.830.81519
20+64.9100.0(0.1)8.039.052.920+
נשואים 14.748.934.1Not(2.3)48.0100.0לא married

הכל 0ך נפשות 4251.7100.00.67.642.849.04 persons  total
שנים 4 16.452.6285Up(2.5)20.4100.0עד to 4 years
5961.1100.0(0.9)9.453.835.959
101441.0100.08.045.646.41014
151928.7100.0(0.3)(47)37.058.01519
20+72.2100.03.230.266.620+
נשואים 11.247.240.2Not(14)25.2100.0לא married

הכל קל  נפשות 5221.8100.0(0.4)4.530.864.35 persons total
שנים 4 57.240.4Up(2.4)5.8100.0עד to 4 years
5930.8100.0(1.9)10.341.945.959
101449.6100.04.635.559.91014
151947.6100.0(0.2)(2.1)25.472.21519
20+72.7100.0(0.2)2.623.373.920+
נשואים 38.851.0Not(95)(0.7)12.0100.0לא married

הכל 0ך נפשות 8+218.8100.0(0.5)6.132.061.46+ persons  total
שנים 4 31.862.1Up(6.1)4.6100.0עד to 4 years
5918.4100.0(0.8)10.947.041.259
101444.1100.0(0.7)8.237.653.51014
151950.4100.0(0.3)5.429.165.21519
20+80.8100.0(0.2)3.726.569.620+
נשואים 8.836.153.3Not(18)18.1100.0לא married

1 Incl. households forwhich duration of marriage or rooms in
dwelling are not known.

החדרים מספר או הנישואין תקופת א1רן שאצלם בית משקי כולל
ידועים. אינם בחרה
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דיור צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי
וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

בית במשק
1993

לידה ויבשת להדר נפשות אוגלוס"ה, קבוצת

הבית 1iorn Vd
ילדים עם בית משקי נחה:
הכל סך  17 גיל עד

בית ב0שק ילדים

All
households

Thereof: households with
children aged up to17 total12

אחוזיםThousandsאלפים

גולל1 סן ■ Dnrin■1225.0629.5100.033.332.7
0.99 505.988.9100.059.927,7עד
1.001.99623.3456.7100.031.335.3
2.002.9980.770.3100.015.425.8
3.00+13.913.1100.021.511.7

הכל סל ■ 499.2322.6100.029.332.4.שראל
0.99 167.552.1100.055.629.3עד

1.001.99285.6229.4100.026.335.4
2.002.9938.033.7100.010.422.2

3.00+7.47.0100.024.9(7.4)

הכל 70  npnoNTVOH285.7147.4100.030.429.8
0.99 108.414.6100.070.120.8עד
1.001.99150.6108.9100.028.732.6
2.002.9922.019.6100.013.823.7
3.00+4.44.2100.0(10.4)(172)

הכל סל  438.6758.9100.044.335.8איו;ק71אק7'7/ה
0.99 229.522.1100.063.528.3עד
1.001.99186.2117.9100.043.437.6
2.002.9920.517.0100.027.035.5
3.00+2.11.9100.0(33.9)(14.8)

כולל סן  172.2130.2100.019.020.6לאיהודים
0.99 21.65.8100.065.531.3עד

1.001.9980.760.3100.023.727.8
2.002.9948.243.3100.010.615.3
3.003.9913.312.8100.011.9(6.3)

4.00+8.37.8100.0(6.4)(10.2)

ידועה. לא לידה יבשת כולל
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HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND
CHILDREN IN HOUSEHOLD

1993

Children in household
בית \Kitf1 ילדים j/ywo

Average children per household

Population group, persons per room
and continent of birth

3456+
הבית סשק' כל

All

בית ■ptrun
ילדים עם
17 גיל עד

Households

Percents
householdswith children

aged upto 17

21.310.32.41.152.23JEWS GRAND TOTAL1

11.0(13)(0.1)0.271.54Up to0.99

24.28.60.51.572.141.001.99
17.129.811.92.843.262.002.99

(99)26.830.24.074.313.00+

24.011.52.81.522.35Israel  total
133(1.7)(0.1)0.501.62Upto 0.99
27.710.00.61.822.261.001.99

18.634.514.33.173.572.002.99
(6.4)25.435.94.404.623.00+

23.913.32.61.222.36AsiaAfirca  total
(7.7)(1.4)0.191.40Up ot 0.99

27.210.9(0.6)1.632.251.001.99

20.130.312.02.913.282.002.99

(13.2)37.0(22.1)3.974.153.00+

13.45.11.40.681.87EuropeAmeirca  total
7.8(0.4)0.141.45Up to 0.99

14.83.9(0.3)1.151.821.001.99

10.619.5(7.3)2.182.642.002.99
(15.3)(90)27.03.143.503.00+

19.229.012.22.483.27NONJEWS  GRAND TOTAL

(3.2)0.371.38Up to 0.99

26.419.72.31.942.601.001.99

14.943.715.53.403.782.002.99
(7.7)38.335.84.574.723.003.99

18.425.739.24.414.664.00+

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 משקי
לידה יבשת לפי בית, עוזר/ת

הבית משק ראש של עלייה ותקופת

לידה Continentיבשת of birth
עלייה ותקופת
197831978197919801981198219831984198521986198719881990199119921993andשלראש period 0(

immigration of
הבית householdמשק head

אלפים
Percents4Thouאדוחים*

sands
הכל 13.613.513.112.012.612.012.511.711.612.613.714.413.613.113.414.3174.9TOTALסן

לידה Continent■בשת of birth
19.318.318.217.217.416.016.314.714.616.116.616.214.915.415.115.577.3Israelישראל

יליד: Fatherאב born:
19.320.518.718.419.819.317.317.116.215.915.115.915.017.616.118.915.6Israelישראל

6.76.56.26.57.16.06.96.55.46.87.27.26.46.06.57.417.6AsiaAfricaאסיהאפריקה
27.225.326.224.624.723.324.121.623.225.126.925.725.025.325.224.743.9EuropeAmericaאירופהאמריקר
5.04.94.74.44.84.95.45.04.75.56.26.36.25.86.68.022.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

17.117.416.714515514.615.314.714.615.017.219.118.215.916.117.074.7EuropeAmericaאירוסהאמריקו

עלייה Periodתקופת of
Immigration

1947 21.621.321.819.619.618.919.4,17.5עד
1 97
* 7.8

Upto 1947 *
19481954 >
19551960 *

1948195410.010.59.98.29.09.09.811.411.613.415.414.915.017.319.369.0
195519608.28.48.17.57.87.39.2
196119717.49.17.77.28.68.37.27.819611971
196119747.69.19.79.210.49.79.511.919.619611974

1972+6.87.27.87.89.27.59.18.91972+
1975+8.39.09.810.37.54.64.04.38.61975+

12 See notes 1 and 2 to Table 11.11.
3 Basedon new questionnaires of the Labour Force Survey  see introduction.
4 Percent households employing domestic help of all households in the respective group.

.11.11 ללווו 21 ו הערות, ראה 21
מבוא. ראה  ארם כוח סקר של חדש שאלון עיבוד בסי0 על 3

המתאימה. בקבוצה הבית משקי כלל מתוך בית עוזרת המעסיקים הבית מש!;' אחו! 4
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ושכר עבודה

לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות
עבדו שלא ובו', מרנטה מפנסיה, החיים אנשים
נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו

סדיר. בשירות רו"לים זו בקבוצה
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
המפעל משתייך שאלי! ענף הוא כלכלי ענף
המועסקים בו. עבד שהמועסק המוסר, 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 חורשי, 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
בקואופרנ1י חברים קואופרטיבים: חברי
המשתתפים שיתופיות באגורות או בים

שיתופי. במושב חברים כולל ברווחים,
בקיבוצים שעברו 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 לסנ01יסטיקה
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 מפורטות 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 בשבוע 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 העוברים כל אחרת; תמורה או ורו רו
משפחה בני אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין
בשבוע, ויותר שעות 15 תשלום ללא שעבדו
בשבוע; ויותר שעות ו 5 שעברו מוסרות אנשי
ולא הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים

אחרת. עבודה חיפשו
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים קבוצת

משנה:
שעבדו 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

וכרי). חזרות שיעורים, והכנת בדיקת
שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד מ1
עוכל 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 (ער זמנית עבודה
כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
רישום ע1 כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
ע1 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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ממוצע נקבע חדש כבסיס הנוכחי. הבסיס חישוב
1989 לשנת המדגם עובד זה לצורך .100.0 = 1989
נתוני לפי ופעם הישן המדגם נתוני לפי פעם פעמ"ם,
להשוות נתן ואילך 1990 נתוני את החדש. המדגם
משורשרים. מרדים באמצעות רק קודמות שנים עם
כל של המדד הכפלת ידי על "עשה המדדים שרשור
של 1989 לשנת הממוצע במרד ב1990 משתנה

ב100. וחלוקתו משתנה אותו

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על ה000יס0יקה
המעבידים דיווחי של חורשי עיבוד על בעיקרה
ח/ץ (עוברי ו612 102 נ1ופס גבי על חוק) (בתוקף
שכר, ועל עוברים על לאומי לביטוח למוסד לארץ)
מינהל כגון אחרים, מינהל"ם מקורות על ובחלקה
למיכון המרכז התעסוקה, שירות של התשלומים
לשלטון המרכז של לאוטומציה החברה משרדי,

וכר. 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
את להשוות מיועדים 12.36 בלוח הנתונים
המשק בענפי שכירים בין לשעה השכר של היחסיות

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 העיבור יחידת
11 שבפרק בעור .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 ברוטו הכנסה
מכל וכדי, מלוות למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית
ב3 כשכיר הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות
את כוללת ההכנסה הפוקד. ביקור שלפני החורשים
,"13 חודש "משכורת כגון: הכספיות התוספות כל

ועוד. פרמיות נוספות, שעות בעבור תשלום

ומדרום עזה מחבל משומרון מיהודה, עובדים הביטחון,
מינהל באמצעות משכורותיהם את המקבלים לבנון,
תושבי כלולים כן התעסוקה. שירות של התשלומים
לפי חלוקה ישראליים. במפעלים העובדים לארץ Yin
ודרום עזה חבל שומרון יהודה, עוברי של כלכלה ענפי
משפחות וסקרי חודשיים דו"חות ע"ס נעשית לבנון
קיבוצים חברי כוללת אינה האוכלוסייה .(27 פרק (ר'
משקיהם, שבבעלות במפעלים או במשקיהם העוברים
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
כרססת שימשה לדגימת כמסגרת המסגרת.
מער כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבירים
ידי על הושלמה זו כרטסת .1989 אוגוסט עד דכנת
המרכזית בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים מפעלים

אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה
מפעלים כ9,100 כולל החרש המדגם המדגם.
משרות כל מסך אחוזים כ68 הכוללים פעילים,

השכירים.
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיסת
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתה בענף, גורל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
מפעל הוא "ודאי" (מפעל בוודאות נדגמו ענף בכל
75 המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המ"צג

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 לגורל השוטפת בשנה המפעל גודל את משווים
שיגדלו המפעלים הדגימה. הסתברות למפעל ניתנה
בהסתברות מחדש נדגמים יעיל, "צוגם אין ולכן מאד",

יותר. גדולה
מן מפעלים למדגם נוספים מכך, כתוצאה
הסתברותם  במדגם שהיו ומפעלים המסגרת

גדלה. להידגם
אחרי מחושבים שנה כל של הסופיים האומדנים

הנ'ל. המדגם עידכון

.1984,1 00 מוסף.  לישראל הסטטיסטי /mvnגם ראה ;669 מסי בפרסום ראה זו ס00יס0ית סידרה ע> מסורסים הסברים 2

.1991.2 ומסי 1987,9 מסי שם, ראה החדש המדגם וע> השינוי ע> מפור0 הסבר 3
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נכלל ו 954 בינואר החל המיעוטים. ביישובי העבודה
העבודה בלשכות לאיהוחם 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 עבורה חרשי גס העבודה

אבטלה. להם
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
לסטודנ המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, טים,
בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (בני לנוער העבודה לשכות
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
וכתוצאה בינ1וחאבנ1לה, 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 אחד 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. עבורה בלשכות נכללו בית במשק לעבודה
ו1987 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
ע1 זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
הקשור עבודה סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת

ומעבידים. עובדים ליחסי
בש המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
מפעם יותר השובת מושבת או שובת כאשר ביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת

האומדנים חישוב שי0ת
התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
(משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת עי'
נתונה, בקבוצה האוכלוסייה כל בין כמנה שחושב
הנחקרים מספר לבין נבחרות, דמוגרפיות תכונות לפי
הכנסות. 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
עבורה. קבלת לשם לחורש אחת לפחות ונרשם

שאינו מי הכנסה: הבטחת תובע עבודה דורש
או אכשיר. ימי צבירת אי (עקב אבטלה 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 עי' מולאו לא ואשר החודש

החודש.
לא אשר עבודה דורשי הופנו: שלא עבודה דורשי

החודש. במשך אחת הפנייה אפילו קיבלו
אבטלה רמי לצורך מוציאים אבטלה אישורי
בחורש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר על
אנשים כוללים אינם הנתונים הנקוב. לחודש שקדם

מקצועית. להכשרה בקורסים המשתתפים

מקורות
ב1949, החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבורה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה למרכז מסונפות שהיו העבודה
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עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
הרוסרים הנתונים השביתות. לנתוני הבסיס היו אלה
כלכלי למחקר המכון נתוני ע''' הושלמו שביתות על
נעשה הנתונים פרסום ההסתדרות: של וחברתי
והשב שביתות על הנתונים ב971ו החל במשותף.
במשרד עבודה ליחסי המחלקה ע"1 נאספים תות
כלכלי למחקר המכון עם כשיתוף והרווחה, העכורה
המרכ הלשכה בייעוי> ההסתדרות של וחברתי
הלשכה "עוץ הופסק ב1980 לם00יס0יקה. זית

לס00י00יקה. המרכזית

היוקר תוספת
(12.46 (ל1ח

על בהתבסס מחושבים היוקר תוספת שיעורי
חישוב בנוסחת לצרכן המחירים במדד השינויים
הכללית" ההסתדרות של הפועל "הוועד בין המוסכמת

הכלכליים". הארגונים של התיאום "לשכת לבין

עברו לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
של במקרה בשביתה; ישירות המעורבים העובדים
ימי חושבו שלם עבורה מיום פחות של שביתה
שהלכו העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה

ב8. וחולקו לאיבוד
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב972ו החל

עבודה. ימי מ10 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 שנק0 אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקס הפעמים כמספר נספר אחת
ב1972. החל (סנקציות) עיצומים על מידע איסוף

מקורות
שמועצות דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הוער של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבורה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של

למעבידים. עובדים בין במישרין עבודה סכסוכי
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נבחרים פרסומים
1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

17 ,16 ,14,12 ,7 מס'
1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

ומשקי אוכלוסייה סנ01יסס"ם, ואזורים "שובים 5
נבחרות חברתיותכלכליות תכונות בית,

המדגמית. מהפקידה
ענף ב. עיקריות; תכונות א.  העבודה כוח 13

הפקירה 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 עוברים של ושכר תעסוקה 559

19721976 לאומי לביטוח המוסד
ולימודים עבודה  1714 בגיל הנוער 628

והקהילתיים הציבוריים בשירותים ארם כוח 644
1978

1980 בתעסוקה ניידות סקר 749
1992 אדם כוח סקרי 965

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
40,37 ,27,24,21 ,18 ,9 מ0'
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית
ומין האזרחי

אדם כוח סקרי

האזרחי rmiyn no
Employed persons

בכוחאוכלוסיית oya
itrvni is האזרחיבני זסניתעבדועבדוהעבודה נעדרו

Population agedNot in Civilianהגל הכלסך מעבודתםעבודהעבודהסך
15and overlabour forceTotalTotalחלקיתסלאהTemporarily

Worked fullWorkedabsent rfom
timeparttimework

אלסים

1א 1955
הכל 10
1,178.5547.3631.2585.7457.2103.724.8

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
19661,785.1836.7948.4878.2679.5148.650.1

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
19752,356.21,208.51,147.71,112.6806.0212594.1

א 819782,530.01,272.71,257.31,210.7831.3264.7114.7

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
7.3ו19802,660.81,342.71,318.11,254.5820.3316.91
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
י 19852,939.31,472.51,466.81,368.3876.2368.4123.7

19852,852.41,406.41,446.01,349.2863.9364.8120.5ז
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
19903,201.61,551.71,649.91,491.99355436.4120.0
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
19933,682.11,736.01,946.11,751.11,130.7483.4137.0

גברים

*\ 1955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9

21963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9

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
*19731,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2

719731,127.2362.1765.1746.8575.281.390.3
19751,182.3415.3767.0748.2601.584.961.8

א 819781,249.9441.4808.5785.4609.4106.269.8

ב 819781,251.0435.0816.0792.3589.0129.673.7
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 בורו אחוז
מוע0קי0 DTiiynהאזרחיUnemployedבלתי Tiort

חלקיתמאוכלוסיית באבודה
ב12 בישראל בי10ראלב12עבח עבדו ומעלהלא 15 nnaynבני mrxri■מכוח rnrwn

הבל האחרוניםסן האחרוניםהחודשים Percentהחודשים civilianהאזרחיPercent
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partunemployed

duirng lastIsrael duirng lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labourlabour force

Thousandsaged 15+(ocre

TOTAL
45.535.69.953.616.57.2XI 1955
34.027.56.552.916.94.61960
30.522.87.752.716.33.619632
33225.87.452.815.83.61965
70.254515.753.115.77.41966
69.550.219.352.615.67.419663
96.265.730550.419.510.41967"
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. i16.518.648.11853.11975
46.620.825.849.721.13.719788a
42.421 520.949.623.83.419788b
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
63.230532.749.925.44.51983
85.143.641.550.224.75.91984
י98.550.348.249.925.16.71985
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
158.076.481.651.526.59.61990
187.280.1107.151.725.110.61991
207.691.4116.252.024.611.21992
195.090.2104.852.924.810.01993

Males
33.327.85.580.112.07.0^ 1955
24.821.4(3.4)78.111.84.51960
19.615.6(4.0)77.011.43.219632
22.118.6(35)76.110.73.41965
49.740.88.97551057.31966
48.937.611.374.710.57.319663
66.851.715.172.113.610.01967"
37.626.511.171.811.65.419685
23.812.910.969.29.53.41970
18211.07.268.310.62.419736
9737ו18.310.87.567.910.62.4
18.810.28.664.911.12.51975
23.112.410.764.713.12.919788a
23.713.210565.215.92.919788b
19.612.47.263.914.22.41979
34.719.315.463.715.14.11980
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית
(המשך) ומין האזרחי

הא"יו1 העבודה כוח

D'povir)Employed persons
בכוחאוכלוסיית אינם

ומעלה 15 האזרחיבני זמניתעבד1עבדוהעבודה נעדרו
Population agedNot in Civilianהכל0ךהכל מעבודתםעבודהעבודהסך
15and overlabour forceTotalTotalמלאהTemporarily

Worked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים

(המטר) 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
19841,417.7521.3896.4849.96375135.776.7
י ו 9851,449.4541.0908.4850.5641.0139.270.4
719851,403.3510.8892.5836.0629.8137.668.6
19861,429 85265903.3844.2634.6140.169.5
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
19931,799.2669.91,129.31,033.1786.5178.268.4

נשים
^ 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
19701,015.4717.6297.8283.4172.390.520.6
619731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0
719731,144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4
19751,204.0823.2380.8364.1204.4127532.2

819781,280.3831.3449.0425.4221.9158.744.8א
כ 819781,279.9840.9439.0420.2207.1168.644.5
19791,313.9855.3458.6441.4220.2177.044.2
19801,347.9866.7481.2452.22160190.246.0
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
'19851,490.4931.6558.8517.9235.3229.153.5

719851,448 9895.4553.5513.4234.2227.451.8
19S61,476.8907.8569.0523.8239.4227.157.3
9871,504.8919.6585.2542.7242.5242.957.3ו
19881,535.8921.1614.7568.1258.7252556.9
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
19931,882.91,066.1816.8718.1344.3305.468.4

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 עד
הסקר. מדגם טל השקלול שיטת שופרה ב963ו,

הסקר. בתור צבא אנשי יוצגו שלפיה השי0ה שונתה ב1966
.(273 מיוחד פרסום (ראה הסקר שאלון שונה בי1967

.(305 מיוחד פרסום (ראה ירושלים מזרח את כוללים הנתונים בי968י הרול
ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא ,1973 עד

מבוא. ראה בהתאמה; ו1983, 1972 והדיון האוכלוסין מפקדי תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים
במבוא. הסבר ראה חרש, שאלון (ב) ושל ישן שאלון (א) של נפרד עיבוד לפי ניתנים האומדנים הסקר. שאלון שונה ב1978
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POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX (cont.).112

Civilian labour forceהעבחה כוח אחוז
מועסקים העובדיםהאזרחיUnemployedבלתי הבלתיאחוז אחוז

חלקיתמאוכלוסיית מכוחבעבודה מועסקים
ו ב2 בישראל עבדו ומעלהלא 15 העבודהבני האזרחימכוח העבודה

הכל Q^nnxnסן tviirrinnהאחרונים Percentהחודשים civilianהאזרחיPercent
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent partunemployed

during lastIsrael during lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labourlabour ofrce

Thousandsaged 15+force

(cont.)Males
36.921.763.8 15.214.64.31981
37.722563.4 15.214.34.41982
35.120.363.5 14.816.14.01983
46.527.863.2 18.715.15.21984
57.934.062.7 23.915.36.41985'
56.533563.6 23.015.46.319857
59.135.563.2 23.615.56.51986
47.628.762.4 18.916.75.21987
53.433.863.2 19.616.75.71988
75.747.563.0 28.216.07.91989
82.246.862.3 35.417.48.41990
89.947.462.1 42.516.68.61991
99.754.661.8 45.115.89.21992
96.253.462.8 42.815.88.51993

Females
12.27.826.5 (4.4)30.07.90\ 1955
9.26.127.3 (3.1)31.74.91960
10.97.228.1 (3.7)30.14.919632
11.17.229.4 (3.9)29.14.41965
20.513.730.6 6.828.57.51966
20.612.630.3 8.028.47.619663
29.414.028.6 15.434.511.21967"
21.49.128.8 12.331.97.719685
14.45.729.3 8.730.44.81970
11.35.331.3 6.032.83.219736

11.55.331.4 6.232.63.219737
16.76.531.6 10.233.54.51975
23.68.535.1 15.135.35.319788 a
18.88.334.3 10538.44.319788b
17.26.534.9 10.738.63.81979
29.011.635.7 17.439.56.01980
31.512.436.1 19.139.36.41981
30.411.736.1 18.738.66.01982
27.910.136.6 17.841.15.31983
38.615.937.6 22.740.27.01984
40.916.437.5 24.541.07.31985'
40.116.038.2 24.141.17.219857
45.217,338.5 27.939.97.91986
42.516.638.9 25.941.57.31987
46.620.140.0 26541.17.61988
66.829.041.3 37.838.610.31989
75.729.641.1 46.139.711.31990
97.533.141.6 64.437.313.41991
107.836.842.5 71.036.9 13.91992
98.736.943.4 61.837.412.11993

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 bywhich army personnel were represented in the survey was improved.
4 The survey questionnaire was aletred in 1967 (see details in Special Series no. 273).
5 As of 1968. data include East Jerusalem (see Special Series no. 305).
6 Till 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 newone; see explanation in the introduction.
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צורת לפי האזרחי, העבודה /כ/ת ומעלה 15 בני אוכלוסיית
ומין גיל מג1ר*ם, "ש/ב

1993

העגודהאוכלוסיית גילגוח
ומין מגורים "שוב +15צורת סךהנלהאזתז'בני

PopulationCivilianTotal15171824 aged 15+labour force

האזרחאחוזo1אלפ העבודה הכלכוח מסר ■

Thousandsבבל תאהאובלום"ה

כולל 3,682.11,946.152.913.343.2סן
365.8171.046.77.538.1ירושלים

אביביפו 284.7156.254.913.849.4תל
41.7(12.0)198.9104.152.4חיפה

"שוב גודל
100,000199.999825.8440.553.312.143.4
50,00099,999335.0178.553.312.438.7
20,00049,999634.8340.453.614.042.4
10,00019,999308.4153.849.99.345.5
2,0009,999375.0182.548.710.547.0

הכל סך  פיתוח "שובי 359.6192553.511.342.7מזה':
205.0109.053.212.942.7צפון
42.8(9.2)154.783.453.9דרום

120.472.660.318.340.9מושבים
91.677.084.077.360.8קיבוצים

אחרים2 כפריים 141.669.348.911.332.7"שונים

הכ> 0ך ■ ,11ברים 799.21,129.362.815.344.7
179.1100.956.39.440.8י0ש>י0

אביכיפו 43.9(15.6)134.184.963.3תל
93.155.859.911.140.0חיפה

"שוב גודל
100,000199,999395.0244.461.913.139.7
50,00099,999166.6104.362.612.638.7
20,00049,999308.8193.762.715.441.4
10,00019,999153.596.662.912.654.4
2,0009,999188.9125.366.315.659.4

הכל סן  פיתוח "שובי 176.4109.061.813.640.9גו!הי:
99.661.161.418.138.8צפון
43.4(7.1)76.847.862.3דרום

62.041.967.523.435.9מושבים
46.339.585.274.064.4קיבוצים

אחרים* כפריים 36.6(13.4)71.942.358.9"שונים

הכל סך  D'ua1,882.9816.843.411.241.5
186.770.137.5(5.5)35.4

אביביפו 55.2(12.0)150.671.347.4תל
43.5(12.9)105.848.445.7חיסה

"טוב גודל
100,000199,999430.8196.245.511.246.9
50,00099,999168.474.344.112.338.7
20,00049,999326.0146.745.012.543.5
10,00019,999154.957.236.9(6.0)36.3
2,0009,999186.157.330.8(5.3)33.4

הכל 0ך  פיתוח "שובי 44.5(89)183.283.545.6מזה':
46.5(7.2)105.447.945.5צפון
42.2(11.3)77.835.645.7דרום

46.4(12.3)58.430.752.6מושבים
45.337582.781.156.3קיבוצים

אחרים2 כפריים 28.6(89)69.727.038.7"שובים

תושבים. 49,999 עד 2.000 שאוכלוסייתם "שונים מתון
7/כע. <1uu"1 yinn הגרים בררום, ובדוים מוסרות גם כולל
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POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE, SEX AND AGE

1993
Age

Type of locality of residence
25343544455455596064656970+and sex

Percent civilian labour force of total population
in each cell

71.376.474.858.038.717.18.1GRAND TOTAL
61.568.569.854.830.714.75.5Jerusalem
79579.475.860.044.625.410.0Tel Aviv  Yafo
76.885.281.759.840.317.07.3Haifa

Size of locality
75.376.978.159.841.915.86.1100.000199,999
73.079.176561.634.413.65.250,00099,999
74.678.676.261.134.99.95.020,00049,999
66.971.164.842.125.8)10.8()24(10,00019,999
62.268.062.241.933.0)114()25(2,0009,999
74.777.273.152.825.1)6.8()3.6(Thereof1: development localities
73.080.475553.023.8)7.1()34(North
76.773.169.952.527.0)6.3()3.9(South
80.187582.964.654.833.023.4Moshavim
92.396.998.899.295.493.664.3Qibbuzim
60.772.069.558.933.9)20.8()4.7(Other rural localities2

82.786.689.376.660.828.413.9Males  total
74.480.981.971547.021.5)8.3(Jerusalem
83.487589.272.666.344.819.2Tel Aviv  Yafo
80.790.994.077.462.828.912.1Haifa

Size of locality
82584.791.879.168.927.212.4100,000199,999
85.688.191.982.456.027.3)10.3(50,00099,999
84.388.490.080.358.017.59.720,00049,999
83.484.680.865.144.9)16.6()5.3(10,00019,999
85.589.087.666.055.4)22.8()35(2,0009,999
83584.288.471.948.1)14.4()7.1(Thereof: development localities
81.587.190.170.648.3)16.0()7.3(Notrh
85.980.486.173.847.8)11.4()6.9(South
86.495.797.179.276.5)48.7(37.7Moshavim
90.996.698.1100.098.098.074.4Qibbuzim
77.779.783.673.3)54.5()9.5(Other rural localities2

59.966.461.041.219.78.83.8Females  total
47.956.559.039.916.7)94()3.3(Jerusalem
75.571.364.850.429.011.9)3.1(Tel Aviv  Yafo
72.780.171.544.723.7)8.1()38(Haifa

Size of locality
68.269.465.143.420.17.1)1.0(100,000199,999
60.970.860.6395)15.0()3.4()14(50,00099,999
64.669.363.043.114.8)4.2()1.4(20,00049,999
50.656.947.422.0)9.6()6.1(10,00019,999
38.945.938.020.5)6.2()4.1()17(2,0009,999
65.870.158.735.0)6.1()1.3()0.9(Thereof1: development localities
64.673.562.1365)5.5(Notrh
67.265554.2)32.9()7.0()2'6()1.6(South
72.779.268.250.3)355(23.6)5.4(Moshavim
93.797.299.698592.789.257.2Qibbuzim
44.463.753.4)43.4()10.8()4.6(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 1993

האזרחי, העבודה n/j
לידה, יבשת לפי

גיל עלייה, תקופת
(יהודים) ומין

תא בכל האוכלוסייה כל מסך אחת
גיל Ageקבוצת group

לידה, הכליבשת Continentסר of bitrh, period
ומין עלייה Total15171824253435444554556465+ofתקופת immigration and sex

כולל )t<54.941.9 14.375.880.079.051.511.7GRAND TOTAL
59.241.5ישראל 14.076.081.085.566.322.9Israel

ישראל יליד 47.837.0האב 17.176.581.682.058.420.1Father born in Israel
59.445.6אסיהאפריקה 10.974.878.179.658.7(15.9)AsiaAfrica

67.236.0איחפהאמריקה 14.878584.588.271528.1EuropeAmerica
51.243.2ו/0יהא0ריקה (12.9)70.772.171.244.27.7AsiaAfrica
1960 עד 75.672.546.08.3Immigrated(59.9)49.9עלו up to 1960

1961196458.677.173.766.638.9(5.3)19611964
1965197455.8(49.3)72.866575.943.8(7.9)19651974

1975+43.242.6 (14.3)63.658.058.830.9(4.4)1975+

50.144.4אירופהאמריקה 16.977.564.282.252.112.3EuropeAmeirca
1960 עד 38.581.984.355.916.0Immigratedעלו up to 1960

1961196453.278.588.282.160.510.219611964
1965197461.851.079.887582.457.19.819651974
1975197954.535.7 (22.6)77.282.283.856.8(5.6)19751979
1980198956.837.5 (16.7)70.181.784.560.9(6.4)19801989

1990+54.747.0 16.978584.079.039.33.81990+

הכל סך  61.837.1גברים 15.081.586.590.871.619.6MALES TOTAL
61.435.9ישראל 14.580.686.393.481.435.3Israel

שואל יליד 48.931.9האב 18.377.986.193.376.5(31.7)Father born in Israel
62.440.4אסיהאפריקה 10.881.585.789.470.7(32.9)AsiaAfrica

68.728.9איר1פהאמריקה 15.180.187.194.887.138.9EuropeAmerica
65.745.7א0יהאפחקה (18.9)85.182.988.265.513.7AsiaAfrica
1960 עד 64.985.988.766.814.9Immigratedעלו up to 1960

1961196473.587.582.786.866.7(8.6)19611964
1965197468.4(51.7)83.175.495.769.0(17.8)19651974

1975+56.643.1 (24.0)86.475.878.050.0(5.9)1975+

60.042.8אירופחאחריקח 19. /83.689.991.573.220.5EuropeAmeirca
1960 עד 50.789592.876.625.6Immigratedעלו up to 1960

1961196464.782.288.796.677.8(18.0)19611964
1965197469.343.285.392.289.876.817.519651974
1975197959.732.7 (22.2)80.388.689.968.8(7.5)19751979
1980198960.5(31.4) (12.0)69.690.189.5(79.2)(14.4)19801989

1990+64.849.0 22.387.289.690.463.86.31990+

הכל סך  48.446.9נשים 13.470.073.767.733.85.7FEMALES TOTAL
57.047.3ישראל 13.571.175.777.251.212.2Israel

ישראל יליד 46.742.3האב 16.074.977.470.143.3(11.1)Father born in Israel
56.351.2אסיהאפדיקה 10.967.770.269543.8(2.0)AsiaAfrica

65.644.1אירופהאמריקה 14.376.882.081.256.017.8EuropeAmerica
37.741.5א0יהאפריקה (8.1)56.561.454.924.32.5AsiaAfirca
1960 עד Immigrated(2.7)35.364.956.325.7עלו up to 1960

1961196444.564.663550.020.1(2.7)19611964
1965197445.964.259.460.725.619651974

1975+32.342.3 (8.2)44.443.840.1(10.9)>2'8)1975+

47.946.0אירופהאמריקה 14.371.879.074.235.66.3EuropeAmerica
1960 עד 28.675.076.639.48.5Immigratedעלו up to 1960

1961196443.0(72.8)87.771.741.9(5.1)19611964
1965197455.459.974.283.975.443.1(4.7)19651974
1975197949.739.1 (23.2)73.576.279.3(43.9)(4.6)19751979
1980198953.842.9 (22.1)70.474.780.4(48.6)19801989

1990+46.445.2 (11.4)71.078.668.9225(2.2)1990+
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CIVILIAN LABOUR FORCE, BY
AGE AND SEX

האזרחי, minynnn
ומין גיל לפי

הכל 0ך
ניל Ageקבוצת group

Total1517182425343^44455455596064656970+

אלפים ■ הגל סך thousandsTotal
198630.2 1,471.9198.7447.8363.8231.485.861.224.528.5
198729.0 1,494.1197.3444.4390.1233.186.060.627.226.4
198832.9 1,553.0210.7450.0417.9237.589.159.529.725.7
198931.4 1,693.3219.0461.8440.4246.091.260.229.224.1
199031.3 1,649.92165471.9462.4255.497561.027.4265
199131.6 1,770.32385499.0497.7284.3104.163.127.924.1
199233.6 1,857.8252.3516.9516.5315.6105.664.626.925.8
199339.9 1,946.1273.9527.4530.3344.5108.666.228526.8

י ם Percents1אחוזי
198612.6 50.640569.173.267.955.040.020.510.9
198711.7 50.439.368.874.068.354.839.821.510.1
198812.9 51.440.869.675.169.456.339521.89.8
198912.1 52.041.371.075.770.857.740.220.59.2
199011.6 51.539.470575.370.560.240.018.89.6
199111.0 51.741.170575.271.660.338.617.88.0
199211.3 52.041.471.175.673.358.238.416.38.2
199313.3 52.943.271.376.474.858.038.717.18.1

אלפים  גגרים thousandsMales
198619.7 903.3105.3268.4219.9146.357.446.418.921.0
198718.1 908.7103.0267.3233.1145.357.445.320.019.2
198821.3 938.6111.7269.2245.3147.657.644.122.918.9
198918.9 956.0114.0272.9255.7151.658.944522.017.5
199019.5 979.9113.3278.1267.6155.762.944.419.9185
199120.5 1,042.7124.6293.4286.0168.766.145.520.417.5
199220.6 1,080.9131.5299.4292.8185.166.746.719.918.2
1993236 1,129.3144.5307.6296.6201.067.947.820.220.1

י ם חוזי Percents1א
198616.0 63.241582.989.588.478.867.133.817.4
198714.2 62.439.782.889.387577.667.233.616.1
198816.4 63.242.183.189.088577.265.936.015.9
198914.2 63.041.983.588.889.378.666.333.314.7
199014.1 62.340.382.688.087.781.165.430.014.9
199113.9 62.142.182.587.486.979.862.029.613.1
199213.5 61.842.481.986.987.977.361.128.013.1
199315.3 62.844.782.786.689.376.660.828.413.9

אלפים  Femalesנשים  thousands
198610.5 569.093.5179.6144.085.128.414.85.675
198711.0 585.294.2177.1157.187.828.715.17.17.1
198811.6 614.798.9180.8172.790.031.715.46.76.9
198912.6 647.7104.9189.0184.894.332515.77.26.7
199011.8 669.5103.2193.6194.899.834.516.47.57.9
199111.1 727.9113.9205.7211.7115.738.017.57.66.7
199213.0 776.6120.821752235130.438.817.87.27.6
199316.3 816.8129.2219.9233.6143540.718.28.47.0

י ם Percents1אחוזי
19869.0 38.539.455.457.348534.217.68.85.3
19879.1 38.938.754.858.950.134.617.810.65.0
19889.4 40.039556.161.551.337.818.49.34.8
198910.0 41.340.758.462.953.139.019.09.44.6
19909.0 41.138558.262.953.941.019.49.45.2
19917.9 41.640.058.563.257.042.319.48.74.0
19929.0 42.540560.264.759.340.919.47.74.3
199311.2 43.441.559.966.461.041.219.78.83.8

1 Of total population in each cell. תא. בכל האוכלוסייה הכל 0ך מתוך 1
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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
1993

וגוץ ליסוד שנות
Years of schooling

and sex

אוכלוסיית
15+ בני

Population
aged 15+

העבודה כוח
האזרחי

Civilian
labour force

הכל סך
Total

גיל Ageקבוצת group

15171824253435444554556465+

העבודהאלפים כוח האאחוז הבל מסך תאהאזרחי בבל כלום"ה

ThousandsPercent civilian labour force of total population in each cell

כוללי 3,682.11,946.152.913.343.271.376.448.7סך 74.811.2

GRAND TOTAL1

0175.719.411.0(9.9)20.820.016.0 21.2(1.4)
14100.923.623.4(18.8)35.142.438.327.7 39.85.4

58511.2196.038.326.550.144.557.040.9 58.29.2

910509.2230.245.212.252.967.772.752.9 71.410.3
11121,304.7724.255.513.343.475.979.161.2 81.918.0
1315612.9413.667.5(79)39.778.886.861.4 88.716.3
16+446.1332.674.634.474.285.574.3 90.623.0

Malesגברים

Total1 ה3לי 1,799.21,129.362.815.344.782.786.669.2סל 89.318.7

045.611.926.0(22.1)41.844.538.2 46.0(3.5)
1445.218.641.0(68.8)78.574.148.3 76.29.3
58246.5142.457.840.570.474.982.260.0 81.514.6
910264.4154.858.514.466.389.488.673.1 89.818.7

1112654.1412.663.114.244.189.389.576.8 94.027.6
1315277.8197.671.131.583.790.682.1 93.924.1

16+253.5187.373.919.369.784.183.5 93.830.7

Femalesנשים

Total' הכלי 1,882.9816.843.411.241.559.966.430.8סל 61.05.5
0130.17.65.8(5.7)(9.5)(8.7)8.8 12.5(0.8)

1455.75.09.0(7.6)(16.4)(10.8)11.2 16.6(18)
58264.753.720.3(12.1)27.617.431.622.5 35.94.8
910244.875.330.89.731.839.556.733.8 54.54.4
1112650.6311.747.912.542.762.768.644.4 69.69.4
1315335.2215.964.446.774.683.645.7 84.210.7

16+192.6145.375.556.379.987.359.7 86.310.9

Including number of years of schooling not known. ידוע. לא לימוד שנות מססר כולל 1
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MARRIED WOMEN IN CIVILIAN
LABOUR FORCE, BY AGE

בכוח נשואות נשים
גיל לפי האזרחי, העבודה

Thereof: age group גיל קבוצת :mo

5564 3554 2534 1824
21 5+ בנות הכל סן
Totalaged 15+2

Thousandsאלפים
168.923.941.081.420.01970
240.430.274.7111.520.019751

256.330.882.6115.423.41976
273.930.9965119.22251977
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
364.429.0135.5162.63151983
377.131.9135.5171.533.21984
389.131.0138.4182.431.619852
392.827.1134.5192.231.919861
402.926.5131.0206.432.01987
424.628.61335221.434.41988
442.527.4139.2232.836.01989
461.527.7143.4244.938.01990
503.030.51495273.941.41991
528.629.7157.2291542.11992
557.830.0162.8311.944.21993

1Seenote7toTable 12.1.
2 Till 1 985. data refer to women aged 14 and over.
3 Of total population in each cell.

Percents3אחוזים3
196725.328.324528520.01967
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 197329.532.931.833.123.61973'
197430.834.034.934.721.41974
197532.535.637.736.921.01975
197633.435.239.237.723.51976
197735.036.842.938.822.01977
197837.540.945.841.623.91978
197938.038.846.842.724.71979
198039.441.948.044.825.31980

198140.039.549.146.224.61981
198240.339.749.446.824.71982
198341.638.451.048526.91983
198442.642.751.150.227.31984
2198543.142.651.351.625.619852

'198643.239.951.152.325.71986י
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
199350.242.057.263.331.21993

.12.1 ללוח 7 הערה ראגו ו
ומעלה. 14 לכנות מתייחסים הנתונים ,1985 עד 2

תא. בכל האוכלוסייה הכל סר מתור 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

1993

הכל הילדיםTotalסך .Noמספר of childrenAge ofyoungest child הצעיר הילד גיל

הכל סך
Total

ללא
ילדים

With out
children

עם
ילחם
With

children
12 ■34+0124591014

Thousandsאלפים
הכל סן

הא1רהי העבודה נכ™ מוה:
1,153.0
578.5

534.8 618.0
361.8 216.6

197.9
144.5

177.7
126.9

100.0
65.0

S9.2
25.3

137.3
72.4

139.2
97.1

151.5
113.0

106.7
79.4

TOTAL
Thereof: in the civilan labour
force

האזרחי העבודה בנוח תאאחוז eachבגל cellPercent in civilian force In
הכל סן

האשה נ>ל
1534
3544
+45

50.2

65.1
72.7
32.3

67.7 35.0

63.7 72.0
72.2 75.4
65.9 28.4

73.0

68.5
79.5
69.6

71.4

69.5
75.6
59.9

65.1

59.3
71.2
55.8

42.8

38.9
46.2

(45.0)

52.7

52.7
53.8

69.8

71.3
67.9
60.3

74.6

74.3
76.4
66.5

74.4

78.8
78.6
ו.67

TOTAL
Age of birth

1534
3544
45+

הלידה ■בשת
ישראל

אסיהאפויקה
אירופהאמריקה

67.0
36.9
42.1

69.1 61.9
55.4 27.2
73.4 29.1

74.4
63.4
76.4

73.5
57.7
75.1

67.0
51.5
74.5

46.6
35.7
37.5

55.4
39.9
52.1

72.9
57.7
67.1

76.6
59.3
81.4

78.6
60.0
81.2

Continent of birth
Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

לימוד שנות
08
912
+13

17.9
52.7
70.3

37.4 13.9
62.4 40.9
80.3 57.0

44.9
69.6
82.7

43.7
64.8
83.7

27.7
59.1
82.3

21.6
36.2
57.6

(14.2)
44.8
68.5

36.1
66.2
79.4

44.7
70.0
86.2

44.3
71.2
88.2

Years of schooling
08
912
13+

בית עוזרת 0ו01>קות
בשבוע) (שעות

115
+16

59.1

58.4
74.5

85.1 38.2

82.1 41.3
93.2 25.2

87.8

86.0
89.1

87.1

83.5
98.1

85.9

84.4
87.9

65.2

55.3
100.0

82.1

69.6
94.9

85.2

82.8
92.4

88.5

87.6
96.1

84.5

84.3

Employ household help
)Hours per week)
115
16+

נ'ת nvm ntp'ovo 48.664.8אינן 34.370.668.661.240.347.567.372.372.7No household help

I
O
Z>

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
2Aged 014.

ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא 1

.014 בני 2



NONJEWS AGED 15 AND OVER,
BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX, AND
VARIOUS CHARACTERISTICS

ומעלה, 15 בני לאיהודים
העבודה כוח תכונות לפי

ותכונות מין האזרחי,
שונות

הגל הכלנבריםTWO:0ך גבו'run0:סך
TotalThereof: malesTotalThereof: males

19921993199219931992199319921993

Thousands1'rtnxPercentsאלפים
552.6579.0276.5288.8100.0100.0100.0100.0GRANDסןכולל TOTAL

האזרחי העבודה בכוח 325.5336.687.692.658.958.131.732.1Notאינם in civilian labour force

העבודה 227.1242.4188.9196.241.141.968.367.9INבכוח CIVILIAN LABOUR
FORCEהאזרחי

העבודה noD
Of labour force

0199.0209.6165.6171.587.686.587.787.4Employedpersonsוע0קים
מלא rnv142.3161.0123.6137.062.766.465.469.8Worked fulltime

44.536.732.725.619.615.117.313.0parttimeחלקית
מעבודתם זמנית 12.211.99.38.95.44.94.94.5Temporarilyנעדרו absent

מועסקים 28.132.823.324.712.413.512.312.6נ*!/'
11 \J\ 11 WLII r\

Unemployed
העבודה 1בכוח 5

In labour forceaged 15+thoseOf
Religionדת

161.7174.2140.8149.739.840.169.068.8Moslemsמוסלמים
41.046.328.330.249.451.271.768.6Christiansנוצרים

ואתרים 24.522.119.516.538.940.459.860.1Druzeדרוזים and other

Ageגיל
15176.66.85.65.79.910.016.416.31517
182461.566.348.850.946.147.672.172.11824
253478.082.464.566.453.654.088.487.12534
354445.249.138.140.452.052.888.287.33544
455425.427.922.324.044.347.077.279.74554
55648.99.08.38.325.424.550.348.05564
65+1.5(0.9)(1.3)(05)5.3(3.0)(10.0)(3.7)65+

לימוד Yearsשנות of schooling
04.53.83.93.07.06.024.319.80
1411.110.010.19.131.427.757.353.614
5868.064.659.856.344.342.378.774.4.58
91045.948.240.742.243544.166.667.5910
111260.873.250.757.444.348.069.271.21112
13+36.342523.128.165.666.072.975.013+

מגורים "שוב Typeצורת of locality
of residence

. עירוניים ויישובים 211.0225.4174.9182.041.542.368.868.4Townsערים andurban
ד/נ* 70localities  total
33.832.729.729537.335.267.865.9Jerusalem1ירושלים'

"שוב Sizeגודל of locality
10,000+94.5102.575.778.844.445.270.569.410,000+

2,0009,99982.790.369.573.740.542.367.568.52.0009.999
d"7dj 16.117.213.714.336.237.261.862.5Rural"שובים localiites

D111D rinnDistirct of residence
37.135.033.031.538.035.469.365.9Jerusalemירושלים
113.6127.093.5102.741.642.368.368.9Northernהצפון
42.641.533.931.443.444.769567.2Haifaחיפה
20.822.317.617.643.344.471.568.8Centralהמרכז

אביב 5.06.83.54.755.659.177.875.8Telתל Aviv
8.3957.48.430.737.752.562.2Southernהדרום

1 One should be cautiouswhen using the data: see explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה בנתונים; בשימוש להיזהר v
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ענף לפי חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים,
כלכלי

(אלפים) השכיריםמועסקים אחוז
Employedסמל personsהמועסקים מכלל
Codeמקובץ ראשי וענף עיקרי בענף(Thousands)ענף

1988198919901991199219931988

כולל 1,453.11,460.81,491.91,650.2סך 1,583.11,751.179.5
ודיג0 "עור 66.667.662.057.8חקלאות, 55.562.027.5

מעורבים0002 חקלאיים 39541.838.332.2משקים 31.734.918.0
הדרים03 3.54.03.11.8גידול 3.02.157.1
להדרים)04 (פר0 מטעים 8.16.04.36.6גידול 5.87.0(16.0)
לחקלאות05 12.812.912.914.1שירותים 12.113.146.9

ודיג0607 2.12.33.125"עור 2.44.171.4
וחרושת)12 (כרייה 321.6313.6322.3346.8תעשייה 339.7371.385.4
והציבה10 3.64.24.84.5כרייה 4.54.997.2

ו0בק1112 משקאות מזון. 37.935.737.843.0תעשיית 40.546.687.1
ועור1315 הלבשה 0קס0יל. 45544.646.950.1תעשיית 49.252.281.3
ומוצריו16 20518.418.722.3עץ 20.823.569.8
ומוצריו17 6.97.86.17.3נייר 7.27.192.8
לאור18 והוצאה 17.015.215.618.7דפוס 17.320.785.3
פלסטיק19 ומוצרי 12.611.912.5155גומי 13.618.670.6
נפ200 ומוצרי כימיים 18.218.518.619.4מוצרים 19.321.892.9
אלמתכת"ם21 9.59.09.611.7מינרלים 12.912.384.2
בסיסית22 מתכת 4.54.64.54.7תעשיית 5.15.682.2
מתכת23 46.944.746.050.3מוצרי 48.952.382.1
9.79.09.410.4מכונות24 10.511.588.7
ואלקטרוני25 חשמלי 40.243.843.842.2ציוד 42.846.496.3
הובלה26 כלי 23.823.723.925.8תעשיית 24.424.597.9
12.812.813.48.2יהלומים27 9.38.493.0
שונות28 11.19.310.314.2תעשיות 12.714.363.1
3d'di 74.514.416.614.5חשמל 16.817.599.3
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 73.771.6762107.6בינוי 96.2118.375.3

לבניין4041 ומשנה כללית 66.263.768.194.2קבלנות 855102.674.5
אזרחית42 והנדסה ציבוריות 7.57.98.113.2עבודות 10.715.782.7
והארחה5 אוכל שירותי .206.5211.12/6.5229נ/סחר, 1 224.0250.767.5
סיטוני50 53.455.058.156.3מסחר 56.667.885.0

קמעוני5155 101.2105.0106.2115.9מסחר 112.2122.158.1
אוכל57 30.230.433.638.5שירותי 35.539.956.6
הארחה58 20.420.318.017.7שירותי 19.420.294.6
ותקשורת6 אחסנה 94.892.992.5104.1תחבורה, 96.6106.169.4

יבשתית6062 48.843.244.150.6תחבורה 46.353.249.8
ולנמ'א6366 אחסנה אוירית, ימית, 29.332.133.032.3הובלה 33.932.785.3
תקשורת67 16.717.615.421.3שירותי 16.420.198.8
עסקיים7 ושיריים 0146.5144.5148.4172.3יננםים 160.8183.980.4
פיננסיים70 nnoin43.840.238.337.8 38.241.098.4

דלאנ"די7172 ונכסי 20.822.424.325.7ביטוח 24527.779.3
ומשפטיים73 עסקיים 81.981.985.8108.6שירותים 97.8115.071.1
וקהילתיים8 צינוריים 421.4429.4439.2483.2שירותים 468.3500.294.9
ממשלתיים80 מינהל >n\y\t<74.676.273.875.6 . 75.075.099.9
מקומיות82 רשויות של מינהל 27.928.528.029.8שירותי 31530.299.3
חינוך83 174.4178.1185.3208.0שירותי 201 .0213.992.8
ומדע84 מחקר 15.411.910.310.0שירותי 9.811.399.4
בריאות85 83.081.788.294.5שירותי 93.3100.092.7
תברואה86 4.95.86.78.5שירותי 8.49.295.9
וסעד87 רווחה 15.119.522.426.6שירותי 23.729.796.0

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 26.127.124.530.2שירותים 25.430.993.1
ואחרים9 אישיים 97.2107.1109.8122.1שירותים 114.9131.862.2
וספורס90 בידור אמנות. תרבות, 'jj/re/19.521.022.026.8 24.130.467.2

אחרים9192 ותיקונים 30.332.132.633.7מוסכים 32.934.365.3
בבתים93 33.339.039.345.4שירותים 43.351.464.6

אחרים9498 אישיים 14.115.015.916.0שירותים 14.615.443.3
9.48.28.710.7לאירוע . 10.49.4
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EMPLOYED PERSONS, PERCENT OF EMPLOYEES AND
PERCENT OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC
BRANCH

Percent employeesבענף המועסקים נוכלל חלקית העובדים r/nx
of all employedIIme of aPercent employed partt
in each branchemployed persons in branchMajor division and major group

19891990199119921993198819891990199119921993

79.980.081.482.182.828.127.529.328.127.727.6GRAND TOTAL
28.828.937.534.739.224.023.123.225.925.325.6Agirculture, forestry and fishing
21.119.323.027.330.125.623.020.623.726.124.6Mixed farming
57.554.860.0(50.0)(524)(25.7)(17.5)(19.4)(40.0)(22.2)(33.3)Citriculture
(23.3)(16.3)(19.0)22.725.723530.0(27.9)25.928.831.4Fruit (excl. citrus(
39.545.749.645.452.718.823.329.529.823.429.0Agricultural services
69.664.5(54.2)76.090.2(23.8)(13.0)(25.8)(16.7)(16.0)12.2Forestry and fishing
85.886.388.288.785.379.217.520.418.417.017.5Industry (mining and manufactuirng(
92.997.9100.0100.098.0(13.9)(9.5)(14.6)(15.6)(13.3)(8.2)Mining and quarrying
88.890.793.192.191.619.016.818.317.815.117.6Food, beverages and tobacco
81.680.483.986.485.628.125.125.822.621.4205Textiles, clothing, leather
65.272.774.074.476.618.018.516.016.816.618.7Wood and products
89.790.286.186.387.3(18.8)(17.9)23.022.221.923.9Paper and prod.
82.984.690.288.887.924.127.026.325.424.121.7Printing and publishing
70.663.272.867.771.020.616.823.223516.117.2Rubber and plastic
94.696.897.494.895.420.315.119.914.016.517.0Chemicals, petroleum
83.384.489.187.290.215.8(15.6)17.711.613.711.4Nonmetallic minerals
87.093.398.097.991.1(13.3)(10.9)(17.8)(78)(10.6)(16.1)Basic metal industry
82.880.784.987.183.717.114.518.717.614.513.4Metal products
83.383.087.687.590.4(12.4)20.020.216.216.315.7Machinery
97.396.194.296.795.715.713518517.315.415.9Electrical S electronic equipment
97598.798.498.499.213.413.116.713.912.015.9Manufacture of transport equipment
87591.091.496.395.221.918.022.421.518.322.6Diamonds
68.877.777.277579.022522.626.224.426.824.5Miscellaneous
98.698.8700.0100.0700.073.713.212.711.311.712.0Electircity and water
76.176.578.879.680.617.013.416.916.217.415.4Construction (building S public works(
74.776.179.179.079.617.213.317.016.318.516.2Contracting
87.380.274.884.187.3(14.7)(13.9)(16.0)15.9(98)10.2Public works £ civil engineering
67.566.66S. 770.472.226.425.526.826.625.1252Commerce, restaurants andhote/s
81.680.780.282.683520.219.519.619.619.218.1Wholesale trade
58.257.460563.263.630.530.030.729.226.628.1Retail trade
58.658.959.465.768.928.525.729.531.031.730.6Eating and drinking places
90.689.492.889.392.619.618.722.223.219.221.3Hotels etc.
72.069.070.973.574.779.227.322.720.721.019.8Transport, storageandcommunication
52.149.050.554557.316.015.515.215.317.615.6Land transport
84.482.185.886.786.924.228.732.128.026.025.4Sea S air transport, storage and n.e.c.
98.398.199.498.198.019.822.224.020.721.621.9Communication services
79.679.279.378.580.027.226.928.026.424.626.6Financing and business services
99.399.298.299.299521.221.120.922.318.019.8Financial institutions
79.976.177.679.072.926.924.626.323.724527.4Insurance S real estate
69.871.272.371.474.830.530.331.628.826.928.9Business and legal services
95.194.795.094.895.738.437.339.237.638.337.4Public and community services
99.999.699.799.699.716.215.517.517516.117.3Government administration
98.999.399.499.099.727.626.728.622.221.522.2Municipal administration
92.992.593.294.294.351.448.050.247.449.447.1Education services
99.297.199.097.099.122.120.219.419.418.0195Research institutions
93.092.391.790.390.935.937.538.938.438.837.0Health services
94.895598.897.695.7(14.3)(17.2)(17.9)16.7(14.1)20.7Sanitary services
97.998.298.397.496.642.447.742.045.640.642.8Welfare services
94595595.393.795546.444.346.542.943.041.7Other public £community services
64.765.866.068.872.039.641241.342.643.744.3Personaland other services
71.471.872.271.374.340.039535.039.438.439.8Cultural and recreational, sport services
67.068.766.367.169.415.217.418.117.017.213.7Garages and other repairs
66.970.772.178.281.962563.165.664.766.169.1Household services
44.739.037.741.940.937.637.337.739.740.039.0Other personal services

Not known
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,

(בנייה בינוי
שירותיועבודותתעשייהחקלאות, מסחר,
ודיג ומים(כרייה"עור Vorun(והארחהציבוריות אוכל

הכלי ,ElectricityConstructionCommerceוחרושת),Agricultureסך
Total1forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

אחתיםאלפים
Thousands

הכל 1o
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
19931,751.1100.03.621.31.06.814.4

גברים
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
1992981.2100.04.626.51.310.4145
19931,033.1100.04.726.41.510.914.4

1987542.7100.02.8
נשים
15.30.40.713.1

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
1993718.1100.01.914.00.30.914.4

הכל 0ן  ■הודים
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
19901,311.9100.03.921.71.23.3145
19911,391.7100.03.321.31.24.214.0
19921,451.0100.03.421.10.94.714.0
19931,541.4100.03.321.11.14.914.6

גברים
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
1993861.6100.04.627.41.68.014.6

1987519.7100.02.6
נשים
14.40.40.713.4

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
1992635.4100.01.912.80.20.9135
1993679.8100.01.813.20.40.914.6

יד1ע. לא כולל 1
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH,
POPULATION GROUP AND SEX

תחבורה,
nrvioQ'nrviu'0פיננסיםאחסנה
ציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,ואחריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percents

Total
6.69.629.06.41987
6.610.229.26.71988
6.410.02957.41989
6.210.029.67.41990
6.110.229.87.31991
6.310.52957.41992
6.110.628.77.61993

Males
8.48.41955.21987
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
7.99.418.76.11993

Females
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
3.512.243.09.71993

otalThereof: Jews 
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
6.211.430.07.51993

Males
859.620.44.91987
8.910.120.05.51988
8.610.120.45.71989
8.410.120.15.71990
8.310.319.85.81991
8510.419.75.71992
8.210.519.55.61993

Females
3.811.944.2851987
3512544.68.41988
3.911.744.79.31989
3511.945.49.41990
3.512.346.49.21991
3.712545.09.61992
3.612543.29.91993

1 Inci. nol known.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,

"עור (בנייהn"vnmחקלאות, בינוי
nunni)ודיג n"1D)ומים Vniun(ציבוריות ועבודות

הכלי Total'Agriculture,IndustryElectricityסך andConstruction
forestry(mining andwater(building and
and fishingmanufacturing)public works

01234סמל

אלפים
Thousandsetn ID

1980972.02.1 100.025.91.36.3
19831,052.31.9 100.025.01.26.4
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
19931,450.71.7 100.022.71.26.6

גברים
1980596.52,8 100.032.71.89.4
1983631.82.5 100.031.91.89.9
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
1988669.822 100.03051.97.8
1989668.92.4 100.029.81.97.7
1990682.61.9 100.030.62.18.0
1991738.51.7 100.030.62.09.7
1992767.41.9 100.030.01.7105
1993815.02.3 100.029.31.811.0

נשים
1980376.01.0 100.015.20.51.3
1983420.71.0 100.014.60.41.1
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
1993635.60.9 100.014.30.41.0

הכל מסך השבירות הנשים ענףאחוז בבל Dn>3u>r
198017.6 38.722.713.68.1
198321.5 40.023.411.96.6
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
199324.7 43.827.714.36.8

ידוע. לא בולל ו

ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 עד 2

.12.1 ללורו 7 הערה ראה 3
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EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אחסנה תחבורה,
שירותי וו!יחתי0ותקשורתססחר, D'ma'sפיננסים Qinrvuאישיים D'nrviu
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
9.85.610.035.84.919852
9.85.610.136.14.819853
1055.610.235.64.81986
11.65.89.734.74.81987
1225.710.334.95.31988
12.35.89.935.26.01989
12.25.49.935.16.11990
11.95.410.034.85.91991
12.05.710.134.16.21992
12.65.510.233.06.61993

Males
818.36.726.24.01980
9.97.17.925.33.71983
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
12.27.18.622.65.11993

Females
8.43.012.652.45.71980
9.73.313.351.95.61983
9.43.012.950.96.019852
9.33.013.050.95.919853

10.03.113.150.26.01986
11:53.412.448.76.01987
11.53.213.049.36.11988
11.93.512.149.37.01989
11.53.112.249.57.31990
11.03.212.450.17.21991
11.53.512.64858.01992
13.03.312.246.38.41993

in each branchof total employeesfemale employeesPercent
39.318.754.455.847.61980
39523.452.954.350.11983
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
39.625553.261.752.21991
41.426.954.261.855.41992
45.527.052.761.656.31993

2 Till 1985. data refer to persons aged 14 and over.
3Seenote7toTable 12.1.
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מגורים יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים,

1993

ועבודה

אלפים

n"tt1vnבנייה) בינוי
ועבודות(כרייהחקלאות,
ודיג D'niוחרושת)"עור "rmm(ציבוריות

"שוב הכליצורת Agriculture,IndustryElectricityConstructionסך
Total1ofrestry and(mining andand water(building and

ifshingmanufactpublic
uring)works)

01234סמי

הכל 1,751.162.0371.317.5118.3סן
מגורים ..שוב

9.4(0.7)18.8(0.5)156.4יוונים
אביניפו 6.8(1.0)24.1(0.6)143.5תל

15.02.45.3(0.4)91.3חיפה

"שוב גודל
100.000199,999396.1(0.8)90.33.219.7
50,00099,999158.1(1.3)34.32.712.8
20,000^9,999301.63.576.74.418.9
10,00019,999137.44.533.8(1.3)13.7

2,0009.999158.68.138.8(1.1)21.6
פיתוח "שוב 166.24.250.01.59.7מזה':

3.5(0.3)67.420.28.2מושבים
(0.6)76.817.819.7קיבוצים

אחרים כפריים 6.1(0.5)64.04.1115"שובים

עבודה "שוב

10.3(0.7)18.9(0.3)168.2ירושלים
אביביסו 47.33.815.4(0.3)305.4תל

25.74.211.8(0.2)138.9חיפה

"שוב 11דל

100,000199,999311.4(0.5)76.11.517.3
50,00099,999129.6(12)25.41.912.1
20,00049,999260.12.475.93.118.7
10,00019,999106.32.931.7(0.7)9.4

2,0009,99992.05.621.8(0.5)8.6
פיתוח "שוב 6.4(0.8)121.12.035.7מזה2:

50.422.55.82.5מושבים
(0.8)(0.1)88.119.826.8קיבוצים

אתרים כסר"0 2.1(0.3)35.52.76.1"שובים
קבוע לא עבודה 8.0(0.5)38.92.055"שונ

ידוע ולא 1.4(02)26.51.44.2אחר

ידוע. לא כולל 1

תושבים. 49,999 עד 2,000 הסונים "שובים מתוך 2
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK

Thousands 1993

שיחתיםפיננסיםתחבורה,
■nrviu ,inoDציבורייםושירותיםאחסנהtrnn'iu
והארחה וקהילתייםעסקייםותקשורתאוכ>
Commerce,Transport,FinancingPubliconnxiType of locality
restaurantsstorage andand businessandPersonal and
and hotelscommunicaservicescommunityother services

tionservices

56789Code

250.7106.1183.9500.2131.8TOTAL

Locality of residence
22.710.216.363513.7Jerusalem

26.510.028.429.815.2Tel AvivYafo

11.55.811.63256.3Haifa

Size of locality
65.825.854.1107.926.9100,000199.999
26.111.215543.210.050,00099,999
44.017.130.682.921.320,00049,999
18.36.59.240.98.710,00019,999
17.09.18.744.010.02,0009,999
23.26.410.750.09.8Thereof2: development localities
5.73.43.417.55.1Moshavim

8.04.2(1.1)14.610.6Qibbuzim
5.12.85.123.23.9Other rural localities

Locality of work
24.310.717.970.813.9Jerusalem

56.122.473.361.423.8Tel AvivYafo

18.113.515.639.110.2Haifa

Size of locality
54.015.231.591.722.6100,000199,999
20.48.410.439.89.650,00099,999
35.118.218.770.317.120,00049,999
11.53.16.234.26.410,00019,999
9.63.34.032.55.92,0009,999
17.84.68.137.57.7Thereof2: development localities
3.71.4(1.1)8.94.3Moshavim

8.94.4(0.8)15.211.4Qibbuzim
2.6(0.9)(1.2)17.02.5Other rural localities
3.73.3(1.3)11.52.7No permanent locality of work
2.51.41.97.8)13(Other and not know

1 Incl. not known.
2 Of localities numbering 2.00049.999 residents.
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מנורים ונפת מנורים מחת בלבלי, ענף לפי מועסקים,

1993

מנורים ונפת nnoהכי סך
Total1

vn "עור
Agirculture,
forestry and
fishing

T\"1uvn
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uirng)

0'ni "nxm
Electricity
and water

(בנ"ה בינוי
עבודות 1

ציבוריות)
Construction
)building and

public
works)

01234סמי

D'nnKאלפים

Thousands

01,751.1100.021.3ןהגל 3.61.06.8

.רוש^ם 0175.9100.012.3דוח 0.9(OS)6.1

'iiDxn nno273.2100.026.7 8.8(0.5)12.0

צפת 31.0100.026.5נפת 155(0.6)(3.9)

מרת 29.1100.016.6נפת 13.4(0.7)(3.8)

יזרעאל 104.8100.025.9נפת 8.1(0.3)15.0

עכו 103.5100.030.7נפת 6.1(0.5)13.6

nom rmD233.4100.020.9 2.52.58.0
חיפה 167.2100.020.8נפת (0.8)255.5
חדרה 66.2100.021.2נפת 7.02.414.1

man nno395.5100.023.3 2.90.75.5
הו!\ר1ן 84.4100.022.4נפת 6.5(0.6)7.6

ת7ן1ה פתח 148.7100.0225נפת 1.8(0.7)5.0
רמלה 47.3100.026.6נפת (2.2)(1.5)5.2
רחובות 115.1100.023.7נפת 2.0(0.6)4.8

אביב תל nno434.1100.0192 (02)0.94.6

הדרום nno199.9100.023.8 8.21.56.7
|1<j71'ff< no!88.4100.025.9 7.32.575
שבע נאי jidj111.5100.022.2 9.0(0.7)6.0

עזה' וחבל שומרון 39.6100.0172.הודח, 4.1(0.8)4.3

ידוע. לא כלכלי ענף כולל 1

נולן. נפת כולל 2
יהודיים. ביישובים ישראלים מועסקים 3
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EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH,
DISTRICT AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE

1993

1nrviu ,inon
והארחה אוכל
,06ץ6תזוזו00
restaurants
and hotels

תחבורה,
אחסנה
ותקשורת

Transport,
storage and
communica

tion

פיננסים

■שיחתים
עסקיים

Financing
and business
services

D'nrviu
ציבוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

שיחתים
אישיים

ואחרים

Personal and
other services

Distirct and subdistrict 01 residence

56789Code

Percents

14.46.110.628.77.6TOTAL

14.46.410.040.58.8Jerusalem Distirct

11.64.64.82426.8Northern Distirct1

10.3(3.9)(42)29.45.8Zefat SubDistrict

16.96.6(3.8)29.39.0Kinneret SubDistirct

11.34.64.923.26.9Yizreel SubDistrict

11.24.35.421.96.4Akko SubDistrict

12.86.58.931.36.7Haifa Distirct

13.27.110.232.77.2Haifa SubDistrict
11.84.85.527.95.3Hedera SubDistrict

13.95.910.729.77.4CentralDistirct
15.24.37.726.49.2Sharon SubDistrict
14.25.712.630.86.6Petah Tiqwa SubDistrict
12.37.69.127.48.2Ramie SubDistrict
13.26.710.931.46.7Rehovot SubDistrict

18.66.917.423.68.6TelAviv Distirct

12.66.26.228.26.7Southern SubDistrict

11.57.75.825.36.5Asnqelon SubDistrict

13.44.96.430.56.8Beer Sheva SubDistrict

10.64.88.641.87.8Judea, Samaira and Gaza Area3

1 Incl. economic branchnot known.
2 Incl. Golan SubOistirct.
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

py/am עבודה niMM(
לשבוע עבודה שעות
לפי ולשכיר, למועסק

כלכל1 ענף

לשבועשעות עבודה nvo מג>וצע
Averageעבודה weekly workhours

(מיליונים)
Workזנוניה נעדרים נעדריםכולל כולל לא
hoursמעבודתםמעבודתם זמנית

כלכלי .Incl(millions)ענף temporarilyExcl. temporarilyEconomic branch
absent from workabsent from work

199219931992199319921993

Perלמועסק employed person
 64.61מועסקים 60.6236.836.939.840.0EMPLOYED PERSONS 
הכל1 TOTAL1סך

ודיג "עור 2.42חקלאות, 2.2138.339.040.941.5Agriculture, forestry and
fishing

וחרושת) (כרייה 15.20תעשייה 14.1140.440.943.243.5Industry (mining and
manufacturing)

ומים 0.69חשמל 05940.439.145.144.4Electricity and water
ועבודות (בנייה 4.96בינוי 4.4241.241.944.544.9Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי 10.10מסחר. 9.2740.540.342.542.4Commerce, restaurants

andוהארחה hotels
ותקשורת אחסנה 4.33תחבורה, 4.1439.940.843.243.7Transport, storage and

communication
עסקיים ושירותים 6.97פיננסים 6.5738.137.940.740.2Financing and business

services
ציבוריים 15.44שירותים 15.0431.130.935.135.3Public and community

servicesוקהילתיים
וארורים אישיים 4.19שירותים 3.9332.231.834.033.7Personal and other

services
Perלשנ"ר employee

הגל1 סך  52.45שכירים 48.8636.136.139.339.4EMPLOYEES TOTAL1
1ד>ג "עור 0.94חקלאות, 0.7337.038.640.941.1Agriculture, forestry and

fishing
וחרושת) (נר"ה 13.37תעש"ה 125340.540.843.443.5Industry (mining and

manufacturing)
ומים 0.69חשמל 05840.339.244.9445Electricity and water

ועבודות (כנייר. 4.00בינוי 35341.242.044.144.6Construction (building and
publicציבוריות) works)

אוכל שירותי 6.99מסחר, 6.3039.038.641.140.7Commerce, restaurants
andוהארחה hotels

ותקשורת אחסנה 3.18תחבורה. 2.9939.140.542.943.4Transport, storage and
communication

עסקיים ושירותים 5.42פיננסים 5.0036.936.839.539.1Financing and business
services

ציבוריים 14.67שירותים 14.2331.130.935.235.4Public and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 2.90שירותים 2.6331.230533.032.3Personal and other
services

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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EMPLOYED PERSONS, BY
EMPLOYMENT STATUS AND SEX

מעמד לפי ,D'poyin
ומץ בעבודה

■anמשפחה בני
הגלשנה תשלוםקיבוציםקואופרנויבעצמאייםמעביריםDnowסך ללא

TotalEmployeesEmployersSelfCooperativeMembers ofUnpaid
Yearemployedmembersqibbuzimfamily

members

Thousands
הכל 10TOTAL

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
19901,491.91,193570.3129.610.569.1185
19911,583.11.288.676.3125.49.665.917.4
19921,650.21,354.877.7122.310.368.816.3
19931,751.11,450.785.8123.88.466.715.8

Malesגברים
1986844.2637.754.799.711.135.85.2
1987861.0649.256.5102.011.936.05.4
1988885.4669.861.9105.19.034.35.3
1989880.3668.960.9104.97533.64.5
1990897.7682.6625104.19.134.05.1
1991952.8738568.799.48.433.15.1
1992981.2767.469.496.58.434.65.1
19931,033.1815.075.996.37.433.94.3

1Femalesשים
1986523.4447.25.418.03.236.013.6
1987542.7461.65.321.33.635.915.0
1988567.5485.17.323.3(1.4)35.215.2
1989580.7498.37.723.7(1.4)34.615.0
1990593.8510.88.025.3(13)35.113.3
1991630.4550.27.726.0(1.2)32.812.4
1992668.8587.28.425.61.934.011.5
1993718.1635.69.8275(10)32511.4

Percentsאחוזים
TOTALסןהכל

1986100.079.34.48.61.05.31.4
1987100.079.14.48.81.15.11.5
1988100.079.54.88.80.74.81.4
1989100.079.94.78.80.64.71.3
1990100.080.04.88.70.74.61.2
1991100.081.44.97.90.64.21.1
1992100.082.14.77.40.64.210
1993100.082.84.97.1053.80.9

Malesגברים
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
1991100.077.5.7.210.40.9350.5
1992100.078.27.09.80.93.50.5
1993100.078.97.39.30.73.30.4

Femalesנשום
1986100.085.41.03.40.66.92.6
1987100.085.11.03.90.76.62.8
1988100.085.51.34.1(02)6.22.7
1989100.085.81.34.1(0.2)6.02.6
1990100.086.01.44.3(0.2)5.92.2
1991100.087.31.24.1(02)5.22.0
1992100.087.81.33.80.35.11.7
1993100.088.51.33.80.14.51.6
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים

בעלי
מקצועות

חופשייםבעלי
1nivעובדיאיורים,מקצועות
פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

הכל סובביםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
ScientificOthertors andCleircalוזבנים
and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

אחוזיםאלפים
Thousands

1987 המועסקים 1,403.7100.08.614.86.417.88.2נ>
19881,453.1100.08.715.56.217.78.4
19891,460.6100.08.616.05.817.485
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
19931,751.1100.09.115.85.315.98.8
1987 861.1100.08.510.09.010.39.1גגו'ם
1988885.2100.08.510.68.710.19.2
1989880.3100.08.510.48.110.09.5
1990897.7100.08.710.57.49.610.2
1991952.8100.08.810.77.19.29.8
1992981.2100.09.410.97.18.39.4
19931,033.1100.09.210.37.48.39.4
1987 542.7100.08.622.42.32956.8נשים
1988568.1100.08.823.02.329.47.1
1989580.9100.08.724.42.328.87.0
1990593.8100.08.52552.128.36.8
1991630.4100.09.026.02.027.46.9
1992668.8100.08.725.22.227.175
1993718.1100.08.923.72.426.78.0
1987 1,110.8100.09516.36.221.05.3כלהו!ו0י'0
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
19921,354.8100.09517.85.118.26.2
19931,450.7100.09.517.05.218.06.3
1987 nnxi649.2100.09.411.29.01255.5
1988669.8100.09.311.88.612.65.7
1989668.9100.09.311.68.612.25.8
1990682.6100.0951157.711.76.2
1991738.5100.09.511.67.311.06.3
1992767.4100.09.811.67.49.86.4
1993815.0100.09.711.27.49.86.1
1987 461.7100.09.523.42.432.75.0נשים
1988485.2100.09524.22.432.45.2
1989498.5100.09.225.22.431.45.3
1990510.8100.08.926.62.130.95.2
1991550.2100.09.426.82.029.85.3
1992587.2100.09.226.02.23.15.8
1993635.6100.09.224.42.42856.6

ידוע. לא כולל ו
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EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY
OCCUPATION AND SEX

מקצועיים annMעובדים D"mv
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים,

בתהבורה ופועליםבבנייה. בבנייה
מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים בלתי

שיחתים Otherאיוריםבחקלאותעובדי workers
Service workersAgirculturalSkilled workersin industry,

workersin industry,transport,
mining, building,building and

transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

56789Code

Percents

12.84.623.63.3All employed persons 1987
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
14.13.423.93.71993
8.76.333.74.3Males 1987
9.05.932.94.91983
9.26.033.94.31989
9.35.434.94.01990
9.44.835.15.01991
9.34.836.44.41992
9.65.036.24.81993
19.31.97.71.6Females 1987
19.01.86.71.71988
19.21.66.41.61989
18.81.56.9151990
18.91.36.52.01991
19.71.26.52.01992
2051.26.42.11993
13.01.523.43.9All employees 1987
13.21.622.14.31988
13.61.722.33.71989
13.31523.33.51990
1351.423.14.31991
13.91.623.93.81992
14.71.82354.01993
9.92.334.85.4Males 1987

10.12.433.56.11988
10.32.634.45.21989
10.22.236.04.91990
1032.136.06.01991
10.12.437.35.21992
10.62.737.15.51993
17.30.57.61.7Females 1987
17.40.56.51.81988
18.00.56.21.71989
1750.56.71.61990
17.80.66.12.11991
18.80.56.42.01992
19.80.66.22.21993

1 Ind. nol known.
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ומין לימוד שנות יד, משליו לפי מועסקים,

1993

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותטכניים עובדי
T/0't rmuהכלי ודומיהםOtherAdministratorsואקדמייםסך

Total'Scientiifcוסין andprofessional,and managersClerical and
academictechnicalrelatedworkers
workersand related

workers

0123סמל

אלפים  כוללי 1,751.1157.2274.792.4276.0סל
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0
042.1(0.1)(0.1)(0.1)
589.90.9(23)3.4
91011.3(0.3)2.65.78.2
111236.71.718.929.856.4
131521.919.246.729.422.6
16+18.178.830.832.79.3

שנים 12516+14.814.212.4חציון

אלפים  1,033.193.5105.075.184.6נברים'
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0425(0.2)(0.1)(0.2)

5812.3(1.4)2.37.1

£1013.2(0.2)2.76.210.7

1112365(13)22.330.646.4
131518.015.043.129.3225
16+17.583.530.231 513.1

שנים 12.216+14.614.112.4חציון

d'dVk ■ 'D'lta718.163.8169.717.3191.2

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0
041.5(0.1)(0.1)

586.5(0.6)(2.3)1.7

9108.6(0.2)2.7(29)7.1

111236.9(2.4)16.726.960.8

131527.325.248.830.422.6

16+19.172.231.237.47.7

שנים 12.816+14.814.812.4חציון

ידוע. לא כולל
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EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, YEARS OF
SCHOOLING AND SEX

1993

מקצועיים onnnעובדים otj/p
בתעשייה,בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים,

בתחבורה ופועלםבבנייה, בבנייה
מקצועיים מקצועייםופועלים בלתי

סגירות, Q'niviuעובדי 'mynmVpnaאחריםOther workersYears of schooling
וזבנים Serviceסוכנים workersAgriculturalSkilledworkersin industry,and sex

Sales workersworkersin industrytransport,
mining, building,building and

transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

152.6244.8S9.6414.964.4GRAND TOTAL1  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents

1.35.37.72.87.804

10.117.016.818.521.858
12.415.716.219.918.4910
48.139.742.943.136.11112
18.816511.611.711.41315
9.35.8(4.7)3.9(4.7)16+
12.111.611.411411.1Median years

95.698251.1369.4492Males'  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents
2.04.77.72.88.704
11.116.917.718523.858
12.214.916.520.218.9910
46.641.643.643.633.71112
17.915.910.011.29.81315
10.2664.53.85.116+

12.111.711.411.410.9Median years

57.1146.78.545.875./Females'  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percents
(0.2)5.6(6.9)(2.5)(5.3)04

8.617.0(14.9)18.816.658
12.716.2(14.9)18.415.2910
50.338.439.139.743.71112
20.317.119.515.715.21315
7.95.7(4.6)4.9(4.0)16+

12.111.611.711.511.6Median years

1 Incl. not known.
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לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים
עלייה ותקופת

1993

"item' Israelילידי bornאסיהאפריקה .ליד'
trv

יליד Fatherהאב born In

כוללסמל סר
Grandהכל עדאיחפהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסף to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfircaAmerica

אלפים'  כולל |O1,541.4150.7 836.2390.0288.1273.7163.2
אחוזים 100.0100.0 100.O100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.810.5בעלי 9.33.915.93.93.2
0כנ"ם1 אחרים, חופשיים מקצועות 16.819.8בעלי 19.014.824.311.010.7

ודומיהם
5.85.8מנהלים2 6.04.18.85.96.9
ודומיהם3 פקידות 17.218.3עובדי 19.721.817.515.915.2
וזבנים4 סוכנים מכירות, 9.08.5עובדי 9.69.910.110.210.4
שירותים5 14.314.7עובדי 12.114.47.620.321.1
בחקלאות6 3.15.9עונדים 352.43.43.23.1
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 20.814.5עונדים 18.726.011.126.427.0

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 3.12.0עובדים 2.22.81.33.22.4
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים'  861.679.9גברים 450.9215.3151.7170.9105.7
אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 10.210.6בעלי 9.23.516.64.43.6
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 11.213.3בעלי 12.59.716.17.97.4

ודומיהם
8.48.6מנהלים2 8.96.013.28.39.3
ודומיהם3 פקידות 9.18.9עובדי 9.39.19.710.711.7
וזבנים4 סוכנים מכירות, 9.89.2עובדי 10.710.611.811.211.3
שירותים5 9.410.4עובדי 8.910.65.811.110.3
בחקלאות6 4.79.6עובדם 5.63.9554.54.1
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 32.926.0עובדים 31.742.819.337.939.3

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 4.23.4עובדים 3.23.82.04.03.0
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים1 י 679.870.9נשים 385.3174.7136.4102.457.5
אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 נזדע"ם מקצועות 9.210.4בעלי 9.34.515.13.02.4
0כנ"ם1 אחרים, חופשיים מקצועות 23.827.0בעלי 26.621.033.516.116.8

ודומיהם
2.52.7מנהלים2 2.61.73.82.0(2.4)
ודומיהם3 פקידות 27528.8עובדי 31.837.326.224.521.5
וזבנים4 סוכנים מכירות, 8.17.6עובדי 8.49.08.28.58.8
שירותים5 20.519.4עובדי 15.819.19.535.440.8
בחקלאות6 (17)1.0עוברים 1.0(0.6)1.2(11)(12)
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים (1.8)5.6עובדים 3.55.32.17.44.7

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה. אחרים (0.5)1.8עובדים 1.01.6(0.4)1.9(14)
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא כולל
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JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1993

Born inאירופהאמייקהעלו T"<
AsiaAfircaBorn in EuropeAmericaimmigrated
immigrated

Occupation and sexCode

הכל+19611965 סך
עד

Up to1961196519751990+
1964Total1960196419741989

47.160.4430.1122.927.970.464.7142.1GRAND TOTAL thousands 1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0per cents
4.95.014.612.215.219.123.410.2Scientific and academic workers0

10.812.016.115.620.121.420.910.9Other professional, technical1

and related workers
5.63.75.310.410.55.83.2)0.5(Administrators and managers2

15.418.513.420.517.816.114.04.9Clerical and related workers3
8.410.77.210.710.18.15.24.1Sales workers4

21.017.614.88.28.010.212.725.0Service workers5
2.24.42.13.3(0.9)(0.7)2.32.0Agricultural workers6

28.822.921.517.115.515.915.631.8Skilled workers in industry, mining,78
building and transpotr and
other skilled workers

2.95.25.02.0(1.9)2.62.710.5Other workers in industry,9
transpotr and building and
unskilled workers

29.034.3239.072.616.136.732.380.2Mates thousands'
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
5.46.216.413.417.722.227.711.6Scientific and academic workers0
8.49.011.110.616.214.115.97.4Other professional. technical1

and related workers
8.44.97.514.614.98.24.9)0.5(Administrators and managers2
8.99.17.713.811.08.64.92.2Clerical and related workers3
9.311.97.011.3(69)8.75.62.9Sales workers4
12512.89.24.5(3.1)7.110.015.3Service workers5
(2.8)7.33.14.4(1.6)(1.2)(3.9)2.6Agricultural workers6
40.432.231.724.825.726.423.644.9Skilled workers in industry, mining,78

building and transpotr and
other skilled workers

(3.9)6.66.32.6(29)(3.5)(3.6)12.7Other workers in industry,9
transpotr and building and
unskilled workers

18.226.0191250.311.833.732.461.9Females thousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
(4.2)(3.4)12.310511.915.819.18.4Scientific and academic workers0
14.516.022.222.725.429.325.815.4Other professional, technical1

and related workers
(1.2)(2.0)2.54.4(4.6)(3.3)(15))0.6(Administrators and managers2
25.730.720.630.127.024.023.08.5Clerical and related workers3
(6.9)9.17.59.914.47.54.95.6Sales workers4
34.323.821.813.514.613.515.537.6Service workers5
(1.3)(0.7)1.0(1.7)(02)(0.7))1.2(Agricultural workers6
10.710.98.76.1(1.6)4.77.715.0Skilled workers in industry, mining,78

building and transpotr and
other skilled workers

(2.1)(2.0)3.0(1.3)(0.6)2.4(1.2)7.6Other workers in industry,9
transpotr and building and
unskilled workers

Incl. nol known.
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NONJEWISH EMPLOYED
PERSONS, BY SEX, ECONOMIC
BRANCH, OCCUPATION, STATUS
AT WORK, PLACE OF WORK
AND AVERAGE WEEKLYWORK
HOURS

לאיהודים, o'poym
כלכלי, ענף מין, לפי

בעבודה, מעמד יד, משלח
וממוצע עבודה מקום
בשבוע עבודה שעות

גברים :run
הכי :TotalThereofסך males

Codeםמל
199119921993199119921993

אלפים ■ הכלי 191.5199.0209.6161.6165.6171.5TOTAL1סך  thousands
אחו1ים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

גלגלי Economicע1ף branch
ודיג0 "עור ,4.94.65.35.25.05.6Agricultureחקלאות, forestry <S fishing0
23.622522.821.421.321.2Industry12תעשייה12
ומים3 Electricity(05)(0.6)(0.4)(0.5)(0.5)(0.4)חשמל and water3
20.520.021.124.223.8255Construction4בינוי4
אוכל5 שירותי ,15.813.912.917.314.813.5Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 ,5.45.95.56.26.86.4Transportתחבורה, storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 3.24.54.42.93.93.8Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 18.920.419.514.815.714.8Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.47.88.07.68.18.7Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 3.64.03.73.43.73.7Scientificבעלי and academic0

workersואקדמיים
ח1פש"ם1 מקצועות 7.78.98.85.05.45.5Otherכעלי professional, technical1

ודומיהם סכנ"ם andאחרים, related workers
1.71.51.81.91.72.0Administratorsמנהלים2 <Z managers2
ודומיהם3 פקידות 5.75.25.94.64.14.2Clericalעוברי and related workers3
מכירות,4 9.17.26.99.97.77.3Salesעובדי workers4

וזבנים סוכנים

שירותים5 12.913.112.411.911.910.5Serviceעובדי workers5
בחקלאות6 5.8556.16.36.06.5Agriculturalעוברים workers6
מקצועיים78 43.047546.745.752.052.4Skilledעובדים workers in industry,78

במחצבים, ,miningבתעשייה, building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצ(ע"ם skilledופועלים workers

אחרים
בתעשייה,9 אחרים 10.57.27.811.37.57.9Otherעובדים workers in industry,9

ובבנייה transpotrבתחבורה and building
מקצועיים בלתי andופועלים unskilled workers

בעבודה Statusמעמד at work
83.684.484.781.882.682.8Employeesשכירים

עצמאים ,14.914.013.916.815.815.9Employersמעבידים. selfemployed
קואופר0יבים andוחברי members of

cooperatives
תשל1ם ללא משפחה 1.41.61.41.41.61.3Unpaidבני family members

עבודה Placeמקום of work
מגוריו 49.051.550.645.948.347.2Locality"שוב of residence

מגוריו ליישוב 51.048.549.454.151.752.8Outsideמחוץ locality of residence

עבודה שעות Averageממוצע weekly work
hoursבשבוע
38.938.840.039.939.941.4Perלמועסק employed person
38.938.539.540.039.840.9Perלשכיר employee

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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PARTTIME EMPLOYED1, BY
EXTENT OF WORK, REASON
AND SEX

1993

בעבודה D'povin
היקף, לפי חלקית/

ומין סיבה
הגל נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
483.5305.3גזךכולל 178.2GRANDTOTAL

מלא כלל בדרן 012111135.754.4 81.3Work usually fulltime
הכל חלקית0ן כלל בדרן 345.7249.9עוב7'0 95.8Workusuallypastimetotal

חלקית לעבודה Reasonסיגה for parttime work
מלאה למשרה me/or 54.741.6רעבודה 13.0The work is considered fulltime job
מלאה או נוססת עבודה 58.047.5חיפשו 10.4Sought additional or fulltimework

מצאו andולא did not find

נכות או 16.39.3מחלה 7.0Illness or infirmity
18.46.3גמלאות 12.1Retired

בית 50.650.3Housewivesעקרת
39.022.0לימודים 17.0Studies

מלאה במטרה מעונ"נים 33.930.8לא 3.2Not interested in fulltime job
אחרת 5.74.5סיבה (1.5)Other cause

קיבוץ חברי מעכירים. 51.227.1עצמאיים, 24.0Selfemployed, employers, members of
תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

ידוע 18.010.5לא 7.6Not known

Percentsאחוזים
גולל 100.0100.0סך 100.0GRAND TOTAL

סלא כלל בירל 28.217.9ע;נ7'0 45.9Work usually fulltime
הכל 0ל7ןית0ך כלל בדרן 71.882.1עובדים 54.1Workusuallyparttimetotal

שעבדואחוז הבל ion
חלקית נלל בדון

Percent of all who worked
usually parttime

חלקית לעבודה Reasonסיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 16.717.4העבודה 14.7The worK is considered fulltime job
מלאה או נוספת עכורה 17.719.8חיפשו 11.8Sought additional or fulltime work

מצאו andולא did not find
נכות או 5.03.9מחלה 7.9Illness or infirmity

5.62.6גמלאות 13.7Retired
בית 15.421.0Housewivesע7ןות

11.99.2לימודים 19.3Studies
מלאה במשרה מעונ"נים 10.312.9לא 3.6Not interested in fulltime job

אחרת 1.71.9סיבה (17)Other cause
קיבוץ חברי מעבידים, 15.611.3עצסא"ם. 27.2Selfemployed, employers, members of

תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

1 In the determinant week. הקובע. בשבוע

333 ושכר עבודה



PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION AND SEX

חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים
ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי

1993

Employed persons שכיריםמועסקים :nrorhereof: employees

יד0סל ומשלח כלכלי Economicענף branch and occupation
Code0/הכל הכלחחה"נשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

UUU70TotalMalesFemalesuuu70TotalMalesFemales

תא בבל הבל מסר תאאחוז בכל הבל מסר אחוז
Percent of total inPercent of total in

each celleach cell
הכלי 483.4100.027.617.142.6407.6100.016.9סך 28.142.5TOTAL1

בלבלי Economicענף branch
ודיג0 w 15.93.325.721.840.15.71.419.2חקלאות, 23.436.3Agriculture, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 64.713.517.413.727.454.313.413.1תעשייה 16.625.6Industry (mining and manufacturing)
ומים3 1ortun2.10.412.19.4(28.0)2.10.59.2 11.9(28.0)Electricity and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 18.23.815.414.038.714.33.513.2בינוי 15.039.1Construction (building and public

works)
והארחה5 אוכל שירותי 63.213.225.216.238.149.012.116.9מסחר, 27.139.3Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת6 אחסנה 21.04.419.815.434.314.93.714.7תחבורה, 18.930.3Transport, storage and communication
עסקיים7 ושירותים 49.010.226.717.836541.010.119.1פיננסים 27.935.8Financing and business services
וקהילתיים8 צינוריים 187.339.037.422.746.7177543.922.1שירותים 37.346.8Public and community services
ואחרים9 אישיים 58.412.244.321.764.945.611.321.2שירותים 48.068.9Personal and other services

יד Occupationנושלת
ואקדמיים0 מוע"ם מקצועות 48.610.230.920.646.043.210.720.8בעלי 31.646.2Scientific and academic workers
חופשיים1 מקצועות 106.322.238.723.648.095.623.723.4בעלי 39.148.2Other professional, technical and

ודומיהם טכניים relatedאחרים, workers
10.42.211.38.523.28.52.18.5מנהלים2 11.422.9Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 87.018.231.521.436.080.419.920.9עובדי 31.035.4Clerical and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 35.87.523.414.538.423.95.914.7עובדי 26.440.2Sales workers
שירותים5 100.921.141.221.354.588.822.021.5עובדי 42.156.1Service workers
בחקלאות6 15.43.225.823.83856.31.623.4עובדים 24.7(32.1)Agricultural workers
בתעשייה,78 מקצועיים 62.613.115.113.726.447.511.812.8עוברים 14.123.5Skilled workers in industry, mining,

ובתחבורה בבניה buildingבמחצבים, and transport and other
אחרים מקצועיים skilledופועלים workers

בתעשייה,9 אחרים 12.22.619.117.524.19.52.315.0עוברים 16.420.8Other workers in industry, transport
בלתי ופועלים ובבנייה andבתחבורה building and unskilled

workersמקצועיים

I Incl. not known. ידוע. לא כולל 1



POPULATION AGED 1534, BYWORK1 AND
STUDY, AGE, SEX AND POPULATION GROUP

ולימודים, עבודה1 לפי ,1534 בני
אוכלוסייה וקבוצת מין גיל,

1993

גיל Ageקבוצת group

151718242529303415171824252930341517182425293034

האוכלוסייה לאיהודי0■הודיםבל
Total populationJewsJewsNon.

אלפים  כולל 299.8634.3374.0סן 365.5231.7495.2285.7301.468.1139.179.872.6GRAND TOTAL  thousands
אחוזים ■100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

9.934.466.5עובדים1 61.910.533.265.771.27.838.748.247.0Work2
6.34.72.9לומדים 6.88.05.78.53.5(0.7)11(0.6)(0.4)Study

לומדים 3.629.763.6לא 55.12.527.557.267.77.137.647546.6Do not study
עונדים' 90.165.633.5לא 38.189.566.834.328.892.261.351.853.0Do not work2
80.416.43.0לומדים 6.582517.57.53.673.512.72.6(0.4)Study

לומדים 9.749.2305לא 31.67.049.326.825.218.748.649.252.6Do not study

אלפים ■ 53.9323.1188.0/גגרים 184.1119.0252.5144.0151.934.970.640.136.1Males  thousands
אחווים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

11.836.779.8עונדים' 71.711.430.370.280.113.259.377.378.6Work*
6.43.63.7לומדים 7.87.94.39.74.4(1.1)(1.1)(12)(0.6)Study

לומדים 5.433.176.1לא 63.93.526.060.575.612.158.276.178.0Do not study
עובדים7 88.263.320.2לא 28.388.669.729.819.986.840.722.721.4Do not work2
79.616.84.6לומדים 9.480.918.011.15.675.612.6(3.2)(0.3)Study

לומדים 8.646.515.6לא 18.97.751.718.714.311.228.119521.1Do not study

ovfM ■ 145.9311.2186.0נשים 181.4112.7242.7141.7149.533.268.539.736.5Fema/es thousands
0'imN ■100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

7.932.153.0עוברם' 51.89.636.361.262.2(2.1)17.518.515.9Work*
6.25.82.1לומדים 5.78.07.17.32.5(0.3)(1.0)(0.3)Study

לומדים 1.726.350.9לא 46.11.629.253.959.7(1.8)16.518515.6Do not study
עובדים' 92.167.947.0לא 48.290.463.738.837.897.982.581.584.1Do not work2
81.216.01.4לומדים 3.684.116.93.91.671.312.7(2.1)(0.5)Study

לומדים 10.951.945.6לא 44.66.346.834.936.226.669.879.483.6Do not study

3
£

1

1 Work  employed persons; do not work  unemployed and not in labour force.
2 Incl. not known.

העבודה. ננוח ואינם מועסקים בלתי  עובדי0 לא מועסקים:  עונדים 1

ידוע. לא כולל 2



EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY
ABSENT FROM WORK, BY CAUSE,
ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION
AND SEX

הנעדרים מועסקים
מעבודתם, זמנית

כלכלי, ענף סיבה, לפי
ומין יד משלח

1993

הכלסמל הכלנשיםגבריםסך נשיםנבליםסן
CodeTotalMalesFemalesוט0זMalesFemales

PercentsאחוזיםThousandsאלפים
הכלי 137.068.468.4100.0100.0סך 100.0TOTAL1

ההיעדרות Causeסיבת of absence
niiarin77.633.34.256.865.3 48.6Leave
22.314.08.316.312.3מחלה 20.4Illness

לידה 8.28.26.012.1Maternityחופשת leave
(0.1)8.7(0.1)11.911.8מילואים 17.2Army reserve duty
16.69.46.912.210.2אחרת 13.8Other

עוף בבל D'i7oy1n<11<
Of employed in
each branch

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 "עור (6.7)6.0(0.9)3.72.8חקלאות. 5.8Agriculture, forestry and

fishing
וחרושת)12 (כרייה 22.11655.66.05.6תעשייה 6.1Industry (mining and

manufacturing)
ומיס3 (4.0)12.0(0.1)2.12.0חשמל 13.4Electricity and water
ועבודות4 (בנייה (4.5)6.8(0.3)8.07.6בינוי 6.8Construction (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי 12.56.65.75.05.5מסחר, 4.5Commerce, restaurants and

hotelsוהארחה
אחסנה6 6.95.41.66.56.4תחבורה, 6.7Transport, storage and

communicationותקשורת
עסקיים7 ושירותים 10.65.35.25.86.0פיננסים 5.5Financing and business

services
ציבוריים8 63.218.844.312.614.4שירותים 9.8Public and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.53.44.15.75.9שירותים 5.4Personal and other services

יד משלח בגל a'iiovionn
Of employed in
each occupation

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 19.68.810.712.516.8בעלי 9.4Scientific and academic

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 34.48.426.112.515.4בעלי 8.0Other professional. technical

וד1מיהם טכניים andאחרים. related workers
6.14.41.66.69.2מנהלים2 5.9Administrators and managers
וחמיהם3 פקידות 17.85.612.16.56.3עובדי 6.6Clerical and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות. 7.44.62.74.84.7עובדי 4.8Sales workers
שירותים5 17.06.210.76.97.3עובדי 6.3Service workers
בחקלאות6 (8.2)6.9(0.7)4.13.4עוברים 6.7Agriculturalworkers
בתעשייה,78 מקצועיים 26.523.62.56.455עובדים 6.4Skilled workers in industry,

בתחבורה בננ"ה. ,miningבמחצבים, building and transpotr
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

בתעשייה9 אחרים (6.0)4.7(0.9)3.02.1עובדים 4.3Other workers in industry,
ובבנייה transpotrבתחבורה and building and

מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

1 Incl not known. ידוע. לא כולל 1
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EMPLOYED PERSONS ABSENT
FROM WORK LESS THAN ONE
WEEK AND AVERAGE WEEKLY
HOURS OF ABSENCE, BY CAUSE,
ECONOMIC BRANCH AND SEX

הנעדרים מועסקים
משבוע פחות מעבודתם
היעדרות שעות וממוצע

סיבת לפי בשבוע,
ומין כלכלי ענף היעדרות,
1993

סמל
Code

היעדרות סיבת
כלכלי וענף

מעבודתם onun
Absent from work

שעות ממוצע
בשבוע היעדרות

Average weekly
hours of absenceCause of absence

and economic branch
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים

Females
הכל סך
Total

גברים

Males
נשים

Females

Thousandsאלפים

הכלי 239.5129.7109.913.411.9סך 14.7TOTAL1

היעדר™ Causeסיבת of absence

41.620.920.613.011.6חו0שה 14.5Leave

23.613.310.415.413.8מחלה 16.6Illness

148.480.668.013.011.7חגים 14.0Holidays

3.33.319.919.9Armyמילואים reserve duty

אחרת 015.48.56.915.613.5ינה 17.4Other cause

ידוע 7.23.14.011.210.8לא 12.0Not known

גלגלי Economicענף branch

6.04.31.512.310.7חקלאות0 13.4Agriculture

55.738.717.214.212.9תעשייה12 14.6Industry

ומים3 18.019.3(0.4)2.42.0חשמל 17.8Electricity and water

16.513.6(1.3)16.114.8בינוי4 16.8Construction

והארחה5 31.716.015.412.811.7מסחר 14.1Commerce and hotels

ותקשורת6 אחסנה 13.59.24.713.610.8תחבורה, 14.5Transport, storage and

communication

עסקיים7 ושירותים 27.612.715.012.812.1פיננסים 13.6Financing and business

services

ציבוריים8 70.524.745.813.012.1שירותים 14.6Public services

ואחרים9 אישיים 15.57.28.311.89.6שירותים 14.2Personal and other services

1 Excl. Bedouins in the South living outside localities and
institutions; incl. not known.

ומוסדות; קבע ליישובי מחוץ הגרים בדרום בדוים כולל h> 1

ידוע. לא כולל
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UNEMPLOYED, BY
DURATION AND MODE OF
SEEKING WORK

משך לפי מועסקים, בלתי
ואופן עבודה חיפוש

עבודה חיפוש

1989199019911992
1993

הכל סך
Total

גברים
Males

O'U/]

Females

אלפים ■ הכלי 142.5158.0187.2207.6195.096.298.7TOTAL1סר  thousands

ארוו07 .100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

map (Dio'n Durationמ0ון of seeking work

ffi/j/ae/J(weeks)

12.72.22,72.83.13.03.21

24.95.05.04.55.45.15.62

33.02.92.92.73.13.32.83

49.28.88.08.59.08.39.64

5812.510.711.58.08.18.38.058

91318.317.218.416.216.517.815.2913

142624.325.625.824.221.723.719.91426

275219.421.018.923.519.717.421.92752

53+5.86.66.99.613.513.113.853+

עבודה חיפוש Modeאופן ofseeking work

התעסוקה שירות 57.657.259.660.856.457.3555Employmentדין service

בעי\11ג1ת 27.125523523.125.421.928.7Advertisementנזודעה in the press

אישית 7.88.68.78.77.911.14.9Personalפנייה application

ידידים ידי 2.02.22.21.92.62.62.7Throughעל friends

5.46.56.05.57.77.18.2Otherאחר

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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UNEMPLOYED, BY SEX,
POPULATION GROUP, AGE,
YEARS OF SCHOOLING AND
WORK DURINGLAST 12
MONTHS IN ISRAEL

מין, לפי מועסקים, בלתי
גיל, אוכלוסייה, קבוצת

ב12 ועבודה לימוד שנות
האחרונים החודשים

בישראל
1993

הכל19881989199019911992 [D'VUגבריםסך

TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
הכלי 099.9142.5158.0187.2207.6195.096.298.7TOTAL1ך
53.475.782.289.999.7Malesנבוים
rj'eu46.566.875.797.5107.8Females

84.5122.7136.1164.6179.1161.871.690.3Jewsיהודים
15.319.621.422.328.132.824.78.0NonJewsלאיהודים

גיל Ageקבוצת group
15175.57.38.07.58.610.15.44.71517
182433.044.546.752.957.655.126.029.11824
253430.444.447.153.958.152.325.327.02534
355427.039.448.258.969.663.829.933.83554
55+4.06.98.014.013.713.79.64.155+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.94.34.33.65.75.34.2(1.1)04
5814.022.223.923.225.122.916.16.858
91263.187.697.9107.2120.1116.755.860.9912
131512.718.921.434.237.632.812.020.81315
16+7.09.39.818.518.31657.78.816+

החודשים Inב12 the last 12
monthsהאחרונים

בישראל 53.976.676.480.191.490.253.436.9Workedעבדו in Israel
בכירים :49.971.871.276.486.485.950.135.8Thereofמהם: Employees
בישראל עבדו 07.1116.2104.842.861.8Didו46.065.981.6לא notwork

in Israel

האזרחי העבודה מכוח תאאחת בכל
of civilian labour force in each cellPercent

הכל 6.48.99.610.611.210.08.512.1TOTALסך
5.77.98.48.69.2Malesגברים
7.610.311.313.413.9Femalesנשים

6.28.79.410.611.09.57.711.7Jewsיהודים
8.410.210.610.412.413.512.617.2NonJewsלאיהודים

גיל Ageקבוצת group
151716.723.225.623.725.625.322.928.81517
182415.720.321.622.222.820.118.022.51824
25346.89.610.010.811.29.98.212.32534
35544.15.76.77.58.47.36.09.03554
55+2.03.43.86.46.16.06.25.555+

לימוד Yearsשנות of schooling
046.09.49.58.312.112.413.88.904
586.29.710.710.412.211.711.312.758
9128.311.112.012.513.312.29.815.7912
13154.66.57.110.09.97.96.19.61315
16+2.93.83.86.35.95.04.16.116+

החודשים Inב12 the last 12
monthsהאחרונים

בישראל 3.54.84.64.54.94.64.74.5Workedעבדו in Israel
שכירים :3.24.54.34.34.74.44.44.4Thereofמהם: Employees
בישראל עבדו 3.04.14.96.06.35.43.87.6Didלא not work

in Israel

Incl. years of schooling not known. ידועות. לא לימוד novi Ym
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UNEMPLOYED,BY TYPE OF
LOCALITYOF RESIDENCE,
DISTRICT OF RESIDENCE,
CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

לפי מועסקים, בלתי
מגורים, "שוב צורת

לידה יבשת מגורים, מחוז
עלייה ותקופת

199119921993199119921993

האזרחי העבודה כזכוח אחוז
ThousandsPercentאלפים of civilian

labour force

187.2207.6195.010.611.210.0GRANDםןכולל TOTAL

onao "טוב Typeצורת of locality of residence
הכל סל ■ עירוניים 179.2198.1184.111.312.010.7Urban"שובים localities  total

17.817.614.610.910.48.5Jerusalemירושלים
אביניפו 16.118.212.711.011.98.1Telתל AvivYafo

14,815.312.913.914.612.3Haifaחיפה

היישוב Sizeגודל of locality
100,000199,99943.549.744.410.411.610.1100,000199,999
50,00099,99914.818.720.410.111.911.550,00099,999
20,00049,99937.737.738.812.311.711.420,00049,999
10,00019,99918.720.616.413.313.710.710,00019,999
2,0009,99915.820.324.010.312.113.12,0009,999

פיתוח "שובי .■24.626.426.315.414.813.6Thereof1מזה': development localities
כפו"0 8.09.310.74.24.54.9Rural"שונים localities

מנויים Districtמחת of residence
ירושלים מחה .19.920.616.710.910.88.7Jerusalem District
הצפון 26.030.13259.910.410.6Notrhernמחה District
חיפה 32.935.232.013.013.512.1Haifaמדווז District
המרמ 42.844.044.310.410.410.1Centralמחוז District

אביב תל 41.247.739.29.410.48.3Telמחוז Aviv District
הדרום 23.028.027.712.213.812.2Southernמחוז District

עזה2 1חבל ו'1מרון ,1.41.92.34.55.45.6Judeaיהודה. Samaria and Gaza
Area2

הכל 0ן  יהודים 164.6179.1161.810.611.09.5THEREOF:JEWSמזה: TOTAL
עולים .127.8137.1126.98.89.38.3Exclללא immigrants

ואילך 1990 36.842.034.938.628.219.1Immigrantsעולי of 1990 and on
עלייה ותקופת לידה Continentof■בשת birth and

peirod of immigration
הכל סך  87.393.687.510.410.89.5Israelישראל total
ישראל יליד 11.713.413.38.89.08.1Fatherהאב born in Israel

57.561.459.015.015.013.2AsiaAfrica
17.918.614.95.76.14.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

24.427.725.48.19.08.5AsiaAfircaאסיהאפרץ/ה
52.657.548.912.712.810.2EuropeAmericaאירו0חא0חקח

1989 עד עלו : □no16.116.415.75.15.45.2Thereof: immigraetd
up to 1989

1990+36.340.732.938528.118.81990+

1 Of localities numbering 2,00049,999 residents.
2 Israelis in Jewish localities.

תושבים. 49,999 עד 2,000 שאוכלוסייתם "שובים מתון 1

יהודיים. ביישובים ישראלים נ
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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
1993

Females
גברים

Males
הגל סן
Total

1992 1991 1990

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל my

אלפים  הכלי 76.480.191.490.253.436.9TOTAL1סן  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ענודה להפסקת 0Causeינה of stopping work

צימצומים בגלל 49.645.348.239.444.532.4Dismissedפו0רו due to staff reduction
הסתיימו החוזה או 16.418.217.718.919.118.8Endהעבודה of work or contract (incl.

עונתית) עבודה seasonal(בולל work)
אחוות מסיבות 10.713.812514.813.317.1Dissmissedפו0דו for other reasons

18.818.717.921.717.926.8Resignedהתפטרו

לגימלאות Retired(10)(0.7)(0.7)(0.6)(0.9)יצאו

4.44.25.0Other(29)3.63.4ארור

Did not work in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו לא

TOTAL1  thousands
 percents

Before seeking work

Served in the army
Studied
New immigrants
Housewives
Worked

Other

61.8 42.8 104.8
100.0 100.0 100.0

11.4 16.4 13.4

205 24.4 22.1

14.4 12.4 13.6

31.0  18.4

20.1 37.1 27.1

2.6 9.6 5.4

116.2 107.1 81.6

100.0 100.0 100.0

14.7 13.8 16.4

20.6 19.0 22.0
20.4 26.6 8.4

18.0 19.7 25.4

20.9 15.5 20.9

5.4 5.4 6.9

אלפים  הכלי סך
אחוזים 

העבודה חיפוש לפני

בצהל שירתו

למדו

חדשים עולים

בית עקדות
עבד

אחד

Thereof: worked in Israel prior to the last 12 months האחרונים החודשים 12 לפני בישראל niv :n?n

אלפים  הכלי 044.545.055.556.423.132.9TOTAL1ך  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work

שנים 2 עד 1 43.440.644.244.251.339.812לפני years ago
שנים 3 עד 2 24.223.824.623.825.721.923לפני years ago
שנים 4 עד 3 11.310510.310.79.111.934לפני years ago

שנים 5 עד 4 5.245(4.8)4.55.84.75.0לפני years ago

ויותר שנים 6 16519.316.116.39.121.35לפני years ago and more

ידוע. לא כולל 1
1 Incl. not known.
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unemployed, by relationship יחס לפי מועסקים, בלתי
to household head and by הבית משק לראש קירבה
number of unemployed, מועסקים, בלתי מספר ולפי
employed persons and children בני וילדים מועסקים
aged 014 in household בית במשק 140

1993

הכל סך
Total

ראש

בית pvm
Head of
household

בן/בת
in

Spouse

אוור
Other

(אלפים) כולל 195.082.346.865.7GRANDסך TOTAL (thousands)
6.66.6Single

הכל 0ך ■ בודד' '188.175.746.865.7Nonsingleלא  total
עם: בית '\1vm1In households with:

בית במשק מועסק מיתי 1144.762.738543.51 unemployed in household
בית במשק מועסקים בלתי 2+43.413.08.322.22+ unemployed in household

בית במשק מועסק 186.324.936.325.11 employed person in household
בית במשק מועסקים 2+45.35.74.435.22+ employed persons in household

ילדים 78.432.312.7335Withבלי no children
ביח במשק ילדים 109.743.434.132.2Withעם children in household

הכל totalסך
ילד 147.216.213.517.51 child

ילדים 232511.812.18.62 children
ילדים 3+30.015.58.56.13+ children

(אחוזים) מלל 100.042.324.033.7GRANDסך TOTAL (percents)

הכל 0ך  בודד' 100.040.224.934.9Nonsingle1לא  total
עם: בית Inבמשק* households with:

בית במשק מועסק בלתי 1100.043.326.630.11 unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+100.029.919.151.02+ unemployed in household

בית במשק מועסק 100.028.842.129.11ו employed person in household
בית במשק מועסקים 2+100.012.69.777.72+ employed persons in household

ילדים 100.041.116.242.7Withבלי no children
בית במשק ילדים 100.039.631.029.3Withעם children in household 

totalסךהכל

ילד 1100.034.328.637.11 child
ילדים 2100.036.337.326.42 children

ילדים 3+100.051.528.220.43+ children

Incl. single with children. ילדים. עם בודד כולל
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UNEMPLOYED WHO WORKED IN
THE LAST TWELVE MONTHS,
BY LAST ECONOMIC BRANCH
AND OCCUPATION

שעבדו מועסקים בלתי
החודשים ב12

ענף לפי האחרונים,
יד ומשלח אחרון כלכלי

םסל
Code

כלכלי fiv
יד 198819891990199119921993Economicומשלח branch

and occupation

*לסי0  הכלי 053.976.676.480.191.490.2TOTAL1ך  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

נלכל" Economicענף branch
ודיג0 "עור ,3.23.23.82.63.33.8Agricultureחקלאות. forestry and fishing
(ברייה12 25.826.627.225.325.322.8Industryתעשייה (mining and

(manufacturingוחרושת)

ו0י30 Electricity(0.6)(04)(1.0)(0.7)(0.4)(0.6)חשמל and water
עכורות4 (בנייה 13.914.911.711.1בינוי '15.0145Construction (building and

publicציבוריות) works)

אוכל5 שירותי ,21.018.421.120.419.621.7Commerceמסחר. restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה6 ,4.95.55.45.25.34.7Transportתחבורה, storage and
communication\תקש\רת

ושירותים7 9.08.98.79.28.995Financingפיננסים and business
servicesעסקיים

ציבוריים8 13.313.914.415.613513.9Publicשירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים9 אישיים 8.48.37.09.88.68.6Personalשירותים and other services

vxtnmOccupation

מדעיים0 מקצועות 2.21.92.32.22.2Scientific(2.6)בעלי and academic
workersואקדמיים

חופשיים1 מקצועות 9.58.08.17.86.96.6Otherבעלי professional, technical
ודומיהם טכניים andאחרים. related workers

1.9Administrators(1.2)(1.5)(17)2.1(2.4)מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 17.418.118.114.613.915.0Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות. 9.78.37.88.69.48.8Salesעובדי workers

וזבנים

שירותים5 16.016.418.323.020.921.5Serviceעובדי workers
בחקלאות6 3.52.83.43.03.44.1Agriculturalעובדים workers

מקצועיים78 29.334.433.231.333.631.8Skilledעוביים workers in industry,
במחצבים. ,miningבתעשייה, building and transport

בתחבורה andבבנייה. other skilled workers
אחרים מקצועיים ופועלים

בתעשייה.9 אחרים 9.57.67.47.98.48.0Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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POPULATION AGED 15 AND
OVER1, BY WEEKLY AND
ANNUAL LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND
CAUSE OF PARTTIME WORK

15 בני J1"orf3nt
תכונות לפי ומעלה1,
שבועיות עבודה כוח
וסיבה מין ושנתיות,

חלקית לעבודה
1993

השבועי האזרחי העבודה /7/jj
Inweekly civilian>D
labour forcegga w

nאוכלוסיית 3

עבודה כוח +15תכונות ^Employedבני aAnnual labour
PopulaHforceשנתיות characteristics

tion2הכל כללסך בדרך עבדו
aged
15+

TotaPWorked generallySo.
g§//

Ea>חלקינזלא Z<
FullPartZ

timetime

Thousandsאלפים
כולל 3,576.91,931.51,340.61,645.4סן 194.4 388.0GRAND TOTAL

:Thereofמוה:
החודשים כ2ו 1,949.41,826.81,340.6122.6עבדו 89.8 388.0Worked during last

הכלי 0ך  12האחרונים months  total2
יותר או שבועות 411,484.41,463.81,138.820.5 17.6 302.041 weeks or more

שבועות 140435.8335.6182.6100.2 71.0 80.0140 weeks
הכל סך . 1,739.71,119.8913.9619.9גברים 95.9 104.3MALES TOTAL

:nmThereof:
החודשים ב2ו 1,136.81,076.9913.959.9עברו 53.0 104.3Workedduirng last

הכל3 סל  12האחרונים months  totaP
יותר או שבועות 41884.8875.4782.89.4 10.3 78.141 weeks or more

שבועות 140235.4185.7118.449.7 41.8 245140 weeks
חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work

הכל סך  שבועות 140100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0140 WEEKS  TOTAL
נכות או 5.85.45.77.1מחלה (2.4) 9.3Illness or disability
לפנסיה 8.4(0.3)2.71.2יצא (0.9) 5.9Retirement

הסתיימה (2.5)4.44.94.8העבודה 3.7 7.0End of work
מצא ולא עבורה 46.555.151.714.6חיפש 81.8 26.4Sought work and did not find

22.715.814.948.2לימודים 7.1 34.6Studies
8.37.510.011.2צהל (1.1) 6.7Army
9.610.112.68.0אחו (3.0) 10.1Other

Thousandsאלפים
הכל סך  1,837.2811.7426.71,025.5נשים 98.5 283.8FEMALES TOTAL

:10Thereofה:
o'vrrinn 12n my812.6749.9426.762.7 36.8 283.8Worked duirng last

הכל2 0ך  12האחרונים months  totaf
יותר או שבועות 41599.5588.4356.011.1 7.3 224.041 weeks or more

שבועות 140200.4149.964.250.5 29.2 555140 weeks
חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work

הכל סך  שבועות 140100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0140WEEKS TOTAL
נכות או 3.92.92.36.6מחלה (1.0) 4.8Illness or disability
לפנסיה 6.2(0.4)1.9יצאה  (1.0)Retirement

הסתיימה 3.73.52.84.5העבודה 4.3 3.9End of work
מצאה 1לא עבודה 37.044.539.814.8חיפשה 73.7 34.9Sought work and did not find

בית 14.113.912.414.7עקרת 5.3 20.3Housewife
24.920523.038.2לימודים 9.1 23.3Studies
6.16.210.35.7צהל (1.7) 4.0Army
8.48.19.49.3אחר 4.9 7.8Other

1 Excl. institutions and Bedouins in the South, who live outside localities.
2 Ind. not known.

קבע. ליישובי מחוץ הגרים בררום, ובדוים מוסדות כולל אינו
ידוע. לא כולל

LABOUR AND WAGES 404



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 פ1 על ושכר תעסוקה
לאומי niooV לגווםד

אחרים מינהל"ם וממקורות
שכר שכיר, משרות

למשרת ממוצע /שכר
שכיר

לחודש ממוצע
שוטפים במחירים קודמתשכר שנה לעומת שינוי אחת

Wages at current pricesPercent change on a year earlier

שכירמשרות למשרת ממוצע ow
הכלשכיר למשרתסך Averageמשרותממוצע wages per
n1u)(אלפי0) >niu<(אלפי employee'sשכירשכיר post

Employees'TotalAverage perEmployees'
posts(NISemployee'spostson'nmGTnm

(thousands)thousand)post(NIS)O'DUIUקבועים
At currentAt constant
pricesprices

עוברינ nifTD,גולל 1Incl. workers from Judea,
עזה וחבל andשומרון Gaza AreaSamaria

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 י4.39.51979
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
19841.233.5225,133.01825384.3 0.40.31984
19851,237.8803,346,0649.02555 0.49.01985
1986 .1,237.31,324,873.41,070.864.9 0.17.81986
י 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
19931,820.76,104,540.83,353.011.6 5.80.61993

מיהודה, עובדים בולל .Exclלא workers from Judea,
עזה וחבל andשומרון Gaza AreaSamaria

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 2.69.61979'
19801,107.33,180.92.871255 0.43.31980
19811,142.37,848.66.87139.1 3.210.41981
19821,169.217,565.615.0118.7 2.30.51982
י 19831,195.245,933.138.4155.7 2.36.01983'
19841,192.0221,948.0186.23845 0.30.31984
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
19891,264.32,592,455.92,050518.2 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
19931,768.66,035,212.33,412.410.6 7.30.41993

1 New or renewed sample, see introduction.
2 As of 1990, according to a new sample and new base; compairson with

data for previous years, can be made only through chained indices: see
explanation in introduction,

מבוא. ראה מחווש; או arm arm
נתוני עם w//en .ytn conr ernr מדגם 0י על ב1990. החל
ראה באמצעותמרדיםמשורשרים; רק לעשות יש קורמות שנים

במבוא. הנובר
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כלכלי ענף לפי ממוצע, ושכר שכר שכיר, משרות
עזה) וחבל שומרון מיהודה, עובדים (ללא

לחודש ממוצע

הכל סך

Total

הקלאות,
ודיג יעוד

Agriculture
forestry

and fishing

n"wvn
וחרושת) (כרייה
Industry

)Mining and
manufacturing

ומים חשמל
Electricity

and
water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)Building
and public
works)

0901234סמל

(אלפים) שביר משרות

198736.0 1,237.8306.112.449.3

198835.9 1,257.2296.113550.2

198933.3 1,264.3280.314.351.1

'199042.7 1,426.7304514.561.0

199146.2 1,544.5319.714.691.2

199248.9 1,648.6330.715.5102.1

199355.9 1,768.6346.016.7106.0

שוטפים במחירים ■ שבר

שיוון (מיליוני שנר נל סך
198733 3 1,746.2512.132.366.0

198840.3 2,180.8595.143.279.9

198943.3 2,592.5680.555.994.4

'199061.1 3,321.4835.866.3128.4

199174.0 4,206.21,015.280.3222.2

199289.9 5,085.71,199.4100.5302.4

1993114.3 6,035.21.385.3117.0350.5

(שיח) שביר למשרת ממוצע שבר

1987926 1,4111,6722,5981,339

19881,122 1,7352,0103,1981,592

19891,301 2,0512,4283,9021,847

י 19901,429 2,3282,7454,5892,103

19911,600 2,7233,1765,5092,436

19921,838 3,0843,6266,4702,963

19933,4122,0434,0046,9993,307

מבוא. ראה  חרש מדגם 1
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EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES
BY ECONOMIC BRANCH (EXCL. WORKERS FROM JUDEA,
SAMARIA AND GAZA AREA)

Monthly average

D'nrvtuפיננסיםcnann,מסחר,
אוכל ציבורייםO'nrvuiiאחסנהשירותי
והארחה

Commerce,
restaurants

and
hotels

ותקשורת
Transpotr,
storage
and

communication

a",7ov
Financing

and
business
services

וקהילתיים
Public
and

communitty
services

ואחו"ם
Personal
and
other

services

56789Code

(thousands)Employees' posts
151.170.1144.8424.143.81987

156.271.5150.1436.54721988

155.371.2157.0452.949.01989

190.674.0197.0487.155.11990'

201.675.7224.1514.257.11991

219.579.8245.3544.862.01992

245.784.1272.2573.668.41993

pricesWages  at current
Total wages (NIS million)

196.5147.5226.4487.544.61987

248.4180.1294.4639.659.91988

288.5207.4352.5799.970.11989

403.6251.0489.1989.296.919901

496.5310.7627.4 .1,263.8116.21991

613.9367.5775.81,492.0144.21992

760.3425.2948.21,759.1175.31993

(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

3,0945,0563,4843,0672,5621993

New sample  see introduction.

407 ושכר may



שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע
שוטפים במחיהט שכירשכר ממוצעמשרות שכר

rent pricesWages at cutEmployees' postsשכיר למשרת
r\rvun
הכלשכיר ממוצעסך

למשרת(מיליוני(אלפים)
וענףסמל עיקרי >mu)שוז)י663ץ10קוזז6ענף טגיר D' 1 1M.הבסיס
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's
million)post (NIS)1989100.0

19931992199319921993

שוטפים במחירים
At current prices

כולל 1,820.76,104.53,353122.7129.8151.8169.3סן

ודיג0 "עור 66.2123.27,862131.3147.3133.8150.8חקלאות,
ושירותים0002 למנועים (סרס 49.088.21,799142.4154.5131.7153.4חקלאות

לםקלאות)
ומטעים0304 הדרים 5.411.42,096121.5134.8148.1151.0גידול
לחקלאות05 7.116.42,32895.197.7141.9157.6שירותים

ודיג0607 4.67.21,546104.3240.7153.1151.5"עור

וחרושת)12 (כרייה 352.51,395.63,959109.9113.1154.5772.3תעשייה
וחציבה10 4.432.17,332108.5113.4160.0182.6כרייה

ו0בק1112 משקאות 51.1159.13,114103.2107.2157.9176.9מזון,
ועור1315 הלבשה 56.3127.92,271112.51155150.9171.1טקסטיל.
ומוצריו16 16.746.42,770123.7125.3147.6173.4עץ
ומוצריו17 8.429.23,482105.6105.0159.4179.1נייר
לאור18 והוצאה 21.177.63,673113.2133.2146.4166.7דסוס
פלסטיק19 ומוצרי 14.146.93,327124.6128.6149.7172.6גומי
נפט20 ומוצרי כימיים 20.1116.85,799104.31085161.11805מוצרים
אלמתכתיים21 מינרליים 12.046.63,867134.6137.4149.8172.6מוצרים
מתכת22 של בסיסית 4.820.94,380124.3121.8153.1171.8תעשייה
מתכת23 46.0172.23,747112.8114.0145.1158.9מוצרי
9.341.24,406101.9107.4150.8169.8מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 50.4309.16,135109.0113.6160.9177.4ציוד
הובלה26 17.2104.56,063103.497.9164.3173.3בלי
10.828.72,66585.2795160.6180.6יהלומים27
9.836.73,748125.0129.3140.7164.1שונות28

3o'oi 76.7117.06,999112.5121.1762.2175.4חש0ל
ציבוריות)4 ועכורות (כנייר, 130.8383.42,932217.0211.7141.6164.7כינוי
כללית40 58.3174.52,991258.3226.0133.9159.9קבלנות
משנה41 54.7145.22,6541965207.1146.0163.9קבלנות
ואורחית42 והנדסה ציבוריות 17.763.83,595162.1185.9157.4181.2עבודות

והארחה5 אוכל שירותי 250.2767.83,068720.6732.6150.8168.2מסחר,
סיטוני50 845386.94,577121.2131.8154.6171.0מסחר
קמעוני51 ומסחר כלבו 6.415.92,48589.190.2145.6166.4חנויות
כמ1ון52 קמעוני 26.659.92,256120.3132.7148.4165.4מסחר
בטקסטיל53 קמעוני 15.829.31,862124.2144.2155.8180.3מסיור

והנעלה הלבשה
אחר5456 קמעוני 45.5132.92,9191295148.4128.5148.5מסחר
אוכל57 43.470.21,620127.2136.3119.4135.3שירותי
הארחה58 28.17252,584106.8116.4136.1153.3שירותי
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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

base:Indices Major division and
major arouD

1986 = 100.0100.01989

21987198819891990199119921993

קבועים Atבמחירים constant prices

107.9114.4112.999.096.097.297.8GRAND TOTAL

109.4114.0113.195.483.585.586.9Agriculture, forestry and fishing
112.2117.8117.995.282.184.288.4Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
107.1109.9111.1102.088.394.587.0Citriculture and fruit growing
106.4110.2109.293.788.390.790.7Agricultural services
115.3123.2112.295.895.097.686.9Forestry and fishing

107.1111.0112.0100.097.099.099.5Industry (mining and manufacturing(
114.7126.8125.8100.099.3102.6105.3Mining and quarrying
108.3116.9116.2102.398.8101.1102.1Food, beverages and tobacco
109.0112.5110.899.493.696.798.8Textiles, clothing and leather
113.5112.3109.097.992.594.4100.1Wood and wood products
105.4116.0107.3103.399.0102.1103.4Paper and paper products
109.9114.5111.094.893.693.896.2Printing and publishing
117.9111.9116.895.792.095.799.6Rubber and piasiic products
109.8116.9119.4101.399.7103.2104.4Chemical and petroleum products
104.0112.0108.998.893.495.999.6Nonmetallic mineral products
111.0113.5108.995.491.297.999.0Basic metal industry
108.2109.9112.398.693.193.091.8Metal products
103.6107.0107.998.993.996.497.8Machinery
104.2107.7110.0101.8100.2103.1102.5Electrical <$ electronic equipment
108.7112.4109.2102.01035105.3100.2Transport equipment
105.9111.4111.9100.8100.2102.8104.3Diamond industry
106.6115.6121.397.892.790.194.7Miscellaneous

113.3119.6121.598.299.2103.9101.2Electn'city and water

116.3120.3117.695.582.890.694.9Construction (buildingandpublic works(
121.4126.7125.893.476.885.692.2General contractors
106.9109.2107.698.187.093.494.5Special trade contractors
115.7120.5112.995.394.0100.6104.5Public works and civil engineering

107.8113.8110.897.695.296.597.1Commerce, restaurants andhotels
105.7111.3107.998598.399.098.7Wholesale trade
108.4119.9123.8102595.693.195.8Depatrment stores and retail trade
111.6127.7125.399.896.394.995.3Retail trade in food
104.9114.0108.395.393.899.9104.2Retail trade in textiles,

clothing and footwear
107.8114.1108.894.991.994.998.7Other retail trade
111.8115.5112.494585.286.8865Restaurants
108.5112.5115.498.896.898.297.7Hotels
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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
משרות
הכלשכיר vumnסך
למשרת(מיליוני(אלפים)

וענףסמל עיקרי >שוז)'Employeesענף שכיר הבסיס:מדדים
CodeY*1pn postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee's
million)post (NIS)1989100.0

19931992199319921993

שוטפים במחירים
At current prices

ותקשורת6 monri /.84.9426.65,027109.5115.1159.1759תחבולה,
ורכבלים60 מוניות 20.6105.85,135109.6113.7143.6143.6אוסובוסים,
15.249.33,248123.1135.2162.4162.4משאיות61
לנמיא62 יבשתית והובלה 2.111.45,476106.2108.3200.8200.8רכבת
נמלים63 ושירותי ימית 6.953.57,754101.9102.0167.3167.3הובלה
תעופה64 נמלי ושירותי אוירית 9.764.36,655108.1118.1169.5169.5הובלה

לנסיא6566 תחבורה ושירותי 14.751.63,505105.0114.0163.3163.3אחסנה
15.790.75,772107.5107.6166.8166.8תקשורת67

עסקיים7 ושירותים 272.2948.23,4S4(34.6149.4147.9147.9פיננסים
פיננסיים70 42.6287.66,758101.8106.0175.0175.0מוסדות
18.180.44,431113.7118.9162.0162.0ניסוה71
ללאנ"ד721 10.043.84,356137.8143.9174.2174.2נכסי
ומשפטיים73 עסקיים 201.4536.42,663148.1168.1143.7143.7שירותים

(חשבוניים730731 משפטיים 26571.12,683121.0128.4149.9149.9שירותים
וכלכליים732 סכנ"ם הנדסיים 37.4163.54,372152.6166.6147.4147.4שירותים

נתונים733 עיבוד 13.581.86,036136.6156.9156.4156.4שירות
שמירה734 38.05551,459153.1175.7134.9134.9שירותי
עבודה7386 לתיווך פרטיות 48.374.91,551208.5264.5132.5132.5לשכות
לנמא738 עסקיים ושי לעסקים עור 37.689.62,381125.0133.5152.7152.7שירותי

וקוזיוית"ם8 ציבוריים 576.91,764.23,058117.1122.8158.2158.2שירותים
ממשלתיים80 מינהל .niyvj77.2376.74,881101.9102.2167.2167.2
מקומיות82 רשויות של מינהל 51.4163.33,180114.3123.2171.1171.1שירותי
חינוך833 223.9573.92,564118.8123.4156.4156.4שירותי
ילדים830 35.071.42,041117.2123.2151.5151.5גני
היסודי831 החינוך של 67.3164.82,449115.2118.8158.3158.3מוסחת

עליסוד"ם832833 חינוך 59.6168.12,819115.3118.7160.9160.9מוסחת
ישיבות836,834 עלתיכונ"ם, חינוך 20.148.12,391129.1141.4154.8154.8מוסרות

תורניים ספר ובתי
הגבוה835 החינוך 29.097.83,369113.3118.8156.8156.8מוסדות
לנמא838 חינוך ומוסדות ספר 12.823.71,848174.4171.9153.9153.9בתי
ומדע84 מחקר 14.251.03,602132.5152.8139.1139.1שירותי
בריאות85 106.4389.73,663113.7117.9168.2168.2שירותי
חולים850 61.0238.93,916112.4116.1176.5176.5בתי
ציבוריות851 27.8117.74,239106.8109.0167.2167.2מרפאות

אחרים852858 בריאות 17.633.11,880133.4143.9141.0141.0שירותי
תברואה86 9.331.63,393102.9100.1183.2183.2שירותי
וסעד87 רווחה 51.378.01,520154.8172.4138.4138.4שירותי

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 43.3100.02,309121.1133.0154.4154.4שירותים

ואחרים94 אישיים 70.4178.52,537117.5126.2148.3148.3שירותים
וספורט90 בידור אמנות, תרבות. 30.681.12,652126.5137.9155.3155.3שירותי

רכב91 לכלי 21.061.62,934110.5114.2145.4145.4מוסכים
בבתים93 6.710.21,516129.2147.9152.3152.3שירותים
אחרים92,94 אישיים 12.125.62,124105.8113.4137.8137.8שירותים
95,98

ומבוא. 12.32 ללוח 1 הערה ראה חדש: בסיס
בית. עוזרות כולל לא

עזה. וחבל שומרון מיהודה, עוברים כולל
מקומיות. ברשויות חינוך שירותי כולל
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EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (cont.)

Monthly average

Average wages per employee's post

Indices  base:Major division and
major group

1986 = 100.0100.01989=

21987198819891990199119921993

קבועים o>vno3At constant prices

113.9 110.1110.1100.1101.6101.8101.0Transport, storage and communication
113.0117.1105.591.791.391.987.1Buses, subways and taxis
112.5117.3109.4103.9103.5103.8104.3Trucks
106.0117.8119.8122.5127.2128.9128.6Rail and land transport, n.e.c.
113.2123.5123.4103.8109.0107.1111.4Sea transport and port services
110.7105.2106.298.6105.9108.4104.9Air transport and airport services
109.6114.6109.499.2102.1104.7108.4Sotrage and transport services, n.e.c.
106.9113.8119.9105.9106.7106.8110.6Communication

105.1113.6108.299.193.894.894.1Financingandbusiness services
110.0126.7120.0105.4106.4112.2116.4Financial institutions
105.8114.1111.1103.2103.1103.8103.8Insurance
106.9115.0115.8109.81025111.3113.4Real estate
104.0108.3104.296.590.992.191.3Business and legal services

99.395.396.197.4Legal, accounting and auditing services
96.491.494.396.2Engineering, technical and economic

services
103.697.7100.1106.5Data processing
90.686.286.587.7Security services
93.285.785.178.6Private labour exchanges
102.796.097.896.3Business services, n.e.c.

707./7/7.5117.9100.1101.8101.4102.5Public and community services
108.4117.2119.9102.7104.8107.1110.3Government administration
107.9121.9124.7104.6106.6109.7111.6Municipal administration
104.9118.4114.897.5101.7100.2104.3Education services3

94.496.897.199.8Kindergartens
975103.9101.4106.0Elementary schools
99.0105.2103.1107.5Intermediate and secondary schools
98.0101.799.2101.2Postsecondary and religious

98.299.4100.5105.1
schools

Higher education
98.7103.398.8102.3Educational institutions. n.e.c.

103.6113.9112.494.392.289.290.2Research and scientific institutes
109.8117.3123.8103.9106.6107.8107.1Health services

105.31095113.0111.3Hospitals
103.6107.7107.3110.2Public clinics
95.188.390.288.8Other health services

104.31188120.7109.1109.7117.4124.0Sanitary services
111.6122.6110.996.791.788.886.0Welfare services
110.5120.3122.299.798.899.096.1Other public and community services
114.4121.9115.596.693.594.995.4Personal andother services4
109.2115.8109.999.598.599597.9Cultural and recreational services and

116.6122.1119.292.289.692.895.2
sports

Repair of motor vehicles
115.4125.6123.9101.5101.997.6108.3Domestic services
114.1124.9110.198.288.488.389.8Other personal services

1 Incl. workers from Judea, Samaria and Gaza Area.
3 Incl. municipal education services.

New base: see note 1 to Table 12.32 and introduction.
Excl. household help.
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ושכר שכר שכיר, משרות של שינוי ואחוז מדדים
כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע

לחודש ממוצע
DIUWages

nnwo
שכירסרשכיר למשרת השכרממוצע כ>

EmploהכיAverage perשכיר שוטפים)משרות (במחירם
yees1Totalemployee's postEmployee's postsTotal wages

כלכלי posts(atענף current nirees)
/ioj

o'do/u DTnarקבועים
At currentAffixed
pricesprices

'1993198919901991199219931990199119921993

לעומת שינו1 Tin*ו nniirשנה
מיהודה, עובדים 129.8219.9169.397.84.3כולל 0.17.0 9.95.827.0 21.118.1 21.1 :

עזה וחבל שומרון
הכל ■סך

ודיג "עור 147.3222.2150.886.94.211.85.9חקלאות. 19.02.216.624.221.3265

וחרושת) (כרייה 113.1194.9172.49951.0תעשייה 6.23.7 4.92.918.521.218.314.8

ומים 121.1212.4175.4101.24.7חשמל 6.16.5 0.97.620.421.125.116.4
ועבודות (בנייה 211.7348.6164.794.98.3בינוי 0.511.7 79.42.521.835.735.913.5

ציבוריות)
אוכל שירותי 132.6223.0168.297.14.9מסחר. 0.79.8 4.79.920.021.924.322.6

והארחה
ותקשורת אחסנה 115.1201.5175.0101.01.3תחבורה, 0.95.7 2.25.118.923.718.415.6

עסקיים ושירותים 149.4243.4162.994.18.1פיננסים 4.69.4 13.811.025.628.323.622.2

ציבוריים 122.8218.01775102.54.7שירותים 3.65.8 5.64.922.927.718.017.7
וקהילתיים

ואחרים אישיים 126.2208.8165.495.43.3שירותים 2.910.4 3.07.416.919.125.119.8

עובדים כולל 129.5220.1170.098.14.4לא 0.66.7 8.37.321.126.620.918.7
שומרון מיהודה,

ע/ה וחבל
הכל סר

ודיג "עור 138.7219.7158.491.36.0חקלאות. 7.45.8 8.114.517.521.021.527.1

וחרושת) (כרייה 115.1196.5170.798.61.4תעשייה 5.43.5 5.04.618.621518.215.5

ומים 121.1212.4175.4101.24.7חשמל 6.16.5 0.97.620.421.125.116.4
ועבודות (בנייה .187.0331בינוי 5177.3102.27.7 1.811.9 49.43.921.473.036.115.9

ציבוריות)
אוכל שירותי 135.3225.8166.996.35.0מסחר. 0.68.9 5.812.019.923.023.723.8

והארחה
ותקשורת אחסנה 115.0201.4175.2101.11.2תחבורה, 0.55.5 2.35.318.923.818.315.7

עסקיים ושירותים 149.4243.4162.994.18.1פיננסים 4.69.4 13.811.025.628.323.622.2

ציבוריים 123.4218.6177.3102.44.8שירותים 3.76.0 5.65.322.927.818.017.9
וקהילתיים

ואחרים אישיים 129.4212.2164.094.64.2שירותים 3.88.6 3.610.417.219.924.221.5

.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

שגיר למשרת jyy/aa 7J&
Average wages per employee's post

Economic branch

שוטפים קבועיםבמחירים dTnar
At current pricesAt constant prices

199119921993198519861987198819891990199119921993

year5n previousPercent change >

15.513.211.67.8 9.07.96.01.31.03.01.20.6INCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

4.414.612.79.9 9.39.44.10.84.612.42.41.6Agriculture. forestry and
fishing

15.514.111.67.0 7.47.13.60.903.02.00.6Industry (mining and
manufacturing(

20.117.58.20.3 7.313.35.51.61.81.04.82.5Electricity and water
3521.616.312.8 9.616.33.42.34.513.49.44.8Construction (building and

public works(
16513.211.611.5 1.97.85.62.72.42.41.40.5Commerce, restaurants

and hotels
21.112.010.09.2 7.310.13.53.40.11.50.20.8Transport, storage and

communication
12.713.010.111.2 4.85.18.04.80.95.31.00.7Financing and business

services
20.911.512.24.1 14.17.19.70.30.11.60.41.1Public and community

services
15.613.311.517.5 9.614.46.65.33.43.21.40.5Personal and other services

17.013.310.67.8 9.08.05.91.71.11.81.30.3EXCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

12.014.911.110.9 10.29.24.53.65.55.92.50.1Agriculture, forestry and
fishing

15.714.210.47.1 7.37.33.50.40.22.92.10.5Industry (mining and
manufacturing(

20.117.58.20.3 7.313.3551.61.81.04.825Electricity and water
15.821.711.612.0 9.215.3253.64.22.910.10.6Construction (building and

public works(
16.313.610.611.5 1.58.15.42.82.62.51.60.3Commerce, restaurants

and hotels
21.012.29.99.4 7.110.23.23.70.21.50.30.9Transport. storage and

communication
12.713.010.111.2 4.85.18.04.80.95.31.00.7Financing and business

services
21.011.512.04.2 14.27.29.70.30.11.70.40.9Public and community

services
15.814.410.017.7 9.515.07.26.04.02.92.30.8Personal and other services

1 See note 2 to Table 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

1993

Dnoa(n'iu) ממוצעת חודשית הכנסה
EmployeesAverage monthly income (NIS)

כלכלה ענפי
נבחרים יד אחתומשלחי

הכל הכלגבריםסך נשיםגבריםסך

TotalPercentTotalMenWomen
■000men

1,296.954.63,0013,7042,154

296.473.53,2543,7111,986

83.792.02,9803,0102,632

163.853.52,5073,3161,579

71.167.23,7704,3022,679

145.345.83,5184,4822,705

413.737.12,9734,0112,361

90.938.51,6732,4271,202

כלכל" ענף

הכלי סן
וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שיחתים

יד משלח

הכל2 1,296.954.63,0013,7042,154סך

ואקדמיים מדעיים מקצועות 116.158.34,4685,4633,080בעלי

אחרים. חופשיים מקצועות 216.937.53,2374,3972,541בעלי
ודומיהם סכנ"ם

67.479.26,8107,3214,862מנהלים

ודומיהם פקידות 246.129.42,7853,8012,362עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 85.852.82,9123,9341,769עובדי

שירותים 199.736.91,5902,2931,178עובדי

בתעשייה, מקצועיים 295.488.42,7812,9361,600עובדים
ובתחבורה בבניה במחצבים,

אחרים מקצועיים ופועלים

בבנייה בתעשייה אחרים 47.976.61,9122,0551,442עובדים
פשוטים ופועלים ובתחבורה

ידוע. ולא ומים חשמל החקלאות, ענפי כולל 1

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

1993

לשבוע בממוצע עבודה nvi)
Average weekly work hours

(שיח) לשעה ממוצעת הכנסת
Average income per hour (NIS)

Selected economic branches
and occupations

הכל סן
Total

נגרים
Men

נשים
Women

הכל סך
Total

גברים

Men
נשים

Women

Economic branch

TOTAL1.2

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Financing and business services

Public and community services

Personal and other services

40.946.334.118.219.715.8

45.747.540.817519.012.4

47.648537.916.116.016.5

42.346.936.815.317.811.4

45.048.038.720.421.816.9

40.744.637.421.224.417.9

36544.331.719.921.818.3

32.444.025.213.114.112.1

Occupation

40.946.334.118.219.715.8TOTAL2

39.545.331.027.328.624.4Scientific and academic workers

36.044.031.222.024.220.1Other professional, technical
and related workers

50.152.042.831.832.926.8Administrators and managers

39.143.437.317.521.015.7Clerical and related workers

43.148.636.716.819.712.4Sales workers

34.744.029.311.713.310.3Service workers

46.947.542.014.815.49.7Skilled workers in industry,

mining, building, transpotr
and other skilled workers

45.145.942.411.212.08.7Other workers in industry, transport. building
and unskilled workers

1 Incl. agirculture, electricity 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
77n'e/ של עבודה

סוג לפי התעסוקה,
הלשכה

רשומה אבטלה

חודש1 ממוצע

198019851986198719881989'19902199119921993

הכל3 סך  d'uqo32,56542,63442,26937,46548,18273,48585,711119,899104,559108,545Adultstotal 3

תובעי ללא מזר.:
הכנסה הב0חת

37,77437,07135,61344,07866,22273,87291,75397,56477,176Thereof: excl.
claimants of
income support

3,3592,3252,2072,1712,2052,3342,001Youthsנוער

לתעסוקת המרכז
אקדמאים

5,3164,1714,2494,7916,2776,82248,83924,07322,76016,123Bureau for
placement of
professionals

923764737724733739708Studentsסטודנטים

396526290138154274271Seamenימאים

1 Nine months' average unless otherwise stated; see explanation in the intro הסבו ואה ארורת; צוין כן אם אלא חודשים. 9 של ממוצע 1

duction. כמבוא.
2 For 1991, the usual processings were not made; see explanation in the במבוא. הסבר ראה הרגילים; העיבודים הוסקו לא 991י עבור 2

introduction. בית. במשק לעובדות ללשכות שפנו עבורה דורשות כולל 3
3 Incl. work seekers who applied to labour exchanges for household help. כמבוא. הסבר ראה חודשים; 10 של ממוצע 4
4 Ten months' average; see explanation in the introduction.

WORK SEEKERS AT BUREAU
FOR PLACEMENT OF
PROFESSIONALS, BY PLACE
OF EXCHANGE
Monthly average

במרכז עבודה ■tinn
לפי אקדמאים, לתעסוקת

הלשכה מקום
חודש1 ממוצע

י198019851986198719881989 1990199119921993

כולל 5,3164,1714,2494,7916,2776,8228,83924,07322,76016,123GRANDסן TOTAL

 קליטה 3,7737,2561,0781,3051,5611,3671,274556339183Absorptionמרכזי centers
הכל סל total

1,790670586685868860851441268139Professionalsאקדמאים

1,38358649262069350742411570.44Nonprofessionalsלאאקדמאים

 onrw n/o//7n2,7432,9753,1713,4864,7165,4547,56523,51722,42115,940Otherplaces 
הכל 0totalך

1,8632,7263,0163,3164,4415,0234,5424,4474,8756,382Israelisישראלים

2801891551702754313,02419,07017,5469,558Immigrantsעולים

1 Ten months' average; see explanation in the introduction.
2 As of November 1993. immigrants who had been more than two years in

Israel were classified as Israelis.

במבוא. הסבר ראה חודשים; 10 של ממוצע 1

מעל הנמצאים עולים 993י נובמבר בחודש החל 1
כישראלים. מסווגים
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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 הזמנות,
ודורשי הפניות נענו,

דרך הופנו שלא עבודה
למבוגרים עבודה לשכות
התעסוקה, שירות של

מדור לפי
חודשי ממוצע

minnn
Trmupniבלתי

הכל מקצועייםשיחתיםTransportבנייהתעשייהפקידיםUDin"□סך
TotalAcademicsClerksIndustryBuildingand commuServicesUnskilled

nicationworkers

Requestsהזמנות
1975345 25,0832,3742,8331,45937874916,945
1980237 18,0162,0011,99085222264212,072
1983306 19,0112,0671,64855723055013,653
1984283 16,2661,5901J4147121765211,311
1985339 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
11990510 21,2511,6342,12182330695314,904
2199126,636
199230,648
199321,377

נענו שלא Unfulfilledהזמנות requests
1975121 7,6543681,9134621022384,350
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
11990696 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

י 19902,782 64,8055.6723,6772801,2241,86251,530

1 Nine months' average; see explanation in the introduction
2 See explanation in the introduction.
3 As of January 1 978 incl. referrals to counsellors.

במבוא. ה0בד ואה חודשים; 9 של ממוצע 1

במבוא. ה0בו ואה ג
לייעוץ. הפניות כולל 1978 נינואו 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 מזה:
Thereof: First time

נשיםגבריםסןכולל
Grand totalMalesFemalesהכל נשיםגבריםסך

TotalMalesFemales

הכל TOTALסך
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

י 199050,85926,21124,64711,1245,7795,34519901
2199159,39227,77231,26016,9607,9828,97819912
199295,57245,55950,01241,87619,86422,0121992

למבוגרים עבודה Adultלשכות 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 199047,63024,52423,10610,4685,3895,07919901
2199154,29725,30828,98915,5637,3138,25019912
199284,62139,95044,67139,57918,75720,8231992

לתעסוקת mnnBureau for placement
ofאקדמאים professionals
19809782781980
19811,0555584972521351171981
19821,0325195132351201151982
19839514684832271151121983
19841,3446656793071521551984
19851,5697578123371641731985
19861,6608588023561871691986
19871,8009848163872121751987
19882,6351,4971,1385583242341988
19893,4551,8681,5877013733281989

י 19903,1461,6871,54265635230319901
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.

דורש הצהרת סמך על אב0לה אישורי ניתנו שבהם חודשים כולל 1

העבודה.
אוקטובר. כולל לא חורשים, 11 של ממוצע 2
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STRIKES AND LOCKOUTS
STRIKES AND LOCKOUTS,
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, WORK DAYS
LOST AND SLOWDOWNS

והשבתות שביתות
והשבתות, שביתות

ימי ומושבתים, שובתים
ועיצומים שאבדו עבודה

שביתות
והשבתות1

Strikes and
lockouts1

Strikers and
persons
lockedout1

עבודה ■כוי

1mxio
Woir< days

lost1

v

Slowdowns

משתתפים
בעיצומים

Participants
in slowdowns

196013514,42049,3681960
196112526.184122.8971961
196214437,588241,8221962
196312686,475128,0011963
196413647,168100,9121964
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
196810042,14671,7891968
196911444,496102,1621969
1970163114,941390,2601970
197116988,265178,6121971
2197216887,309236,05819722
197396122,348375,0235432,0591973
19747127,14151,3334918,3631974
1975117114,091164,5096243.6881975
1976123114,970308,21476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977
197885224,3541,071,9615534,4881978
1979117250,420539,16297150,1021979
19808491,451216,5165485,4491980
198190315,346782,30559252,4631981
1982112838,7001,814,94579237,0161982
198393188,305977,69847104,5061983
1984149528,638995,4947466,4541984
1985131473,956540.23264156,2091985
1986142215,227406,2929298,6391986
1987174814,501995,5468962,7671987
1988156327,193516,0719347,3391988
1989120209,841234,0735860,0591989
1990117571.1721,071,2797532.0021990
19917738,77697,9235228,7621991
1992114211,833386,6586448,6351992
199373462,2081,636.8664045,5861993

1 Excluding slowdowns.
2 See introduction.

עיצומים. fio 01 1

מבוא. ואה 2
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STRIKES AND LOCKOUTS1,
BY DURATION, NUMBER OF
STRIKERS AND PERSONS
LOCKEDOUT, CAUSE AND
ECONOMIC BRANCH
Percents

לפי ,'nmawni nm'nw
מספר השביתה, משך

סיבה ומושבתים, שובתים
כלכלי וענף

אחוזים

19921993

'jeirrarv 'D1nuvniuniinv 'O'
והשבתות

Strikes andWork daysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסן

ההשבתה או השביתה Durationמשר of strike or lockout
שעות 6 עד 33.32.913.71.32toמשעתיים 6 hours

אחד עבודה יום עד שעות 21.126.43157.06מ6 hours to one work day
ימים 3 עד 219.330.919.23.22to 3 days
ימים 6 עד 412.323.421.925.14to 6 days
י0י0 9 עד 76.13.56.844.97to 9 days

ימים 14 עד 102.68.15.518.410 to 14 days
ימים 24 עד 153.52.11.4015 to 24 days
ימים 49 עד 250.92.10025 to 49 days
ויותר יום 500.90.60050 days and over

ומושבתים שובתים Numberמסגיר of strikers and
persons lockedout

1100.901.40110
115014.91.212.30.11150

511009.71.24.10.151100
10120019.34.212.30.2101200
20150017.57.823.30.8201500

5011,00014.04.213.71.35011,000
1.0012,0009.79.211.02.11,0012,000
2,0015,0007.014.38.23.62,0015,000

5,001+7.057.913.791.85,001+

Causeסיבה
ארורים ותשלומים ענודה 32.129520.826.4Wageשכר rates and other payments
ר.0כמי איוהתימת או 14.332.627.863.7Workהסרה agreements broken or not

signedעבודה
שכר 26.831.216.72.9Withholdingהלנת of wages

ופיסוריהם עוברים 26.86.716.70.6Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבת1ת אחרות 0018.16.4Otherסיבות causes and lockouts

Economicענףג>כלי branch
ודיג "עור ,0000Agricultureחקלאות. forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 28.13.115.10.9Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 0000Electricityוושסל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 00Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,4.40.34.10.2Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אח0נח ,9.619.28.20.1Transportתחבורה. storage and commu

nication
עסקיים ושירותים 6.16.15.50.3Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 46.571.260.374.9Publicשירותים and community services
ואתרים אישיים 5.30.12.70Personalשירותים and other services

אחר מענף כיותר 004.123.7Strikesשביתות in more than one branch

1 See introduction; excl. slowdowns. עיצומים. כולל לא מבוא; ראה
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COST OF UViNG ALLOWANCE
COST OF LIVING
ALLOWANCE RATE AND
MAXIMUM ALLOWANCE

היוקר תוספת שיעור
המירבית היוקר ותוספת

יוקר תוספת

Period

rinK
nsoin
היוקר

הכולל מהשכר
Percent C.o.L.

שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid

יוקר תוספת
סירבית'

Maximum C.o.L.
allowance'

allowance from
total salary

emn>
Per month

ליום
Per day

en/n>
Per month

ליום
Per day

H'lei■ D'<|7>UOld Israeli Sheqels
As of 1 VII 19750212.9350.0014.001.81 45.15
As of 1 IV 1976010.1400.0016.001.62 40.40
As of 1 X 1976012.2500.0020.002.44 61.00
As of 1 IV 19770115561.0022.44258 6451
As of 1 X 19771)8.8700.0028.002.46 61.60
As of 1 IV 1978d320.3761.6030.466.18 154.61
As of 1 X 1978D12.91,015.0040.605.24 130.93
Asof 1 IV 19791)419.31,460.0058.4011.27 281.78
As of 1 X 19790=29.62,200.0088.0026.05 651.20
Asof 1 IV 19800646.43,400.00136.0063.10 1,577.60
Asof 1VII 1980017.95,351.00214.0438.31 957.83
As of 1 X 1980016.96,309.00252.3642.65 1,066.22
As of 1 I 1981021.67,950.00318.0068.69 1,717.20
Asof 1 IV1981D19.39,667.00386.6874.63 1,865.73
Asof 1 VII 1981016.212,109.00484.3678.47 1,961.66
As of 1 X 1981011.514,071.00562.8464.73 1,618.17
Asof 111982017.815,689.0062756111.71 2,792.64
As of 1 IV 1982016.618,482.00739.28122.72 3,068.01
As of 1 VII 1982019.022,932.00917.28174.28 4,357.08
As of 1 X 1982020.627,562.001,102.48227.11 5,677.77
As of 1 I 1983n21.733,240.001,329.6028852 7,213.08
As of 1 IV 1983013.842,500.001,700.00234.60 5,865.00
Asof 1VII1983020.250,000.002,000.00404.00 10,100.00
As of 1 X 1983020.564,307.002,572.28527.32 13,182.93

Note: Figures are rounded towhole 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 7.5* in July 1975. 9*
in AugustSeptember and lO/X■ in October.

3 On account of the April 1978 allowance, advance payments amounting to
Wh 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 IS 91.39 or a
daily IS 3.66.

4 On account of the Apirl 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 permonth or IS 24 a day, on which allowance
is due.

5 On account of the October 1979 allowance. advance payments amounting
to a maximum IS 130 per month or IS 5.20 per day were paid in July. August
and September. up to a monthly maximum of IS 1,085 or a daily IS 43.40 on
which allowance is due. In September. a nonreccurrent remuneration of 5"*
was paid up to a monthly maximum of IS 1,460 or a daily 58.40. amounting
to IS 73 or 2.92 erspectively.

6 On account of the Apirl 1980 allowance, a 25.9* advance was paid in
January, February and March up to a monthlymaximum 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.

העיג1ל שלפני נתונים שלמות; לאגורות עוגלו הנתונים ה:
קודמים. בשנתונים ראה

השיעורים הכפלת ירי על הושכח המירבית היוקר ת1ספת
התוספת. חוטבה שעליו השבר תיקרת בגובה בלוח הנקובים

היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה טיעור
בא1ק0ובר. ו>ול10 באוגוסנדספסמבר, %9 ,1975 ביולי 7.6?4
שולמה ,1978 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
של השכר לתקרת ער אחווים 12 של בשיעור תוספת בינואר
שקל 91.39 בסךשל ליום שקל 30.46 לחודשאו שקל 761.60

יומי. שכר למקבלי שקל 3.66 ובסך חודשי שגר 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. 10קל
שולמה .1979 מאוקטובר היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
שקל 130 של מירבית תוספת וספטמבר אוגוס0 יולי, בחודשים
T^iu 1,085 >t< oiu לתקרת עד לי1ם שקל 5.20 10 >ח1ח!\
פיצוי נם שולם סססמבר בחווש ליום. שקל 43.40 או B/11n<
שקל 1.460 של השכר לתקרת עד 5*< של בשיעור חדפעמ1
שכר למקבלי שקל 73 של בסן ליום שקל 58.40 או לח!ת'\

יומי. שכר למקבלי ליום שקל 2.92 ונסן חודשי
ב3 שולמה 1980 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
אחחים 25.9 של בשיעור תוספת מרס פברואר, ינואר, החודשים
ליום שקל 54 או לחוזש. שקל 1.350 של שכר לתקרת עד
שקל 13.98 ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 349.65 של בסן

יומי. שכר למקבלי
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COST OF LIVING ALLOWANCE
RATE AND MAXIMUM
ALLOWANCE (cont.(

היוקר תוספת שיעור
המירבית היוקר ותוספת

(המשך)
שכואחוז mpnיוקר תוססת
Maximumתוספת amount'נזירבית

onהיוקרהתקופה which allowanceMaximum C.o.L.
Periodהכולל isמהשכר paidallowance1

Percent C.o.L.
allowance fromליוםלחודשליום
total salaryPer monthPer dayPer Perו^חסוח day

!!■na1 D'VpeiSheqelsOld Israel
As of 1 XII 19830717.964,307.002,572.2811,510.95462.23
As of 1 I 198408243 91,361.003,654.4422,200.72888.03
As of 1 IV 1984038.2119,562.004,782.4845,672.681,826.91
As Of 1 V 19840912.0165,235.006,609.4019,828.20793.13
As of 1 VI 1984015.9185,063.007,402.5229,425.021,177.00
As of 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
As of 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
As of 1 XI 1984013.0377,033.0015,081.3249,014.291,960.57
As of 1 XII 1984010.4426,050.0017,042.0044,309.201,772.37
Asof 1 III 1985013.2 "507,391.0020,295.6466,975.612,679.02
As of 1 IV 198508.4576,456.0023.058.2448,422.301,936.89
As of 1 V 1985015.5624,878.0024,995.1296,856.093,874.24
As of 1 VII 1985n14.0721,734.0028,869.36101,042.764,041.71
On 1 VIII 12.0822,777.0032,911.0898,733.243,949.33><1ב1985
As Of 1 XI 1985d3.7822,777.0032,911.0830,442.751,217.71
As of 1 XII 198504.0853,220.0034,128.8034,128.801,365.15

חדשי cNewשקלים Israeli Sheqels
As of 1 1 1986d4.0887.3535.4935.491.42
As of 1 II 198603.8922.8436.9135.161.41
As of 1 VI 198605.81,200.0048.0069.602.78
As of 1 XI 198605.01,506.0060.2575.303.01
Asof 1 III 1987d2.71.606.0064.2443.361.73
As of 1 X 198705.51,650.0066.0090.753.63
As of 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

Asof 1 VIII 198901.02,060.0020.60
As of 1 IX 198903.52,085.0072.98
Asof 1 III 199003.92,220.008658
As of 1 IX 199005.72,500.0014250
Asof 1 III 199103.92,700.00105.30

Asof 1 VIII 199105.02,900.00145.00
Asof 1 II 199201.43.100.0043.40

Asof 1 VIII 199201.53,200.0048.00
Asof 1 II 199302.33,248.0074.70

Asof 1 VIII 199301.43,323.004652
As of 1 II 199402.33,800.0087.40

In the December 1983 salary, the first part of the cost ol 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.8In the January 1 984 salary, the second patr 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 salaryor 465 percent of the November 1983
salary.

9 In the May. 1984 salary, the first patr of the allowance, amounting to 120
percentof the Apirl 1984 salary was paid  the remaining 4.5 percent of the
April 1984 salary to be completed in the June 1984 salary.

10 A nonrecurrent remuneration, which, according to the agree ment, does not
accrue to the base salary onwhich social beneifts are due.

תוספת של החלקהראשון שולם 983ו, דצמבר כמשכורת
עד 1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9 של כשישר היוקר
חודש משכר שינוכה תשלום לחודש, שקל 64,307 של תקרה

היוקר. תוספת מלוא תשלום עם 1984 ינואר
היוקר תוספת של השני החלק גם שולם ,1984 ינואר במשכ1רת
דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של בשיעור הכל בסך שהתבטא
נוכה זה מתשלום לחודש. שקל 91.361 של לתיקרה עד 1983
שולם אשר היוקר תוספת של הראשון החלק תשלום כאמור
1984 פברואר חודש במשכורת החל .1983 דצמבר במשכורת
אחוזים 24.3 של בשיעור היוקר תוספת מלוא איפוא משולמת
שכר על אחוזים 46.5 של בשיעור או 1983 דצמבר שכר על

.1983 נובמבר
היוקר תוספת של הראשון החלק שולם 1984 מאי במשכורת
כאשר .1984 אפריל משכורת על אחוזים 12.0 של בשיעור
1984 אפריל משכורת על אחוזים 4.5 של בשיעור השני החלק

.1984 יוני במשכורת שולם
השכר מן חלק אינו ההסכם, פי על אשר, חופעמ', פיצוי

סוציאליים. תנאים עליו חלים ולא המשולב
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חקלאות

חקלאיות, ומכונות ציור חיים, בעלי מטעים, חקלאית.
דגים בריכות חממות, השק"ה, רשת רוקלאים, 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 וכד'. חשמל רשתות כבישים,

ריסוס. מסוסי 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 המצטבר השנתי

חישוב ושיטות מקורות
המת ה"מלאי שיטת לפי מחושב הון מלאי
שנה של ההון במלאי כוללים זו שיטה מיד".לפי
שבוצעו הגולמיות ההשקעות סכום את מסוימת
מנכים עדיין חייהם" "אורך שלפי נכסים בעבור

פחת. בעבורם
ההשקעות לניכוי המשמשים המחירים מרדי
נכס. סוג לכל ספציפיים מחירים מדדי הינם השנתיות
מאן 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: נאמר 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
חדשה בנטיעה ההשקעה ערך נתוני מטעים.
ערך של נורמטיבי מחישוב מתקבלים מינים לפי
במספר לדונם ההוצאה (מכפלת לעיבוד ההוצאה
נטיעות שטח להנבה). עד הנטיעה גיל לפי דונמים

השנתי. החקלאות ממפקד מתקבל חדשות
דגים בבריכות ההשקעה ערך נתוני דגים. בריכות
ערך של נורמטיבי חישוב עליד1 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 עי' האלה הממצאים

צאן.
עירכון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד ושל מקצועיים ארגונים
בקיעה נתוני סמך על בעיקר נאמר העופ1ת מספר

אפרוחים. של
העי המקורות (13.13 (לוח חקלאיות. מכונות
מפקדי של מימצאים הם המכונות למצבת קריים

החקלאות. משרד ורישומי החקלאות
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החקל של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
שומרון ביהודה, יהודיים "שובים (כולל בישראל אות

עזה). וחבל
בי הלאיהודית החקלאות של שנתיים נתונים
בפרק בנפרד מובאים עזה וחבל שומרון הודה,

.27
כפי ודיג, "עור חקלאות, כולל: החקלאות ענף

הכלכלה. ענפי של האחיד בסיווג שהוגדרו
שנים הן בכלל ועד תשמ''ו עד בלוחות השנים
ב1986, החל באוקטובר. באחר המתחילות חקלאיות,
(ינואררצמבר), 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 שטח
גידלו שלא שטחים גם בו נכללים חקלאיים. לגידולים

כלשהי. בשנה גידולים עליהם
שהיו השטחים סיכום וירקות: שדה גידולי שטח
גידלו אם הנסקרת. בשנה ירקות או שרה גידולי בהם
(אפילו חלקה אותה על גידולים שני הנסקרת בשנה

פעמיים. נרשם השטח מין), מאותו

חישוב ושיטות מקורות
הגידולים שטחי ועל חקלאיים שטחים על הנתונים
משרד עם בשיתוף הנערך שנתי מפקד ע"1 מתקבלים
הקיבוצים אל המופנים שאלונים באמצעות החקלאות
מוכתרים ואל מקומיות מועצות אל המושבים, ואל
ביישובים חקלאיים ועדים אל לאיהוד"ם, ביישובים
מטעים על הנתונים את פרטיים. חקלאים ואל אחרים
אלה ממפקדים המתקבלים אחרים גידולים מספר ועל
וממקורות "צור 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 נאמר הדגים ובריכות המטעים שטח
אחרים. מיצרפ"ם ונתונים החקלאות משרד רישומי

הקיימת הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שטח
לישראל.

(13.13 עד 13.9 (לוחות אחרים "צור אמצעי
הגדרות

של כולל ערך החקלאי: במשק ההון מלאי
תוצרת לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
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ע''' נאמד אחרים שרה גידולי מספר של הייצור
הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת

כפול (כמות החקלאי הייצור של הכספי הערך
הכללית המחירים לרמת והותאם אומרן הוא מרויר)
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 בסיררה הכמותי השינוי לחישוב משמש זה ערך

"מדדים"). להלן
הנתונים מסבח"ם. בבתי חיים בעלי שחיטת
משרד של הווטרינריים השירותים מן מתקבלים
בתי כל של חודשיים רו"חות על ומבוססים החקלאות
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המסבח"ם,
שנשחס, 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 הדוחות
עזה וחבל שומרון ביהודה, מטברו"ם בבית ונשחטו
שבפיקוח מטבח"ם לבתי שמחוץ שחיסה לא ואף

הווטרינרי. השירות

החקלאות ענף חשבון
ר13.21) 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 ירי על שנקנו
והפחת הביניים ת1צרת 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, מקי כגון:
לענף המועבר החלק רק  (לול) הגליל חוק לפי
במיכסות קיצוץ על פיצויים לול, תוצרת אי"צור בגין
בענף אחרות ותמיכות 1991 ל שולם שעבודם מים

החקלאות.
לעבודה התשלומים את רק כולל עבודה שכר
בעלי לעבודת שכר זקיפת כולל אינו אך שנירה

המשקים.

חישוב ושיטות מקורות
מתקבלת בייעור ההשקעה צעירים. ומטעים "עור
במטעים ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממינהל
הוצאות של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים

עיבוד.
לכל כולל כאומדן מתקבלת הקנויה התשומה
משמשים לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד
לחקלאות תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר

אנרגיה  15 פרק ראה בחקלאות: מים צריכת
ומים.

מבוס הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
התערובת מכוני כל את המקיף חורשי 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 כוללים
סטטיסטיקה (ראה עזה ולחבל ושומרון ליהודה לחדל,
להדגיש, יש .(1974 ספטמבר הי, כרך ,9 מסי חקלאית
נעשית הבקר מהאבסת חלק האחרונות בשנים כי
התערובת ככמות שהשינויים ומכאן ה"בליל", בשיטת

ההאבסה. בכמות שינויים בהכרח אינם הנמכרת

הייצור וערן "צוד
(13.19 עד 13.14 (לוחות

הגדרות
השנה במשך שיוצרה התוצרת כל את כולל "צור
אם גם  לוח בשנת אם וכין חקלאית בשנה אם בין 

שנה. אותה תום לאחר שווק התוצרת מן חלק
^ד מסתיים שייצורם הגידולים שבכל לציין, יש
לוח לשנת הנתונים הקיץ, פירות כגון בספטמבר, 30
אשר חקלאית. לשנה קורם 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 ייעוד

שהופנתה החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
תוצרת כולל בישראל; האוכלוסייה ע"1 ישירה לצריכה
("צריכה ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת

עצמית").
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

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 שינ1י על חקלאית, תוצרת השמדת
עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מכירות גם ב1986 והחל

חישוב ושיסות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, "צור של האומדנים
מבוססים והגן השרה גידולי ומרבית דגים ביצים,
"צור ממועצות מסיטונאים, חודשי דיווח על בעיקר
(רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה וממפעל'
לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק מהמשקים
צריכה פרטיות, מכירות על אומדנים מוסיפים אלה

ביניים. ותוצרת עצמית
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הנגזרים המחירים מרדי בין ההבדלים כי להרגיש, יש
התפוקה של המחירים מרד לנין החקלאי ה"צור מן
נובעים מחירים,  10 בפרק שמובא כפי החקלאית,
ה"צור של המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר
מרדי ואילו החקלאי, ה"צור לכל מתייחסים החקלאי
רק מתייחסים 13.1 ובלוח 10 נפרק המחירים
מחירי מרד משקלי כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת
מחירי מרד שמשקל' נעור שו0פים, הם ה"צור
מחירי מדד לגבי גם הדנר 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 שמח בעור תשמ"ר,
שנתיים הותאמו 13.1 ובלוח מחירים  10 בפרק

יותר. מאוחר

(כגון מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון
ע"1 שנאמרה כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות
המשווקים של מסקרים נתונים המים; נציבות
אריזה); 1ח1מרי הדברה na/n /ijjJ הייצור וממ1עצ1ת
המקומיות; והרשויות הממשלה של כספיים דרחות

שונים. וארגונים משקים של המאזנים ניתוח
הישר הקו שי0ת 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
לניסוח למוסר המעבירים ריווח1 מסיכומי שמתקבלות
אומרן נוסף לזה ושכר); עבודה  12 פרק (ר' לאומי
באמצעות שכרם את מקבלים שאינם העוברים שכר

התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינוי1 מדדים.
חושבו (.13.21 (לוח התשומות ושל (13.20 (לוח
הקודמת. השנה במחירי הערך באומדן שימוש ידי עגל

נבחרים פרסומים
והכפר, החקלאות מפקד פרסומי

1981 תשמ'א,
גיחלים, ש> מפורטים נתונים החקלאות: ענפי t
"שוב וצורת אזור לפי ואוכלוסייה, חיים בעלי

בישראל הכפר 2

טכנ"ם פרסומים
(מתודולוגיה)** בישראל חקלאית ססטיסטיקה 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

ו 952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48
כרכים)* (שני 1954

תש"ך הירקות ש0חי מפקד 108
מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165

המוסף) והערך התפוקה (התשומה, בישראל
1963 עד 1952

1962/631967/68 ההררים ענף חשבונות 284
969ו*** בישראל ההררים מסעי 316

סססיססיות סדרות בישראל, חקלאות 327 ,326
תש''נותשכ''ס

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
פרסומים 7 הופיעו

בישראל. כלנל' למחקו 0אל7ן מרכז עם משיתוף י

נלכד. אנגלית .■

הוד. פרי לשיווק המועטה עם כשיתוף "י
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מפתח נתוני  חקלאות

אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה
בחקלאות מועסקים

דונם) (אלפי Areaשטח (thousand dunams)(אלפים)
Employed in

agriculture (thousands)

Plantations own,arin'
1nionפרחים
nn™1וצמה

nownנויומקשהגידולים
nm:יערבריכותVegeFlowersגידוליTinQ'1nx■□בהשק"ההמעובד
CultiIrriCitrusOtherשדהtables,andהכלנסועדגים DW'1'0סך
vatedgatedFieldpotatoesornaFishPlantedTotalThereof:
areacropscropsandmentalpondsforestemployees

melonsplants

1,6503001252309551061553
2,4803751322451,6401902269תש1
3,3504701332591,95518927107תשיא
3,4755401352752,17324830133תשי'ב
3,5506501392942,46830835148תשי'ג
3,5607601643112,39527935163תשייר
3,5908901953202,37026337195102.23aoתשסו
3,6859562133232,14328140222100.836.7תשסז
3,8201,1002463522,16127941231104.241.6תשיז
3,9401,1852753702,16027943252115.141.3תשייח
4,1101,2403003852,71028246279110.444.8תשיינ1
46.2"121.1"4,0751,3053283942,45126449301תשך
4,1501,3603404132,75426753326127.653.0תשכא
4,0401,4263704172,54828756347125.946.5תשכיב
45.4"112.6"3,9701,4723854222,42230458367תשכג
4,1071,4624024292,66430359394109.946.8תשכיר
4,1301,5104104252,63330161417114.445.6תשכה
4,0321,5424164262,43930860440107.440.4תשכין
4,1381,5884184312,20330759462104.139.3תשכז
325"94.3"4,1361,6164184342,60532157496תשכיח
4,1321,6624204332,6113425552291.330.9תשכ'ס
4,1051,7204204202,51834654536589.8531.3תשיל
4,1401,7204204152,5243704.75654892.034.3תשל'א
4,1651,7654264192,5663965655995.638.0תשלב
4,1701,7604214252,5043545657393.136.5תשלינ
4,2701,7554204302,4683765658483.932.6תשלר
4,3251,8004254362,6953685159680.427.1תשל'ה
4,2051,8354303922,5953399.15160882.426.3תשל'ו
4,2782,0344204352,66236712.24963082.629.6תשל"ז
4,2781,9984084472,54940217.34464585.330.4תשלח
4,4022,0694104712,53635719.44165883.829.7תשליס
4,3862,0034124642,59335517.33967887.7295תשים

4,2452,0334114942,53033514.73869186.7315תשמא
4,3702,2384005402,42034014.74070882531.8תשמב
4,2382,1943705512,49735114.33872984.230.6תשמג
4,3572,2683755292,30336414.13374985.633.9תשמיד
4,3362,3273665332,41739015.72875989.436.2תשמיה
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
1990R4.3602,0573425332,20146121.32983670.927.3

R19914,3601,8143345272,13750427.82885564.326.3
R19924,3401,8643235222,18551530.62990965.927.8
19934,35068.831.1
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AGRICULTURE  KEY DATA

Agricultural year, unless otherwise stated
rj'1'nD totבחקלאות הון החקלאותמלאי ענף //je/n

חיים1 בעלי כסות)בחקלאות1אינוונטר 1OT)>m03 tot
1Livestock inventoryPirce indices inCapital stockAgircultural account

££agirculture3in agriculture(Quantity index)

£■£jlrj 0)o

P_j§

c

f g51
II£ sfsic 0IIIתשומהתפוקה>rfnתפוקהנקיnoiun' O

?a< £1"^5^OutputInputGrossNetOutputInputc "
E50 fj211SiIIfl1c x

~I
§.? a
a

O (V

to0_1
3

05
z

Base: תש>*ו=100=1975/76 n3ian=100=1967/68הבסיס:
1.337.40.312.52.71948/49
2.647.30.41753.017.525151949/50
3.060.30.820.02.721.731.11950/51
3.164.21520.52.624.735.12425241951/52
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
7.4127.058.441.07.816513.153.971.76165591959/60
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
13.2141.857.025.96.922.120.074.086599971011966/67
14.4146.659.026.86.523.321576.887.51001001001967/68
15.7152.760.427.36524.722.179.98851031011051968/69
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
"19.3189.197.319.08.076.276.395.093.81521441581974/75
"21.1189.998.319.68.5100.0100.0100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.5130.8130.4102.0101.21681551811976/77
24.3185.997.11959.2181.9193.1103.9102.61761611921977/78
25.6184.998.121.29.0304.1314.9105.8103.31791631951978/79
26.8178.591.521.185675.0740.4105.6101.11831622051979/80
26.5181.292.824.37.61,586.01,737.5106.9101.01931632301980/81
26.8184.495.625.98.63,157.13,761.5108.510172061672621981/82
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

189.8113.72257.0289.6290.9112.3105.32141752831985/86
Calendar years

Base: 1986 = 100.0 הבסיס:
1915110.523.06.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01986
199.0122.024.075111.7113.999.197.6108.6106.111251987
200.3123.324.67.3128.6134.599.597.8105.5103.6108.31988
200.8115.725.67.1150.4163.999.794.7105.099.6115.71989

27.4196.611102356.8160.3180.8R97.288.7113.399.9139.31990
25.9204.8117.82657.2176.1205.892.883.8108.397.0129.71991R
25.8208.5119.027.07.3185.4226.288.781.4115.797.0154.31992R

217.9121.227.07.3205.7247.185.980.4118.099.2157.01993
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות

אחרת צוין כן אם אלא ווקלאית, שנה

חקלאי (אלפי"צור עיקריים מוצרים של אחרת)יצור צוין p אם אלא טונות,
(mm 1ר1דד

Agircultural productionc

(quantity index)nc
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1967/68=100=noton
14 131321.220.2_0.340.680.026.013.0272.7

'.vm18 181827.036.90.853.2125535.346.2270.0
18תשיא 182013527.5052.655.3142.037.013.7352.6
26תשינ 232130.893.20.04.53.1120.1178.746.341.0349.6
28תטיג 252229.564.00.08.28.1110.1203.055.459.5352.0
35ת^יר 292534.089.90.36.715.1126.1205.079.041.6470.5
roiyn34 323236.042.12.221.019.291.1209.082.038.0392.0
roe/n42 383674.085.03.228.014.2109.3231.092.558.0452.0
i'iuti47 424083.074.24.156.017.9123.0242.093.069.0439.0
47תשירו 495362553.34.994.012.7110.8265.098.061.24355
54תשיס 576273.765.07.3122.115.3123.1270.588.083.3587.6
yvin54 596641.326.610.7169.017.078.5296.281.852.0609.6

61ת^כ"א 667365.9625145221.014.5109.4277.185.070.3515.7
64תשכנ 718151.748.216.1221.012.4103.6280.5111.088.35325
71תשכג 758154.736.313.4249.913.0109.1296.9108.993.3736.4
82תשכיר 8488126.5116.615.7256.09.5122.7317.3106.892.3838.9
84תשכיח 8587150.067.421.5294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3
84תשכו 8790100.621.224.9282.013.4110.2344.0103.883.89065
99תשכז 99100221.656.0285289.312.9137.1342.493.492.01,082.0
100תשכיח 100100175.024533.0247.910.6113.13815109.694.11,265.4
106תשכט 104102155.820539.2214.712.4139.9443.0114.6119.91,178.1
110תשיל 109109125.013.635.3237.018.7137.3472.3137.113151,261.9
123תשלא 121120199.517.636.7258.621.2141.2490.4142.0132.91,513.5
נ 136תשלי 131127301.432.840.3248519.81325502.0143.1161.71,552.8
131תשלג 131132241517.937.4217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6
140תשלד 140141274.030.249.8116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0
150תשלר. 149148243.320.648.8259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0
155תשל'ו 157161205518.253.7323.623.5140.1581.1174.7134.81,531.2
164תשליז 164165220.016.664.0320.022.5111.1584.1214.0130.01,528.1
176תשלח 172167167.08.079.2116.721.51185673.8221.1144.81,473.8
179תשל0 174168133.26.075.2146.720587.0598.8211.0123.31,568.7
187תשים 177164253.228.978.119.5110.0607.0171.7117.11,542.8
201תשמ"א 187167215.020.494.898.1255112.0676.5218.1132.61,416.6
215תשמנ 200178147.013.087.725.9115.0756.5200.0117.21,795.9
231תשמג 213187335.038.092.7_23.1120.0764.5199.312051,522.8
209תשמיד 206197130.08587.6_21.595.0767.2198.2130.51,523.0
223תשמיה 211192127.76599.0_22.3100.0764.7204.4132.01,487.0
222תש0'ו 208188168511.269.023.0100.0754.4206.8136.61,297.0

niV jmvd
1986=100.0

1986100.0 100.0100.0168511.269.0_23.0137.0782.82065138.01,297.0
1987109.1 108.6107.8298.020559.221.1185.0786.3218.3161.11,496.0
1988102.7 105.5109.6211.010.062.6_19.0156.0768.4215.7164.41,108.1
1989104.1 105.0107.4201.73546.1_20.0214.01,009.8227.8156.91,090.1
1990116.3 113.3109.1291.27.751.420.5176.01,085.3213.9162.01,506.1

R1991105.3 108.3112.7180.06.421.320.5164.0881.3173.0175.01,109.3
R1992115.1 115.7116.1254.19.029.0235187.0868.3224.2201.1996.5
1993115.4 118.0121.3217.08.226.725.6160.7993.7219.5217.3911.8
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AGRICULTURE  KEY DATA (cont.(

Agricultural year, unless otherwise stated
unless otherwise stated)Production of main products (thousand tons,

:Thereofמזה.
nn'3jr
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total

39.21.210.67.23510.75.02.00.578.8242.53.51948/49
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
54.82.311.58.08.214.57.02.40.9119.336657.91951/52
57.62.012.79510.913.58.12.81.2128.1369.27.61952/53
79.33.017.512.611.32159.34.01.6146.6414.09.01953/54
57.83.614.011.017.02.816.36.24.5159.0503511.01954/55
101.94.518.514.223525.023.27.95.31715510.010.91955/56
97.46.022.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57
124.19.026.321.627517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58
139.413.031.726.131.68.040.718.9105259.51,027.013.21958/59
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
214.041.942.130.449.24.81.266.4225117316.01,273.016.41961/62
207.643.033.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63
272560.749.334.049.821.01.674535510.9304.81.278.518.91963/64
249.456.946.134.244.01051.474.030.911.8322.61,296.019.31964/65
273.165.842.733.353.910.92.381.928.212.3348.61,233.022.61965/66
311.871.342.239.85052453589.030513.8380.21,402.022.91966/67
275.755.034.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.02451967/68
213.162.335.644.853.021.15.293534.315.2408.31,218.621.91968/69
289.061.824.736.061.16.64.1101.735.6155440.51,320.021.81969/70
307.778.129.637.056.312.57.6124.236.515.7452.01,423.326.11970/71
323.667533.148.341527.011.7142.133.717.4476.01,404.727.11971/72
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
374.795.831.645.957.419.5185187544.120.3655.71,676.524.21975/76
364.3101.629.440.661.78.121.8192.147.022.7671.41,704.32451976/77
384.7106.533.642.753.735.024.2196547.022.6669.91.789.92451977/78
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
521.1132.148.045.766537.261.6250.357.821.0753.31,777.721.51982/83
458.6118.947544.367.717.3525269.058.320.4797.42,025.925.01983/84
495.6101.840.040.581.039.077.2244.161.121.1788.12,048.627.01984/85
522.6115.751530.882.138.068.0228.660.921.6845.01.812.626.81985/86

Calendar years
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
511.9119.352.636.484.839.035.8261.666.426.4936.01,839.632.51988
488.4125.356.439.282.619.520.0255.867.325.291451,834.029.81989
516.2112.754.140.961.141.548.0261.767.826.2923.91,739.326.21990
484.1116.041.029.880.917.052.7265.271.025.5969.11.840.323.21991 R
602.2127.851.331.188548.080.1291.572524.6987.11,907.12051992R
512.3132.545.832.043.09.549.6309.075.624.81,049.12,011.920.31993
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות

אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה

Exports of main products
)thousand tons, unless otherwise stated)11

עיקריים מוצרים של יצוא
אחרת)" צוין כן אם אלא טון, (אלפי

5.9 2 = 10

?E >

Us
KU_ w

c 5

ם 0

!
1

2|
5

נ^

0.1
0
0
0

0.1
0.1
0
0

0.1
0.1
0.2
0.8
0.7
0.9
2.1
5.2
7.3
8.8
10.9
10.6
15.8
25.0
34.9
75.1
77.6
84.3
81.6
81.1
73.2
65.1
65.4
95.1

'5114.1
144.2
159.3
143.6
178.7
183.4
154.3
159.8

0
0
0
0
0
0

0.1
0.7
0.4

0.1
0.1

0.1
1.5
0.9
1.4
2.5
4.9
4.8
10.0
8.5
9.7
10.2
11.0
12.2
13.8
16.4
19.7
16.1
23.0
15.5
14.7

13.7
11.8
10.9
19.4
17.2
23.0
21.4
25.2

3.4
2.5
4.4
7.5
7.8
10.6
13.4
15.0
18.7
19.7
28.2
26.1
6.3
33.0
49.7
42.6
60.4
53.1

52.6
90.0
26.7
12.4
35.2
38.6
52.5
30.5

0.1
0.6
1.1
0.9
1.3
1.0
1.9
2.0
6.1
13.8
12.3
14.8
17.6
16.8
21.2
15.9
7.9
13.1
16.6
15.7
11.0
3.9
4.8
8.7
11.5
10.1
10.0
13.3
18.4
16.4
16.2
14.0
20.0
16.9
24.9

10.1
6.8
5.0
1.6
0.5
1.7
1.5
0.3

154.6
167.3
161.7
146.6
206.1
304.9
264.2
293.2
307.4
308.0
376.5
398.0
331.1
349.2
504.8
454.3
526.6
581.9
664.6
737.9
697.5
815.7
858.5
859.0
776.9
818.5
926.9
955.8
921.6
898.0
964.6
854.7
821.0
760.7
700.7
586.8
544.3
537.9

537.9
570.5
470.3
351.7
461.9
327.8
324.9
259.3

0
0.1
0.3
0.5
0.3
1.1
3.3
3.7
2.9
1.7
1.6
2.1
0.8
0.9
1.3
1.9
18.8
28.0
37.6
48.2
36.5
42.1
53.2
50.5
47.4
62.6
52.4
43.3
54.2
45.2
42.6
56.0
50.3
48.5
לוח שנות
13.7
10.1
11.6
11.7
12.4
14.1
17.0
21.5

0
0.2

0
0

1.3
1.3
3.7
4.0
13.7
11.7
3.0
8.2
9.2
4.3
8.2
5.0
9.9
12.3
13.2
29.3
11.2
11.2
23.0
19.4
20.8
22.9
7.7
18.7
31.3
16.6
37.7
33.6
30.5

23.6
30.8
29.7
27.4
41.1
28.2
25.9
37.1

0.2
0

0.2
0

0.1
2.3
1.8
4.4
2.7
6.4
1.9
1.0
1.3
4.4
6.3
15.2
24.5
43.5
48.6
51.8
60.9
51.7
65.9
78.5
103.7
118.7
97.2
78.7
106.4
111.6
75.7
100.0
96.5
101.2

69.4
57.8
41.6
40.6
50.6
41.4
27.6
41.7

0.1
4.1
3.0
4.3
3.9
5.6
4.8
6.4
6.8

4.5
3.0
4.1
5.8
5.2
5.8
6.5
9.8
11.6
11.0
8.2
10.7
10.7
12.8
12.7
11.7
10.1
10.1
10.7
16.9
11.6
12.3
10.8
11.6

11.4
10.2
9.2
8.0
8.0
8.5
9.0
10.8

0
0

0.2
0

0.3
0
0

1.7
1.8
8.0
8.5
10.5
8.0
21.0
14.0
15.0
17.5
11.4
26.6
25.8
32.2
39.0
52.0
60.2
59.1
81.7
67.2
82.7
81.4
89.0
59.0

59.0
53.1
56.5
40.3
42.9
14.0
21.8
23.2

תשיט
<em
תשיא
תשיב
תשיג
תשיד
rotun
!otun
תשיז
n'Km
O''V)TI
Vein
תשכא
תשכב
תשכג
תשכיר
תשכה
תשכו
תשכ"ז
תשכיח
תשכט
תשל
תשלא
תשלב
תשלג
תשלד
תשלה
תשלו
תשלז
תשלח
תשלט
תשים
תשמא
תשמב
תשמג
תשמר
תשסה
תשמו

1986
1987
1988
1989
1990

R1991
R1992
1993

.13.9 ללוח 2 הערה ואה
ובייעור. צעירים במטעים השקעה כולל ב1986 החל

וליצוא. המקומי לשוק דגירה ביצי כולל
עזה. וחבל ושומרון ליהודה שהועברה תוצרת כולל אינו היצוא ב1986. החל

עזה. וחבל שומרון ליהודה, מכירות כולל לטעינים. תחליפים כולל לא
לוח. שנות לפי 1g86 mm ב1.7 המתחילות דשנים שנות לפי  תשמו עד

לוח. שנת  19890 תקציב; שנות  1988 עד מתשמג
נוי. צמחי כולל ב1988 החל

8 שנה. סוף 1

9 לבשר. בבקר כלולים החלב מעדר לפיטום עגלים 2
10 מחירים,  10 לפרק מבוא ראה החקלאות; ענף מחשבונות נגזר איננו זה מדד 3
11 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי
12 ואמירה. שקלול שיטת או הגדרה שינוי 4
13 עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים כולל תשיל, מאז 5
14 ,1,000n GV'D3n* ei1 ,D'rnip d'tio1; rnenr 1v roem ot n1nyrY7 1id 6
15 "מדדים.  מבוא ראה

ביניים. מתוצרת תשומה נם כולל בתשמה, החל 7
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AGRICULTURE KEY DATA (cont.(

Agricultural year, unless otherwise stated

נבחחת moiiunSelected inputs

למספוא גרעינים חנקנ"םיבוא !D"jmזשנים nverrאשלננ"ם D'wn
טון)" טון)(אלפי (אלפי 0נ<כוספא (מיליון N)"סים 10ן טון(אלפי טון(אלפי (אלפי
Imports ofOilcakeWaterNitrogen"(P2O5">K2O
feed grains(thousand tons)(million m3)fertilizerPhosphorusPotash fertilizer
(thousand(thousandfertilizer(thousand
tons)12tons N)13(thousand tons

P2O5)13
tons K2O)13

2571948/49
3321949/50
4131950/51

123'537.24681951/52
184.03655631952/53
150.241.810.7 6607.42.21953/54
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 99014.62.01958/59
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

1,030.6278.130.5 . 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 1,26014522.91981/82
1.229.3383.444.4 141.25514.719.41982/83
1.197.6357.243.4 1,35616.222.71983/84
1,057.0344.548.4 1,38915.525.31984/85
1,116.5360.552.9 1,43417.727.31985/86

Calendar years
1,121.2359.5555 1,43420.628.01986
1,363.7396.750.9 1,02520.429.31987
1,384.6396.851.9 1,17922.33351988
1,319.1341.553.8 1,23621.433.91989
1,266.0371.944.8 1.15720.732.11990
1,531.0402.241 .4 87518.130.21991R
1,535.0460.243.3 94118.027.11992R
1,627.0447.443.8 1,03718.833.31993

1 At end of year.
2 Bull calves formeat from dairy herd are included with beef cattle.
3 This index is not derived from agircultural branch accounts; see

introduction to Chapter 10  Prices, prices of output and input in
agirculture.

4 Change of definition or weightingmethod.
5 Since 1969/70. includes employed persons from Judea and

Samaria and the Gaza Area.
6 To compare indices of 1983/84_1985/86 with previous years. they

must be multiplied by 1 ,000. See introduction  "Indices".
7 As of 1984/85. incl. also input of intermediate produce.

431 חקלאות

8 See note toTable 13.9.
9 As of 1986. incl. investment in newplantations and forestry.
10 Incl. hatching eggs for the domestic market and for exports.
11 As of 1986, exports 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  fertilizer years. starting on 1 VII, and as of 1986

calendar years.
14 From 1982/83 till 1988  budget years; as of 1989  calendar

years.
15 As of 1986. incl. garden plants.



ROP AREAS, BY NATURAL
EGION

housand dunams

החקלאיים, הגידולים שסח1
טבעי אזור לפי

1992 דונכוים אלפי
שדה גידולי

Plantations g'hod,ירקותField crops
תפוחי

0בעי הכלאזור Naturalוצמחיאדמה0ן region
Totalonnnבעלכהשק"הנויומקשה

CitrusOtherVegetables,Flowers SIrriUnirir
potatoes <Sgardengatedgated
melonsplants

הכל 3,575.1322.8522.2514.730.6723.21,461.6TOTALסך
וחיפה הצפון iotrhernמחתות and Haifa Districts

רוולה 116.54.22951.859.721.4Hulaעמק Basin
מזרחי עליון 27.30.522.00.71.92.1Westernגליל Upper Galilee

חצ1ר 25.11.79.02.08.44.1Hazorאזור region
53.65.820.44.40.111.910.9Kinerotכנרות

מורתי תחתון 136.82.026.414.30.26.887.2Westernגליל Lower Galilee
שאן בית 90.46.66.815.00555.065Betעמ7ן Shean Basin

חרוד 79.03.53.59.827.334.8Harodעמק Valley
כוכב 46.90.92.78.24.830.2Kohhavרמת Plateau

י!רעאל 212.27.611.133.02.154.7103.8Yizreelעמק Basin
מנשה 3.919.6Menashe_1.0_24.5רמת Plateau

נצרתתירען 10950.417.822.00.25.263.9NazarethTiranהרי Mts.
מערבי תחתו1 125.10.439.629.60.41.453.7Easternגליל Lower Galilee

יחיע0 1.614.6Yehiam_40.30.520.72.9אזור Region
אילון 20.80.711.30.30.67.9Eotnאזוך Region
[הריה 44.42.021.95.40.35.495Nahariyyaאזור Region
עכו 41.80.97.45.40.113.114.8Akkoאזור Region
הגולן 84.32.932.812.90.210.225.3Golanא1ור Region
וזיפה 46.21.74.67.30.113.1195Haifaאזור Region
הכרמל 25.50.97.43.55.58.3Carmelחוף Coast

יעקב זכרון 20.60.411.30.20.13.55.0Zikhronאזור Yaiakov Region
אלכסנדר 16.65.01.011.8Alexander_34.4הר Mountain

מערב חדרה, 44.017.79.33.00.13.710.1Haderaאזור Region, West
מורח חדרה. 59.85.918.48.50.78.118.1Haderaאזור Region, East

אביב ותל המרכז entralמחוזות S Tel Aviv Districts
צפון ,87.629.317.55.32.319.713.5Sharonשרון, North
מרכו ,86.737.213.812.35.52.815.1Sharonשרון, Central
השרון 67.626.45.717.71.16.110.5Southernדרום Sharon

צפון תקוה, פתח 40.010.64.27.60.19.38.2Petahאזור Tiqwa Region, Notrh
דרום תקוה. פתח 16.21.85.22.30.43.62.8Petahאזור Tiqwa Region, South

לוד 111.123.914.115.90.722.234.3Lodאזור Region
רחובות 105.828.915.410.61.529.819.5Rehovotאזור Region

לציון ראשון 32.623.32.10.70.23.03.2Rishonאזור LeZiyyon Region
אביב תל 18.72.81.18.10.53.13.1Telאזור Aviv Region

והרחם ירושלים lerusalemמחוזות S Southern
Districts

יהודה 9.20.75.70.80.31.8Judeanהרי Mountains
יהודה 49.71.211.24.10.214.118.9Judeanשפלת Foothills

מערב מלאכי, 77.88.715517.31.914.719.6Malakhiאזור Region, West
מזרח מלאכי, 140.43.47.313.11.156.259.4Malakhiאזור Region, East

לכיש 12958.19.720.71.912.376.9Lakhishאזור Region
אשדוד Ashdod__1.31.20.1אזור Region

צפו1 אשקלון, 84.319.35.017.80.820.421.1Ashqelonאזור Region, North
דרום אשקלון, 117.73.92.120.30.137.254.0Ashqelonאזור Region, South

גרר 194.210.82.322.40.835.3122.7Gerarאזור Region
מערב הבשור, 235.85.06.052.92.669.699.7Besorאזור Region, West
מ!רח הבשור, 59.63.60.88.30.233.113.6Besorאזור Region, East

שבע באר 321.51.07.126.20.415.1271.6Beerאזור Sheva Region
צפונית 21.02.417.80.8Notrhernערבה Arava
דרומית 0.8Southern_7.40.52.53.6ערבה Arava

הנגב 22.20.6255.30.15.18.6Negevהר Mountain
עזה וחבל שומרון ,Judea■הודה. Samaria and Gaza
בלבד) יהודיים Area("שובים (Jewish localities

only)
Jordan Valley הירדן 23.13.09.16.51.72.40.4בקעת

ורמאללה שכם 0.80.80.1Nablusאזור and Ramalla Region
לרוםיחנרון בית 1.31.3BethlehemHebronאחר Region

עוה 2.70.31.80.30.3Gazaחבל Region

AGRICULTURE 432



CROP AREAS, BY REGIONAL
COUNCILS1

Thousand dunams

החקלאיים, הגידולים שטחי
אזורית1 מועצה לפי

1992 דונמים אלפי
גידו

Plantations niirv.מטעים
.niDn

Field crops

אזורית הכלמועצה Regionalוצמחיאדמהסך council
Totalבעלבה^"הנויומקשהאחריםהדרים

CitrusOtherVegetables,Flowers ,$IrriUnirir
potatoes Sgardengatedgated
melonsplants

הכל 3,575.1322.8522.2514.730.6723.21,461.6TOTALסך
וחיפה תצפון מחוזות

5.50.04.40.30.00.00.8אלונה
Notrhern and Haifa Distirct
Allona

שאן בית 97.46.87.215.40.559.28.2Biqatבקעת Bet She'an
69.02.919.610.90.210.225.3Golanנולן

148.28.27.026.40.633.972.1HaGilboaהגלבוע
העליון 118.84.219.03.60.069.822.1HaGalilהגליל HaElyon
התחתון 76.41.19.47.90.15.752.2HaGalilהגליל HaTahton

31זבולון 81.72.45.60.113.09.1Zevulun
הכרמל 38.01.811.33.50.19.411.9Hofהוף HaKarmel

החרמון 14.01.411.00.30.00.11.3Mevootמבואות HaHermon
59.20.54.61.60.118.034.4Megiddoמגידו

אשר 78.83.627.35.90.419.622.1Matteמסה Asher
50.76.98.33.90.710.920.0Menasheמנשה

יו0ף 5.40.05.30.10.00.00.0Maaleמעלה Yosef
הגליל 14.40.812.60.00.00.00.9Meromמרום HaGalil

5.90.31.30.80.41.91.2Misgavמשגב
הירדן 54.02.915.84.00.010520.7Emeqעמק HaYarden

יזרעאל 160.43.96.322.91.640.884.9Emeqעמק Yizreel
אביב ותל המרכז Centralמחוזות 4 Tel Aviv Distircts

23.05.13.51.50.88.14.0Brenerברט
9.45.21.71.40.30.00.8Gederotגדרות

64.78.412.911.90.515.914.9Gezer
ה רו 16.39.71.60.40.23.01.4Ganנו Rawe
יי" M

השרון 62.322.87.58.10.710.812.3Deromררום HaSharon
יבנה 22.45.51.40.40.212.12.9Hevelחבל Yavne
השרון 30.110.84.03.41.03.27.6Hofח1ף HaSharon
השרון 28.315.61.94.13.40.13.3Levלב HaSharon
38.14.78.63.20.57.413.7Modiimמודיעים

שורק 18.01.00.70.50.08.67.3Nahalנחל Soreq
חסר 73.424.111.42.82.319.613.3Emeqעמק Hefer
לוד 26.913.31.72.30.22.46.9Emeqע70] Lod

הדתם ו ירושלים Jerusalemמחוזות S Southern
Distircts

230.44.95.950.42.666.899.7Eshkolאשכול
טוכיר* 73.28.315.216.71.912.518.6BeerTuveyaבאר
שמעון 171.81.82.017.90.422.8126.9Beneבני Shimon

התיכונה 16.00.01.813.40.80.00.0HaAravaהערבה HaTihona
ת אילו 7.90.72.73.70.00.80.0Hevelחבל Elot
אשקלון 75.010.44.717.80.820.421.1Hofחוף Ashqelon

126.92.52.511.40.650.259.8Yoavיואב
93.26.08.414.41.98.9535Lakhishלכיש

יהודה 5651.914.84.90.214.320.4Matteמ0ה Yehuda
88.36.71.415.30.337.227.4Merhavimמרחבים
תה 76.97.11.512.00.621.833.9Azzataעז

נגב 21רמת 30.51.85.20.15.18.6Ramat Negev
הנגב 117.73.92.120.30.137.254.0Shaarשער HaNegev

48.83.36.08.30.510.919.7Shafirשפיר
תמר

עזה וחבל שומרון ■הודה,
בלבד) יהודיים ("שובים

עציו! גוש
חברון הר

21.7

0.7
0.6

0.00.7

0.7
0.6

6.10.03.811.1Tamar
Judea, Samaria S Gaza Area
)Jewish localities only)
Gush Ezion
Har Hevron

עזה 0.31.80.30.3Hof_2.7ח1ף Azza
Megillot_2.60.11.41.1מגלגת

בנימין Matte__0.70.7מ0ה Binyamin
היודן ערבות

שומרון
י אזוריות במועצות לא

205
0.1

880.7

2.9

88.7

7.7

209.5

5.4

135.5

1.7

2.6

2.4

13.2

0.4

431.2

Arevot HaYarden
Shomron

Not in regional councils'

1Not in regional councils".
במועצות נלא כלולים npmi vnim אפעל, עירון. נחל הגליל, .\n

אזוריות".
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AREA OF FIELD CROPS

Thousand dunams

השדה גידולי שטוו

דונמים אלפי

תשיל
1969/70

תשים
979/80198819891990

19911992

המי סך
Total

מזה:
בהשק"ה
Thereof:
Irrigated

הכל סן
Total

.nm
fv'jTvym
Thereof:
rrigated

ni'NVpn doiu
Agricultural
years

לוח Calendarשנות years

הכל 2,517.82,592.62,320.42,360.02,200.62,137.4669.82,184.8723.1TOTALסך

:.pin Winterגידולי crops:
n"i7vun111.0705325.2380.3361.6263.4263.4262.8262.8Irrigated

1,716.9,57951,216.81,261.41,218.81,345.11,342.9Unirrigatedנעל

;)",7 Summerגידולי crops:
526.3697.1690.6624.1542.1406.4406.4460.3460.3Irrigatedהשק"ה

163.6245587.894.278.3122.6118.8Unirrigatedבעל

CROPגיחל

לגרגרים 1,074.2976.3881.6918.0909.1847.9125.0878.6116.3Wheatחיטה for grain

לגרגרים 174.4267.0139.6143.2146.8132.10.9105.21.5Barleyשעורה for grain

לגרגרים 42.63150.51.12.81.10.31.30.7Sorghumסורגום for grain

38.247.544.748.945.916.039.313.2Chickחימצה peas
קלחים 8.428.065.984.369.364.864.858.358.3Maizeתירס, on cob

349.3621.9482.6351.1320.3131.4126.4167.6164.6Cottonכותנה

(בוטנים) אדמה 53.345.932.030.130.631.331.338.738.7Groundnutsאגוזי
32.4103.069.2108.676.8185.3117.4204.5136.1Sunflowersחמניות

28.68.84.03.82.10.805Tobaccoטנק
לשימורים 9.513.319.021.222.925.819.623.615.4Peasאפונה for canning

סוכר 46.0Sugarbeetסלק

0.36.70.10.30.70.31.90.8Saffחריע lower

9.24.10.3Sesameשומשומין

חורף ,1695165.5188.5172.8225.828.2237.735.8Hayשחת, winter

וזורף ירוק, 130.1190.9218.6171.9223.353.7229.357.0Greenמספוא fodder, winter

קיץ גס. ,97.486.4101.586.384.064.375.458.2Roughageמספוא summer

50.9135.7145.2139.9136.917.4123.121.0Otherאחר
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AREA OF VEGETABLES,
POTATOES AND MELONS

Thousand dunams

אדמה תפוחי ירקות, שטח
ומקשה
דונמים אלפי

תשל
1969/70

G*ejn
1979/80

n01un
1984/85198819891990R19911992

.H"1pn o.ותn/> nnei
yearsAgriculturalCalendar years

כולל 0345.7355.2390.6402.7430.2460.7503.9514.8GRANDן TOTAL

הכל 0ך ■ 199.3222.8244.3228.8249.5258.0246.2247.7Vegetablesרקות  total

43.556.458.647.663.377.148.842.6Tomatoesעגבניות

28526.120.422.921.422.122.121.2Cucumbersמלפפונים

12.310.412.513512.711.311.510.9Carrotsנור

ונמנה 11.918.013.712513.813.916.115.9Peppersפלפל and gamba

יבש 20.324.222.117.218.217.219.422.2Dryנצל onions

5.98.97.46.57.38.88.57.7Eggplants

D'KHyy8.58.46.87.36.67.09.18.9Vegetable marrows

6.711.516.212.612.714.716.018.0Cabbage1כווני

5.26.76.78.28.19.912.512.9Cauliflowerניובית

5.25.47.18.28.78.68.98.6Lettuceח0ה

וצנונית 6.06.46.15.96.46.96.77.9Radishesצנון (including red)

(סלרי) 2.34.88.06.36.86.75.35.8Celeryטפ0

(ארטישוק) 9.72.52.43.84.25.36.66.7Artichokesק!ו0

3.53.8354.65.35.55.84.7Garlicשום

6.55.91.04.03.84.34.26.1Beansשעועית

שדה 1.43.43.02.82.42.21.91.9Strawberriesתות

21.920.048.845.147.841.942.945.6Miscellaneousשונות

nrrm 'nion48.350.254.160.260.262.569.875.0Potatoes

הכל 0ך ■ 98.182.292.0113.7120.5140.2188.0192.1Melonsמקשר,  total

בעל ,54.931.225.635.837.548.187.286.3Watermelonsאבטיחים. unirrigated

בהשק"ה .21.021.331.836.341.045.354.158.1Watermelonsאבטיחים. irrigated

בעל ,15.811.214.916.915.816.418.018.8Sugarmelonsמלונים, unirrigated

בהשק"ה .6.418.619.724.726.230.528.728.9Sugarmelonsסלונים. irrigated

1 Including Chinese cabbage and Brussels sprouts. ניצנים. וכרוב "סיני כדוב כולל 1
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AREA OF FIELD CROPS,
VEGETABLES AND FLOWERS,
BY TYPE OF LOCALITY
Thousand dunams

ירקות שדה, גידולי שטח
יישוב צורת לפי ופרחים,

דונמים אל0י

R19911992

o'pvmמשקיםמשקים
D"nn<לאיהודייםלא

הכל הכליה1ד"םQ'DUlinQ'1nx'סך יהוז"0אחרים*קיבוציםסך
TotalQibbuMoshaOtherNonTotalQibbuMoshaOtherNon

2imvim1JewishJewishzimvim1JewishJewish
farms2farmsfarms2farms

cropsFieldשדהנידוי"
הכל 2,137.41,040.8564.7114.8417.2,184.81,066.4סן 2599.4118.3400.7TOTAL
לגרגרים 847.9360.2246.149.11925878.6358.0266554.7199.3Wheatרויסה for grain
לגרגרים 132.15.610.12.6113.8105.22.06.32.794.2Barleyשעורה for grain
לגרגרים 1.10.30.20.61.30.1050.7Sorghumסורגום for grain

45.922.95.42.415.239.314.64.52.417.8Chickחימצה peas
לשימורים 25.820.05.20.623.619.13.90.6Peasforאפונה canning

קלחים 64.850.71251.50.258.343.61351.1Maizeתירס, on cob
131.4107.918.94.7167.6142.718.86.1Cottonכותנה

אדמה 31.319.38.72.01.338.726.77.63.31.1Groundnutsאגוזי
(בוסנים)

185.396.662.912.313.5204.5112.973.010.68.1Sunflowersחמניות
חורף ,225.8116.060.624.324.9237.7113.276.821.226.6Hayשחת, winter

חורף ירוק, 223.3142.072.58.50.3229.3144575.98.9Greenמספוא fodder, winter
קיץ גס, ,84.056.423.30.63.875.449.319.81.15.1Roughageמספוא summer

138.743.038.45.851.6125.439.832.24.9485Otherאחו

melonspotatoesתפוא■רקות andVegetables,
הכל 503.9146.5208.357.891.4514.7153.9204.254.6102.0TOTALסן

48.813.526.23.75.442.611.022.43.26.0Tomatoesעגבניות
22.10.46.20.714.721.20.84.50.215.7Cucumbersמלפפונים

11.57.72.41.10.310.97.12.60.80.4Carrotsגור
יבש 19.41.813.91.42.422.23.314.72.22.0Dryבצל onions
69.836.417.415.60.475.039.020.615.00.4Potatoesתפרא
188.069.262.814.341.6192.169.162.310.849.9Melonsמקשה
144.317.479.420.926.6150.723.677.122.427.6Otherאחר

Flowersפרחים
הכל 27.82.622.32.10.730.63.623.72.31.0TOTALסן

2.32.00.32.62.30.3Rosesודים
2.72.00.10.62.41.40.10.9Carnationsצפוון

3.03.02.72.7Geypsophilaגיפסנית
1.00.90.10.90.80.1Ruscusווסקוס
1.30.21.11.90.61.2Narcissusנרקיסים

שעווה 4.40.13.90.45.10.14.60.3Waxפרחי flowers
13.12.39.61.214.92.810.71.40.1Otherאחו

1 Incl. collective moshavim.
2 Incl. institutions for education, research and crop and livestock improvement.

שיתופיים. מושבים כולל 1

והשבחה. מחקר חינור. מוסדות כולל 2
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AREA OF FRUIT PLANTATIONS,
BY TYPE OF LOCALITY

Thousand dunams

המטעים, שטח
יישוב צורת לפי

דונמים אלפי

1992

0'pvmo'pvm
o'vtrt0"t1n'לא

1979/801990R1991הכל v//7"אחרים'קיבוציםסך
TotalQibbuMoshaOtherNon

zlmvim1JewishJewish
farms2farms

חקלאית שנה
Agricultural

yearTWilOCalendar years
כולל jo876.0875.0860.6845.0158.2316.4216.6153.9GRAND TOTAL
הכל סל  412.0342.4333.8322.844.2139.3137.91.4Citrusה7ו'0  total

158.0117.1106.896.93.832.260.20.6Shamoutiשמו0י
70.047.843.540.82.121.517.00.2Latesאפילים

92.083.786.788.622.336.629.60.2Grapefruitאשכוליות
92.093.896.996515.949.031.20.4Otherאחר

 הדלים ללא ,52.5Plantations)464.0532.6526.7522.2114.0177.178.7סטעיט, excl.
הכל citrusסל  total
36.450.250.050.811.518.48.612.3Applesתפוחים
8.112.312.913.82.57.33.90.1Pearsאגסים

23.936.237.138.91.229.37.31.1Peachesאפרסקים
virxm8.89.28.88.50.12.15.21.1Apricots

.D'WQn ,G'DTW12.219.619.619.61.79.35.63.0Plums, quinces,
cherriesודובדבנים
מאכל 31.630.229.329.60.517.94.36.9Tableענבי grapes

"ן 34.020.018.719.12.87.18.605Wineענבי grapes
Bananas_19.421.621.319.612.07.60.1בננות
115.8135.6135.8136.12.120.18.1105.8Olivesזיתים

39.429.629528.98.64.54.611.2Almondsשקדים
(פקן) 18512511.710.52.25.72.60.1Pecanאגוזים nuts

86.491.287.683.247.424.99.91.0Avocadoאבוקדו
ללא ,13.536.136.034.99.117.27.61.0Subtropicalסובסרופ"ם. excl.

avocadoאבוקדו
Dates_7.515.315.615.811.23.70.9תמרים
8.512.912.812.71.11.8148.3Otherאחר

מטעים :730.1785.1774.3762.6132.6289.1190.7150.2THEREOFנחה: FBUrr
 פרי BEARINGנושאי PLANTA

הכל TIONSסך TOTAL
הכל סל  382.0312.3298.6288.435.3127.0124.71.4Citrusהרחם  total

156.0116.1106.496.63.832.260.00.6Shamoutiשמוטי
68.347.443.340.72.121.417.00.2Latesאפילים

87.070.571.172.716.730.425.40.2Grapefruitאש0לי1ת
70.778.377.878.412.643.022.40.4Otherאחד

■ הדרים ללא ,00348.1472.8475.7474.297.3162.166.0148.8Plantationsעי0, excl.
הבל citrusסל  total

29.043.344.145.69.816.18.011.7Apples
7.89510.31152.16.13.20.1Pearsאגסים

16528.630.832.40.725.84.81.1Peachesאפרסקים
6.48.28.37.90.12.04.71.1Apircotsמשמש

,0'wnn ,O'D'Hu8.617.917.21751.38.94.43.0Plums, quinces,
0'jjjj/r/cherries
מאכל 27.828.728.027.90.416.44.26.9Tableענבי grapes

"ן 29.017.717.017.22.76.87.20.5Wineענבי grapes
Bananas_17.318.619.416.89.77.00.1נננות
95.01265130.4132.12.019.47.7103.0Olivesויתים

36.627527.326.98.24.23511.1Almondsשקדים
(פקן) 16.611.811.210.01.85.72.40.1Pecanאגוזים Nuts

41.084.780.275.942.223.88.91.0Avocadoאבוקדו
ללא ,7.027.628.929.06.715.75.71.0Subtropicalסובטרופ"ם. excl.

avocadoאבוקדו
Dates_4.011.912.112.79.23.00.5תמרים
5.510.210.510.70.51.20.88.3Otherאחד

1 Incl. collectivemoshavim.
2 Incl. institutions for education, research and crop and livestock

improvement.

שיתופיים. מושבים כולל
והשבחה. מחקר חינוך, מוסדות כולל
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THE FOREST AREA, BY
SPECIES

Thousand dunams; end of March

מינים לפי היער, nouj

מרס 0וף ; דונמים אלפי
1949195019601965197019801985199019911992

כולל 4034196517678861,0281,1091,1861,2051,259GRANDסך TOTAL
טבעי 350350350350350350350350350350Naturalיער forest

 נטוע 5369301417536678759836855909Afforestedarea.ער 
הכלי 'totalםך
141218321426476525541581Coniferousמחםנ"ם
93118122135145131132148Eucalyptusאקליפטוס

1013151919232322Tamariskאשל
2351216121212Acaciaשיטה
1418182540505251Mixedמעורב
1921202020151515Carobsחרובים
2381113303030Pathsדרכים
em 69131616363636Firebreaksקוי
1414141414141414Otherאחל

1 Including roadside plantations (according to scale: 1 km plan
tations = 7 dunams).

7 שוה נסיעות קימ 1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצירי נסיעות V7d
דונם).

EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS IN
AGRICULTURE,1 BY POPULATION
GROUP AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands; annual average

החקלאות,' בענף D'poym
אוכלוסייה קבוצת לפי

בעבודה ומעמד
שנתי ממוצע אלפים;

מועסקים

תשך
1959/60

תשל
1969/70M979/8021990199119921993

ni'KVpnשנ o■J1I1Uלוח
yearsAgriculturalCalendar years

כולל 121.189.887.770.964.365.968.8GRANDסן TOTAL
עצמאים ,32528526.320.716.916.718.1Employersמעבידים. selfemployed and

קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
קיבוצים 21.015.519.917.516.718.317.1Oibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.512.05.44.43.12.5Unpaidבני family members
46.231.329527.326.327.831.1Employeesשכירים

otn 7a  97.864.559.850.646.248.750.8Jews.הודים  total
עצמאים. ,Dnavn61.746546.038.533.834533.4Employers, selfemployed,

קואופרטיבים membersחברי of cooperatives
משפחה ובני andוקיבוצים qibbuzim and

תשלום unpaidללא family members
36.118.013.812.112.414.217.4Employeesשכירים

הכל 0ך ■ יהודים 23.325.327.920.318.117.218.0NonJewsלא  total
חברי עצמאים, ,13.212.012.25.14.23.64.3Employersמעבידים, selfemployed,

ובני membersקואופרטיבים of cooperatives
תשלום ללא andמשפחה unpaid family member

10.113.315.715.213.913.613.7Employeesשכירים
10.18.35.16.05.15.56.9Fromמישראל Israel

ושומרון 5.010.69.28.88.16.8From_מיהודה Judea and Samaria
עזה3 andומחבל Gaza Area3

1 See definitions and explanations in introduction toChapter 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 as of 1 988were 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. וב983י ב1972 והדיור האוכלוסין

.12 לפרק במבוא הסברים ראה קודמות; לשנים וואה
התל השכירים נתוני עזה, וחבל ושומרון יהודה באזורי המאורעות עקב
שנת לעומת שנה בכל בפועל ענודה ימי לסי תוקננו 1988 בשנת

.1987
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MEANS OF PRODUCTION
CAPITAL STOCK IN
AGRICULTURE, BY TYPE OF
ASSET
NIS million, at 1986 pirces

במשק הון wot
הנכס סוג לפי החקלאי,

1986 במחירי ש"ה, מיליוני

"צור אמצעי

הנכס תשירסוג
1959/60

תשל
1969/70

O'VJTi
1979/80H1990R1991R19921993Type of asset

V)חקלאי לוnנים nCalendarשנות years
yearsAgricultural

נולמ" הון '1CtnGross capital stock
הכלי 02,175.53,465.24,551.95,061.64,831.34.611.64,470.2TOTAL1ך

ruit=00402.3654.7665.7856.5843.6831.8813.9עים plantations
חיים 443.8478.1559.7649.6631.3646.8646.7Livestockבעלי

חקלאיות ומםנות 326.1746.41,623.21,643.51,554.11.421.61,355.7Agriculturalציור equipment
and machinery

חקלאיים 596.5760.0878.4830.7832.8838.8849.4Agriculturalכוננים structures
rt"j7e/n 380.7727.3643.4539.5468.8417.6361.7Irrigationחיות system

51.2114.890.086.789.392.3Greenhousesחממות
דגים 17.222.116.012.011.711.611.9Fishבריכות ponds

וניקוז' קרקע 439.8402.3354.1338.6Landהכשרת reclamation and
drainage1

נו הון Netמלאי capital stock
הכלי 1,622.42,076.92,460.72,422.42,285.72,221.22,193.6TOTAL1סך

304.4381.6336.7329.8312.7299.8290.7Fruitמטעים plantations
חיים 443.8478.2559.7649.6631.3646.8646.7Livestockנעלי

חקלאיות ומכונות 163.1392.5804.0630.9570.6537.7530.0Agriculturalציוד equipment
and machinery

חקלאיים 398.4390.7394.3426.5414.2407.7405.9Agriculturalמכנים structures
n"p\un tw\295.6364.1242.6181.2163.8148.9136.8Irrigation system

nionn46.479.840.440.039.336.8Greenhouses
דגים 9.44.25.24.74.64.54.5Fishבריכות ponds

וניקוז קרקע 159.3148.5136.5142.2Landהכשרת reclamation and
drainage1

1 Beginningwith the 1987 data, land reclamation has been included. קרקע. הכשרת כ1לל 1987 כנתוני החל ו

SALES OF CONCENTRATED
FEED MIX,1BY TYPE

Thousand tons

מספוא תערובות מכירת
חיים,1 לבעלי מרוכז

סוג לפי
טונות אלפי

nVv!m
1974/75 .

0'IOTt
1979/801990199119921993

חקלאיות ntrשנים jtnei. yearsCalenda
Agricultural years

כולל jo1,572.31,579.01,624.81,802.81,905.01,909.7GRAND TOTAL
547.4459.7376.8438.8458.5391.8Forלנקר* cattle2

וזבל 70  nionif956.01,018.11, 133.81,248.61,333.91,383.4Forpoultry total
364.3411.8493.8540.2589.2586.0Broilersלססימים

מאכל ביצי 315.0310.6299.9330.7321.8298.3Layersלהסלת
רבייה ביצי 31.836.134.438.543.162.0Breedingלהטלת

הודו 195.3189.0253.8293.4325.3376.8Turkeyלתרנגול'
49.670.651.945.854560.3Otherלארור

ולאחרים 74.9101.2114.2115.4/72.6134.5Forלצאן sheep, goats and
other livestock

1 About \Qlff> is exported to Judea and Samaira, the Gaza Area and abroad.
2 For quantitative changes  see explanation in the introduction.

ולחול. עזה לחבל ושומרון. ליהודה מיוצאות nurtfinnn 1(nf<3
ב0ב1א. הסבר ראר* . בכמויות לשינויים אשר
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LIVESTOCK חיים בעלי

Thousands; end of year, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שנה, סוף אלפים;

'"1un
1950

תשיר
1960

תשיל
1970

train
19801990199119921993

farmingJewish■הודימעוד
47.7185.4205.7270.0307.5R322.6327.5339.1CATTLEבקר

לחלב Dairyבקר cattle
25.663.182.0101,5108.8112.7113.7119.0Cowsפרות

ועגלות 21.363.762.076.887591.894.4985Heifers1מבכירות1 and calves
0.40.20.20.20.30.30.40.4Bullsפרים

לבשר 0.458.461.591.5111.0117.8119.0121.2Beefבקר cattle

POULTRYעופות

ההטלה Layingבלוחות branch
2,912.07,500.06,800.08,500.06,800.07,210.07,330.07,300.0Hensמסילות

ופרגיות2 3,300.02,910.02,600.03,560.0Chickens2אפרוחים
לפיסום2 5,300.014,300.02,900.08,400.018,000.0Broilers2תרנגולים(ות)

הודו2 15.0800.01,800.02,500.02,830.03,730.03,900.03,640.0Turkeys2תרנגולי

אחרים 200.0200.0200.0200.0Otherעופות poultry

SHEEP AND

GOATSצאן
37.0117.0113.575.0120.0100.0100.0117.0Sheepכבשים
15.032.022.012.020.016.015.015.5Goatsעיזים

29.047.052.063.072.775.075.075.0BEEHIVESדבוריות

י לאיהוד'1 farmingNonJewishנושק
44.027.821.123526.527.027.0Cattleבקר

200.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0Poultryעופות
77.075.0160.0255.0260.0230.0210.0Sheepכבשים
132.5111.5112.095.095.085.080.0Goatsעיזים

1.00.80.80.50.50.50.5Beehivesדבוריות

1 Heifersin calf.
2 End of year data (one flock).
3 Of Israeli citizens only (see introduction).

MAIN AGRICULTURAL
MACHINERY

Units; end of year

הרות. nfnv
אחת). (להקה שנה בסוף מצבה

מבוא). (ראה בלבד ישראל אזרחי של

חקלאיות מכונות
עיקריות

שנה סוף יחידות;
194819501960197019801990R19911992

06802,6007,42516,36026,80027,40025,92025,790Tractorsרק0ורים
4001,1151,8251,480500400370370Crawlerזחל"ם

2801,4855,60014,88026,30027,00025,55025,420Wheel1אופניים'

לגרעינים 260610975575320270265260Grainקומב"נים combines
כותנה 50353430450450385Cottonק0פות pickers

1 Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. חדסרנ"ם. 0רק0ורים 760 כולל 1970 שנת 1v 1
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AGRICULTURAL PRODUCTION
VALUE (incl. INTERMEDIATE
PRODUCE), SUMMARY

החקלאי הייצור pv
ביניים), תוצרת (כולל

סיכום

PriceמחירQuantityכמות
1990R1991R19921993

19891990R1991R1992199319891990R1991R19921993

שיחי שגויליו!1 גלאח" קודמתה'נוי. לעומת 9revlousשנה yearPercent change on
NImiSllion י

כולל 6,497.37,782.0סן 6,816.18,386.707.44.46.82.07.1 13.29.86.95.6GRAND TOTAL

הכל 0ך ■ 3,933.34,450.9גירוויים 3,990.04,746.41.411.79.59.40.2a. 1 10.312.02.06.4Crops  total
שדה 675.5701.8ג"דו7"' 639.9778.05.22.818.412.91.00.9 24.516.12.99.8Field crops

אדמה תפוחי 967.91,272.4ירקות, 1,085.21,319.812.05.17.47.66.87.0 0.121.19.02.9Vegetables, potatoes
andומקשה melons
הדר 818.2564.9פרי 597.1568.010.036.125.96.810.44.4 17.01.51.512.2Citrus

אחרים 945.41,215.5פירות 993.91,178.52.617.54.327.68.010.4 5.39.84.25.4Other fruit
שונים 526.3696.2גידולים 673.9902.10.83.614.53.510.524.3 13.911.87.017.3Miscellaneous crops

חיים 2,564.03,331.1כע>י 2,826.13,640.32.01.43.33.04.55.6 17.46.714.44.6Livestock and livestock
הכל 0ך ■ products/תוצרתם  total

עוסות 1,192.81,556.4ענף 1,288.41,600.01.41.13.86.74.44.1 19.74.013.21.5Poultry

בקר 977.91,270.5ענף 1,097.51,479.21.82.84.11.75.26.6 18.27.813.910.6Cattle
צאן 168.0196.3ענף 1795223.33.67.52.96.60.17.3 5.710.117.113.8Sheep and goats
דיג 152.6190.8ענף 167.1195.23.211.53.38.61.914.8 12.613.324.90.4Fishing
72.7117.2שונות 93.6142.67.64.411.07.28.91.9 7.616.016.811.7Miscellaneous

1 Al average price of each year (see introduction).

[S.

מבוא). (ראה ruw בל ש> ממוצע במחיר 1 3



וענף ייעוד לפי החקלאי, הייצור

R1992

 תוצרתלתעשייהלצריגה"צור
בינ"ם3ליצוא'מקומיתמקומית'סךהכלתשיםתשלתשן

1959/601969/701979/801990(!1991ProducForForForInter
tionlocallocalexport2mediate
total:onsump

tion1
industryproduce3

חקלאיות Agriculturalשנים yearsלוח rmiu
אלא טונות. צויאלפי בן אחרתאם מלל סך

הכל סך . גידולים
שדה גידולי

o'jv7j<וקטניות 978166.2319.4434.7318.3374.931.9256.01.086.0ר1נים
nori41.3125.0253.2291.2180.0254.12.0178.074.1
m\y<u26.613.628.97.76.49.0_9.0
0.10.3_15.610.97.20.80.40.4סורגום

גרגרים 0.5_5552.42.33.02.5תירס,
קלחים 5תירס, '5י '5י 116.6109.494.822.870.80.90.4י

לשימורים 7.20.3_65.47.48.47.5!1.53אסונה
יבשים גרגרים 12.813.124.78.611.46.14.61.4קסניות,

imui n"aun '<17'i
7.222.847.1_27.693.9207.1132.757.377.1כותנה

7.221.8_10.735.378.151.421.329.0סינים
1.047.1_16.958.6129.081.336.048.1גרעינים
אוקה 17.018.719.520.520.523.510.73.09.00.8אגוזי

_01.71.60.50.2בק

17.70.5_2.63.19.811.729.034.516.3המניות
וכוי רפואה תבלין, גידולי

אתר

וקש 01 Niaoa564.6658.7566.3668.0636.0683.0_683.0
TWO78.6137.3110.0176.0164.0187.0__187.0

ותחמיציס6 ירוק 318.0__424.0393.5265.0332.0332.0318.0מספוא
62.0127.9191.3160.0140.0178.0178.0קש

תפו"א ירקות,
297.7474.1607.01,085.8881.3868.3560.4244.227.736.2'רקוח

110.0157.0255.2521.1328.3317.2136.4163.57.89.4עגבניות
174.6158.7173.4136.419.77.89.4למאכל

__143.8_346.5169.6143.8לתעשייה

850.593.894.584.567515.80.11.1!27.844מלפפונים
35.558.746.773.669.067.728.629.67.81.8גזר

10.929.853.952.953.855.541.810.82.20.7פלפל
יבש 18.947.231.459.460.265.548.87.10.195בצל
13.622.925.032.131.928.026.60.20.30.9חצילים
9.513.815.122.921.722.721.90.305קישואים

5.2_13.916.826.242.750.753.547.80.5כרוב
1.1_55522.323.122.020.30.6כרובית
0.4_311.912.413.79.43.9!28.48י6סלק
0.11.1_55527.026.026.325.1חסה

(סלרי) 219.115.214.36.50.65.12.1^515!25!1כרפס
שדה _0.63.17.514.312.812.711.80.50.4תות

49.666.172.092.781.784.767.90.83.82.3אחר
nrrm .man81.8137.1171.7213.9173.0224.2145.623.325.929.5

1.218.6_29.7102.075.194.2111.4127.7107.9אנ0'חי0
20.827.742.067.863.673.452.92.115.82.6קל/נ'0

המטעים ענף
2,035.91,593.41,698פיחת 8552.2617.1400.629.4

הדד7 109.3996.6143.4528.4325.1,(61,261.91,542.81,506.2.י609פרי
'oinvi399.7677.9608.2525.9367.3313.538.8177.397.4

_65.5207.6277.0301.8153.6155.310.286.758.4אפילים

_74.6284.3508.8415.2393.9336.320.4195.41205אשכוליות

19.739.859.148.139.238.620.511.46.8לימונים

ומנדרינות _888166.9108.4101.539.733.728.2קלמנטינות

אחרים הררים 748.347.151.413.823.913.8!389י30152זני
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AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL AND BRANCH

1993

. תוצרת/n"wyjV"צור
הכל בינ"30ליצוא'סקוסיתTvmpn'סך
ProducForForForInterR1991R19921993
tionlocallocalexport2mediate
totalconsump

tion1
industryproduce3

Calendar years
statedunless otherwiseThousand tons,NIS million4 ♦nei ".ליוני

7,781.9 6,816.18,386.7GRAND TOTAL
4,450.8 3,990.04,746.6CROPS TOTAL
701.8 639.9777.9FIELD CROPS

338.8237.4 35.30.765.3194.6 191.3209.5Cereals andpulses forgrain
217.0165.0 2.050.0105.7 85.298.4Wheat
8.28.23.0 2.02.9Barley
4.8 4.80.3 0.42.1Sorghum
4.03.50.55.0 3.17.0Maize, grain
83.462.1 20.40.70.259.6 65.964.0Corn on the cob
10.610.30.39.3 10.513.5Canning peas
10.89.41.411.7 24.121.6Pulses, dry

326.6 273.5400.8Industiral and oil crops
7354.323.246.0118.8 92.6156.1Cotton
26.74.322.4_925 74.9124.4Lint
46.8_ _0.846.026.3 17.731.7Seed
25.63.0 11.110.80.867.5 60.981.5Groundnuts

_ 0.2Tobacco
33.017.85.99.386.4 67.077.4Sunflower

52.2 51.283.2Spices, medicinal herbs, etc.
1.7 1.62.6Other

657.6 __657.6180.6 175.2167.6Dry fodder andstraw
160.7 160.762.7 53.459.2Hay
326.2 326.296.0 105.984.8Green ofdder and silage6
170.7170.721.9 16.023.6Straw

1,272.3 1,085.21,320.0VEGETABLES, POTATOES

993.7268S 632.441.851.5905.4 777.1928.9
MNL/ MCUWnO
Vegetables

362.5205.3 144.58.04.7227.7 227.3240.2Tomatoes
157.2144.58.04.7203.2 1995200.4Edible
205.3205.3_24.5 27.839.8Industrial varieties
82.413.2 68.80.10.4105.7 96.492.2Cucumbers
82.425.3 39.313.24.652.9 44.861.8Carrots
51.03.6 44.42.60.572.4 65.969.3Peppers
84.76.6 55.70.122.449.9 35538.9Onions
34.21.0 31.00.61.630.8 23.233.7Eggplants
24.10.1 23.40.20.426.8 23.425.3Vegetable marrows
66.40.5 59.3_6.637.9 30.438.1Cabbage
35.01.2 28.15.724.4 19.326.8Cauliflower
14.21.0 1250.79.8 7.48.9Beets
33.232.30.30.622.0 24.227.5Lettuce
18.40.7 7.59.90.313.6 15.020.9Celery
12.80.3 11.80.8_72.3 50.5775Strawberries
92.49.4 73.86.03.2159.2 113.9167.8Other
219.526.4 141.537.114.5189.6 173.7(96.7Potatoes
126.4109.81.515.179.8 54.576.3Watermelons
90.92.4 66.020.02.597.5 79.9118.1Melons

1,780.4 1,591.01,746.7PLANTATIONS BRANCH
1,424.3570.3 508.1315.330.71,717.8 1,541.71,678.9Fruit
911.9507.6 145.1259.3565.0 597.1568.0Citrus7
205.099.4 39.1665_147.4 172.61205Shamouti
149.3985 10.540.3_72.1 65.067.8Late
392.4256.0 20.7115.7197.4 201.9234.0Grapefruit
24.81.8 20.72.331.2 30.528.9Lemons
106.637.1 39.929.686.7 100.595.8Clementines and tangerines
33.814.8 14.24.930.2 26.621.0Other
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(המשך) וענף ייעוד לפי החקלאי, הייצור

R1992

תוצרתn"iu\jjV7לצריכה"צור
בינ"םנליצוא'jvnipnמקומית'סךהכלQ'Kinתשלתש"ך

1959/601969/701979/801990R1991ProducForForForInter
tion locallocalexport2mediate
totalDonsump

tion1
industryproduce3

Agricultural years חקלאיות שנינו
אלא טונות, צו1אלפי בן אחרתאם

להדרים פרט 145.6289.0410.4529.7484.1602.2408.888.775.529.4פירות,
עץ 23.261.8100.8112.7116.0127.8102.613.10.112.0תפ1חי

2.235.87.924.416.520.620.00.10.6אגסים
G'DOT7.68.015.231.822.728.622.24.71.10.6

1.8_2.418.026.241.240.651.249.4אפרסקים
0.614.69.216.66.112.510.81.30.4

מאכל 31.124.739.254.141.051.337.06.17.50.7ענבי
"ן _21.636.037.240.929.831.10.530.6ענני

34.361.275.057.580.988.577.30.51.59.3בננות
6.86.645.041.517.048.016.031.01.0ויתים

___1.83.03.33.13.03.0שקדים

_0.51.51.40.91.21.2_פקן
0.24.132.048.052.780.124.81.352.51.5אבוקדו

4.30.7_993.417.216.218.213.2אפרסמון
'9מנגו '9י 2.60.2_98.912.510.37.5י

4.60.9_912.412.512.87.3י34^2_תמרים
אחרים 15.613.69.917.815.617.016.00.30.7פירות

צעירים מטעים גיד1ל

אחרים גידולים
נוי וצמחי פרחים

(מיליונים)7 ליצוא _909.7_840.7980.1909.7פרחים
188.3_142.0168.8194.7188.3ורדים
ורן 234.1__288.4210.5248.3234.1צם

8.3121.8115.1107.9107.9נפסנ'ת
אחרים _379.4_339.6422.0379.4פרחים

אחרים יעדים קרחים,
שונים נוי צמחי
נוטעים שתילי
(חלקי) זרעים

"עור
אחר

ותוצרתם וו"ם בעלי
J II£J1)/I I *IJ)J

nnf7m140.5175.0170.5188.513.0173.0_2.5תרכגולים/ותלכשר
למאכל הטלה שלוחת
(מיליונים) מאכל 1,108.11,193.21,451.01,548.01,643.01,700.01,502.9149.048.11.3ביצי

לשחיסה 5.46.05.41.72.4עופות
לכשר הודו תרנגולי 48.671.280.590.74.885.9שלוחת

שלוחותרבייה
(מיליונים) דגירה10 _0.8_20.128.211.84.50.90.1_ביצי

(מיליונים) 1.6154.2_98.2135.7149.0155.8אפרוחים
לשחיסה 3.53.52.90.40.62.0עופות
ושונים /D'r1//

הבקר ענף
לרולב כקר

לי0ר) (מיליון 5.3_440.5670.3923.9969.1987.112.6969.3■277.3חלב
לשחי0ה 25.135.640.249.653.154.617.935.21.5בקר

שונות
onni'Dלכשר גזעים 15.214.814.84.510.20.2בקר,

מקומי 3.13.13.13.1בקר

הצאן ענף
הדיג 13.921.824.726.223.220.517.21.71.50.1ענף

אחרים חיים בעלי
זרוע. מרעה כולל יבש; מספוא של במונחים 6

במבוא. הסבר ראה ל
שונים. הדרים בזני בלוי 8
אחרים. כפירות כלול 9

ביניים). (תוצרת בישראל להדגרה ביצים כולל לא 10

עצמית. צריכה כולל 1

תקופה. באותה בהכרח יוצא לא  ליצוא 2
עזה. 1חבל שונזרון ליה1דה, nnoni .nniun Y7o 3

מבוא. ראה שנה, כל לממוצעשל הותאמו המוצרים מחירי 4

אחרים. בירקות כלול 5
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AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL AND BRANCH (cont.(

1993

 iminלתעשייהלצריכה"צור
הכל ביניים3ליצוא'מקומיתמקומית'סך
ProducForForForInterR1991R19921993
tionlocallocalexport2mediate
totalconsumpindustryproduce3

tion1

Calendar years
statedunless otherwiseThousand tons.NIS million4 *n

572.4363.062.756.030.7944.61,152.81,110.9Fruit, excl. citrus
132.5100.118.3_14.0206.5217.3218.9Apples
31.928.50.1_3.338.451.555.6Pears
27.521.63.31.80.737.348.843.6Plums
58.552.9__5.680.1110.194.5Peaches
12.210.51.30.515.225.620.7Apricots
45.833.44.27.90.396.9103.9110.5Table grapes
32.00.531526.233.236.2Wine grapes
43.039.80.50.32.586.8102.2112.9Bananas
9.56.03.540.272.541.3Olives
3.33.311.011.817.1Almonds
1.51.5_7.08.410.2Pecan nuts

49.617.6_30.51.5128.9167.2123.2Avocado
16.212.3_3.50.428.734.830.2Persimmons
14.78.65.80.333.734.845.5Mango
15.28.55.80.964.876.893.6Dates
19.017.90.40.742.953.956.9Other

49.362.667.8GROWING OF YOUNG
PLANTATIONS

673.9696.3902.0OTHER CROPS
499.6498.4629.2Flowers and gardenplants

1,018.51,018.5332.7312.8413.4Flowers for exports7 (millions(
235.6235.692.287.6121.3Roses
242.7242.768.555.068.1Carnations
98.598555.747.852.2Sypsophilia
441.7441.7116.3122.4171.8Others

45.247.365.6Flowers for other purposes
121.7138.3150.2Various garden plants
21.220.724.7Fruit saplings
55.670.887.4Seeds (partial(
91.0100.9154.4Afofrestaiton
6.55.56.3Other

2,826.03,331.13,640.3LIVESTOCK AND PRODUCTS
1,288.41,556.41,600.0POULTRY

187.213.0171.72.5508.3642.6625.6For meat
329.3382.1381.6Layers and formeat

1,800.01 ,437.0228.6134.4326.5379.5379.5Table eggs (millions(
5.43.30.8_1.32.82.62.6Hens for meat

110.07.1102.9223.7289.7356.1Turkeysfor meat
181.4193.5190.1Breeding section

3.42.11.3_5.31.22.6Hatching eggs'0 (millions)
Chicks (millions( 152.6_0.9151.7171.1187.3185.0

2.20.41.0_0.95.05.02.5Hens for meat
45.848.546.8Geese and other

1,097.41,270.41,479.0CATTLE BRANCH
1,015.61,160.31,352.6Cattle for milk

1,049.112.61,031.3_5.37885857.21,010.4Milk (million litres(
57.117.23851.5213.4292.03295Cattle for slaughter
3.0___3.013.711.112.7Other
15.34.810.4_0.268.292.8107.3Cattle formeat breeds
3.13.1__13.617.319.1Local cattle

179.5196.3223.3SHEEP AND GOATS BRANCH
20.317.01.41.80.1167.1190.8195.2FISH BRANCH

93.6117.2142.6MISCELLANEOUS

ו Incl. home consumption.
2 Destined for expotrs  not necessairly exported in the surveyed peirod.
3 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaira and Gaza Area.
4 Prices were 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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ומוצר "עוד לפי ותוצרתם, חיים בעלי  חקלאי "צור

81992

 תוצרת/n"1uvfrלצרכה"צור

R1991הכל ביניים1ליצוא2מקומיתמקומית'סך
Production For localFor localForIntermediate

totalconsumption1industryexport2produce3

טוגות, צו1אלפי p אם אחרתאלא 1

הכל סך
לבשר חיים 361.5388.758.1322.00.58.3בעלי

265.2291.620.9264.40.55.8עופות
(פ0מים) לבשר 170.5188.513.0173.02.5תרנגולים/ות

לבשר הודו 80.590.74.885.9תרנגולי

אווז _0.60.50.5כבד

וארורים 13.611.93.1553.3מ0ילות
71.072.525.545.41.7בקר

החלב" מעדר 24.425.68.616.50.6עגלים
הבשר מעדר 10.110.14.55.50.2עגלים/ות

ואחרים 36.536.812.423.41.0סרות
11.611.07.92.30.9כבשים
2.52.21.60.6עיזים

11.411.42.29.3אחרים

ליטר) (מיליוני 5.3_1,000.71,015.925.2985.5חלב
969.1987.112.6969.35.3בקר

17.916.54.212.3כבשים

13.712.38.43.9עיזים

(מיליונים) ואפרוחים 1,796.51,856.71,503.0149.050.5754.2ביצים
מאכל 1,643.01,700.01,502.9149.048.1ביצי

דגירה6 _4.50.90.10.8ביצי

149.0155.81.6154.2אפרוחים

23.220.517.21.71.50.1ר1ים
בריכות 16.814.212.00.71.5דגי

ואגמים ח1פים 6.36.35.21.00.1דגי
במרחקים ים 0.1דגי

שונות
החי כאינונטר שינוי

וצאן בקר "צוא

אורגני 425.0430.0430.0זבל
2.02.11.80.3דבש
0.80.80.50.3צמר

אחר

עצמית. צריכה כולל
.13.16 ללוח 2 הערה ראה 2

עזה. וחבל שומרון ליהודה, ומכירות השמדה כולל 3
מבוא. ראה שנה, כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי 4

ביניים). (תוצרת בישראל להתרה ביצים כולל לא 6
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AGRICULTURAL PRODUCTION, LIVESTOCK AND PRODUCTS,
BY DISPOSAL AND PRODUCT

1993

 תוצרתro'ctrrviuvnV"צור
הכי R1991R19921993ביניים'ליצוא'(1JVDIjTtסף

ProductionFor localFor localForInterme
totalconsumpindustryexpotr2diate

Bon1produce3

statedunless otherwiseThousand tons,NIS שיח<4ח111110ח >ו>ל>ונ

3,331.2 2,826.03,640.3TOTAL
409.561.1340.90.47.21.590.3 1250.21, 709.9Livestock formeat
309.124.7279.40.44.7988.4 785.51,033.6Poultry
187.213.0171.72.5642.6 508.3625.6Broilers section
110.07.1102.9289.7 223.7356.1Turkey
0.40.437.1 34.134.4Goose liver
11.54.64.82.219.0 19517.5Layers and other
75525.148.81.7402.3 295.3456.1Cattle
24.97.317.10.6166.6 122.61765Calves from milking herds
10.64.85.60.273.0 54584.6Calves/heifers of meat breeds
40.013.026.11.0162.7 118.2195.0Cows and other
11.07.52.60.9125.3 106.9140.9Sheep
2.21.60.621.2 19.424.1Goats
11.72.29.553.1 43.155.2Other

1,078.925.71,048.0_5.3904.2 83921,066.8Milk (million litres(
1,049.112.61,031.35.3857.2 78851,010.4Cows

16.53.912.629.1 30.234.3Sheep
13.39.24.1


17.9 20.522.1Goats

1,956.01,439.1228.6136.6/57.7568.0 502.9566.5Eggs and chicks (million(
1,800.01,437.0228.6134.4379.5 3265379.0Table eggs

3.42.11.31.2 5.32.6Hatching eggs5
152.6


0.9151.7187.3 171.1185.0Chicks

20.417.01.41.80.1190.7 167.2/95.2Fish
13.811.20.71.8133.3 116.1140.0Pond culture
6.65.80.70.157.4 50.555.2Shore and lake fisheries

0.5Offshore fisheries

78.0 66.7101.9Miscellaneous
11.1 13.712.7Changes in livestock inventory

Exports of cattle
430.0430.028.5 26.232.8Organic manure
2.11.80.316.6 12.816.6Honey
0.70.50.22.8 2.61.8Wool

19.0 11.438.0Other

1 Incl. home consumption.
2 Seenote2to Table 13.15.
3 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaira and Gaza Aera.
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 ערך
ייעודי לפי

 תוצרתלתעשייהronitf"צור
הכל בינ"ם*ליצוא'נוקוניתנוקוכוית*סך
ProducFor localForForInter
tionconsumplocalexpotr3mediate
totaltion2industryproduce4

ש n"NISמיליון million
R1992

V>D|O7,782.02,982.52,595.61,360.9843.0GRAND TOTAL
חבל סך ,4,450.92גירוים 705.4490.71,271.8582.9Crops  total

שדה 701.8111.8144.61975248.0Fieldגידולי crops
ומקשה אדמה תפוחי ,1,272.41,012.691.8119.848.2Vegetablesירקות, potatoes and melons

הדר 564.9132.1140.42925Citrusפרי
אחרים 1,215.5783.9101.6218.4111.7Otherסירות fruit
שונים 696.265.112.4443.6175.0Miscellaneousגידולים crops

הכל סך ■ ותוצרתם o"n 3,337.7877.12,104.989.7260.1Livestockבעלי and livestock products
total

העופות 1,556.4399.9907.451.0198.0Poultryענף
הבקר 1,270.5163.41,086.620.5Cattleענף
הצאן 196.3127.859.39.2Sheepענף and goats

190.8162.37.919.11.5Fishingדיג
117.223.843.619.030.9Miscellaneousשונות

1993
Y1O1O8,386.73,045.12,848.91,576.4916.3GRAND TOTAL
הכל סך  652.2Crops^4,746.42,172.8478.17,443גידולים  total

mm Ivn778.0132.2147.1243.6255.1Field crops
ומקשה אדמה תפוחי ,mire1,319.81,028.997.2158.135.7Vegetables, potatoes and melons

הדר Citrus_568.0142.3148.1277.7פרי
אחרים 1,178.5784.272.12045117.6Otherפירות fruit
שונים 902.185.213.7559.3243.8Miscellaneousגידולים crops

הכל סך . ותוצרתם חיים 3,640.3872.32,370.7733.2264.1Livestockבעלי and livestock products
 total

העופות 1,600.0374.5966.066.1193.6Poultryענף
הבקר 1,479.2177.41,278.523.3Cattleענף
הצאן 223.3139.873.010.4Sheepענף and goats

195.2156.77.729.21.6Fishingדיג
142.624.045538.035.2Miscellaneousשונות

שיג jiiijd.אחוז ■1Percent quantitative
1992 לעומת 1ss319921993 onchange

כולל 2.02.23.10.97.8GRANDסר TOTAL
הכל םך ■ 0.23.913.11.372.9Cropsגידולים  total

שדה 1.011.39.21.312.3Fieldגידולי crops
ומקשה אדמה תפוחי ,6.89.14.334.42.5Vegetablesירקות, potatoes and melons

הדר Citrus_10.40.72.617.8פרי
אחרים 8.03.841.215.710.7Otherפירות fruit
שונים 10.59.010.65.823.3Miscellaneousגידולים crops

הכל 0ך ■ ותוצרתם חיים 4.51.76.93253.7Livestockבעלי and livestockproducts
 total

העופות 4.41.67.631.04.8Poultryענף
הבקר 5.22.06.40.0CaRleענף
הצאן 0.13.57.30.0Sheepענף and goats

1.90.20.720.40.0Fishingדיג
8.90.22.649.00.0Miscellaneousשונות

1 Quantities are those supplied to the various disposals and prices are
those which the larmer actually received; in some cases, the price is
the same for all purposes.

2 Incl. home consumption.
3 Destined for expotrs  not necessairly exported in the surveyed peirod.
4 Incl. disposal of surplus and sales to Judea, Samaira andGaza area.

שקיבל זה הוא והמחיר המתאים, לייעוד שסופקו אלה \r\ rwiron
הייעודים. לרוב אחיד הסחיר מקרים. אלה באי למעשה; החקלאי

עצמית. צרינה כולל
תקופה. באותה בהכרח יוצא לא  ליצוא

עזה. וחבל שומרון ליהודה, ומכירות השמדה כולל
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SUPPLY OF FRESH
VEGETABLES AND FRUIT TO
FACTORIES, BY DISPOSAL
OF PROCESSED PRODUCE
Tons

ופירות ירקות אספקת
התעשייה, למפעלי סר"ם

התוצרת "עוד לפי
המעובדת

סו1ות

1993

לצריכהo'tunתשל
1969/701979/801990R1992מקומיתi

Forסךהכל localFor
Totalconsump

tion
export

לוו timidyears 1Calendai
Agricultural years

הגל סן  85,173220,075439,111244,157268,150128,950139,200VEGETABLESTOTAL.וק1ת

49,078166,224363,788163,525205,30088.400116,900Tomatoesעגבניות
3,74110,18715,89615,80013,20011,0002.200Cucumbersמלפפ1נים

16,76013,74727,31229,60625,30011,60013,700Carrotsג1ר
וגמנת 4,24414,2009,39810,7673,6003,400200Peppersסלפל and gamba

יבש 4,7553,6066,0067,1176,6002,4004,200Dryנצל onions
2,2601,3048214605005000Cabbageכרוב

וברוקולי 1211,2813,9103,6102,9002,500400Cauliflowerכר1בית and broccoli
08451.7682,7163,9001,000200800Beetsלק
171,1713,4401,602Turnipsלפת

(סלרי) 02,7871,3445737007000Celeryכרס0

1,7852,7702,9775,0515,8005,8000Beansשעועית
1,5671.0301,5032,1463,2502,450800Miscellaneousשונות

לשימורים 3,6005,100R7.1507,20010,30010,3000CANNINGאפונה PEAS

קלחים 4,91331,46694,75070,75062,10021,00041,100MAIZEתיר0 ON COB
אדמה 8,45120,60224,55023,25626,40026,4000POTATOESתפוח1

1,2793,1322,9502,1002,3502,3500SUGARמלונים MELONS

הכל סן  הדרי 324,966558,135564,469פרי 1,032,924539,67993,931445,746CITRUS1 TOTAL
148,862182.312359,728183,206104,97431.97473,000Shamoutiשגזו0י
77,88392,323275,879110,686118,30511,205107,100Latesאפילים

83,564252,271269,313199,333262,60231,502231,100Grapefruitאשכוליות
7,50916,15529,17913,7441,9484001,548Lemonsלימונים

ומנתינות 89511,57478,08433,65037,10014,30022,800Clementinesקלמנ0ינות and
mandarins

אחרים 6,2533,50020,74123,85014,7504,55010,200Otherונים varieties

הדרים ללא ,52,11956,44969,46557,68059,24059,2400FRUITפירות. EXCL. CITRUS

זיתים ANDוללא OLIVES
הגל סך TOTAL
עץ 3,84911.7829,60013,10018,34018,3400Applesתמחי

260122300501101100Pearsאגסים
5,1398012.2251,2801.2801,2800Apricotsמשמש
7811,2115,4004,7103,3303,3300Plumsשזיפים
40,40040.72149,40036,74035,69035,6900Grapes2ענבים*
1,6901,8122,5401,8004904900Otherאחו

Incl. produce from Judea. Samaira and Gaza Area.
Includes grapes forwine, alcohol and raisins.

עזרי. וחבל שומרון מיהודה, תוצרת כולל
ולצימוקים. לכוהל ליין, ענבים כולל
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SLAUGHTERING OF
LIVESTOCK IN

SLAUGHTERHOUSES

חיים בעל* שחיטת
מטבחיים בבתי

yvm
1959/601969/70

תשים
1979/801990199119921993

.jr>/7n D'iidתni* n\voCalendar years
Agricultural years

Headsראשים

כולל 144,809185,878176,910186,206178,563173,566181,228GRANDסן TOTAL

הכל סן . 73,70879,74070,48660,35654,58251,05550,856CATTLEבקר TOTAL

ומבכירות 14,23819,24731,57325,03621,44920,07320.015Cowsפרות and heifers

ופרים 19,59642.23531,85425,02723,94122,39722,390Calvesעגלים and bulls

וכרים בקר, 14,9193.1934,4326,5565,8825,5245,399Youngבני stock. male

נקבות בקר. 8,7469,8702,2163,7373,3103,0613,052Youngבני stock, female

ידוע 16,2095.195411Notלא known

35,46463,33821,83555,84551,77350,15054,207SHEEPכבשים

35,63742,80084,58970,00572,20872,36176,165OTHERאחר

■n (nuio)משקל tvieinEstimated live weight (tons)
כולל 26,97037,89442,82037,52233,85232,68933,110GRANDסך TOTAL

הכל סר . 21,84131,05333,32627,91424,61423,09222,929CATTLEבקי TOTAL

וסבכירות 6,0858,30017,36514,37411,76711,02710,978Cowsפרות and heifers

ופרים 8,24120,11614,33511,24010,75510,06010,057Calvesעגלים and bulls

זכרים בקר, 3.2627021.0611,5521,4101,3951,277Youngבני stock, male

נקבות בקר, 1,4401,108443748682610617Youngבני stock, female

ידוע 2,813827122Notלא known

63SHEEP^1,0972,5321,0342,6532,4702,3592כבשים

4,0324,3098,4606,9556,7687,2387,618OTHERאחר

AGRICULTURE 450



AGRICULTURAL BRANCH ACCOUNT
NET DOMESTIC PRODUCT
(VALUE ADDED), OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE

נקי מקומי תוצר
תפוקה מוסף), (ערך
בחקלאות ותשומה

החקלאות ענף רושבון

QuantityI'FOTPriceכסות
19921993ק19901991

198919901991R1992199319891990R1991R19921993

'n"e< שמיליוני גלאחוז קודמתה'11', לעומת previousשנה yearPercent change on
NIS million1

תפוקה .16,497.37,782.0 6,816.18,386.707.44.46.82.07.1 13.29.86.95.61. GENERAL
AGRICULTURALחקלאית
OUTPUT2כוללת*
גידולים' 1.13,933.34,450.9 3,990.04,746.41.411.79.59.40.28.1 10.312.02.06.41.1 Crop products3

חיים בעלי 1.12.564.03,331.1 2,826.13,640.32.01.43.33.04.55.6 17.46.714.44.61.2 Livestock and
livestockותוצרתם products

כוללת תשומה .23,994.24,842.8 4,384.05,396.13.80.32.902.38.7 19.813.010.S9.02. GENERAL INPUT
(קנויה תשומה 2.13,372.34,107.9 3,675.64,634.94.60.92.81.33.57.9 20.412.110.39.02.1 Input (purchased 6

ביניים)4 fromומתוצרת intermediate
produce)4

בלאי 2.2621.9734.9 708.4761.20.42.63.27.04.813.3 16.317.711.68.82.2 Depreciation

מקומי תוצר .32,503.12,939.2 2,432.12,990.66.820.46.919.01.74.7 2.74.41.60.13. NET DOMESTIC
(12) .PRODUCTנקיי (12)

ותקבולים פיצויים .446.2373.2 216.0206.74. COMPENSATION
ANDנוספים* OTHER

RECEIPTS.

נובעת הכנסה .62,549.33,312.4 2,648.13,197.35. INCOME
ORIGINATINGמחקלאות IN

'(3+4)AGRICULTURE (3+4)7
עבורה שכר 785.71,108.8מוה: 937.41,362.9Thereof: Wages

1 At average prices of each year (see introduction).
2 Details are given in Table 13.15. (see introduction).
3 Incl. investment in new plantations and forestry (see introduction).
4 Details of general input are given in Table 13.21.
5 At factor cost.
6 Incl. also special compensation for damage by nature (see introduction).
7 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 1

מנוא). (ואה .13.16 בלוח נמצא זה נתון של סירוס 2
מבוא). (ראה ובייעור. צעירים במטעים השקעות כולל 3

.13.21 בלוח נמצא הכוללת התשומה פירוט 4
"צור. גורמי במחירי 6

מבוא). (ראה 0בע נזקי בגין מיוחדים פיצויים גם כולל 6
נוספות הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה .8.7 בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 7

החקלאות. ענף את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות

C

x



GENERAL INPUT IN AGRICULTURE בחקלאות כוללת rmium

PriceמהירQuantityכמות
19921993ח19901991

198919901991R1992199319891990R1991R19921993

שיח,
בלשוטפיםבמחירים שינוי, קודמתהאחוז לעומת iiitv9revious yearPercent change on

NIS million,
at current
prices

הכל 3,994.24,384.04,842.85,396.10.3סן 3.82.902.38.6 19.813.010.59.0TOTAL

1,159.71מספוא 240.71,316.41,519.10.9 3.22.50.55.81.7 26.14.46.69.1Feedingstuffs

294.5299.6416.7443.24.5מים 3.224.86.010.118.9 14.235.331.23.4Water

אר'וה 226.9224.3239.4270.213.0חומרי 5.714.10.21.78.1 15.515.16.511.0Packing materials

וזבלים 146.6167.01805207.74.0ושנים 1.22.34.13.48.0 27.711.312.711.2Fertilizer and
manure

שכורה 221.3229.7246.1273.28.3הובלה 3.48.51.06.33.4 12.913.48.24.4Transport (hired)

ותיקונים 129.7147.8182.4203.27.9חלפים 12.14.47.61.820.2 11.319.214.79.4Spare parts and
ולנלים 7repairs"0רק0ורים of tractors
אחרים andחקלאיים other

agricultural
implements

םינה ויומני 252.6270.8302.8329.93.6דלק, 1.03.16.12.024.6 26.210.75.46.8Fuel, lubricants
andוחשמל electricity

להגנת 190.9208.2231.0250.70.2חומרים 10.85.82.75.97.0 11.115.714.015.3Plant and animal
והחי protectionהצומח

materials

זרעים 246.0298.6337.2366.63.2אפרוחים, 3.77.63.90.613.5 22.712.98.79.4Chicks, seeds and
(חומר seedlingsושתילים

breeding)רבייה)
materials)

ושונות 504.1588.8655.4771.12.3מינהל 11.30.82.11.015.9 16.315.99.016.4Administration and
miscellaneous

621.9708.4734.9761.22.6בלאי 0.43.27.04.813.3 16.317.711.68.8Depreciation

3



תעשייה

הכנסה במס החייבים הסכומים כל עבודה. שכר
התשלום בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני
מקצועית, יוקר, תוספות: יסוד, שכר כולל: לשכירים,
נסיעה, ודמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק
ימי נוספות, שעות עבור: ותשלומים בונוסים פרמיות,
הבראה, דמי וחג), מחלה חופשה, (כגון: היעדרות
(לרבות רכב החזקת ,"13 ומשכורת מקצועית ספרות
העובד), ברשות שנמצא המעביד רכב עבור זקיפה
הכנסה במ0 (החייב ואשיל כלכלה ביגור, טלפון,
וכר). דיור שי, ארוחה, (כגון: בעין ותשלומים בלבד)

המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
בגיליו מופיעות שאינן השכירים, בהעסקת הקשורות
לאומי, לכיסוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, נות
מס ופיצויים), פנסיה (השתלמות, לקרנות למבטחים,
אם ופנסיה פיצויים תשלומי מעסיקים, מס מקביל,
הסעת לשירות הוצא1ת חשבונו, על המעביד ע"1 שולמו
העבודה עלות נתוני וכד'. המסעדה ולהחזקת עובדים
המדווחים נוספות), עבודה והוצאות עבודה (שכר
השנתי התעשייה ובסקר החודשיים המרדים במסגרת
המאזן סגירת בעת א) לכך: והסיבות במעט שונים
מענקים בונוסים, תשלומי נכללים המפעלים, של
בסקר כ) חודשיים. בנתונים דווחו שלא והפרשות,
הקיבוציים במפעלים המועסקים קיבוץ חברי מוצגים
של מהשכר חלק מהווה ושכרם מהשכירים כחלק

כבעלים. מוגדרים הם החודשיים במדדים המפעל,
במחירים עיקריות "צור והוצאות חומרים צריכת
חומרי גלם, חומרי של העלות את כוללת שוטפים,
עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים, עזר, חומרי אריזה,
בחומריו המפעל בעבור שנעשתה קבלנית עבודה של
אחזקה עבודות על הוצאות וכן אחרים ע''1 הוא
אחרים. ע'1 שבוצעו המפעל, ומבני ציור של ותיקונים
הסעיפים על ההוצאות בין כהפרש חושבו הנתונים
במשך החומרים מלאי בערך השינוי לבין האמורים

השנה.
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. עיי ששולמו
לשנים הפדיון נתוני ר14.5 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
מס ללא "צור, גורמי במחירי גמורים, בלתי ומוצרים

מוסף. ערך

הגדרות
14.7 עד 14.1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
בלוחות המופיעים והמלאכה, התעש"ה סקר נתוני
5 המעסיקים למפעלים מתייחסים 14.13 עד 14.8

ויותר. מועסקים
(14.16 (לוח תעשייה מוצרי "צור על הנתונים
עצמאים לרבות התעש"ה, מפעלי לכל מתייחסים

שכירים. מעסיקים שאינם
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
בהתאם ענפים לפי סווגו להלן) (ראה התעש"ה מדרי
הבסיס בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות
של האחיד הסיווג לפי ב1989), (האחרון המרדים ש>

(1970)י. הכלכלה ענפי
החקירה) יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
הנמצאת כלכלית כיחידה המוגדר "המפעלי 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. אגודה  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 התעש"ה בסקרי למפעל. בקבלנות עבודות
כשכירים הוגדרו קיבוצים חברי ,(14.11114.8 (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 התעש"ה סקר נתוני
התעש"ה סקרי בעבר, לוח. לשנת הם אף מתייחסים
עד (אפריל תקציב שנת על מבוססים היו והמלאכה

מרס).
השעות את גם כוללים למעשה עבודה שעות
(כגון כתשלום היעדרות שעות כוללים ואינם הנוספות
של עבודה שעות לא ואף וכדי) מחלה חופשה, ימי

משפחותיהם. ובני בעלים

.1988.46 מסי 0כני יאהסו10ם 1
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משנה ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
הענף. בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים
משו התעש"ה הכל ולסך ראשי ענף לפי המרדים
בתוך משנה ענפי של המוסף לערך בהתאם קללים
ענפי עבור למשקלים כמקור הכל. וסך ראשי ענף
הגולמי, המוסף הערך משמש ראשיים וענפים משנה
של מסיכומים שנתקבל כפי הייצור, גורמי במחירי
לשנת מותאמים 1987 והמלאכה התעש"ה סקר

989ו. המדדים, בסיס
ואילך 1990 משנת התעשייתי הייצור מדדי
= 1989 ממוצע החדש: הבסיס לפי המתפרסמים
1989 של חדשים משקלים פי על רו1שבו ,100

מעודכנים. ואינדיקטורים
לשכיר עבודה לשעת בתשלום עבודה שכר מדד
תשלומים (למע0 עבודה שכר מדר מחלוקת מתקבל
של קודמות) תקופות בעבור שכר והפרשי חדפעמ"ם
השכירים של בתשלום עבודה שעות במדד השכירים
היעדרות ושעות למעשה עבודה שעות הן (אלה

בתשלום).
לשעת ישכר מדד מחושב ,1989 בשנת החל
"שכר מדר של רציף כהמשך לשכיר" בתשלום עבודה
הירחון ראה: (הסברים לשכיר". נקוב יומי עבודה
 '"ג פרק  1990 ינואר 1 מסי לישראל, הסטטיסטי

תעש"ה).
עד 1983 לשנים בתעשייה והשכר הפחון נתוני
פי על שנה, כל של ממוצעים במחירים הוצגו 1993

בהתאמה. לצרכן, המחירים מדר
עד 14.8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(14.13
מפעלים של חדש מדגם הוצא 1990 בשנת מדגמיים.
כמדגם והן התעשייה מדדי כמדגם הן המשמש
כ2,200 1991 הסקר במדגם .1990 התעש"ה בסקר
5 שהעסיקו המפעלים כל את הכוללים מפעלים
מייצגים חודשים בארבעה בממוצע, ויותר מועסקים

ונובמבר). אוגוס0 מאי, (פברואר, הסקר שנת של
גמורים, (מוצרים בסקר לסוגיו המלאי ערך נתוני
המאזן שנת בתחילת גלם) וחומרי בתהליך מוצרים
לממוצע הסקר ממפעלי אחד בכל הותאמו ובסופה
האינפ הרווח ניכוי לצורך זאת השנה, של המחירים
באמצעות נעשתה ההתאמה המלאי. נתוני של לציוני
במבוא מובאים מלאים פרסים לצרכן. המחירים מדר
סדרת ,1991 והמלאכה התעש"ה סקר לפרסום

להלן). רשימה (ר' 978 מסי מיוחדים פרסומים
במחירים מוצגים בסקר הכספיים הנתונים כל
הפיכת הנקובה. הסקר שנת ממוצע מחירי  אחידים
נעשתה אחיד למחיר שוספים ממחירים הנתונים
החודשיים השכר ומדדי הפדיון מרדי באמצעות
(הסברים בהתאמה לצרכן, המחירים ומדר בתעשייה

הנ"ל). בפרסום הובאו מפורסים
(לוח בתעשייה. אדם כוח מבנה סקר
סקר למדגם זהה הסקר מדגם (14.1514.14
מתייחסים הסקר נתוני .1992 והמלאכה התעשייה

.1993 לתחילת
מקורות

14.7 ער 14.1 בלוחות המובאים הנתונים
מבוססים והם התעש"ה מדרי במסגרת נתקבלו
שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים דרהות על
ואומדן"). חישוב "שיטות לעיל: (ראה המרדים במדגם
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק

כהפרש מוגדר מפקח מוסף) (ערך מקומי תוצר
לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה בין
הוצאות המפקח המקומי התוצר כולל זו הגדרה
הוצאות פחת, נ0ו, עקיפים מסים עבודה, לשכר
עסקיים ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת, כגון כלליות

המפעלים. של הרווח ואת אחרים
.(14.13 (לוח התעשייה של הכלכלי החשבון
וכולל מסים ללא ייצור גורמי במחירי חושבו הנתונים

ליצוא. והסבות סובסידיות
ערך, מניירות רווחים כוללות אחרות הכנסות
במספר וכוי. וציוד מבנים מהשכרת רכוש, ממכירת
מהשכרת הכנסות זה סעיף כולל יותר ק0ן מקרים
עמלות, מבנייה, הכנסות וציוד, מכונות מבנים,

ניהול. ודמי ידע מכירת תמלוגים,
פרסומת, כוללות (לאעיקריות) כלליות הוצאות
וכר. 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 התעש"ה במדדי התעשייתי הייצור

בתעש"ה. המיוצר קבועים, במחירים המקומי,
ואומדן חישוב שיסות

מדדי .(14.7 עד 14.1 (לוחות התעשייה מדדי
ב" חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעש"ה
בתעסוקה שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, צור

הבסיס. לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר
חדשה סידרה מתפרסמת ב1990 החל המדגם.
תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
ממוצע בסיס על מחושבת החדשה הסידרה

.100 = 1989
הסטטיסטי ירחון ב ראה המדגם על נוספים פרטים

.1990,12 מס' מוסף לישראל
ענף כוללים אינם תעשייה מדרי ב1979, החל

היהלומים.
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
ל12 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 75
בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל שכבות
כאשר ,1/40 iv wr< דגימה מנות עם משנה, ענף
כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים של לשכבות
במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות דגימה מנות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל 700/0 העסיקו
מפעלים הוספת ירי על חודש מדי מעודכן המדגם
הוצא שבה שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים.

המקורי. המדגם
אין שלמעשה מאחר התעשייתי. הייצור מדד
על חודשי דיווח המפעלים מן לקבל אפשרות
של המדד חישוב לצורכי המוסף בערך השינו"ם
באמצעות השינויים את מודדים התעשייתי, הייצור
במחירים פדיון מוצרים, "צור כגון: שונים, אינדיקטורים
את משקפים בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים
הירחון ראה נוספים פרטים המוסף. בערך השינויים

.1990,12 מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי
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נתקבלו 14.14 בלורו המובאים הנתונים מהמפעלים. להלן). (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
בסקר שנכללו למפעלים שנשלחו שאלונים באמצעות נתקבלו 14.13 עד 14.8 בלוחות המובאים הנתונים

בתעשייה. אדם כוח מבלה רו'חות על מבוססים והם התעשייה סקרי כמסגרת
סקרי במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו שנתיים
נפ0 של הייצור כמויות על הנתונים חשמלהתעשייה. חודשיים דוחות על מבוססים (14.16 (לוח גולמי

תעשייה במפעלי חשמל צריכת על נתונים יתר כל לגבי הדו''חות הדלק. ממינהל המתקבלים
.15.5 בלוח מופיעים ישירות מתקבלים התעשייתי ה"צור של הסעיפים

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

ב': חלק  1988 והמלאכה התעשייה סקר 909 אי חלק ,1952 החרושת מפקד 26
וחומרים מוצרים בי חלק 1952 והתעשייה החרושת 41מפקדי

י"י חתעש"רי1המלאכה 0קרי 979 י"הלוכיים נתעש"ת יהצייי n"wnn1S 179
התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

(1965) והמלאכה התעשייה מפקד 1963/64 המקומית
פרסומים 13 ה1פ,ע, 1966 העב!רה עלות סקר 280

1970 כתעשייה מקצועי אדם כוח 448
ו .1.1982 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 785

טכניים פרסומים בתעשייה ופיתוח מרוקר סקר 799
(1960) בתעשייה 1התעסוקה ה"צור מדרי 10 1980/811984/85
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PHYSICAL AND FINANCIAL DATA
EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES,
TOTAL WAGES OF EMPLOYEES
AND REVENUE (Establishments
engaging employees(

ס"ה שכירים, מועסקים,
השכירים, של עבודה שכר

(מפעלים ופדיון
שכירים) המעסיקים

וכספיים קיס"ם נתונים

פדיון1
Revenue'

עבודה שכר סה
הטכירים של

Total wages
01 employees

onow
Employees

מועסקים
Employed
persons

Former series 1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NIS thousand שיח אלפ
טוטפים במחירים

At current prices
923 151

1,066 178
1,314 211
1,681 255
2,142 315
3,249 446
4,710 667
6,418 931
9,573 1,363
16,793 2,257

(אלפים) חודשיים ממוצעים
Monthly averages (thousands)

210
223
231
244
247
254
255
263
270
275

223
235
247
258
262
268
269
278
284
290

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

קודמת סידור.

New series 19782
1979
1980
1981
1982
1983

1983
1984
1985
1986

15,123
27,334
61,601
151,443
345,511
868,855

NIS million

2,200
4,299
9,708
23,964
55,004
143,743

שנה בל של ממוצעים במחירים
At average prices of each year

845 145
4,536 727
17,452 2,638
25,364 4,161

263
272
263
269
279
284

285
283
285

277
287
278
286
295
300

303
298
301

21978 רות'>ה סידרה
1979
1980
1981
1982
1983

1983
1984
1985
1986Updated series 1986

1987
1988
1989

26,829
33,513
38,618
46,535

4,437
5,871
6,763
7,663

297
303
290
272

313
319
307
289

1986
1987
1988
1989

1ar11yr> .Tn'o

New series 19893
1990
1991
1992R
1993

50,532
60,169
74,465
88,958
103,368

8,271
9,596
11,733
13,866
16,107

299
297
310
324
337

319
316
331
344
359

31989
1990
1991

R1992
1993

1 Incl. 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 and Estimation in the introduction.

ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED
PERSONS, BY SIZE GROUP AND
SECTOR (Establishments engaging
employees)
Monthly averages

.1976 מאז מוסף ערך סס 0לל 1

מבוא). (ראה יהלומים תעשיית כולל לא ב1978 החל 2

ואומר] חישוב שיטות ראה חדש; מדגם על מבוססים ואילך 1989 נתוני 3

כמבוא.

1993

ומועסקים, מפעלים
גודל קבוצת לפי
(מפעלים וסקטור

שכירים) המעסיקים
חודשיים ממוצעים

מועסקים
D'pDVIDמפעלים(אלפים)

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)
אחוזיםמוחלנויםמםפרים
numbersAbsolutePercents

הכל סך
נוזל קבוצת

כמפעל) המועסקים (מספר
14

18,407

8.178

358.6

21.1

100.0

44.4

100.0

5.9

TOTAL
Size group (number of employed
persons in establishment)

14
594,43329.024.18.159
1019
2029

2,778
998

37.0
235

15.1
5.4

10.3
6.6

1019
2029

304984531.64.68.83049
509966845.73.612.75099
10029937461.02.017.0100299
300+133109.70.730.6300+

Sector סקנוור
פר0י

הסתדרותי
ציבורי

17,904
475
28

273.1
49.6
35.9

97.3
2.6
0.2

76.2
13.8
10.0

Private
Histadrut
Public
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הכל וסך עבודה עלות שבירים, מועסקים, מפעלים,
ראשי ענף לפ1 שכירים, של עבודה שכר

שכירים) המעסיקים (מפעלים
עבודה) ושכר עלות לסה"כ (פרט חודשי ממוצע

ראשיסמל ענף

קפעלים
Establishments

(אלפים) נוועסקים
Employed persons

)thousands)

(אלפים) טכידים
Employees (thousands)

19921993R19921993ה1993

18,407344359324337סןהכל12

והציבה10 824444כרייה

ו0בק1112 nmpvjn ,liar1,90751544952

044613131212ק00יל13

2,36838403638הלבשה14

ומוצריו15 4585545עור

ומוצריו16 yv2,84118191516

ומוצריו17 2637777נייר

לאור18 והוצאה 1,70919211820רפוס

וסלססיק19 גומי 75017191415מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 25319191919מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 80512121111מוצרי

בסיסית22 1556555מתכת

מתכת23 3,45148484545מוצרי

6401011910מכונות24

ואלק0רוני25 חשמלי 1,18547514650ציוד

הובלה26 33119181918כלי

76311111010שונות28
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ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, TOTAL WAGES
AND LABOUR COST OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH
(Establishments engaging employees)
Monthly average (except total labour cost and wages(

ומשכורת עבודה שכר סה
(nio (מיליוני onoiu foLabour cost

Major branchCode
Total wages and salaries
of employees (NIS million)

(n"1u (נוייונ' 0הג
Total (NIS million)

)n"1u) nvetr
Per hour (NIS(

R19921993R19921993R19921993

13,866.116,106.816,95819,5412326TOTAL12

289.3339.13394343539Mining and quarrying10

1,55551,820.01,8272,1341719Food. beverages and tobacco1112

395.4435.84615111618Textiles13

765.3926.88861,0751113Clothing and madeup textiles14

117.5142.81311611315Leather and its products15

454.2540.15146101618Wood and its products16

264.6305.93243792023Paper and its products17

696.0876.98051,0022123Printing and publishing18

471.1588.45436741820Rubber and plastic products19

1.127.31,282.91,4691,6453337Chemical and oil products20

474.3523.25616192123Nonmetallic mineral products21

223.0246.72723002124Basic metal22

1,854.62,073.42,2952,5152325Metal products23

448.7552.85376592428Machinery24

3.076.93,701.53,9204,6453640Electrical and electronic equipment25

1.271.21,302.91,6291,6623741Transpotr equipment26

381.0447.74445152022Miscellaneous28
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REVENUE, BY MAJOR
BRANCH (Establishments
engaging employees)
NIS million

ראשי ענף לפי פדיון,
המעסיקים (מפעלים

שכירים)
rrtu מיליוני

ראשיסמל 1991R19921993Majorענף branchCode

הכל12 74,465.388,957.8103,367.9TOTAL12סך

והציבה10 1,310.21,887.82,087.9Miningכרייה and quarrying10

וסבק1112 משקאות ,13,994.016,749.919,329.4Foodמוון. beverages and tobacco1112

02,996.73,419.63,6t4.5Textiles13קס0יל13

3,473.14,287.24,908.9Clothingהלבשה14 and madeup14
textiles

ומוצריו15 601.4792.9892.8Leatherע/ר and its products15

ומוצריו16 2,136.92,552.43,180.3Woodעץ and its products16

ומוצריו17 1,840.82,159.32,509.1Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 2,931.03,568.84,546.6Printingרפוס and publishing18

וסל0כוי7]19 גומי 3,870.94,599.75,459.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 8,574.510,417.512,688.5Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 3,670.74,253.14,444.5Nonmetallicמוצרי mineral21
productsמתכתיים

בסיסית22 1,935.61,964.42,202.1Basicמתכת metal22

מתכת23 7,459.68,903.410,078.6Metalס1צרי products23

1,799.42,396.83,046.3Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 11,672.813,748.516,869.4Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 4,373.04,963.25,002.9Transportכלי equipment26

1,824.72,293.42,506.7Miscellaneous28שונות28
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INDICES OF INDUSTRY
(Establishments engaging employees)
INDUSTRIAL PRODUCTION,
REVENUE, EMPLOYMENT
AND WAGES (Indices(

התעשייה tot
שכירים) המעסיקים (מפעלים

פדיון, תעשייתי, "צור
עבודה ושכר תעסוקה

(מדדים)

לשעת שכר
תעשייתי עבודה"צור בתשלוםשכר עבודה
Industiralשכיריםפדיון1שכירים לשכיר*של
productionEmployeesRevenue1Wages ofPaid hourly

employeeswages
per employee2

ממוצע 1978AverageBase=100.0=1978הבסיס:
שוטפים Atבמחירים current prices

195815.739.51.01.54.01958
195918.042.71.74.21959
196020.345.41.94.41960
196123551.22.34.71961
196226.656.52.02.85.21962
196330.461.32.5355.81963
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
197167585.07.810.012.01971
197275.589.710.012.013.61972
197379.690.612.814.916.81973
197483.193.219.421.123.01974
197585.293.928.329.63251975
197688.996.338.641.442.91976
197794.698.157.361.163.01977
1978100.0100.0100.0100.0100.01978
1979105.2103.3180.9195.3186.51979
1980102.099.4405.2440.2430.01980
1981108.4101.9996.41,090.61,055.31981
1982109.4103.92,253.72,476.32,38131982
1983113.2105.75,666.16,450.56,083.71983

שנהסחיר1 כל <to
Average prices of each year

(ומוצע :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
1988113599.94,274.54,485.84,518.41988
1989111.793.75,147.55,084.95,477.31989

ממוצע :1989AverageBase=100.0=1989הבסיס:
1990106.399.2119.8116.9117.41990
1991113.5103.3R147.1H141.4136.51991
1992122.8107.4174.8167.3152.21992
1993131.1112.0203.0194.2170.01993

1 Incl. VAT. as of 1976.
2 The data are a continuation 01 those published till the end

of 1988 by the name "Dairy nominal wage per employee' ~
see introduction.

0ו0ף. ערר מס כ1לל ב976ו הוזל
נשם פורסמה 1988 סוף שעד הסידרה של רציף המשך הינם הנתונים

מנוא. ראה  לשכיר נקונ יומי ענודה שכר "מדדי
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לשכיר, בתשלום עבודה לשעת שכר שכירים, של עבודה שכר
(מדדים) ראשי ענף לפי עבודה, לשעת ועלות

100.0 = 1989 הבסיס:

ראשיסמל ענף

שכירים של עבודה שכר
Wages of employees

19921993

הכל12 167.3194.2סך

והציבה10 181.8213.1כרייה

ו0בק1112 TvMpvm 156.1182.6מזון,

159.7176.0טקסטיל13

163.9198.5הלבשה14

ומוצריו15 1695206.0עור

ומוצריו16 185.1220.1עץ

ומוצריו17 172.0198.9נייר

לאור18 והוצאה 176.8222.7רפוס

ופלסטיק19 נומי 179.7224.5מוצרי

נפט20 ומ1צרי כימיים 167.8190.9מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 201.3222.0מוצרי

בסיסית22 169.1187.1מתנת

מתכת23 160.7179.6מוצו1

163.1200.9מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 166.8200.7צי1ד

חשמלי250253 156.3192.2ציוד

אלקטרוני254256 168.5202.0ציוד

הובלה26 165.6169.8כלי

175.9206.7שונות28
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WAGES OF EMPLOYEES' PAID HOURLY WAGES PER EMPLOYEE AND
PAID HOURLY LABOUR COST AND WAGES, BY MAJOR BRANCH
(Indices)

Base: 1989 = 100.0

לשכיר בתשלום עבודה לשעת שכר
Paid hourly wages per employee

rrarv mntfi ntrv
Paid hourly labourcost

Major branchCode

1992199319921993

152.2170.0150.6166.9TOTAL12

170.3181.4158.6177.7Mining and quarrying10

147.9165.8148.61655Food, beverages and tobacco1112

153.4167.9149.0165.0Textiles13

147.1167.7143.6164.4Clothing and madeup textiles14

139.9155.8137.0153.2Leatherand its products15

153.7177.8142.2164.4Wood and its products16

157.7177.5150.3168.9Paper and its products.17

162.41835157.0175.1Printing and publishing18

148.8163.2145.8160.3Rubber and plastic products19

167.7191.8171.8191.4Chemical and oil products20

142.6163.2142.3158.7Nonmetallic mineral products21

136.7158.1134.0152.9Basic metal22

147.4167.1148.1162.3Metal products23

156.2173.7150.9172.8Machinery24

158.2174.0155.8171.5Electrical £ electronic equipment25

155.5172.6152.5168.6Electrical equipment250253

158.3174.1156.0171.8Electronic equipment254256

158.9177.8161.5179.8Transpotr equipment26

138.5153.9135.2146.0Miscellaneous28
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices(

ושכירים, תעשייתי ייצור
מקובץ משנה ענף לפי

(מדדים)
Base: 1989 = 100.0 הבסיס:

"צור
שכיריםתעשיית"

IndustiralEmployeesBranchענףסמל
Code'נושקיproduction

Weight1
ו1992 99319921993

כולל12 100.00122.8131.1107.4112.0GRANDסך TOTAL

הכל10 סך ■ והציבה 32.88122.2138.9113.1124.4Miningר"ח andquarrying  total
אבן101,102 טחינת גרשה. ,189.0238.8135.0158.3Quarryingחציבה. crushing,

חול grindingוכריית of stone and sand pits
נפט,103 מלחים, 97,0101.2100.0104.3Saltהפקתמתכות, pan operation, crude oil

ומחצבים104,108 טבעי גז andגולמי, natural gas wells, mining
ofאחרים metals and other minerals

1112 וטנק משקאות ,12.24105.7113.8100.6105.7Foodקן/;, beverages and otbacco
0totalךהכל

ועופות110 בשר 120.9146.7100.3113.9Preparationעיבוד and preserving
מטבח"ם ofובתי meat and poultry

and slaughterhouses
וגלידה112 חלב 109.7116.598.894.6Dairyמוצרי products and ice cream

וסירות111,113 ירקות דגים, 91.193.879.071.4Canningשימורי and preserving fish,
vegetables and fruit

שמן114,115 מוצרי ,111.0108.388.388.0Oilשמן, oil products and
1U'UIOImargairne

וגריסתה116 תבואה ru'no112.0114.4101.3117.1Grainmill products
ובצק117120 מאסה 101.2102.9104.2110.2Bakeryמוצרי and noodle products
וממתקים122 126.2122.7119.7128.2Chocolateשוקולד and sweets
לנמא128 מזון 103.4114.9104.5113.4Foodתעשיית industry. n.es.

סוכר) .incl)(כולל sugar)
חריפים123,124 ומשקאות ,104.6123.4104.3117.0Beerבירה wine and spirits
קלים125 99.0116.3123.7139.0Softמשקאות drinks
0בק126 109.3105.41O6.0105.7Tobaccoמוצרי products

הכל13 0ך ■ 03.92116.5/76.499.899.8Textilesק00>  total

של130,131 ושז'רה סלילה ,102.086.577.364.7Spinningטו"ה, winding and inter
כותנה) ניפוט (כולל weavingחוסים (incl. cotton gins)

סינתטיים132 חוסים 104.6101.3101.380.1Manufactureתעשיית of synthetic yarn
בדים133 104.7111.1111.189.9Weavingאריגת of fabrics
הדפסה134 ליבון, ,139.1129.8129.8100.7Dyeingצביעה. bleaching, printing

חוטים של andואשפרה finishing of yarns
andובדים fabrics

בדים135 136.1140.1142.3156.1Knittingסריגת mills
לנסא138 טקסטיל 221.3275.7268.7320.4Textileתעשיית industry, n.e.s.

INDUSTRY 464



INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.(

ושכירים, תעשייתי ייצור
מקובץ משנה ענף לפי

(המשך) (מדדים)
Base: 1989 = 100.0 הב0י0:

"צור
'jv'iunnDTDIU

IndustiralEmployeesBranchענףסמל
Code"סשקזproduction

Weight1
1992199319921993

הכל14 סך ■ 4.53127.5137.4/08.9114.7Clothingהלבשה and madeup textiles 
total

ומתפרות140 עליונה ,129.7145.9109.0118.3Outerwearהלבשה incl. tailors and
dressmakersבגדים

תחתונה141 124.7129.4106.2107.6Underwearהלבשה
ומוצרי142,148 טקסטיל 121.3107.6113.3103.0Finishedמוצף textile goods and

לנמא wearingהלבשה apparel, n.e.s.

הכל75 70  /TY/n/ 0.77137.6148.3116.5127.9Leatherעור and its products  total
1195120.2109.998.6Tanneriesבורסקאות150
נעליים151 132.2146.91145128.6Manufacture"צור of footwear
לנמא158 ותחליפיו. עור 182.2180.9126.0137.1Leatherמוצרי products, n.e.s.

הכל16 0ך ■ ומוצריו YV3.27135.3151.7126.3132.2Wood and its products  total

עץ160 של בסיסית n"vwn114.0109.2108.6102.0Basic manufacture of wood
ושעם161 עץ 165.3191.8155.0152.0Woodמוצרי and cork products

162165 ובניין (רהיטים 139.5160.5129.2138.3Carpentriesנגרות for furniture and
מרפד'1ת< buildingכולל (incl. upholstery)

הכל17 טך ■ וסוצריו 2.41114.6119.2104.5110.1Paperandנייר itsproducts  total
נייר170 של בסיסית 113.6115.697.91015Basicתעשייה manufacture of paper

andוקרטון cardboard
1קרטון171 נייר מוצרי 114.81205106.8113.0Paperתעשיית and cardboard products

הכל18 0ך ■ לאור והוצאה 01015.41111.5130.7111.7124.7Printingandpublishing total

ספרים,180,181 של לאור ■ncnn96.2107.8105.9120.8Publishing of books,
עת וכתבי newspapersעיתונים and

periodicals
ליתוגרפיה182 דפוס. ,123.2148.8114.7125.3Printingבתי lithography and

zincographyוצינקוגרפיה
147.6166.2156.9180.1Bookbindingכזכיות183
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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 הב0י0:

"צור
שכיחםתעשייתי

IndustrialEmployeesBranchענףסמל
Codeproduction

Weight1
1992199319921993

19■ ופלסטיק נומי 5.05140.8158.4117.7129.4Rubberמוצרי andplastic products 
הכל totalסך

לצמיגים190 (פרס גומי 144.2144.468.970.1Rubberמוצרי products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 וחידוש 108.7101586.389.1Manufacture"צור and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פלסנו"ם193 143.7165.1127.7141.7Plasticמוצרים products

20■ נסס ומוצרי כימ"ם 10.74120.7132.895.595.8Chemicalמוצרים andoil products 
הכל totalסך

בסיסית200 jvno ri'Wn114.3119.797.11015Basic chemical industry
תרופות201 140.1162.099.1100.3Pharmaceuticalתעשיית industry

סינתס"ם202,203 ניקוי חומרי ,092.0107.085.197.2Soapsבון, synthetic detergents
andותמרוקים cosmetics

ולכות204 1375117.5115.598.6Varnishesצבעים and lacquers
הדברה205 חומרי ,105.9135.399594.1Insecticidesתעשיית fungicides and

וחיטוי .disinfectants
לנמ"א206,208 כימיים 129.2143.490.483.7Chemicalמוצרים products, n.e.s.

נפס) זיקוק .incl)(נולל oil refining)

מינרלים21 3.26180.4173.6128.0126.4Nonmetallicמוצרי mineral
הכל סל  productsאלמתכת"ם  total

וסיד210,214 חימר מל0, ,208.9182.0137.2128.7Cementמוצרי clay and lime
products

זכוכית211 ומוצרי 159.0148.5121.5131.0Glassזכוכית and glass products
קרמיקה212 155.1143.6119.7126.0Ceramicמוצרי products

מינרלים213,218 163.2176.7120.1121.6Nonmetallicמוצרי mineral
לנמא ,productsאלמתבת"ם n.e.s. (incl.
מל0< "צור manufacture(כולל of cement)

הכל22 סך ■ ב0י0ית 1.91144.7151.5116.2112.2Basicמתכת metal  total
בתל220 של בסיסית n"v!)1m145.5126.793.887.6Iron and steel basic industries

ופלדה
ולפלדה221 לברזל יציקה 151.2162.781.783.6Ironבתי and steel foundries
אלברזיליות222 מתכות 128.7148.7144.9159.8Nonferrousתעשיית metal industry
מתכת223 161.8170.8140.199.7Metalצינורות pipes
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INDUSTRIAL PRODUCTION AND
EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.(

ושכירים, תעשייתי מק^"צור משנה ענף לפי
(המשך) (מדדים)

Base: 1989 = 100.0 הבסיס:
"צור

1TV'iuvn
IndustiralEmployeesBranch

Codeמשקליproduction
Weight1

1992199319921993

הכל23 סל  נותכת 13.52123.9128.4109.7109.9Metalמוצרי products  total
ארמסורר.230 113.4130.4100.0117.3Plumbingמוצרי fixtures
פח(23 92.0995102.7107.3Tinwareמוצרי products
ומוצריו232 147.4154.4112.3115.5Wireתיל and wire products
לבישול233 ומכשירים 74.181.680.491.4Heatingכלים and cooking

לחשסל"ם) (פר0 equipmentולחימום (nonelectrical)
ואביזריהם234 עבודה כלי ,0117.5131.9101.1109.6Cutleryכו*ם. tools and accessories
מבניים235 מתנת 177.5172.9145.1142.4Structuralמוצרי metal products
143.4157.4136.2148.9Metalמסגריות236 workshops
אחרים237 וציפו"ם 132.9125.6157.1143.1Galvanizingגילחן and other

metalלמתכת coating
מתכת238 134.6167.6123.5145.1Metalרהי0י furniture
לנמא239 מתכת 92.190.680.971.9Metalמוצרי products n.e.s

הכל24 סן  710003.17113.1129.3105.6114.6Machinery total
לחקלאות240 126.0135.8105.4111.3Agriculturalמכונות machinery
ולבניין241 לתעשייה 105.9124.6106.8122.0Industrialמכונות and building

machinery
למסחר242 לשירותים, 1205146.0103.9111.1Commercialמכונות and domestic

בית machineryולמשק
ציוד243 מדחסים. ,105.6107.6106.8111.1Pumpsמשאבות, compressors.

התפלה ומיתקנ1 pumpingשאיבר. equipment and
water desalination

25■ ואלקטרוני .<Dtyn 17.45121.8133.1102.6110.5Electricalציוד and electronic
הכל equipmentסך total

250G'^niun wvnn113.9142.9101.2110.9Electrical motors and
transformers

ולמאור251,252 חשמלית להתקנה 1265126.7105.5115.1Electricalציוד supplies (incl. batteries
ומצברים) סוללות and(כולל accumulators)

חשמליים253 נישול וכלי בית 57.553.467.480.1Domesticכלי electrical appliances
מכשירי254256 רדיו, ,1225134.2103.0110.4Radiosמכשירי gramophones,

ומכשירים communicationקשר and
(כולל electronicאלקסרונ"ם equipment (incl.

(televisionטלויזיה)

הכל26 0ך  הובלה 6.79118.2110.1103.999.7Transportכלי equipment  total
אופנועים,260 מכוניות, 118.4125.4105.4112.2Manufacture"צור of cars, motorcycles

וחלקיהם motorקטנועים scooters and their parts
שי262.2630 כלי של ותיקון 118.2107.3102.693.8Manufacture"צור and repair of

seacraftואוירונים and aircraft
לנמא268 הובלה 121.1105.7175.3240.8Transportכלי equipment, n.e.s.

הכל28 0ך ■ 34.2Miscellaneous)2.68124.6125.0125.5שונות  total
ומכשירי280.281 מדויקים .119.41135126.5130.5Precisionמכשירים optical and photo

וצילום graphicאופ0יקה instruments
חן282,283 וחפצי 117.0126.3119.8126.3Manufactureצורמות of jewellery

and objects d'art
Miscellaneous manufacturing לנמא284,288 שונות 152.0154.3135.4151.1תעשיות

ומוצרי משרד בל' .n.e.s(כולל (incl. office equipment
(Drvnrn basketקליעהמקש work, straw plaiting

and the like)

1 For 1989 weights  see introduction. מבוא. ראה  1989 משקלי בדבר 1
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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
O'VilOD(אלפים)מועסקים

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

Due!תקציבyearsBudget
D'isonמוחלטיםD'nnH

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
1975/766,27825851975/76
י1975/765,857250.81975/76'
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

niiiun^Calendar years
19877,302309.21987
19887,31529951988

חדשה Newסדרה Series
19908,642299.31990

הכל סר  19919,485312.6100.0100.01991 TOTAL
גודל Sizeקבוצת group

C7VDar מועסקים number)(מספר of employed
persons in establishment)

594,30628.045.49.059
0141,72320.218.26.51014
151977012.98.14.11519
202453411.65.63.72024
25293519.43.73.02529
304976428.68.19.13049
509954337.25.711.95099
10029936257.83.818.5100299
300+132107.01.434.2300+

המשפטי הארנון Typeצורת of legal organization
אחד אדם 2,07317.521.95.6Singleננעלות owner

שותפים כזספו 5745.76.11.8Partnershipננעלות
פר0ית מניות 6,263184.466.059.0Privateתנות limited company
צינורית מניות 23879.92525.6Publicרונרת limited company

שיתופית2 31018.93.36.0Cooperativeאגודה society2
ידוע) לא (כולל 276.10.32.0Otherאחר (incl. not known)

1 Excl. diamonds industry as of 1975/76.
2 Incl. establishments owned by qibbuzimwhich are not

registered as separate legal units.

נ975/76ו. הרול יהלומים תעשיית כולל לא
משפסיות כיחידות רשומים ושאינם קינוצים ננעלות מפעלים כולל

נפרדות.
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GROSS DOMESTIC PRODUCT,
BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more
employed persons(

גולמי, מקומי תוצר
ראשי ענף לפי

המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

ראשיססי ענף

הכל סן
crrta (כוליות
Total

)NIS million)

למועסק intiiDD
)nw)

Average per
employed person

)NIS)
Major BranchCode

1990199119901991

הכלי12 18,110.622,300.560,51371,346TOTAL112סן

וחציבר,10 570.67625161,576197,987Miningכרייה and quarrying  total10

ו0נ7]1112 משקאות .2,266.92,629.148,79853.781Foodמזון. beverages and tobacco1112

13<OO[7O633.8795.752,62865,819Textiles13

14808.81,004.823,98928,953Clothing and made up textiles14

ומוצריו15 120.8154.734,50738,238Leatherעור and its products15

ומוצריו16 406.5532.035,08941,809Woodעץ and its products16

ומוצריו17 425.3474.865,80372,283Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 812.41,000.049,98861,708Printingדפו0 and publishing18

ופל00יק19 גומי 938.91,255.764,51479,027Rubberמוצרי and plastic products19

נק20 ומוצרי כימיים 1,957.52,173.4100,749118,281Chemicalמוצרים and petroleum products20

אליסתכת"21 מינרלים 643.41,002.173,531100,609Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 290.2410.863,09081,604Basicמתכת metal22

מתכת23 2,143.72,489.954,97957,803Metalמוצרי products23

476.4538.749,23459,520Machinery24מכונות24

ואל7ן0רוני25 חשמלי 3,816.84,831.287,465108,136Electricalציור and electronic equipment25

הובלה26 1,391.41,727.676,65893,132Transportכלי equipment26

407.2517.551,22958,281Miscellaneous28שונות28

1 Excl. diamond industry. יהלומים. n"wn Y7o x1; 1
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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 מחוז,
המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

1991

טבעי ואזור נפה .rino
מפעלים

Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

Q'Vl/OO

Establish
ments

Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

מם

No.
אלפים

Thousands
אחוזים

Percents

כולל1 9,485312.6100.0100.0GRANDסן TOTAL1

'תשלים 56117.05.95.4JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 53515.25.64.9Judeanהרי Mountains

יהודה 261.80.30.6Judeanשפלת Foothills

הצפון 1,23053.113.017.0NORTHERNמחת DISTRICT

:Thereofנזזה:

O10.1Golan.90.4נפת2ולן SubDistrict

תיכו/ 80.40.10.1Centralגו>ן Golan

צפת 1186.11.22.0Zefatנפת SubDistrict

Thereofמזה:

חולה 643.50.71.1Hulaעמק Basin

חצור 181.20.20.4Hazorאזור Region

כנרת 753.40.81.1Kinneretנפת SubDistirct

:Thereofמזה:

672.80.70.9Kinerotכגרות

.1רו\אל 6.4YizreelSubDistirct/.48819.95נפת

שאן בית 352.20.40.7Betעמק Shean Basin

וורוד 111.10.10.4Herodעמק Vally

כוכב 40.40.00.1Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 876.00.91.9Yizreelעמק Basin

מנשה 170.70.20.2Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 3349.53.53.0NazarethTir'anהרי Mountains

עכו 54023.25.77.4Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 2679.62.83.1Westernגליל Lower Galilee

'חיעם 703.20.71.0Yehiamאוור Region

אילון 190.80.20.3Elonאזור Region

נהייה 1135.81.21.9Nahariyyaאזור Region

עכו 713.80.71.2Akkoאזור 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
טבע* ואזור נפה מחוז,

(המשך)
המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

1991

טבעי ואזור נפה jinn
o'<yon

Establish
ments

D'pOVID
(אלפים)

Employed
persons

)thousands)

ntvsn
Establish
ments

0'j70vm
Employed
persons

District, subdistirct
and natural region

אחוזיםמוחלנויםמספרים

numbersAbsolutePercents
חיפה 1,35649.814.315.9HAIFAמתת DISTRICT

חיפה 1,03638.970.912.4Haifaנפת SubDistirct

חדרה 32010.93.43.5Haderaנפת SubDistirct

:Thereofמזה:

הכרמל 181.50.205Karmelחוף Coast
חדרה 2117.32.22.3Haderaאזור Region

המרת 1,86377.819.624.9CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 37911.14.03.6Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 82129.38.79.4Petahנפת Tiqwa SubDistirct
השרון 22111.12.33.6Southernדרום Sharon

תקוה פתח 60018.16.35.8Petahאזור Tiqwa Region
ר0לה 73027.21.46.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 53316.15.65.2Rehovotנפת SubDistirct
רחובות 1557.31.62.3Rehovotאזור Region

לציון ראשון 3788.84.02.8Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,45776.336.424.4TELמחוז AVIV DISTRICT

הדרום 85635.19.011.2SOUTHERNמחוז DISTRICT

49327.65.26.9Ashqelonנפתאשקלון SubDistirct

מלאכי 341.90.40.6Malakhiאזור Region

לכיש 1174.71.215Lakhishאזור Region
אשדוד 2039.42.13.0Ashdodאזור Region
אשקלון 1395.71.51.8Ashqelonאזור Region
שבע באר 36313.53.84.3Be'erנפת Sheva SubDistirct

:Thereofמזה:

בשור 411.50.40.5Besorאזור Region
שבע באר 1613.41.71.1Be'erאזור Sheva Region

הנגב 545.60.61.8Negevהר Mountains
ושומרון* 1623.51.71.1JUDEA.הודה AND SAMARIA2

.nroThereof:
טולכרם 631.70.70.5TulKarmנפת SubDistirct

1 Excl. diamond industry.
2 Israeli establishments.

יהלומים. תעשיית כולל לא
ישראליים. מפעלים

תעשייה



שכירים, של למעשה עבודה ושעות מועסקים, מפעלים,
ראשי ענף לפי

ויתור) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראש1סמל ענף
Establishments

מועסקים

(אלפים) הגל סן
Total (thousands)

1990199119901991

הכל121 8,6429,485299.3312.6סן

והציבה10 57723.53.9כרייה

ו0ב7ן1112 משקאות 1,0691,19346548.9מזון.

31429212.012.1נ1קס0יל13

1,2241,31033.734.7הלבשה14

ומוצריו15 1872203.54.0עור

ומוצריו16 77288111.612.7עץ

ומוצריו17 165184656.6נייר

לאור18 והוצאה 83386616.316.2דפוס

ופלסטיק19 נומי 45660914.615.9מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 21722119.418.4מוצרים

אלכותכת"ם21 מינרלים 3544398.810.0מוצרי

בסיסית22 1341424.65.0מתכת

מתכת23 1,4221,63239.043.1מוצרי

3723389.79.1מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 55459743.644.7ציוד

הובלה26 19221618.2185כלי

3203737.98.9שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא 1

INDUSTRY 472



ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANHOURS WORKED,
BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons(

Employed persons

(אל0ים) onoe/ :.wo
Thereof: employees (thousands)

שכירים ש> למעשה עבודה mwo
(אלפים)

Man hours worked by
employees (thousands)

Major branchCode

1990199119901991

295.8309.0605,096 583,427TOTAL112

3.53.88,275 7,328Mining and quarrying10

45.948.494,022 90,652Food, beverages and otbacco1112

12.012.024,433 24,565Textiles13

33.134.062,815 63,201Clothing and madeup textiles14

3.43.97,503 6,566Leather and its products15

11.012.123,475 21 .481Wood and its products16

6.46.514,615 14,335Paper and its products17

15.915.933,560 32,521Printing and publishing18

14.515.829,578 27,047Rubber and plastic products19

19.418.437,904 40,670Chemical and oil products20

8.59.720,156 17,871Nonmetallic mineral products21

4.55.010,246 9,377Basic metal22

38.542580,753 73,526Metal products23

9.69.017,967 18,895Machinery24

43.644.687,096 84,689Electrical and electronic equipment25

18.118535,720 35,163Transport equipment26

7.98.816.979 15.539Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.

473 ivwyn



והשקעה גולמית תפוקה חומרים, צריכת עבודה, עלות
ראש* ענף לפי קבועים, בנכסים גולמית
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ש"וו מיליוני

ראשיסמל n3v
עבודה עלות
Labour cost

דלק, חומרים, צריכת
ומי חשמל

Consumption of material
fuel, electricity, etc.

1990199119901991

הכל121 12,618.215,200.229,530.035,823.1סן

והציבה10 272.4324.6539.1706.8מ"ה

וטבק1112 משקאות ,1,484.41מזון, 745.26,602.17,415.3

421.7459.61,620.41,840.4טקסטיל13

632.8721.21,342.21,622.8הלבשה14

ומ1צריו15 87.8109.3205.4266.3עור

ומוצריו16 317.9386.9718.78815עץ

ומוצריו17 261.3297.8904.41,015.2נייר

לאור18 והוצאה 578.0689.0901.5987.0דפוס

וסל00יק19 גומי 451.0563.81,415.21,722.6מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 1,151.81,321.34,150.34,880.0מוצרים

אלמתכת"ם21 מינרלים 369.5495.01,127.41,744.3מוצרי

בסיסית22 203.3271.7852.61,288.7מתכת

מתכת23 1,688.02,108.42,578.73,320.7מוצרי

412.2439.27865820.7מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 2,766.83,367.33,660.74,777.6ציור

הובלה26 1,219.01,521.61,332.21,601.8כלי

300.4378.4792.6931.4שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא ו

INDUSTRY 474



LABOUR COST, MATERIALS CONSUMED, GROSS OUTPUT AND GROSS
CAPITAL FORMATION IN FIXED ASSETS, BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons)
NIS million

גולמית תפוקה
"צורו מימי (במחירי
Gross output

)at factor prices)

גולמית השקעה
קבועים בנכסים

Gross capital formation
in fixed assets

Major branchCode

1S90199119901991

50,698.561,846.42,437.53,905.8TOTAL112

1,154.41.585.572.9220.4Mining and quarrying10

9,425.710,689.9439.3497.2Food. beverages and tobacco1112

2,350.82,732.4138.2131.7Textiles13

2,286.62,778.671.7112.1Clothing and madeup textiles14

353.3452.211.713.7Leather and its products15

1,217.21,510.026.9678Wood and its products16

1,390.51,566.871.492.9Paper and its products17

1,848.92,133.7132.4178.8Printing and publishing18

2,511.23,163.7137.4277.6Rubber and plastic products19

6,464.57,466.9382.6524.6Chemical and oil products20

1,879.42,881.8129.4314.6Nonmetallic mineral products21

1,202.61,768.9265495Basic metal22

5,054.66,256.0207.0418.3Metal products23

1,348.21,457.431.247.6Machinery24

8,096.210,368.2417.0712.6Electrical and electronic equipment25

2,828.13,478.296.31545Transport equipment26

1,286.11.556.345.892.0Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.
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ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons)
NIS million, at average prices of 1990 1991

של הכלכלי linu/rm
המעסיקים (מפעלים התעשייה

ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחירי ש"ח, מיליוני

כחיה
,|IOT
עורמשקאות

ומוצגיוהלבשהטקסנוילוטבקוחציבה

הכלי MiningFood,TextilesClothingLeatherסך
andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

12101112131415Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .141,589.5658.09,556.61,937.91,442.3423.91 . Sales to local market

ליצוא מכירות .218,541.8763.41,092.6666.61,181.318.92. Sales to exports
ותיקונים עבודות .3834.216.143.747.1121.80.03. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .428.60.00.50.00.00.04. Fixed assets produced for own use
ו) +2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .560,994.11,437.510,693.42,651.62,745.5442.95. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעיל1ת .6919.082.693.473.724.33.06. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותסך .761,913.11,520.110,786.82,725.32,769.8445.87. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמ1רים מיצרים במלאי גידול .866.765.496.97.18.86.48. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .939.01.43.913.110.02.09. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(רורושת) תשומות .1035,862.1708.27,419.31,827.31,632.8268.310. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריות(הרושת) תשומות .1135,823.1706.87,415.31,840.41,622.8266.311. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .123,722.8116.2645.596.3150.931.212. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1361,846.41,585.510,689.92,732.42,778.6452.213.Grossoutput (7+8)

.mpn Domesticתוצר product
(1311) 1IJ7D0'01(70 am .1426,023.4878.73,274.6892.01,155.7185.914.Census domestic product(1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .1522,300.5762.52,629.1795.71,004.8154.715. Gross domesticproduct (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.115,200.2324.61, 745.2459.6721.2109.315.1 Wages and salaries
ודיור מבנים שכירת .15.2660.024.7115.231.155.98.015.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רווח .15.36,440.4413.2768.8305.0227.837.415.3 Profit and return to capital

הצמדה והפרשי ריבית כולל נ0ו, 3,047.656.6505.1164.3154.131.8Netמימון financing, including interest and
linkage differentials



ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons) (cont.)
NIS million, at average prices of 1990 1991

של הכלכלי החשבון
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחירי ש"וו, מיליוני

מינרליםמוצריםמוצרידפוס
YVאלכימייםגומיוהוצאהנייר

מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPrintingRubber0נפNon
and itsand itsandandChemicalmetalic
productsproductspublishingplasticand oilmineral

productsproductsproducts

161718192021Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .11,406.31,510.32.018.82.069.04.278.32,760.31. Sales to local market

ליצוא מכירות .285.643.832.91,031.63,099.427.82. Sales to exports
ותיקונים ענודות .30.67.738.612.085.015.53. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים ננסים "צור .40.00.00.00.83.20.84. Fixed assets produced for own use
0+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .51,492.41,561.82,090.33,113.47,465.92,804.45. Total industrialincome (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .612.011.746.254.282.464.76. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותםך .71,504.41,573.52.136.53,167.57,548.22,869.17. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .85.56.72.73.881.312.78. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
הומרים במלאי גידול .913.35.61.68.20.518.69. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(תרושת) תשומות .10894.81,009.6988.61,714.34.880.41,762.910. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריות(רורושת) תשומות .11881.51,015.2987.01,722.64,880.01,744.311. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .1296.576.9146.8185.4413.5135.312. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .131,510.01,566.82.133.73,163.77,466.92,881.813. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14628.5551.61,146.71,441.22,586.91,137.514. Census domestic product (131 1 )
(1412) גולמי מקומי תוצר .15532.0474.81,000.01,255.72,173.41,002.115.Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.1386.9297.8689.0563.81,321.3495.015.1 Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.228.419.943.435.321.640.015.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רוורו .15.3116.8157.1267.6656.6830.5467.115.3 Profit and return to capital

הצמדה והפרשי ריבית כולל נגוו. 74.054.181.9235.2242.093.7Netמימון financing, including interest and
linkage differentials



ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
(Establishments with 5 and more
employed persons) (cont.)
NIS million, ataverage pirces of 1990 1991

של הכלכלי lausnn
המעסיקים (מפעלים התעשייה

(המשך) ויותר) מועסקים 5
1990 ממוצע במחירי ש''דו, מיליוני

ציוד
השמל1

ronnכליואלק0רונימוצרי
mvmהובלו!Electricalמתכתבסיסית
BasicMetalMachineryandTransportMiscella
metal. productselectronicequipmentneous

equipment

222324252628Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .11,517.04,626.41,056.94,704.7946.5676.21. Sales to local market

ליצוא מכירות .2177.71,468.5327.95,258.82,414.9850:22. Sales to exports
ותיקונים עב1דות .368.3184.476.799.812.84.23. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צוו .40.90.40.817.62.70.94. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .51,764.06,279.71,462.310,081.03,376.91,531.55. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .612.584.213.3215.525.719.46. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנסותסן .71,776.56,364.01,475.610,296.53,402.61,550.97. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גיד71י .87.6107.918.171.775.75.48. Increase in stock of .finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .914.584.311.877.86.412.19. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .101,303.23,236.4808.94,855.31,608.2943510. Main inputoutlay

009) צריכה עיקריות(תרושת) תשומות .111,288.73,320.7820.74,777.61,601.8931.411. Main inputconsumption (109)
כללי1ת תשומות .1269.4445.498.0759.4148.9107.312. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .131,768.96,256.01,457.410,368.23,478.21,556.313.Grossoutput (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(131 (ו מפקדי מקומי תוצר .14480.22,935.3636.75,590.61,876.5624.814. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15410.82,489.9538.74,831.21,727.6517.515. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שנר .15.1271.72,108.4439.23,367.31,521.6378.415.1 Wages and salaries
וציוד מבנים שכיות .15.27.283.820.785.718.620.615.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רווח .15.3131.8297.778.81,378.2187.4118.615.3 Profit and return to capital

הצמדה והפרשי ריבית כולל נטו, 131.9397.567.9417.8255.484.4Netמימון financing, including interest and
linkage differentials

ם
z

1 Excl. diamond industry. יהלומים. תעשיית כולל לא 1



STRUCTURE OF LABOUR FORCE IN INDUSTRY,
BY EDUCATION, SEX AND MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons(

בתעשייה, אדם כוח מבנה
ראשי וענף מין השכלה, לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
Beginning of 1993 תחילת

Employed persons
Educationהשכלה

נשים
הכליתרDwtmnאקדמאיםמהנדסיםהכלסר נזסך

ראשיסמל Majorמועסקיםהעובדיםוטכנאיםאחריםומדעניםענף branchCode
EngineersOtherPracticalOtherWomen

Totalandprofesengineersemployed0(total
scientistssionalsandpersonsemployed

technicianspersons
אלפים

ThousandsD>r1nKPercents
הכל12 326.2100.07.22.67.083.229.8TOTAL12סך
והציבה10 4.1100.05.64.56.383.68.5Miningכר"ר. and quarrying10

ו0בק1112 משקאות ,49.5100.01.61.52.694.3315Foodמוון, beverages and tobacco1112
012.4100.02.01.63.992532.3Textiles13קס0יל13
35.5100.00.61.01.596.978.9Clothingהלבשה14 and made up textiles14
ומוצריו15 4.5100.00.41.00.498.231.0Leatherעור and its products15
ומוצריו16 12.8100.01.51.01.995.612.7Woodעץ and its products16
ומוצריו17 7.0100.02.42.33.491.922.7Paperנייר and its products17
לאור18 והוצאה 17.4100.01.66.81.690.036.4Printingדסוס and publishing18
ופלס0יק19 גומי 18.0100.03.92.74.988521.3Rubberמוצרי and plastic products19
נפ200 ומוצרי כימיים 19.3100.013.73.88.374.227.2Chemicalמוצרים and petroleum products20
אלמרוכת"ם21 מינרלים 11.0100.02.31.72.693.416.0Nonmetallicמוצרי mineral products21
מתכת22 של בסיסית 5.1100.03.71.64.390.412.9Basicתעשייה metal industry22
מתכת23 44.2100.05.11.76.586.716.0Metalמוצרי products23
9.8100.08.22.710.079.117.6Machinery24מכונות24
ואלקנוגונ'25 חשמלי 47.3100.022.44.819.453.424.3Electricalציוד and electronic equipment25
הובלה26 18.3100.015.73.015.366.012.7Transportכלי equipment26
10.1100.08.62.96.881.740.5Miscellaneous28שונות28



STRUCTURE OF LABOUR FORCE
IN INDUSTRY, BY AGE AND
MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and
more employed persons)
Percents

בתעשייה, אדם כוח מבנה
ראשי וענף גיל לפי
המעסיקים (מפעלים
ויותר) מועסקים 5

אחוזים
Beginning of 1993 תחילת

ראשיסמל ענף

הגל סך
Total

גיל Ageקבוצת groups

Major branchCode 34 עד
Until 34355455+

הכל12 100.038.950.210.9TOTAL12סן

והציבה10 100.022.761.915.4Miningכחיה and quarrying10

ו0בק1112 מו!71ןא1ת ,100.042.744.912.4Foodמזון, beverages and tobacco1112

0100.040.945.313.8Textiles13קס0יל13

100.063.328.48.3Clothingהלבשה14 and made up textiles14

ומוצריו15 100.045.038.116.9Leatherעור and its products15

ומוצריו16 100.039.747.013.3Woodעץ and its products16

ומ1צריו17 100.042.443.813.8Paperנייר and its products17

לאור18 וה1צאה 100.050.038.911.1Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 ג1מי 100.041.845.712.5Rubberמוצרי and plastic products19

נפ200 ומוצרי כימיים 100.028.157.814.1Chemicalמוצרים and petroleum products20

אלמחכת"ם21 מינרלים 100.040.948.111.0Nonmetallicמוצרי mineral products21

מתכת22 של בסיסית 100.041.943.714.4Basicתעשייה metal industry22

מתכת23 100.033.356.710.0Metalמוצרי products23

100.028.057.114.9Machinery24מכונות24

ואלקסרונ251 חשמלי 100.029.663.37.1Electricalציוד and electronic equipment25

הובלה26 100.019.870.010.2Transpotrכלי equipment26

100.039.452.28.4Miscellaneous28שונות28
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INDUSTRIAL PRODUCTS
PRODUCTION OF
INDUSTRIAL PRODUCTS
(Quantities(

תעשייה מוצרי "צור
(כמויות)

תעשייה מוצרי

nnn'19801990199119921993UnitProductסוצר

והצינה Miningנחיה and quarrying
גולמי נפ0 לי. .23.013.09.47.85.9Milמיליון LCrude oil
נ1בעי מ*גז 142.033.027.0R23.024.01,000אלפי m3Natural gas

(J7ll'l!)) Ylllj7 63.793.882.677582.7I.OOOtQuartzsandאלף0יחול
(marketing)

(שיווק) Ball■85.0128.5126.1147.0146.0חרסית and fire clay
(marketing)

Potash.1,3432.1241,9582,0862.139אשלג
Phosphate.2,3072,4722,2672,3722.662■פוספטים rock

Foodנחון
חלב Milkמוצרי products

מפוסטר ליחלב .187.3207.2211.32225223.7Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ליחלב 17,30557,53362,47766,81575,1231,000אלף LSterilized milk

מקומית 02,6722,8343,4383,9384,000tDomesticיחמאה butter
Cream.10,20816,67018,53621,46323,162שמנת

רכה Soft■39.44760,20960,89064,77166,454גבינה cheese
מלוחה Salt.1,179654669776866גבינה cheese
קשה Hard■9,74714.71915,10516,13417,507גבינה cheese

מותכת Boiled.9678478011,0251,128גבינה cheese
ואשל לבן ,Yoghurt■57,41184,16289,21693,63897,465יוגורט, sour and

skimmed milk

Oilsשמנים
Margarine■33,62230,88233,83835,08533,768מרגרינה

מווככים Refined■67,66584,05881,51256,46357,558שמנים oils
Coconut.469418315322קוקוס

כותנה Cotton.12,3376,5436,1022,8322,551זח11ני seed
Sunflower■334,8182,8451,3211,172חמני1ת seed

ואגוזים Safflower.340295234252297חריע seed
and nuts

Soya.54,59555,06155,36843,58348,747סויה
Maize■1941,5001,3011,3671,671■תירס

Palm.1,400547211■דקלים
Olive■162216173192171■זית

Rape■13,53114,8596,7582,916■לפתית oil
3453404033913581,000אלף0יכוססה tOil cake

משכרים Alcoholicמשקאות beverages
(שיווק) לי"ן 18,89612,79511,97212,37312,7331,000אלף LWine (marketing)

למאלנו) (פר0 Beer■39,43756,73653,18051,07858,681.בירה (except malt
beer)

ברנדי ,Arrack■5,7492,1482,1783,9397,137עראק. brandy and
אחרים otherוספירטים spirits

(marketing)(שיווק)

סב7] Tobaccoמוצרי products
05,3375,4405,5905,7425,525tCigarettesי0יגרי1ת

t=ton; L==litre; .6ז61וה=ות
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PRODUCTION OF
INDUSTRIAL PRODUCTS
(Quantities) (cont.(

תעשייה מוצרי "צור
(המשך) (כמויות)

rvrn119801990199119921993UnitProductמוצר

Textilesטקסטיל
כותנה V20,01313,87413,15413,584tCottonחוטי yarn

ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

ypWood
לבוד W3o96,885116,010112,253110,003111,895m3Plywood

וקרטון Paperנייר and Cardboard
עיתון V4,5486421520247tNewsprintנייר

והדפסה כתיבה Writing.59,89463,99166,11666,33465,426.נייר and printing
paper

אחר 23,54144,15930,95332,36830,446Otherנייר paper
Cardboard"36,02392,86484,91192,07295,108קרטון

גומי Rubberמוצרי products
1,2427787868928541,000Tyresאלףצמיגים

'032,14127,82028,74432,06029,990t
455111803051,000Innerאלףאבובים tubes

1,2093292336217tס'

Chemicalsנימיקלים
■035,31036,342'כלור 36,10533,91235,241■Chlorine

(סודה מאכל Caustic.35,26831,57532,18029,45929,851■נתר soda
קאוסטית)

היפוכלוריט Sodium.14,34812,57612,87912,08811,817סוריום hypochlorite
Polyethylene■60,997106,599124,613128,739144,147פוליאתילן

קרבונט Potassium■4,6756,7426,4646,8505,837פוטסיום carbonate
Paraffin■5,7186,9007,8418,4768,298פרפין
Paints.26,95346,34148,24258,96357,429צבעים

כביסר. Laundry.03,6441,121786746866בון soap
תמרוקים 2,6953,3184,0184,3554,613Toilet"סבון soap

o*nrn Nonmetallicמוצרי
mineralאלמתגתיים products
איטונג 209,768388,200418,000433,790356,400m3Ytongמ3חומרי

שטוחה 3,7784,3953,9744,5253,955l,000m2Plateאלףמזכוכית glass
126,011132,735151,180157,677141,055no.Toilet.ח'אסלות bowls

רחצה Wash■107,258122,953145,833157,812125,260קערות basins
מטברו Kitchen■60,43575,66098,382102,24893,463קערות sinks

מזוגגים קיר 44,094109,344149,226147,287142,8461,000Glazedאלףאריחי tiles
טימלט 2,0922,8683,3403,9604,5361,000אלף tCement

+1ryon Electricalציוד equipment
חשמל 16,77427,76178,52063,90054,120no.Electricityירו'מוני meters

321.6375.2371.6460.2451.11,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה Transportכלי equipment
מסחריות 2,3291,074864852836no.Commercialיחימכוניות vehicles

t=ton; L=litre; m=metre. ממטר. לי=לי0ר; טיטונה:
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ומים אנרגיה

נקבעה הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
נפט לטון ערך שוה ומכונה קילוקלוריות ל'10
■Jon oil equivalent  .TO.E.  (שעטן)
נסו ההיסק ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום

השונים. האנרגט"ם המוצרים של
לאנרגיה בהתאם מוצגים ברושמל השימוש נתוני
ע''1 ונוצלה הכוח תרומת ע"1 שהופקה הרושמלית
הכוח תחנות תפוקת תרגום כלומר, המפעלים,

לשעטן.

מקורות
הדלק, מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
צרכנים לס0סי00יקה, המרכזית הלשכה הזיקוק, בתי

הדלק. וחברות הנפנ1 מוצרי של גדולים
בישראל. החשמל חברות  חשמל על הנתונים
הספק בעלות כוח תחנות להם שיש תעשייה ומפעלי

קוט"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 000י0ס"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 989ו, בינואר החל
(ינוארדצמבר). קלנדרית שנה לפי הם המים נציבות
בלבד חלקיים הינם 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 מפרטות 6 עד 2 שורות הלוח. שורות
הריווח בתקופת המשק לרשות שעמדה האנרגיה
במלאי משימוש או מקומיות, מהפקות מיבוא, 
יש כאשר הסטטיסטיים). ההפרשים עם יחד (המוצג
בסימן הנתון נרשם אוניות. תדלוק או אנרגיה של יצוא
שעמדה האנרגיה מסך נגרעה זו כמות כי לציין שלילי,
על נתונים כלולים אוניות" ב"תרלוק 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
כבמין 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 נפנ1" "זיקוק בשורה שכאשר
בסור ואילו התזקיקים, בהפקת כאבדן זאת לפרש
מאירך, בפחם. שימוש פירושו שלילי מספר "פחם"
ערך פירושו "חשמל")  7 בשורה (כמו חיובי נתון

בשעט"ן. החשמל ייצור
באנרגיה שנעשה השימוש את מ"צגת 10 שורה
האנרגיה יצרני ידי על שימוש למעט המשק, בתוך
השורות החשמל). חברת או הזיקוק בתי (כמו
במשק הכלכליים הענפים על מלמדות אחריה הבאות

סוגיה. לפי באנרגיה, שהשתמשו

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1970  1979 בישראל אנרגיה 660
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האנרגיה סוגי לפי ישראל, של האנרגיה מאזן

אחרת צוין כן אם אלא נפט). לטון ערך (שוה שעט"ן אלפ1

כולל סך
Grand
total

גולמי דלק
ומוצריו

Crude oil
and oil

T]

Natural
gas

Coal

Jfn
נווצק
אחר

Other
solid
fuel

n
הידחאלקסח

UDUI
Hydro

electricity
81 solar

חשמל
Electricity

חום
Heat

R1992

לרשות אנרגיה .112,680.69,147.921.13,133.930.9404.657.8
הכל סך  המשק

(6 עד 2)

מקומית הפקה .2462.09.621.130.94005

יבוא .315,098.111,665.33,432.8

יצוא .41,684.61,631.752.9
אוניות תדלוק .5184.2184.2

(הטרשים מלאי שינוי .61,010.7711.0298.94.04.8
ס00י0ט"ם

אנרגיה "צור

00 עד 7) מותמרת
ציבוריות בדוברות חשמל .73,46352,392.83,126.724.86515.3 2,072.0

עצמי "צור  חשמל .812.938.46.031 5

נפ0 זיקוק .9680.4699.919.4
ואובדן עצמי שימוש .10199.0199.0

סופיים שימושים .118,324.86,016.921.17.2_398.015.3 1,866.3
הכל סך

1(10 עד 7) פחות 1]

הכל סך  7.215.3תעשייה 505.4
פ0רוכימיה 624.9604.020.9מזה:

כולל ושירותים, מסחר . 530.4
ציבוריים שירותים

תחבורה מזה:

יבשתית

94.7חקלאות
בית משקי ע1 0.1398.0585.9שימוש

לנמא אחרים 149.9שימושים
אנרגטי לא 180.4180.4שימוש 

תזכורת: 24,640.9סעיף 24,640.9
קו0ש) (מיליוני חשמל הסקת
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ISRAEL'S ENERGY BALANCE,BY TYPE OF ENERGY

Thousand T.O.E. (tons oil equivalent), unlessotherwise stated

7txm"ילק
גולמי r/nn1מוצקmj/arrrrn

כולל Qinחשמלvmmאחרפחם0בע"ומוצריוסך
GrandCrude oilNaturalCoalOtherHydrcElectricityHeat
totaland oilgassolidelectricity

fuela solar

1993

13,491.49,530.621.634.3 3,541.4424.561.01. ENERGY
REQUIREMENTS 
TOTAL (2 through 6(

484.87.921.634.3421.02. Indigenous production

16,789.913,421.0 3,369.03. Imports

2,981.42,927.354.24. Exports

187.9187.95. Marine bunkers
' 613.9783.1172.43.66.96. Stock changes and

statistical

discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10(

3,559.72,182.527.9 3,535.45.82,176.515.47. Public electricity

19.147.66.435.08. Autoproducers of
electricity

797.3821.7_ 2459. Petroleum refineries

196.3196.310. Own use and losses

8,919.16,478.721.66.0418.71,978.615.411. FINAL USE 
TOTAL
]1 less (7 through 10([

6.0514.415.4Industry  total
871.2849.821.4Thereof: petrochemistry

565.9Commerce and services,
incl. public services

Thereof: inland

transportation
.94.7Agriculture

0.1418.7614.4Households use
189.3Other uses n.es.

263.1263.1Nonenergy use

25,957.125,957.1Memo item: electricity
generated (million kwh(
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ENERGY REQUIREMENTS AND
GROSS DOMESTIC PRODUCT

המשק לרשות ivniKn
הגולמי המקומי והתוצר

גולג מקומי 1990T1un)'r<תוצר
הכל םך  המשק לרשות Grossאנרגיה domestic productהאנרגיה ■חס
Energy requirements  total(at 1990 pirces)Energy ratio

שח למיליון שעט"/
שעטן גולמיTinTOTאלפי מקומי TOTתוצר
ThousandIndexשח .IndexT.O.Eמיליארדי per NImilSlionIndex
T.O.E.1990=100.0NIS milliard1990=100.0gross domestic

product
1990100.0

12345=1 :36

1977R6.983.663.3R65.762.7100.9 106.2
1978r7,417.667.2R68.465.3102.9 108.4
1979R7.816.770.8R71.668.3103.7 109.2
1980R7.892.771.5R73.770.4101.7 107.0
19818.044.872.9R77.173.699.1 104.3
19828,316.075.4R78.274.6101.0 106.4
19838,458.076.7R80.2765100.2 105.5
19848,591.977.9R81.978.299.6 104.9
19858,482.076.9R85.481. 594.3 99.3
1986R8.775.879.5R89.485.393.2 98.2
1987R9.672.887.7R94.890596.9 102.0
1988R10.143.691.9R97.993.498.4 103.6
1989R10.633.696.4R98.994.4102.1 1075
1990r1 1,033.2100.0R104.8100.0100.0 105.3
1991r11,159.2101.1R111.3106.295.3 100.3
199212,680.4114.9R118.7113.3101.5 106.8
199313,491.4122.3122.7117.1104.4 109.9

T.O.E.  tons oil equivalent.
ENERGY REQUIREMENTS, FINAL
CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS DOMESTIC
PRODUCT PER CAPITA

.ear ל0ון ערך n/ei  I'oviu

המשק, לרשות אנרגיה
והתוצר הסופיים1 שימושיה

לנפש הגולמי המקומי

SIO UIID'UIלנפש באנרגיה' גולמי. מקומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumption of energy1 per capita(1990 (במחירי לנפש

הכל סך  Grossלנפש domestic
Energy requirementsנפט productמוצרי per capita
per capitatotalTotal הכל ElectricityPetroleumחשמלסר products(at 1990 prices)

Index tot I'omuIndex tot \'0v<t<שעטןIndex totIndex ■noש"ח Indexאלפי tot
1986=100.0 T.O.E1990=100.0 T.O.E.T.O.E.19901OO.OT.O.E.1990=100.0NIS thousand1990=100.0

R197782.4 1.92085.6 1.3060.22567.40.98188.818,070.781.7
R197885.6 1.99489.4 1.3640.23670.71.02692.818,392583.2
R197987.9 2.04692.0 1.4050.24172.01.06095.918,735.384.7
R198086.8 2.02090.8 1.3860.23971.41.05795.618,874.385.4
R198187.3 2.03291.4 1.3950.24473.01.05895.719,472.388.1
R198288.7 2.06691.9 1.4030.25175.21.07697.319,418.887.8
R198388.2 2.05491.4 1.3960.26178.11.05995.819,470.888.1
R198487.8 2.04588.8 1.3560.2637851.01992.219,501.288.2
R198584.6 1.97085.3 1.3020.27080.80.95686.519,838.789.7
R198686.4 2.01288.1 1.3440.27582.30.99389.920,493.992.7
R198793.6 2.17994.8 14480.29889.21.04894.821,357.496.6
R198896.6 2.24997.1 1.4820.32296.41.06896.721,696.898.1
R1989995 2.31899.3 1.5160.340101.61.08598.221,560.897.5
R1990100.0 2.328100.0 1.5260.334100.01.105100.022,113.0100.0
R199195.9 2.23297.0 1.4810.32597.11.07196.922,256.1100.6
R1992104.4 2.430104.5 1.5950.358106.91.153104.322,743.3102.9
1993107.6 2.505108.5 1.6560.367109.91.203108.922,792.9103.1

TOE.  tons oil equivalent
1 Does not include consumption by the energy sector, such as electricity

generators and reifneires.

נפט. ל0ון ערך me!  I'ovm
ובתי החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע' צריכה כולל לא 1

הזיקוק.
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ELECTRICITY
PRODUCTION AND SUPPLY OF
ELECTRICITY

ואספקתו חשמל ■■צור
חשמל

ידה 11■19501960197019801990199119921993Unit

Productionהפקה
"צור 410נזנו0בושו 1001,2322.7375,835 5,0555,8356,115MWInstalled generating
capacity1מותקן'

2,205מיליון"צוו 543R6.885112,404121,514 R20.897124,68626,000millionProduction
KWHקוטש

עוכזס Annualפס1ת peak
:loadו!1נתית:

420מגו"נובוקר 1101,0862,0154,260 3,5304,5004,790MWMorning
1,1151,9304,540■עת 3,8005,0105,090Evening

636אלף0ישימוש 1931,6822,8952.202 2,3462,3022,1981,000 tFuel consumption
נדלק
4,049שימוש 3.7024.9455,653.Coal consumption

ינפחם

Mainsרשת
מסירה V141קמ 70265432430 473711748km.HV transmission 81

distributionוחלוקה lines2
נמתרו
גבוה*

חלוקה 212קנזקוי 204124161290 215359518km.LV distribution
lines2נמתח
נמוך*

4,831מספר0ת0סו1 1,6139,13015,598No.Distribution power
transformers1מטורים
לחלוקה'

992מואה0סק 2142,5585,221MVACapacity of distri
butionה0רנ0פר trans
formers1ר0ט11ים
לחלוקה'

יושנול Supplyofאםפקת electricity
1,857מיליוןסןהגל 4645,96511,07319,406 18,91222,31923,662millionTOTAL

קו00קו0שתעריף nnynKWATariff
446יצריכה 2061,4882,9635,607 5.3186,8477,112■Household

ביתית

1967821,9814,979.מסחר 4,7625,7446,386■Trade
195455967■חקלאות 9341,0971,119■Agriculture
669■תעשייה3 1412,1063,9956,325 6,0736,6767,078■Industry3

מים 546ישאיבת 1171,3941,6791,528 1.8251,9551,967■Water pumping

Consumers1צרגנים1
551אלףצרכנים 2038881,2711,584 1,5581.6341,6921.000Consumers

Source: data of Israel Electirc Corporation and of industiral establishments owning שברשותם תעשייתיים מפעלים ונתוני החשמל חברת נתוני המקור:
power staitonswith a registered capacity of 300 kw. ormore excluding the Electric כולל אינו ומעלה; קוט 300 של רשום הספק בעלות no nnnn
Corporation in East Jerusalem. ירושלים. במזרח <otunn rarn

1 At the end of each year.
2 Annual increase.
3 Incl. sales to nonindustrial consumerswho pay according

to the industrial tariff.

השנה. בסוף 1

שנתית. תוספת 2

תעשייתי. תעריף לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים מכירות כולל 3
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SUPPLY OF ELECTRICITY, BY
ECONOMIC BRANCH

Million KWH

לפי ^nwn jj/7dox
כלכלי ענף
קוט'ש מיליוני

ראשיסמל 19701980199119921993Majorענף branchCode

05,965.011,072.619,406.322,319.123,662.4GRANDךכולל TOTAL

שומרון יהודה, : nm27.2221.8523.96155630.0Thereof: Judea, Samaria
עזה andוחבל Gaza area

,706.41,002.31,101.11חקלאות0 100.8Agirculture0

הכל12 70  2,119.8R3.600.6R5.859.7R6.212.16.379.3Industryתעשייה total12

10ro^m 334.9321.3583.4576.4569.0Miningכרייה and quarrying10

ונ1נקי1112 niN|7eor .lirn249.1433.6719.0748.0779.4Food, beverages and1112
tobacco'

256.1R384.7R389.5R425.3434.6Textiles13סקססיל13

5.119.443.037.940.4Clothingהלבשה14 and madeup14
textiles

ומוצריו15 7.68.813.416.917.2Leatherעור and its products15

ו10צ\יו16 44.175.9101.6107.9113.2Woodעץ and its products16

ומוצריו17 146.2131.0205.0227.2210.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.027553.464.874.1Printingדפוס and publishing18

ופלססיק19 גומי 84.1168.7301.6339.7353.0Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 504.1R963.0R1.515.8R1.58O1,601.2Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכת"ם21 מינרלים 185.9268.8381.5411.9415.9Nonmetallicמוצרי mineral21

products
בסיסית22 60.9190.0206.6204.0207.5Basicמתכת metal22

מתכת23 100.3294.1505.1540.4542.4Metalמוצרי products23

23.044573.881.683.2Machinery24מכונות24

1אל7]0רוני25 חשמלי 28.7103.9307.2367.8407.9Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 51.4126.1206.1232.7237.2Transportכלי equipment26

8.027538.143.149.1Diamonds27יהלומים27

9.111.8215.6206.5243.3Miscellaneous2829שונות2829

ומים3 1,967.22,481.33,074.63,089.7Electricityחשמל and water3

ושירותים49 מסחר ,727.71,647.71,84122,141.6Constructionבינוי, commerce49
andservices

וציבורית פרטית 3,782.57,443.29J0O.79J65.0Pirvateandpublicצריכה
consumption

00ו"ן ובלתי n2882R972.1R889.41,186.0Otherandnotאחר classified

Source: data of Israel Electirc Corporation and of industrial establishments
owning power stations with a registered capacity of 300 kw. ormore;
excluding the Electric Corporation in East Jerusalem.

1 Incl. cold storage.

תעשייתיים מפעלים ונתוני לישראל החשמל חנרת נתוני המקור:
ומעלה; קוס 300 של רשום הספק בעלות כ1ח תחנות שברשותם

ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו

קירור. בתי כולל 1
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WATER
WATER CONSUMPTION,
BY SUPPLIER, USE
AND TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters

ספק, לפי המים, תצרוכת
"שוב וצורת שימוש

מעוקבים מטרים מיליוני

מים

1964/651969/701979/801984/85R1989R1990R1991R19921993

< תקציב Budgetשנות year!שנותn/<Calendar years

1,3291,5641,7001,9201,8511,8041,4841,6291,754TOTALסןהכל

Supplierהספק

מקורות Mekorof'581,1219251,0231,130ו,6398539851,1141חברת Water Co.

אחרים ספקיס

עצמית) הספקה (כולל

690711715806693683559606624Other suppliers
)including self supply)

Useשימוש

199240375422501482445490536Domesticביתי

55759010911410610010610BIndustiralתעשייתי

הכל סל  1,0751,2491,235$1,361,2361,2169391,0331.112Agriculturalחקלאי  total

"שוני Typeצוות of locality1

יהודיים Jewishגובינו localities

507564523606540506408476523Qibbuzimקיבוצים

ומושבים מושבים

שיתופיים

308377417490404405306338370Moshavim and
collective moshavim

מקוכ7ות 0294747575Localו133144137134ושו'ות authorities

אחרים "שובים

לישובים ומחוץ

116146127130159183127120120Others and
outside localities

לאיהוד"ם 111831293128242424NonJewish"שובים localities

1 The classification by type of locality is according to the
Water Commission.

ריסים. נציבות סי על הוא "שוב צורות סיווג ו

ומים אנרגיה



בינוי

לפי הבניינים משוקללים לדירה, הממוצע הבנייה זמן
המבנים את כוללים אין בחישוב שבהם. הדירות מספר

להלן). (ראה קלה בבנייה
להאדמה, בנייה למגורים, בנ"ה בנייה: "עודי
מבני ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ולמשרדים, לעסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחסים בנ"ה סוג על הנתונים הבנייה: סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
בנ1ון, כגון: כבדים מחומרים בנ"ה קשיחה: בנייה

קשיחה: בנ"ה של שונים סוגים יש וכדומה. אבן
נעשות העבודות רוב שבה בנ"ה רגילה: בנ"ה
מבטון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
באתרי מיוצרות בתבניות במקום, יצוק מזוין
מסוגים מבלוקים מילוי קירות עם הבנייה,

שונים.
הבניין חלקי רוב שבה בנ"ה מתועשת: בנייה
ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
שונים סוגים יש הבנייה. נאתר' כך אחר
חלקי (רוב טרומית מתועשת: בנ"ה של
הבנייה), לאתר מחו? מיוצרים הבניין שלד
מבטון יצוקים נושאים (קירות אחרת מתועשת
ובתים הבנייה) באתרי מתועשות בתבניות
חדרים מספר או חדר בגורל (יחידות מוכנים

הבנייה). לאתרי מובאים
עש1"ם הבניין חלקי רוב שבה בנ"ה קלה: בנ"ה
מראש המיוצרים למ"ר), ק"ג 50 (ער קלים מחומרים
הבנייה. באתרי כך אחר ומורכבים מיוחדים במפעלים

.yyn או ממתכת כלל בדרך עשוי הבניין שלד

מקורות
מרווחים: בנייח 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 נהריה, אדומים, מעלה ציון, מבשרת
פרדס ערד, עפולה, עכו, נתניה, נשר, עילית, נצרת
קרית אונו, קרית צפת, תקוה, פתח חנהכרכור,
קרית מלאכי, קרית טבעון, קר'ת גת, קר'ת אתא,
רמת רמלה, רחובות, העין, ראש לציון, ראשון שמונה,

אביביפו. ותל שפרעם רעננה, השרון, רמת גן,
והשיכון הבינוי משרד גדולות; בנ"ה חברות
אחרים; ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות 1מחלקת
קנ1עי 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,

בינוי

הציבוריות והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינו1
קוי הקמת וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף
על מפורטים הסברים נפט. וקידוח חשמל קוי קשר,
המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים
הבינוי  927 המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק

.19891991 בישראל

בנ"ה

פיסיים נתונים א.
והסברים הגדרות

היסודות. חפירת התחלת בנייה. התחלת
ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבנ"ן בנייה: גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
פעיל, בנ"ה 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. מר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר
רחצה, חדר שימוש, בית ש'רותמטבח, חדרי כולל

מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים הול
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון יוזמה:

עליה. ופיקוח ושטח)
המום הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנ"ה
בש והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, רות

הנ"ל. המוסדות של המלאה ליטתם
הציבורית. לבנייה פרט הבנייה כל פרטית: בנייה
ההסתדרותי. הסקטור של הבנייה את גם כוללת ה>א
המיועד השטח שבו בניין, למגורים: חדש בניין
והנבנה הבניין משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים
בניין של יסוד גבי על או בניין, עליו שאין מגרש על
לשמש היכולים קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס

החדש. בבניין
קרקע, קומת גם כולל חדש בבניין קומות מספר
קירות). (ללא מפולשת עמודים קומת כולל לא אך

מה בחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר עד תחלה
לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנייה זמן
לכל ניתן לכנ"ן הממוצע הבנייה זמן משך בחישוב
משך שבחישוב בעור שוה משקל כלשהו בגורל בניין
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מ7ו בהתמדה גדל הבנ"ה על שדיווחו המקומיות
רשויות 41 נ1958, רשויות ל33 ב1949 רשויות

ב989ו. 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 הבנ"ה
הבנייה וגמרי הבנ"ה התחלת עבור אומדנים חושבו
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ'ל, בוועדות
. . ירושלים. במזרח הבנ"ה את גם הבנ"ה סיכום
את הבנ"ה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
ושומרון ביהודה בגולן, היהודיים ביישובים הבנ"ה
החל סיני. בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל

הצפון, במחוז כלולה בגולן הבנ"ה 1982 בשנת
נכללו בעבר ירוקנו. הבנייה א.ומרני ב1970
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה באומדנים
החקלאי המשק של המבנים מש0חי חלק נכללו
המיוחד האופי בגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בשנים בנייתם בהיקף הרב והגידול החממות מבני של
הכלליים. הבנייה מאומת1 החממות והוצאו האחרונות!
,הציב1רי בסקטור הבנ"ה לאומת1 נוסף זאת לעומת.

שחסר. החקלאי המשק של המבנים שסח
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבנ"ה"הבלתי אומדני את גם הכוללת בארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנ"ה את כולל אינו הבנ"ה סיכום

ושלצה"ל. הביטחון
קלה בנייה על נתונים כולל האומדן ב1990, החל
ומגורונים. קרוואנים נתוניםעל כולל לא אך מתועשת,

הפיגור אומדן
וחברות המקומיות מהרשויות" מהנתונים חלק
את האפשר, במידת למנוע,' כדי בפיגור. מגיע בנייה
רביע כל בסוף דיווח ביקורות נערכות הריווח, פיגור
יכל ובסוף גדולים ביישובים הבנ"ניםילמגוריט עבור

הבנ"ה. 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.
התקר הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הפיג1ר על בהסתמך בנייה, "עור לכל בנפח פתיים
הרעה או שיפור על הקודמות, התקופות של המכהצע
השטחים גורל ועל הנדונה התקופה במשך בריווח
אומדן הנדונה. לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים
מתבסס, ולתעשייה להארחה הבנ"ה על בדיווח הפיגור
אינפורמציה על גם לעיל, הנזכרים הגורמים על נוסף
המתקבלת האפשרי הפיגור על כלשכר. המתרכזת
וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים שונים: ממקורות

וכרי. בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי חזרו,
,1993 לשנת הבנ"ה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
וב10 הבנ"ה התחלות מכל אחוזים ב22 הסתכם

הבנ"ה. גמר מכל אחוזים
הפרטית הבנ"ה וגמר הבנ"ה התחלת אומדני
והמבוססים וגמר, התחלה על מרווחות שאינן בוועדות
חושבו ובנייה, לתכנון בוועדות הבנ"ה אישורי על

הבאות: להנחות בהתאם

גליל תחתון, גליל מרכזי, גליל מזרחי, גליל גלבוע,
זמורה, הראל, הדרומי, השרון חברון, הר המרכז, עליון,
חוף השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון,
לודים, 'זרעאלים, טירה, (בשרון), טיבה סובים, עזה,
מטה מיתר, הכרמל, מורדות מודיעין, העמקים, מבוא
מעלה אפרים, מנשה,'מעלה יהודה, מסה בנימין,
הגליל, מרום נפתלי, מעלה החרמון, מעלה רגליל,
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,1
וגמר התחלות על הדיווח שלמות להבטיח כדי
הפעולות הלשכה נוקטת בזמן, והדיווח הבנ"ה

■ ." הבא1ת: המשלימות
רשימה להלן (ראה גדולות ערים ב24 .1
בבניה מכורות. לא דירות סקר בפרק הערים של
הבנ"ה שבמוקד1 באתרים מעקב נעשה הפרטית), י
הנתונים השלמת לצורך הלשכה, פוקדי ידי יעל 

הפרטי. בסקטור הבנ"ה וגמר התחלות על
ביישובים וכן העירוניים, היישובים ביתר .2
התחלות על דיווח מתקבל לא שבהם הכפריים
לחצי דיווח.אחת ביקורות נעשות. :■ בנייה וגמר
מ"ר. 250 מעל ששטחם הבניינים כל עבור שנה
על לדווח מתבקשות ובנ"ה לתכנון הוועדות
על רווח וטרם שאושרו (בנ"נים הבנ"ה התחלות ■

(בנ"נים הבנייה גמר על וכן בנייתם),' התחלת
בנייתם). גמר על דווח טרם אך בבנייתם, שהוחל .

. ואומדן חישוב ש'סות
. . י " י הנתונים סיכום

וחשבונות דיניכם על ממוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. יניפו] לאחר חלעיל, השונים ת רו מקו מה

הבנ"ה וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
המת הנתונים לסיכום מגיפים פןגור;ןלפיכך, קיים
בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומרן מהן קבלים

להלן). ראה  הפיגור אומרן חישוב (דרך
חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
תחת זה בפרק המופיעים.בשנתון בישראל הבנ"ה על

כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת
הממשלה .ביוזמת הצובורית . הבנייה נכללה .1
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הוועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מבני נכללו לא 1957 ער 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף 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 הבנ"ה את כוללת ,1960
על מדווחות אינן שעד"ן ולבנייה לתכנון הוועדות כולל
הרשויות מספר כי יצוין, בנייה. וגמר כנ"ה התחלת
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מסי מוסף, . לישראל הסטטיסטי ירחון ב ראה (1981
. . .1980,8

ציבוריות עבודות
הגדרות

למיניהן דרכים סלילת סלל כבישים סלילת
הסוגים. מכל רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשות

מום צינורות הנחת כוללת ,מ.ים צינורות הנחת
או לבניינים, לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
הקבועים המים צינורות הנחת כן וכמו למתקנים).

השק"ה. למטרת
צינורות הנחת כולל ותיעול ביוב צינורות הנחת ,

או לבניינים לחיבור, (עד והסתעפויותיהם ראשיים
או (ביוב) שפכים מי והוצאת ריכוז לצורך למתקנים)

(תיעול). גשמים מי והוצאת ריכוז לצורך
היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
למ0רותשלסלילתכביש,הנחת החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות
הכינוי משלד של שאינן בעבודות העבודה. גמר .

על העבודה קבלת עם נקבע העבוךה גמר והשיכון,
עםהמדידה או קבלנית). (בעבורה העבודה מזמין .ח

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.

, ,. ( י הנדונה. העבודה כל גמר רק 'ולא
שעד כביש. של חדשה סלילה חדש: כביש .

אחר אף בו בוצע לא בכביש העבודה להתחלת
תנועה. בו היתרו ולא הסלילה משלבי

הכביש לרוחב תוספת כל הכביש: הרחבת .

י ., י . .. הקיים.
.שכבות או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום
(כגון כבישים תיקוני כולל לא מח1ש. וסלילתו ממנו

וכך). העליון בציפוי תיקונים
הכביש סוג

כין לתנועהארצית_*ו המשמש עורקי): (או ראשי
; אזורית.

.כבישים מקשר או. ראשי מכביש היוצא אזורי:
, י . . _/. ךאש"ם.

לנקודה אזורי או ראשי מכביש המוביל גישה:
ביישוב. מסוימת

מושבות (ערים, "שוב נקודת בתוך עובר פנימי: ■

י. ועוד).
הכביש" ציפוי

מאבנים הוא הכביש של העליון הציפו? מרוצף:
משתלבות.

הוא הכביש של העליון הציפוי אספלט: עם
מאספלט.

כולל אינו המסעה; רוחב את כולל הכביש רוחב
יי ש1ל"ם.

מקורות
התחלה על המרווחות המקומיות הרשויות רוב .

ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה, וגמר
אחרים; ממשלה משרדי והשיכון; הביטי ומשרד מע"צ

המדד הכפלת ידי על משרשרים 1991 בינואר החל
ב00ו. וחלוקו 990ו 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). לכיסוח למוסד

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר: י

כשהתמורה (שכר) כסף כשוה או בכסף תמורה
חודשי. או יומי בסיס על מחושבת

וחודשיים. יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
שכיר שאותו היות בקבוצותיקבלניות. חברים כולל לא
עשוי בענף) הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר
היא המרידה קבלנים, מספר אצל חורש באותו לעבוד
יום לפחות מאוישות שהיו משרות מספר של למעשה

שכר. עבורן שולם ואשר כחודש אחד
ביצע שהשכיר עבורה ימי למעשה: עבודה ימי !

מספר שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה
נוספות י עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי
היעדרות ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן

עבורם. שילמו יוכו')יאפילו מחלה", חג, (חופשה,
ביולי שנקבעה הגדרה לפי : כולל עב!דה שכר '
כל את  הכנסה במס הרפורמה הפעלת עם ל 975
הכנסה במס החייבים ניכויים לפני ברוטו התשלומים
שכר הפרשי (כולל. הדיווח בחודש לשכירים ששולמו
יוקר, תוספת יסוד, שכר כ1לל. עבודה שכר ומקדמות).
פרמיות ילדים), קצבת (ללא משפחה ותק, מקצועית,
עבורה ותנאי נוספות שעות עבור תשלומים ובונוסים,
,"13" משכורת וכדי) ערבה שדה, (תוספת מיוחדים
חופשה, מילואים, (ימי היעדרות ימי עבור תשלומים
מקצועית, ספרות הבראה, רמי 1כו}, מחלה חג,
עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת עבור תשלומים
0לפון, העובד), ברשות הנמצא המעסיקים של רכב
דמי בלבד), הכנסה כמס (החייבים ואש"ל כלכלה
וכדי), דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה, לעבודה נסיעה

וכוי. עובדים לילדי לימור בשכר ,השתתפ1ת
ציבורי ברכב ונסיעות אש''ל כולל: אינו עבודה שכר
תשלומי ילחם, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא

... י 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
אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
הקשורות אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי
ממשלתיות חוב איגרות כגון. שכירים בהעסקת
שכירים, להעסקת בקשר חשםנו על רוכש שהמעסיק
מזנון, מטבח, החזקת על עבורה, בגדי על הוצאות
עובדים, והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה; מועדון,

" י י וכוי. לעובדים דיור
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
שוטפים, במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מח!רים מדד בשינוי מנוכים
שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרטים
(עד הקודמת במתכונת בבינוי עבודה והוצאות
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לא ,1984 עד סלילה עבודות על הנתונים בסיכום
וחבל ושומרון ביהודה בגולן, שבוצעו העבודות כלולות
במחוז גולן בנפת העבודות כלולות 1982 משנת עזה.
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. 1חבל 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

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
המדור המקומיות לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום
על שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום כולל חות,

בלבד. ממשלה 1משרדי חברות ידי
את גם ,1967 ביולי החל כולל, הנתונים סיכום
הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות

וצהל. הביטחון משרד של עבודות כולל אינו

נבחרים פרסומים

יסודיים ועל יסודיים ספר בתי מבני סקר 766
תשמ"ג1982/83

19901992 בישראל הבינוי 957

סכניים פרסומים
דוח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדר 17

(1964) המייעצת הציבורית הוועדה

מיוחדים פרסומים
1952 בבנייה התעסוקה מדרי 13
1969 בקיבוצים מגורים סקר 356

חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר 485
1973 הדייר הגנת

ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מרד 688
1980/81
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BUILDING
AREA OF BUILDING,
BY PURPOSE

Thousand sq. m.

בנייה

הבנייה, שטח
ייעוד לפי

מ"י אלפי
עסקים ,nniHn

OTHUOIn"1u\m;11110 סבני
הגל ציבורומלאכה,Hotelsמנוריםסך חקלאיסבני
TotalResidentialcommercial andIndustryPublic buildingsNonresidentia

office buildingsand craftsfarm buildings

Formerקודמתיסידרה series1
completedBuildingבנייהגגזר

1949843749264028
19552,1451,84610410491
19602,9851,947109347325257

Buildingבנייה2התחלת begun2
19552,1161,7898995143
19602,8351,777224404282148

חדשר הארץ)1סידרה whole(נל country)3New series
completedBuildingננייהגמר

19603,4852,195134374424358
19654,7243,125274587547191
"19673,5182,381206288504139
619704,4783,1341535015125178
19746,4334,760211562549351

619746,5984,910215573549351
19757,1525,380186609665312
19805,1403,570214434625297
19835,0453,690166400494295
19845,0103,490316450427327
19854,5003,130221445382322
19864,1402,915298390378159
19874,1202,835291465382147
19883,9802,900215352329184
19894,4603,380228303413136
19904,1503,055211383371130

R19916,3805,140313406382139
R19929,1407,620342459550169
19937,4305,480391759572228

Buildingבנייההתחלה begun
19603,4332,077259464365268
19654,7323,089330437768108
"19672,8171,651176233561196
519705,9104,5132344815525130
19747,4475,340324764594425

619747,6125,490328775594425
19756,2964,700181561528326
19804,9303,750212406361201
19834,8703,390299340455386
19844,4603,015190508438309
19853,8702,780207414327142
19863,7252,730120417313145
19874,3603,235263326360176
19884,8303,420341432447190
19894,2103,11025239936188
19907,0305,610287474526133

R199110,2608,730354559461156
R19927,6705,610463789579229
*19937,4305,0705631,147452198

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, Samaira, 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.

5 As of 1970, excl. construction of greenhouses; see introduction.
6 Asof 1 974 a newseries, including also estimates of illegal building;

see introduction.

סבוא. ראה בארץ; הבנייה כל את כוללים /amcj/jv7 1

.1955 בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2
מבוא. ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת 3

בגול!, היהודיים ביישובים הבנייה גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4
הצפון. במחוז כלולה גולן נפת t982r< 0'ני; וצפון mv חבל ושומרון, יהודה

ומגורונים. קרוואנים כולל לא ; קיימים לבניינים שטח תוססת כולל
מבוא. ראה חממות; בניית כולל לא ב1970 החל 5

חוקית; הבלתי הבנייה נעבור אומדן גם הכוללת חדשה, סידרה בי1974 החל 6
מבוא. ראה
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DWELLINGS, BY SIZE,
AND ROOMS

דירה, גודל לפי ,J1n'7
וחדרים

בדירה חדרים מספר לפי DTir!Roomsדירות,
Dwellings, by number 01 rooms in dwelling

נוספים
לדירות

הבל הכלסך nrvnmo",7סך
Total. 123456+TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי Formerסידרה series1
בנ"ה Buildingנמר completed

19552,120 31,67020,7908,22054071,0203,670 67,350
19601,120 28,74010,07016,3401,21079,6404,320 75,320

בנ"ה Buildingהתחלת begun
19552,120 30,57019,3308,72040073,5002,280 71,220
19601,080 24,8109,66012,8701,20068,7104,640 64,070

חדשה' Newסידרה series2
בנ"ה Buildingגמר completed

19601,500 30,99011,14016,8601,49086,0905,550 80,540
1965780 38,4208,55024,8704,220117,6906,750 110,940
31967630 27,9006,53017,4103,33085,0505,450 79,600
1970450 31,3803,71019,1307,210880104,5505,910 98,640
1974720 50,3105,06027,11014,7802,640172,8207,400 165,420

"1974740 51,7105,15027,70015,4102,710177,7107,400 170,310
1975820 55,6105,57030,02016,5402,660187,2106,840 180,370
1980890 30,7602,40010,17012,5601,110 3,630118,2506,710 111,540
1983560 30,4601,3609,41012,4701,990 4,670122,5105,630 116,880
1984520 27,4101,3207,90011,1801,910 4,580113,8207,650 106,170
1985660 24,7901,3707,0709,2601,930 4,50099,7803,870 95.910
1986660 21,7109306,0807,6702.020 4,35090,1103,940 86,170
1987350 19,9507104,8406,9202,300 4,83086,3503,820 82,530
1988330 19,6404004,3906,4202,970 5,13088,0403.990 84,050
1989200 22,3205504.2407,2903,480 6,560101,9704,000 97,970
1990240 19,9604403,1506,8103,050 6,27091,9903,650 88,340

R1991180 42,27088013,60015,4203,610 8,580175,6405,590 170,050
R1992140 70,1102,57029,22022,4504,870 10,860272,8105,140 267.670
199350 43,1901,44012,85013,9205,810 9,120183,0704,010 179,060

בנ"ה Buildingהתחלת begun
19601,420 26,92010,67013,2401,59075,7206,510 69,210
1965590 37,88010,26022,7504,280113,1905,960 107,230

31967370 18,9804,20012,0402,37059,5605,230 54,330
1970390 46,7003,83029,49011,5201,470157,8107,450 150,360
1974980 57,2306,33030.98016,8502.090193,3208,450 184,870

"19741,000 58,6306,44031,59017,4302,170198,1408,450 189,690
19751,460 51,6208,20025,38014,7601,820166,6708.360 158,310
1980560 32,6901,73011,80013,2701,390 3,940127,3506,220 121,130
1983720 26,2101,3907,6509,7002,060 4,690109,2107,980 101,230
1984640 23,2601,5807.0607,4801,950 4.55094,9305,410 89,520
1985580 20,8801.0406,1906,9901,970 4,11086,0504.160 81,890
1986460 18,8106303,9506,6102,500 4,66082,7203,810 78,910
1987450 21,7105004,1906.9103.400 6,26097,9703,690 94,280
1988200 21,9505503,8306,9503,660 6,760101,8404,230 97,610
1989120 19,8505502.5607,2302,840 6,55092,5604,030 88,530
1990110 42,3804508.70017,4605,480 10,180187,1705,080 182.090

R1991240 83,5103,07036,22027,1705,360 11.450319,8605.070 314,790
R199220 44,9001,42016,61013,6804,780 8.390183,9304,520 179,410
1993280 33,6306606,09010,9305.770 9,900153,1703,820 149,350

1See note 1toTable 16.1.
2Seenote3toTable 16.1.
3Seenote4toTable 16.1.
4Seenote6toTable 16.1.

.16.1 n!Y7 1 nrvn ;m 1

.16.1 t\\f7 3 mvn mo 2

.16.1 ללוח 4 iTivn in 3

.16.1 ללוח 6 הערה ואו, 4
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ומחתי "שוב צורת יוזם, לפי הבנייה, שטח

מ"י אלפי

בנ"ה Buildingנסר completedבנ"ה nVnnn

יחם
"שוב הכלצורת הכיResidentialלמגוריםTotalסך Totalסך
finoi

R1991R1992.1993R1991R1992.1993R1991R1992.1993

V>djo6,3809,1407,4305,1407,6205,46010,2607,6707,430

עירוניים 5,4107,8656,3404,3866,5604,7408,8206,2006,330"שובים
כפריים 9701,2751,0907541,0607401,4401,4701,100"שובים

nnn
543690632351524502882492406יר1שלים
1,2521,6641.2541.0851,4799531,9401,5261,351הצפון
640753723543637610949750783רויסה

1,6432,0191,7081.2521,5271,2171.9801,9412,493המרכז
אביב 6769601,1675096786611,0048861,038תל

1,3242,3931,4331.1322,1511,0832,7451,4341,178הדרום
שומרון 302661513268624454760641181יהודה.
עזה* וחבל

 צינורית 2,1954,3202,3001,9404,0351,9205,5402,795745ננ"ר,
0ךה3>

13434534011128326149119285ירושלים
5338002664627441891,000433129הצפון
238303226224276219440225175חיפה
28757922724851717567114378המרכז

אביב 42891512675621238626תל
8401,7177777651,6737182,236685190הדרום

שומרון 12148731310446729657943162יהודה,
1nrv ודובל

 n'oio 4,1854,8205,1303,2003,5853,5604,7205.4756,685בנייה
otn 70

rinn
409345292240241241391300321

7198649886237357649401,0931,222הצפון
402450497319361391509525608חיפה
1,3561,4401,4811,0041,0101,0421.3091.7982.415המרכז

אביב 6348711,0164836035998818001,012תל
484676656367478365509749988הדרום

שומרון 181174200164157158181210119יהודה,
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.

פעילה Underבבנייה active construction
3uildingו begur[השנה atבסוף end of year

Initiating sector, type
הכלResidential1למגורים' Residential1ofלמגוריםTotal1סך locality and distirct

R1991R19921993R1992.1993R1992.1993

8,7305,6105,07012,01011,9208,7058,220GRAND TOTAL

7.5254,4604,39010,17010,2007,2156,930Urban localities
1.2051,1506801.8401,7201,4901,290Rural localities

District
7283402461,2451,053908676Jerusalem

1,7161,1488461,9281,9811,4431,329Northern
8206185501,0331,095841789Haifa

1,5491,3281,9693,0233,7322,1262,785Central
6315466661,9171.7921,0221,028Tel Aviv

2.5571,0316482,0711,7911,6541,195Southern
729599145793476711418Judea, Samaria

and Gaza Area2

5,1501,8104653,5402,0202,9551.510Public building 
total

District
44012964626381486291Jerusalem
90132547431300279138Northern
422196146311261285214Haifa

6138030337191273125Central
55565209919944Tel Aviv

2,1616111261,1585741,088497Southern
55841347468222445201 .Judea, Samaria

and Gaza Area2

3,5803,8004,6058,4709,9005,7506J10Pirvate building 
total

District
288211182619672422385Jerusalem
8158237991,4971,6811,1641,191Northern
398422404722834556575Haifa

9361,2481,9392,6863.5411,8532,660Central
5764906611.7081.701923984Tel Aviv

3964205229131,217566698Southern
17118698325254266217Judea, Samaria

and Gaza Area2

1 Excl. caravans andcabins.
2 Jewish localities.
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ומחוז1 "שוב צורת יוזם, לפי ושטחן, דירות

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

,DTI'אלפי) nmn novj0"חי
"שוב nm<DwellingsAreaצורת of dwellingsjin'7Dwellings

thousand)ונוחה sq.m.)2

R1991R1992.1993R1991R19921993R1991R19921993

כולל 42,27070,11043,1904,7977,3225,19883,51033,630סן 44,900

עירוניים 36,73059,63037,1304,0936,3034,49571,88029,440"שונים 34,990
כפריים 5,54010,4806,0607041,01970311,6304,190"שונים 9,910

nnn

2,3104,0704,0303114924726,0901,860ירושלים 2,660
9,81014,3506,9501,0141,41288517,0305,320הצפו) 9,150
4,3705,5205,3905086025877,5604,010חיפה 5,170

8,35011,2208,1801,1541,4491,14512,14012,960המרכז 8,540
אניב 3,4404,5204,4904646436344,2504,410תל 3,730
11,85023,5609,8801,0842,1091,03628,6904,090הדרום 9,440

שומרון 2,1406,8704,2702626154397,750980יהודה, 6,210
עזר.3 וחבל

 פרטית ,23בכייה 14048,52021,5501,9404,0351,92061, 7304,760 21,820
ר,ב> סל

מחוז

1,1002,8002,6301112832614,410680ירושלים 1 ,300
5,7409,6602,40046274418911,980470הצפון 4,330
2,5103,2902,8802242762195,0601,570חיפה 2,500
2,7505,5901,8302485171756,660400המרכו 940

אבינ 24077064026756256060תל 640
9,70020,5207,8807651,67371826,3801,170הדרום 7,110

שומרון 1,1005,8903,2901044672966,680410יהודה, 5,000
עזה3 וחבל

 פרטית ,19בנייר, 13021,59021,6402,8573,2873,27821,78028,870 23,080
חכל 0ך

מחוז
1,2101,2701,4002002092111,6801,180ירושלים 1,360
4,0704,6904,5505526686965,0504,850הצפון 4,820
1,8602,2302,5102843263682,5002,440חיפה 2,670
5,6005,6306,3509069329705,48012,560המרכז 7,600

אנינ 3,2003,7503,8504385685723,6904,350תל 3,090
2,1503,0402,0003194363182,3102,920הדרום 2,330

שומרון 1,0409809801581481431,070570יהודה, 1,210
עזה3 וחבל

ומגורונים. קרוואנים כולל לא 1

קיימות. לחרות תוספות כולל אינו השסח ,16.3 נלוח במו 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 begun1השנה atבסוף end of year

נוח2 (אלפי nrnn nouJ(vr< (אלפי הדירות noiuInitiating sector,
Area of dwellings2דירותDwellingsArea of dwellings2type of locality
(thousand sq. m.)(thousand sq. m.)and district

R1991R1992.1993R19921993R1992.1993

5,305 8,4324,78268,44059,1008,4007,917GRAND TOTAL

4,217 7,2854,14056,38049,7007,0106,675Urban localities
1,088 1,14764212,0609,4001,3901,242Rural localities

Distirct
311 6972097,4605,530875638Jerusalem

1,065 1,64676310,5608,9601,3591,230Northern
593 7835347,0905,840814762Haifa

1,253 1,4681,90114,71018,9302,0562,722Central
518 6016397,0106,9609921,000Tel Aviv
980 2,51759815,0409,3601,6071,156Southern
585 7201386,5703,520697409Judea, Samaria

and GazaArea3

1,810 5, 75046532,34016.2002,9551,510Public building 
total

District
129 440644,7702,920486291Jerusalem
325 901473,5801,720279138Northern
196 4221463,5202,280285214Haifa
80 613302.8401.420273125Central
56 5551.0304809944Tel Aviv
611 2,16112611,7205,2101,088497Southern
413 558474,8802,170445201Judea. Samaria

and Gaza Area3

3,495 3,2824,31736,10042,9005,4456,407Privatebuilding 
total

Distirct
182 2571452.6902.610389347Jerusalem
740 7457166,9807.2401,0801,092Northern
397 3613883,5703,560529548Haifa

1,173 8551,87111,87017,5101.7832,597Central
462 5466345.9806.480893956Tel Aviv

369 3564723,3204,150519659Southern
172 162911,6901,350252208Judea, Samaria

and Gaza Area3

1 Excl. caravans and cabins.
2 Other than in Table 16.3. area does not include additions to existing 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

מר אלפי
פעילה בבנ"ה

בנ"ה בנ"וגסר vhrmnהשנה בסוף
Building completedBuilding begunUnder active

constructionDistrictמחו!
at end of year

R1991R1992.1993R1991R19921993R19921993

כולל 1,2411,5201,9502,060סך 1,5302,3603,3053,700GRAND TOTAL

עםקים הארחה. ,בתי commerical andHotels
office]ומשרדי! buildings

הכל 313342397463סל 3545639521,125Total
7833539ירושלים 21265772Jerusalem
24283363הצפון 3057101117Northern
31281213וויפה 329330117Haifa
9586147104המרכז 147122280256Central

אביב 30113127120תל 96122313314Tel Aviv
405164122הדרום 23141165244Southern

שומרון 15332יהודה, 5265Judea, Samaria
עזה2 andוחבל Gaza Area2

Industryומלאכהתעשייה and crafts
הכל 406459759789סל 5591,1471,2551,606Total

59241627ירושלים 449351120Jerusalem
2944115150הצפון 84278197353Northern
29386375חיפה 4971108117Haifa
160171164245המרכז 114256325417Central

אביב 66105217124תל 204181381329Tel Aviv
5960143146הדרום 56256146248Southern

שומרון 4174122יהודה, 8124722Judea, Samaria
עזה* andורובל Gaza Area2

צ1 buildingsPublicבורמבני
הכל 382550572579סל 461452947861Total

5510610681ירושלים 8840228185Jerusalem
79607389הצפון 7284128140Northern
33462232וזיפה 43564465Haifa
88194131204המרכז 122119240240Central

אנינ 706316296תל 7368201120Tel Aviv
42666461הדרום 45657780Southern

שומרון 15151416יהודה, 18202931Judea, Samaria
עזה' andווזבל Gaza Area2

חקלא1 משק 3Nonresidentialמבני farm buildings3
הכל 140/69228229סל 156198151108Total

335ירושלים 111Jerusalem
limn'35538076 38865942Northern
,ion441612 513107Haifa
49414960המרכז 48275234Central

אנינ 11Tel_11תל Aviv
51657974הדרום 64682924Southern

שומרון ,2122Judea_יהודה, Samaria
עזה* andוחבל Gaza Area2

1 Excl. caravans and cabins.
2 Jewish localities.
3 Excl. greenhouses  see introduction.

ומגורונים. קרוואנים כולל לא 1

יהודיים. "שובים 2

מנוא. ראה  וזממות כולל לא 3
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DWELLINGS, BY SIZE AND
INmATINQ SECTOR, AND
ROOMS, BY INmATINQ SECTOR1

ויוזם, גודל לפי דירות,
יוזם1 לפי וחדרים,

בנ"ה בנ"הגנור n'mnr
Building completedBuilding begunInitiating sector,

D*nn1 דירות ,dtpdweWngsand rooms
111991R1992.1993R1991R1992.1993

 C30DWELLINGS.42,27070,11043,19083,51044,90033דירות 
מלל ORANOTOTALסן

ויוה Sizeofגודל dwelling
אחד 18014050240202801תדר room
תדרים 28802,5701,4403,0701,4206602 rooms
תדרים 313,60029,22012,85036,22016.6106.0903 rooms
חדרים >15,42022,45013,92027.17013,68010,9304 rooms
58,58010,8609,12011,4508,3909.9005רודרים rooms

חדרים 6+3,6104,8705,8105.3604,7805,7706+ rooms

דג* 0ך  ציבוחת 23,14048,52021,55061,73021,8204,760Publicbulkingנג''ד. total
אחד 1003030150101401חדר room
חדרים 25902.1201,1402,6701,1201902 rooms
חדרים 311,39026,7609,98033,40012,7001.4503 rooms
חדחם 49,11015,8407,91020,8006,6601,8204 rooms
חדרים 51,7003.1902,0003,7901,0008105 rooms

חדרים 6+2505804909203303506+ rooms

יג* 70  /!'073 19,13021,59021,64021,78023,08028,870Pirvateננ"ה building  total
אחד 801102090101401חדר room
חדרים 22904503004003004702 rooms
חדרים 32,2102.4602,8702,8203,9104.6403 rooms
חדרים 46,3106.6106,0106,3707.0209,1104 rooms
חדרים 66.8807,6707,1207,6607,3909,0905 rooms

תדרים 6+3,3604,2905,3204.4404,4505,4206+ rooms

iwti Dim 4.03.84.13.84.04.4Averageטמוצע roomsperdwelling
צינורית 3.53.53.63.53.43.9Publicבנייר. building
9ר0ית 4.64.64.74.74.64.5Privatebuildingננ"ה

מכווצע 113.5104.4/20.4101.0118.2142.2Averageשטח area
(0ירו perdwellingלררה (sq.m.)
ציבורית 83.883.289.183.483.097.7Publicננ"ה building
פר0ית 149.3152.21515150.7151.41495Privateננ"ה building

גולל סן  175,640272,810183,070319,860183,930153,170ROOMSחדוים  GRANDTOTAL

הכל סך  170,050267,670179,060314,790179,410/49,350Inבריחת dwellings  total
ציבורית 81,940167,44076,860213.47073,92018,370Publicבנ"ה building
פרנוית 88,110100,230102,200101,320105,490130,980Privateננ"ה building

 O'DOIJDTTn5,5905,1404,0105,0704,5203,820Additional rooms 
n'ois בב1"ח 3totalול0 in private building

Incl. Jewish localities in Judea. Samaira and the Gaza Area: excl.
caravans and cabins.

שומרון ביהודה, יהודיים "שונים נול*
ומגורונים. 7ןרוואנים כולל לא עזה, וחבל
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מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות
הבנייה1 וסוג

(סר) הדירה Area(שטח of dwelling (sq. m.

Tino
הכל סך
Total

69 עד
Up to 69707980899099100

119120+

מוחלטים onoonnumbersAbsolute
בנייה 1m

R1991 הכל 23,1406,3704,4603,9404,4802,7301,160סן
R199248,52011,81013,7306,5509,1705,0402,220
*199321,5502,0005,1304,3704,6602,9502,440
1991 1,10050140270250220170ירושלים
19922,80070380440900680330
19932,630150310700470620380
1991 5,7401,4701,3101,1401,020620180הצפון
19929,6603,1703,4509101,280630220
19932,400510730280440250190
1991 2,51014068067066031050חיפה
19923,2905201,100380790370130
19932,880360940370530350330
1991 2,750270680550500490260המרכז
19925,5902401,3801,2101,370980410
19931,830110330300440370280
1991 אביב 2401020402010050תל
19927704080150170200130
199364030130150110120100
1991 9,7004,3901,3109401,860850350הדרום
199220,5206,3904,7902,6503,9501,900840
19937,8807601,7101,9601,890790770
1991 שומרון 1,10040320330170140100יהודה,
1992 עזה 5,8901,3802,550810710280160וחבל
19933,29080980610780450390

בניי! תתחלת
R1991 הכל 61,73012,27019,3007,57014,5505,2702,770סן
R199221,8205,8505,9502,6504,6601,6601,050
*19934,7606404908905909901,160
1991 4,4101503706402,400500350ירושלים
19921,300508018083010060
1993680200104030290110
1991 11,9803,0005,3001,6701,360420230הצפון
19924,3301,8401,200330580280100
199347020502070190120
1991 5,0608501,6107001,100600200חיפה
19922,5001,010600280400110100
19931,570210220410250160320
1991 6,6605001,7401,2001,4001,200620המרכז
199294017022024017013010
199340015070100502010
1991 אביב 560203014016015060תל
1992640401402001702070
19936060

1991 26,3807,0006,5502,7707,1602,000900הדרום
19927,1101,8401,6501,0001,300780540
19931,1706012026090220420
1991 שומרון 6,6807503,700450970400410יהודה,
1992 עזה 5,0009002,0604201,210240170וחבל
1993410206040110180

.16.6 ללוח 1 הערה ראה 1
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DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT
AND TYPE OF BUILDING1

הבנייה' Typeסוג of building1

הכל nrvwpHeavyDistrictסך
ידועקלה לא

Totalהכל ח¥/ו0ח<1חrtavmnLight11רגילהסך

TotalRegularIndustrialized

Percentאחוזים
Building completed

100.090.260.230.09.60.2R1991TOTAL

100.081.151.130.013.45.5R1992
100.092.170.821.35.12.8.1993
100.0100.076.623.41991Jerusalem
100.092.790.42.37.31992
100.098.093.34.72.01993
100.092.055.936.17.60.41991Northern
100.096.548548.02.80.71992
100.097.364.432.91.31.41993
100.0100.080.519.51991Haifa
100.086.666.819.811.12.31992
100.090.072.717.36.53.51993
100.091.171.419.78.91991Central
100.084.664.620.00.614.81992
100.089.284.7455.15.71993
100.0100.035.065.01991Tel Aviv

100.067.434.333.132.61992
100.097.693.73.92.41993
100.084.052.831.215.80.21991Southern
100.071.841.430.423.05.21992
100.090.357.033.37.81.91993
100.099.656.543.10.30.11991Judea, Samaria
100.077.950.827.119.13.01992and Gaza Area
100.090.676.713.94.94.51993

begunBuilding
100.088.860.728.110.90.3R1991TOTAL

100.085.351.134.213.80.9R1992
100.099.492.66.80.61993
100.099.495.34.10.61991Jerusalem
100.0100.072.028.01992
100.0100.087.712.31993
100.095.753.442.34.20.11991Northern
100.095.851.144.74.00.21992
100.0100.077.122.91993
100.096.677.918.72.90.51991Haifa
100.075.857.218.620.93.31992
100.0100.098.71.31993
100.096.277.518.73.70.11991Central
100.086.370.715.613.60.11992
100.0100.094.06.01993
100.098.655.742.91.41991Tel Aviv
100.097.693.83.82.41992
100.0100.0100.01993
100.080.546.733.818.90.61991Southern
100.080.745.035.719.20.11992
100.097.692.74.92.41993
100.087.676.910.712.41991Judea, Samaira
100.081.842.239.61651.71992and Gaza Area
100.099.892.3750.21993

1See note 1toTable 16.6.
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"ר), מ (אלפי ושטחם מגורים בנ"נ1
בבניין1'2 קומות מספר לפי

DTI'

הכל Totalסן
כבג"/ קומות

123

בנ"נים
BuildingsArea

בניינים

Buildings
noiu
Area

בנ"נים
Buildings

es

Area
בנ"נים

Buildings
not!
Area

n o'jooaחלטים
בו "הנמר

הכל סך
R199113,5494,4657,9061,0704,1491,270615517
8199220,2976,89811,8721,3955,6451,7171,2681,008
199312,5194,5923,9504887,0581,832545453

ציבורית בנייה
H19915,5471,9173,697441836271459349
R199211,5294,0087,8878151,4075111,094838
19934,4501,8902,2602561,154378389305
פרטית בנייה
R19918,0022,5484,2096293,313999156168
R19928,7682,8903,9855804,2381,206174170
19938,0692,7021,6902325,9041,454156148

ננ"ההתחלת

הכל סך
R199124,0527,96912,8241,4528,0242,2831,4491,171
^99214,7254,8545,4996877,5492,077844648
19939,9883,7582,0193017,0221,654343332

ציבורית בנ"ה
R199114,8045,05410,0531,0652,0137011,2911,013
19925,4701,7853.3013681,073376594395ה
19939404571181857115111072

פרטית מ"ה
R19919,2482,9152,7713876,0111,582158158
R19929,2553,0692,1983196,4761,701250253
19939,0483,3011,9012836.4511,503233260

אחוזים

בנ "nנמר

R1991100.0100.058.424.030.628.44.511.6
R1992100.0100.058.520.227.824.96.214.6
1993100.0100.031.510.656.439.94.49.9

ננ"ההתחלת
R1991100.0100.053.318.233.428.66.014.7
R1992100.0100.037.314.251.342.85.713.3
1993100.0100.020.28.070.344.03.48.8

.16.6 ללוח הערה ראה
.nym בלתי ננ"ה ואומדני בדיווח פיגורים עבור ואומדנים לבניינים בנ"ה תוססת 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 nan/
(סח יבנ"ן

4578+AverageInitiating sector
area per

nowbuildingבניינים/naeבנייניםnouבניינים
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsArea(sq.m.)

numbersAbsolute

completedBuilding
TOTAL

49564529161193352330R1991

8591,116415793238869340R1992
561705281655124459367'1993

Public building
32337817429858180346R1991

681840281437179567348R1992
416447155275762294251993

Private building
17226711731335172318R1991

17827613435659302330R1992
14525812638048230335.1993

Building begun
TOTAL

1,0491.335484953222775331R1991

50764123844788354330R1992
307487195492102492376.1993

Public building
8891,086381650177539341R1991

34436511516243119326R1992
8898354818704861993

Pirvate building
16024910330345236315R1991

16327612328545235332R1992
219389160444844223651993

Percents
completedBuilding

3.714.42.113.70.77.9R1991

4.216.22.01151.312.6R1992

4.515.42.214.21.010.01993
Building begun

4.416.82.012.00.99.7R1991

3.413.21.79.20.67.3R1992
3.113.02.013.11.013.11993

1 See note to Table 16.6.
2 Additions in existing buildings. estimates of lag in repotring and 01 illegal building, are not included.
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מ"ר), (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני
בבניין1'2 הדירות מספר לפי

הכל בבנ"ן0Totalך nn'T

R1991R1992M993
12

R1991R1992.1993R1991R19921993

oVmn d'idodD

הכל סך
בניינים

בנ"ה גמר

13,54920,29712,5197,00110,7637,9004,2305,6292,339
39,84167,02039,0107,00110,7637,9008,46011,2584,678דירות
now4,4656,8984,5921,0901,4841,252779916490

ציבורית בנ"ה
5,54711,5294,4509933,7091,2663,0084,7961,712בניינים
22,87748,16921,2339933,7091,2666,0169,5923,424דירות
1,9174,0081,89079285106392630287שטח

פרסית בנ"ה

8,0028,7688,0696,0087,0546,6341,222833627בניינים
16,96418,85117,7776,0087,0546,6342,4441,6661,254דירות
now2,5482,8902,7021,0111,1991,146387286203

הכל סך
בניינים

בנ"ה התחלת

24,05214,7259,98812,1598,9627,6907,1093,148997
79,86441,65426,64912,1598,9627,69014,2186,2961,994דירות
now7,9694,8543,7581,6311,4541,3251,139601293

ציבורית בנ"ה
14,8045,4709404,7241,4581736,1792,392406בניינים
60,60721,5174,6624,7241,45817312,3584,784812דירות
now5,0541,7854573521182384234if96

פר0ית בנ"ה
9,2489,2559,0487,4357,5047,517930756591בניינים
19,25720,13721,9877,4357,5047,5171,8601,5121,182דירות
2,9153,0693,3011,2791,3361,302297255197שטח

אחוזים

הכל סר
בניינים

בנ"ה גמר

100.0100.0100.051.753.063.131.227.718.7
100.0100.0100.017.616.020.321.216.812.0דירות
now100.0100.0100.024.421.527.317.413.310.7

ציבורית בנ"ה
100.0100.0100.017.932.228.454.241.638.5בניינים
100.0100.0100.04.37.76.026.319.916.1דירות
100.0100.0100.04.17.15.620.415.715.2שסרו

פרסית בנ"ה
100.0100.0100.075.180.582.215.39.57.8בניינים
100.0100.0100.035.437.437.314.48.87.1דירות
100.0100.0100.039.741.542.4.15.29.97.5שטח

בנ"ה התחלת
הכל סר
100.0100.0100.050.660.977.029.621.310.0בניינים
100.0100.0100.015.221.528.917.815.17.5דירות
100.0100.0100.020.530.035.314.312.37.8שנוח

ציבורית בנ"ה
100.0100.0100.031.926.718.441.743.743.2בניינים
100.0100.0100.07.86.83.720.422.217.4דירות
100.0100.0100.07.06.65.016.719.421.0שטח

פרסית בנ"ה
100.0100.0100.080.481.183.110.18.26.5בניינים
100.0100.0100.038.637.334.29.77.55.4דירות
100.0100.0100.043.943.539.510.28.36.0שטח

.16.6 ללוי] הערה ראה
.16.8 ללורו 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

319204950+

R1991R1992.1993R1991R19921993R1991R19921993

Absolute numbers
Building completed

TOTAL
2.0373,3231,94325654830434 2533Buildings
15.65327,06315,5007,15615,8228,8242,114 1,5712,108Dwellings
1,6872,6861,6647411,581935231 168251Area

Public building
1,3742,5771,26416143019617 1112Buildings
10,67821,44310,3814,53412,4225,4441,003 656718Dwellings

9791,8839464211,12549285 4659Area
Private building

6637466799511810817 1421Buildings
4,9755,6205,1192,6223,4003,3801,111 9151,390Dwellings

708803718320456443146 122192Area
Building begun

TOTAL
4,1002,3581,07464423218625 4041Buildings
32,52618,3188,54118,4546,2925,4521,786 2,5072,972Dwellings
3,1881,8871,0831,788680705232 223352Area

Public building
3,3461,486324533131313 226Buildings
27,05111,6682,35715,0833,451908156 1,391412Dwellings
2,4191,0022231,3473059214 9423Area

Private building
75487275011110115522 1835Buildings

5,4756,6506,1843,3712,8414,5441,630 ו ,1162,560Dwellings
769885860441375613218 129329Area

Percents
Building completed

TOTAL
15.016.415.51.92.72.40.2 0.20.3Buildings
39.340.439.718.023.622.63.2 3.95.4Dwellings
37.838.936.216.622.920.43.4 3.85.4Area

Public building
24.822.428.42.93.74.40.1 0.20.3Buildings
46.744.548.919.825.825.62.1 2.93.4Dwellings
51.147.050.122.028.126.02.1 2.43.1Area

Private building
8.38.58.41.11.31.30.2 0.20.3Buildings
29.329.828.815518.119.05.9 5.47.8Dwellings
27.827.826.612.515.816.45.0 4.87.1Area

Building begun
TOTAL

17.016.010.82.61.61.80.2 0.20.4Buildings
40.744.032.023.215.120.44.3 3.111.2Dwellings
40.038.928.822.414.018.84.8 2.89.3Area

Public building
22.627.23453.62.33.30.1 0.20.6Buildings
44.654.250.624.916.019.50.8 2.38.8Dwellings
47.956.148.826.617.020.20.9 1.85.0Area

Private building
8.29.48.31.11.11.70.2 0.20.4Buildings
28.433.028.117514.120.78.1 5.811.6Dwellings
26.428.826.015.112.218.57.2 4.410.0Area

See note to Table 16.6.
See note 2 to Table 16.8.
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למגורים בבניינים ולבניין לדירה ממוצע בנייה משך
הבניין שטח ולפי יוזם לפי נסתיימה21'3, שבנייתם

הכל ציבוריתTotalסך בנ"ה

ממוצע בנ"ה ye/aשטח

noiu4(ודשים הבניינים(ה
גודל Averageקבוצת buildingס"ח (אלפי

בכזח הבנ"ן ס"תבניינים(שטה durationדירות(אלפי (months)4בנייניםArea of
BuildingsAreaotDwellingsBuildingsbuildings

buildingsלבנייןלדירה(thousand
(thousandPerPersq.m.)
sq.m.)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
19893,4542,10512,25123.5195454301
R19902.9971,89313,65521.619.0438289
R19919,4243,84635,41114.912.95,5011,912

הכל 011199215,0806,11461,38914.312.711,2643,980ן
1993,2512283,34912.012.03,210225

1002496,73995811,43110.211.14,948635
2503991,3274153,00714.817.1499164
4006991,5177947,82311.212.61,054551
7009997446176,13713.214.0519427

1.0001,4996828308,30314.215.0484597
1.5001,9992674554,57115.215.9192327
2,0002,4991773974,01515.716.5123277
2,5002,9991413903,92316.817.6104287
3,0004,9991866786,31819.920.4116407
5,000+493522,51225.626.01583

הכל סך *19937,8003,85334,05420.518.44,2781,870
1999606497516.316.191961

1002493,4545694,99117.717.91,663246
2503991,1733562,39219.719.3459139
4006998104373,99918.619.0436243
7009994743903,65918.318.7282228

1,0001,4994345305,18919.2195277339
1,5001,9991642832,62021.321.388153
2.0002,499972182,09319.920557129
2,5002,999782122,04921.821.749133
3,0004.9991033973,34525.625.741154
5,000+533972J4228.327.4745

.16.6 ללוח הערה ראה 1

גמר שטח כל מסך אחוז כ70 כיסו הנתונים ,1993  1991 כשנים הפרטית. הבנייה במסגרת שנבנו כפריים, ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו 2
שנבנו. החדשים הבניינים של הבנייה

.16.8 ללוח 2 הערה ראה 3

מבוא. ראה לבניין; הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משן 4
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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 buildingסרנוית Pirvateבנייה building

Size group
(area of buildings in

sq.m.(
דירות

Dwellings

ממוצע בנייה |\'or
(חודשים)4

Average building
duration (months)4בניינים

Buildings

now

סח (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq. m.)

Dwellings

ממוצע בנייה ye/o
(חודשים)4

Average building
duration (months)4

m'r>
Per

dwelling

לבניין
Per

building

nvY7
Per

dwelling

לבניין
Per

building

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
5,77326.826.71,9301,35610,61423520.91985
3.89126.924.22,0291,32010,26123.721.41986
3,35729.525.12,3311,52711,25124.419.71987
2,73629.225.22,8121,48210,29620518.61988
3,11531.627.33,0001,80412,13621.418.31989
2,95026.123.32,5591,60410,70520.418.31990
22,82712.09.23,9231,93412,58420.218.2R1991

47,88212.510.83,8162,13413,50720.618.1R1992TOTAL
3,30311.911.94134614.814.8199
9,6088.99.01,7913231,82316.916.9100249
1,86411.612.58282511,14320.019.8250399
6,54410.110.54632431,27917.017.5400699
4,76212.112.72251901,37516.816.9700999
6,64613.313.81982331,65717.717.91,0001,499
3,66213.613.77512890921.621.71,5001,999
3,16314.314.65412085221.020.82,0002,499
3,19915.515.73710372422.723.02,5002,999
4,33318.218.2702711.985. 23.724.03,0004,999
79820.020.5342691,71428.228.45.000+

21,04919.818.23,5221,98313,00521.618.7.1993 TOTAL
92716.416.14134815.115.1199

3,14617.217.41,7913231,84518518.4100249
1,35120.520.27142171,04118.518.7250399
2,83018.919.73741941,16917.718.2400699
2,44418.919.81921621,21516.917.0700999
3,81819.019.41571911,37119.819.61.0001,499
1,71121.922.37613090920.220.21,5001,999
1,43320.120.6408966019.620.42,0002,499
1,45521.521.4297959422.522.32,5002,999
1,51125.225.3622431,83426.026.03,0004,999
42328.428.3463522,31928.227.35,000+

1See notetoTable 16.6.
2 Excl. part of the residential buildings  most pirvately built in rural localities.In 1991 1993. coverage amounted to about 70 percent of total

area 01 new builidings completed.
3 Seenote 2 toTable 18.8.
4 Average building duration per dwelling differs from average 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

מנורים בנייני קבלנים,
בבנייה ודירות ושטחם,

ביישובים ציבורית
מספר לפי עירוניים,

הקבלן21 שבנה דירות

Number of dwellings
the contractor built

ד'ר1ת
Dwellings

1993 R1992

הבנ"נים שטח
מח (אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

■1993 R1992

בניינים
Buildings

1993 R1992

קבלנים
Contractors

1993 R1992

הדירות מספר
הקבלן שבנה

Building completed בנייה גמר

מ1חל0ים הכ07סי 329032047,0623,0063,5091,65641,39918,038TOTALabsoluteסך nos.
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחהים
11422.425.51.73.21.12.20.92.0114

152910.020.61.77.21.75.71.55.11529
304916.214.73.98.34.96.94.26.23049

507412.18.34.65.85.25.44.95.45074

75997.98.35.010.25.27.44.77.47599
10014910.74.910.45.48.56.78565100149

1502496.26.98.713.26.814.37.114.9150249

2504998.37.421.118518.425.119.026.1250499

500+6.23.442.327.047.125.248.325.5500+

ידוע 0.61.21.11.10.90.9Notלא known

Buildingבנ"ההתחלת begun

כ"חלסים הכלמס' |O31493683,1818931,41244116,4644,501TOTALabsolute nos.
D'nnx100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0percents
11421.530.92.16.31.63.91.43.2114

152915.419.15.311.33.17.62.66.51529

304915.417.78.210.86.610.15.310.03049

507410.18.84.511.05.69.25.48.65074

75997.48.89.214.16.112.65.611.87599

1001495.44.47.18.35.25.55.75.8100149
15024910.75.918.33.716.917.917.518.4150249
2504999.42.928.018.724.615.025.415.4250499

500+4.71.517.011.830.015.530.816.9500+

ידוע 0.34.00.32.70.33.4Notלא known

1 See note to Table 16.6.
2 In new buildings  see introduction.
3 Excl. a small number of contractors which were not identified.

.16.6 בלוח הערה ראה י

מבוא. ראה  חדשים נננ"נים 2
nn שלא קסנים קבלנים מספר כולל לא 3

UCTION 2



SURVEYS OF UNSOLD DWELLINGS
SUPPLYOF NEW
DWELLINGS, SOLD AND
UNSOLD, IN PRIVATE
BUILDING IN 24 LARGE
TOWNS1, BY STAGE OF
CONSTRUCTION

חדשות, דירות של היצע
ושלא שנמכרו דירות

ב24 פרסית בבנייה נמכר!,
גדולות1, ערים
בנייה שלב לפי

מכורות >א דירות סקרי

תרות שנמכרהיצע jinn*נמכרו ftar nm
Supply ot dwellingsSold dwellingsUnsold dwellings2

בשלביבשלבי
הכלבנ"הגמורותסךהכלבנ"הגמורות0ךהכל בנ"הגמורות0ך

TotalComUnderTotalComUnderTotalComUnder
pletedconstrupletedconstrupletedconstru

ctionctionction

מוחלנוים onsonAbsolute numbers
XXII ו19856,0905445,546 ו^א7022521,4504,3882924,096, 1985
XXII 19865,1792974,8821,6501501,5003,5291473,382XXII 1986
XXII 19875,7661605,6062,560842,4763,206763,130XXII 1987
XXII 19885,469685,4012,043531,9903,426153,411XXII 1988
XXII 19895,6272245,4032,3721652,2073,255593,196M 1989
XXII ו^א19907,2791857,0943,015992,9164,264864,178 990י
XXII 19916,8202256.5951,9201071,8134,9001184,78200\\ 1991

XXII 19927,8064357,3712,6351992,4365,1712364,935*<)011992
.vnVmSize

G'YTn 1291913535565612 rooms
D'Yin 392611915402539752465183 rooms
G'Tln 43,2442103,034983918922,2611192,1424 rooms
חדוים 52,9982062,792883987852,1151082,0075 rooms
חדרים 6+5478539332532721532126+ rooms
XXU 19939,9023769,5264,0822433,8395,8201335,687XXII 1993

וירה Sizeנוזל
חדרים 12157157454511211212 rooms
חדרים 31,364381,32652421503840178233 rooms
חדרים 44,1941694,0251,6651191,5462,529502,4794 rooms
רודרים 53,5271613,3661,451981,3532,076632,0135 rooms
וזרדים 6+6608652397539226332606+ rooms

D'linNPrecents
XXII 1992100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0XXII 1992
ז'רו? Sizeגודל

חדרים 121.21.31.51.112 rooms
רודוים 311.92.512.415.32.516.310.12.510.53 rooms
חדרים 441.548.341.237.345.736.643.750.443.44 rooms
תדרים 538.447.437.933.549.332.240.945.840.75 rooms
חדרים 6+7.01.87.312.62.513.44.21.34.36+ rooms

XXW 1993100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0XXII 1993
הרה )7oSize

חדרים 1.61.61.11.21.92.012גו rooms
חדרים 313.810.113.912.88.613.114.412.814.53 rooms
חדרים 442.444.942.340.849.040.343537.643.64 rooms
חדרים 535.642.835.335.540.335.235.747.435.45 rooms
חדרים 6+6.72.16.89.72.110.24.52.34.66+ rooms

ו See list in introduction.
2 At end of period.
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SURVEY ON CHANGES INTHE STOCK OF DWELLINGS
DWELLINGS AND OTHER
UNITS OF WHICH THE
PURPOSE WAS CHANGED IN
16 LARGE TOWNS1

רחת במלאי שינויים סקר
אחרות ויחידות דירות
ב16 שונה שייעודן

גדולות1 ערים

שונה שייעודן nirn'i nm
n1pn.Dwellings and other units whose
piyiu
שונה

purpose was changed

Units1.4.198931.3.199121.4.199131.12.1992
השינוי 110whoseType ot change

purposeמספריםDHDDO
was changedשנבנומוחלטיםמוחלטים

21989Absolute>yoofAbsolute
1992numbersdwellingsnumbersdwellings

builtbuilt

הדירות ממלאי 7,2114,54625.82,6657.6Withdrawalsהפחתות from stock
הגל total■סן

שנהרסו 2,6201,4628.31,1583.3Dwellingsחרות demolished
לעסקים שהפכו 2,8551,84110.41,0142.9Dwellingsדירות turned into

businesses
שאוחדו 1,7361,2437.14931.4Dwellingsחר1ת merged

nrvm למלאי 56,10519,21536,890Additionsתוספות ot stock
הכל total.סך

שנבנו חדשות 52,67517,618100.035,057100.0Dwellingsחרות newly built
הכל סן . אחרות 3,4301,5979.11,6335.2Otheradditionתוססות stotai

לדירות שהפכו 3,0961,4688.31,6284.6Businessesעסקים turned into
dwellings

דירות 3341290.72050.6Subdivisionפיצול ot
dwellings

הדירות במלאי Changesשינויים In stock of
dwellings

שנבנו חושות דירות .48,89414,66983.334,22597.6Inclכולל dwellings newly
built(תוססת) (addition)

שגבגו חדשות דירות כ1לל .3,7812,94916.78322.4Exclלא dwellings newly
built(הפחתה) (deduction)

Jinin במלאי השינוי 31אחוז III 198931 III 1991Percent change in stock
of dwellings

חושות 2.24.3Newדירות dwellings
נ0ונ אחרים 0.410Otherשינויים changes, net3

נ0וי הדירות למלאי 814.2Additionsתוספת to stock, net4

1 See list in introduction.
2 21 months, because the budget year 1990 included 9 months 

1.4.1991 31.12.1991.
3 Dwellings demolished, merged or turned into business premises,

less dwellings subdivided or premises turned from businesses
into dwellings.

4 Additions of new dwellings less other changes, net.

במבוא. פירוט ראה
חודשים31.12.19911.4.1991. 9 כללה 1991 התקציב שנת כי חודשים, 21
ודירות שפוצלו דירות פחות לעסקים, שונה שייעודן א1 אוחדו שנהרסו, דירות

למגורים. מעסקים שהפכו
נטו. אחרים, שינויים פחות חדשות חרות של תוססות
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FINANCIAL DATA

GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION IN CONSTRUCTION,
BY DISTRICT, INITIATING
SECTOR AND PURPOSE \
NIS million

מקומית גולמית השקעה
יוזם מחוז, לפי בבינוי,

וייעוד

כספיים נתונים

n"v< מילוני
וייעוד rirmR1991.R1992.1993R1991R19921993Distirct and purpose

שונופים במחירים .1990 במחירי
At current prices1990 pricesAt

םלל11*4 021,022ן 17,34221,041.14,74516,20414,957GRAND TOTAL'■2.3■4 .

למגורים1" 14,122בגנ"ה 12,27011,33410,47810,9998,160IN RESIDENTIAL
הכל 0ן ■BUILDING1'2.3  TOTAL

1,606 1,3111,4071,1181,2501,612Jerusalem
2,670 .  2,6052,1752,2222.0771:565Northern 

. s. j . K■ ,}?.; ... nb'n1J64 י 9721,039829904748Haifa .
^ iymn2,563 2,3752,2742,022,1,9861',635Central
י '_י אביב 1?n1,204 937"1,548'797' 931.T113Tel Aviv _ ■

3,644הדרום 3,388 '2,1642,9072,8571,562Southern .*
^ שומרון i>1,27יהודה, 682v;727583994525Judea, Samaria and

ע1ה <■וחב? : ■ rrGaza Area .

הכל קן 6,672ט'יי<ציבור?!"' 6,0542J07"5,213'5,2561,963Public'building'■3  total
716ירודים' 6011396517564286Jerusalem
:, 1188ר'צס'ו 1,155.260994' '935 / 189Northern :;

436חיפה 402316r 346:1■343' 229Haifa' ,

600.המרכז 762166' 656'473; '121Central
אביב 160'תל 8467. .73'7949Tel Aviv

2,732הדרום 2,6461,0982,2792,154; 796Southern :.■ ,

■ י  ■ שומרון יהודה, 900 404404.348708■ 293Judea. Samaria and
וחב7עזה

■. );Gaza Area

הכל 70 ■ 0ר0יחי 7,450בנייה 6,2168.6275,2655,74316,197Pirvate building?  total  

 890ירושלים 7101,9,11601686":;726Jerusalem
, 1,482הצפון 1,450'1,9151.2281,1421 ;376Notrhern י,,.

: : 728חיפה 570 : 723.' 483■561 '519Haifa
1,963המרכז , 1,6132,1081,3661,5131,514Central

■ אביב. 1,104חל 8531,4817248521,064Tel Aviv .

912הודום 7421,066628703766Southern
ש1כזרון 371יר.ודה, 278323;vJ35,.^286r;232Judea, Samaria and... .

Gazaוחבל'עזה Area

למגורים* שלא 6,900בבג"ה 5,0729,7074,2675,2056,797IN NONRESIDENTIAL4
 ציבוריות BUILDINGובעבודות AND

הכל PUBLICסך WORKS  TOTAL
_ 210"הארחה 109354901581 .245Hotels . :

ונושרדים 260ו>70ןי0 164385138198 274Business and offices
ומלאכה 536תעשייה 325832268404582Industry and crafts

tari 'man 602מפעלי 475857412468623Electricity and water.
enterprises

ותקשורת 2,048תחבורה 1,5992,7641,3461,5461.931Transport and
communication

ציבור 3.079סבני 2,2974,3091,9262,3062.997Public buildings
165חקלאות* 10320687125145Agriculture4

1 Incl. neighbourhood rehabilitation.
2 Incl. an estimate (or illegal building.
3 Excl. capital formation^ placement of caravans and cabins.
4 Excl. fruit plantations. forestry and greenhouses.

שכונות. שיקום כולל 1

הו7,ית. בלתי בנייה עבוד אומדן כולל 2
ומגורונים. קרוואנים בהצבת השקע!ת כולל לא 3

וחממות. "עור מ0עיס, כ1לל לא 4
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PUBLIC WORKS
CONSTRUCTION, WIDENING
AND REPAIRS OFROADS; f

INSTALLATION OFWATER
AND DRAINAGE PIPES AND
CANALIZATION

. ושיקום rumn,nV^D
הנחת כבישים, של

ותיעול ביוב מים, צינורות

ציבוריות עבודות

'01p"u1 mmnהנחת
.. . ,, כבישים1 כבישיםסלילת צינורות"של
. Construction of roads'Widening and repairותיעול*הנתח ביוב

of roads'2קנו<צינורות<
(ק"מ) Installationמים

now Installation01שטח drainage
(קמ) מתאורך (קס)(אלפי vd)אורך of(אלפי water pipes2pipes and
LengthAreaLength Area(km.)canalization2

(km.)(thousand.(km.) .(thousand(km.)
sq.m.)sq.m.)

Completion3".י n1 . J
seriesקודמתסידרה .'Formei

1956240.51,629.1157.71956
■ 1960405.0.6465214.91960

י 1963388.4104.3766.3253.21963
seriesNewיודשהסידרה

1963407.6'' .. 108.8793.01963
...'י 1965;489.2 .2,537.5986.5 187.0602.3228.51965
יי 1967 182.11,112.8. 1,401.6  287.7■ '483:0134.11967

1970257.6, 1,486.9532.6. 90.8637.713351970
י1974207.9 1,243.1727.7 112.27975173.31974
1975254.41,498.6376.8 80.4640.0177.41975

י 1980312.82,465.7459.3 78.0970.165.0.: 1980
1983122.0884.61,124.1 150.6972.072.41983
^1984166.3.1,630.2488.3 . 65.11,422.971.8r 1984
י 1985117.6837.0470.3 71.71,130.643.41985
198688.2563.7879.0 ■ 110.5' 824.165.71986
1987110.6817.0688.3 120.6518.870.81987
198893.2679.2935.7 141.9502.178.41988
198990.5682.91,039.1 164.9:359.4 ■115.61989
1990119.5911.1  1,436.3 226.7518.0108.91990

.R1991209.91,428.51,397.4 168.0653.2129.9R1991
R1992192.81,418.51,559.0 184.08155192.1H1992
1993270.42,328.5308.92,693.1746.6321.91993 Beginning nVnnn
1956231.41,825.715351956
1960501.4843.8220.71960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1967259.51,693.1317.0. 1,660.5584.4137.51967
'1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
197424651,456.4. 129.1712.2700.6175.61974
1975266.41.396.270.1315.6815.3185.71975
1980165.91,060.270.3416.81,149.784.01980
1983137.61,138.8128.01,088.31,212.666.71983
1984116.9840.369.4457.71,253.862.51984
1985155.8916.9123.2852.31,176.666.9' 1985
198691.7625.6115.8708.3824.689.21986
1987118.0874.1121.6765.7538.778.21987
1988116.9922.119851,368.5496.8133.51988
1989164.31,275.7155.5986.5413.8116.31989
1990209.21,556.2254.91,622.9644.3181.51990

R1991291.41,907.323651,995.9770.1292.3R1991
■■ R1992424.43,074.5218.12,077.9815.4262.9R1992

.1993495.23,994.8329.83,148.6764.73155.1993
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 Notrhern
District. As of 1985, includes also access roads and inner roads in Jewish
localities of Judea, Samaira and as of 1989  also !he Gaza Area; data on
other road construction in Judea, Samaria and the Gaza Areasee in Tables
27.4142; see introduction.
As of 1976, incl. work done (or Jewish localities in the Golan, Judea and
Samaria and Gaza Area; see also introduction.
Data on completion of road construction andwater pipe installation in the for
mer series did not include partial completion of some works, e.g., completion
of a road segment or a water pipeline, which are included in the new series.

נסת מ1982 עזה; ובחבל ושומרון ביהודה בגולן, עבודות כולל לא 1

וכבישים גישה כבישי גם כולל מ1985. הצפון, במחוז בלולה גולן
עזה. בחבל גם ומ989ו ושומרון ביהודה יהודיים ביישובים פנימיים
ראה . עזה וחבל שומרון ביהודה, הכבישים יתר סלילת על נתונים

מבוא. ראה ;27.42 ו 27.41 בלוחות
ביהודה בגולן, יהודיים "ש1בים עבור שבוצעו עבודות כולל מ1976 2

במבוא. ראה עזה; ובחבל ושומרון
אינם מים צינורות והנחת דרכים סלילת נתוני קודמת בסידרה 3
צינור) או דרך קטע סיום (כגון עבודות של חלקי ביצוע .כוללים

החושה. בסידרה הכלולים

CONSTRUCTION 518



,CONSTRUCTIONOF ROADS1
BY DISTRICT, TYPE,
COATING AND WIDTH

לפי כבישים/ סלילת
ציפוי סוג, מחוז,

ורוחב

סלילה Roadsנסר completedRoads begun סלילה התחלת

R1991R1992.1993R1991R1992.1993

(קגו) Length(.Km)אוון

209.9192.8270.4291.4424.4495.2TOTALסןהג>
TinsDistrict

11.716.831.729.920.439.2Jerusalemירושלים
40.919.743.640.5535132.3Northernחצ10ן
3.17.19.36.030.5295Haifaחיפה

52.356.066.460.0855148.9Centralהמרכז
אנינ 5.63.919.16.518.228.0Telתל Aviv
84.888.193.2138.3169.0115.0Southernהדרום

שומרון ,11.51.27.110.247.32.3Judea■הורה, Samaria
andורובלעזה Gaza Area

110Type
51.331.550.242547.41515Mainואט'
34.339.925.321.926.449.8Regionalאזורי
30.216.017.240.35.913.5Accessגישה
94.1105.4177.7186.7344.7280.4Innerמנימי

Coatingציפוי
אס9לט* av 202.5174.0247.8278.4415.1467.7Withסלול asphalt2
אס0ל0 בלי 4.77.210.08.64.419.9Withoutסלול asphalt

1.612.64.44.97.6Pavedו2.7מרוצף road

1מ0רים) Widthרוחב (meters)
2.9 0.20.2Upעד to 2.9
34.918.96.66.514.512.846.934.9
55.972.545.6107.3161.7187.4164.255.9
66.912.036.012.08.954.541.866.9
79.985.474.170.277.2109.299.679.9
10+21.130.574.229.160.5142510 +

ל!ר) ואלס" sq.m.)Areaשטח (thousand

הכל 1,428.51,418.52,328.51,907.33,074.53,994.8TOTALסך
Districtמחת

84.884.22855155.3142.13275Jerusalemירושלים
282.7177.4395.4310.3314.01,111.3Northernהצפון
22.455.8113.539.4221.5188.0Haifaחיסר,

377.3455.9661.0410.4817.91,229.9Centralהמרב!
אביב 52.034.6261.899.1201.9324.4Telתל Aviv
553.8604.6576.0841.11,139.2801.3Southernהדרוס

שומרון ,55.56.035.351.7237.912.4Judeaיהודה. Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

Coating
אס9ל0 01) 1,375.21,233.72,107.61,791.72.983.13,709.7Withסלול asphalt
אס0ל0 בלי 35.662.982.670.238.2211.9Withoutסלול asphalt

17.7121.9138.345.453.273.2Pavedמרוצף road

1See note 1toTable 18.17.
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WIDENING1 AND REPAIR OF
ROADS, BY DISTRICT AND
TYPE OF ROAD

כבישים הרחבתי
מחת לפי ושיקומם,

הכביש וסוג

Roadsגמרסלילה completedRoads begun סלילה 1V7nnn

R1991R19921993R1991R1992*1993

(קמ) Length(.km)אוון
הכל 168.0184.0308.9236.5218.1329.8TOTALסן

TinnDistrict
1.88.616.70.611.320.6Jerusalem

73.723.344.866.742.582.3Notrhernהצפון
5.715.538.829.724.041.8Haifaחיפה
32.237.845.233.146.140.6Centralהמרכז

אביב 5.022.628.317.625.8225Telתל Aviv
48.775.7124.387.965.196.7Southernהדרום

ש1רור11 ,0.90.510.80.93.325.3Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

Typeסוג
88.179.9115.6138.687.1109.8Mainראשי
21.362.182.535.861.775.3Regionalאזורי
31.613.630.229.724.231.3Accessגישה
27.028.480.632.445.1113.4Innerפנימי

גזר) (אלפי sq.m.)Areaשגווו (thousand
הכל 1,397.41,559.02,693.11,995.92,077.93,148.6TOTALסן

nnnDistrict
16.072.6218.08.9116.8285.9Jerusalemירושלים
624.6221.9439.8537.1405.0970.9Notrhernהצפון
39.2171.3407.8392.1273.6487.5Haifaחיפה
243.1325.9360.2259.0406.3364.0Centralהמרכז

אביב 48.6193.0311.0151.8394.3192.5Telתל Aviv
422.3569.0891.5643.4459.8701.2Southernהדרום

שומרון ,3.65.364.83.622.1146.6Judeaיהודה, Samaria
עזה andוהבל Gaza Area

1 All widenings are with asphalt coating.

INSTALLATION OF WATER
PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER
AND MATERIAL OF PIPE
Km.

א0פל0. ציפוי עם הן ההרחבות כל

מים, צינורות הנחת
קוטר מחוז, לפי

הצינור וחומר
ק''מ

הנחה הגההגמר rhnra
Installation completedInstallation begun

R1991R1992.1993R19911992.1993יז

הכלי 0653.2815.5746.6770.1815.4764.7TOTAL1ן
Districtמחת

78.290.762580.988.257.2Jerusalemירושלים
48.6174.5202.3Notrhernו180.6166.5173.5הצפון
27.053.674.337.452.684.1Haifaחיפה

85.4109.6120.7100.7110.6149.8Centralהמרכז
אביב 63.348.859.958.950.363.0Telתל Aviv
164.6292.02025258.5294.4141.8Southernהדרום

שומרון ,54.154.353.285.144.8665Judeaיהודה. Samaria
עזה 1andחבל Gaza Area
(אינציים) Diameterקוטר (inches)

200.9208.784.4209.7175.996.3Uptoעו2 2
34128.1172.8151.2159.3167.1169.934

6114.3147.8133.7127.3151.8145.36
810101.4110.0116.8122.298.5115.5810
121871.9108.9152.390.8150.5139.41218
20+36.667.3108.260.871.698.320+

Mateiralתומר
13.927.132.917.542.214.6Asbestosאסבס0צמנ0

442.0573.26525537.1596.8709.5Steel2פלדה*
197.3215.261.2215.5176.440.6Plasticsפלסטי3

1 See note 2 toTable 1 6. 1 8.
2 Incl. galvanized pipes.
3 Incl. polyethilene. PVC etc

.16.18 ללוח 2 הערה ראה
מגולבנים. צינורות כולל 2

וכרי. 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 nrm^ nmn
קוסר מחוז, לפי ותיעול,

הצינור וחומר

ק'מ
הנחה narnגמר trinrir

Installation completedInstallation begun

R1991R19921993R1991R1992.1993

כוללי 129.9192.1321.9292.3262.9315.5GRANDסך TOTAL1

Districtמחוז

9.031.637.922.418.736.4Jerusalemירושלים
33.420.597.453187.665.6Northernהצקון

8.215.423.218.814.921.9Haifaחיפה

!32.955.359.855.645.176.4Centraהמרכז

אכינ 20.422.834.822.341.831.3Telתל Aviv

19.245.661.0105.526574.7Southernתיתם

שומרון ,6.80.97.814.628.39.2Judeaיהודה, Samaria
עזה andוחבל Gaza Area

י>> סל  ביוב 96.6133.9262.3240.3208.8252.5Drainagepipesצינורות  total

(אעצי'ם) Diameterקוטר (inches)

4 4.84.926.89.032.13.0Uptoעד 4

451633.542.198.175.778.365.04w6

816.754.073.659554.980.36v'.8./י6

8v!1221.715.529.535.928.037.08s12
12A+19.917.434.360.215.567.21214+

Mateiralחומר

76.2104.8137.9182.787.1148.1Asbestosאסב00צ0נט
4.513.672.835.985.750.7Steel2פלדה'

15.915.551.621.736.053.7Plastic3פלסס*

הכל 70  תיעול 33.358.259.652.054.163.0Canalizationצינורות pipes  total

(סמ) Diameterקוטר (cm.)

20 0.40.9050.21.10.9Up"ד to 20

21407.913.018.811.215.219.12140

41506.413.410.310.110.513.94150

518012.422.523.419.720.120.75180
81 +6.28.46.610.87.28.481 +

Mateiralהומר

31.846.452.046.245.053.0Concreteנ0ון

צמנ0 1.511.87.65.89.110.0Cementא0בס0 asbestos

1Seenote2toTable 16.17.
2 Incl. galvanized pipes.
3 Incl. polyetnilene. P.V.C. etc.

.16.17 ללוח 2 הערה ראה 1

מנולננים. צינורות כולל 2

וכד. סי.וי.0י. 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 פרטיות מכוניות

וגייפים. מוניות
שנפח כניסה מכונות ביתיות: כניסה מכונות

לי0ר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל
בלבד. כ"ס 3 עד ביתיים אויר מזגני אויר. מזגני

בלבד. המקומי לייצור מתייחסים הנתונים

מקורות
ה"צר 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, מל11, (בתי הארחה
לאכסניות נוער, לאכסניות פרס נופש) וכפרי דירות
מלון ולבתי קמפינג לחניוני  Hospices  נוצריות

קליטה. למרכזי שהפכו
על מדורגים היו לתיירים המומלצים מלון בתי
על הדרגות בוטלו ,1992 במאי התיירות. משרד ירי
איסור חל זה וממועד התיירות שר שהוציא תקנה פי

דרגות. לפי נתונים לפרסם
השנתון עד פורסמו הנ"ל הדרגות לפי נתונים

.1992,43 '00 לישראל הסטטיסטי
המלון בתי של הנתונים מתפרסמים זה, liarejo
כאשר רמות ל4 כוכבים 5dl 1 בדרגות מדורגים שהיו
מאפיינים: שני סמך על ביותר, הגבוהה היא 1 רמה
לחדר הממוצע והשטח (עירוני/נופש) המלון אופי
למלונות ציבוריים). ושטחים סוויטות כולל (לא זוגי
ומלוניות דירות מלונות נופש, ככפר1 שהוגדרו
של הרמות הגדרת להלן בתוקף. ההגדרה נשארה
שבו כמלון מוגדר נופש מלון כאשר המלון, בתי
שעות מרבית את ובמתקניו במלון מבלים האורחים

היום.

IV רמה רמה וו רמה ו רמה

>0'ח זוגי לחדר ממוצע שטח
20.4 עד
16.6 ער

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
אולמות, אוכל, חדרי משרד, חדרי צוות, חררי כולל: לא

וכירב. מחסנים

523 הארחה ושירותי מסחר

המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

חנויות. של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
צרכניות. סופרמרקטים, שיווק, רשתות א.

מסחריות לפירמות השייכות שרשרתי "חנויות ב.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן תעשייתיות, או
כלל, נדרך והמוכרות, שונים כמקומות נפרדות
הלבשה, מזון, (כגון. סחורות של אחיר סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
(להלבשה, נפרדות במחלקות סחורות של שונים
ומנהלות וכר') 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 הח''רו, בתקופת
(כולל שילמו שהקונים המחיר לפי והחזרות, הנחות
לא אך וכד', מע''מ קנייה, מס עקיפים, מסים
סחורות בעבור תקבולים נכללו לא סובסידיות). כולל
חשבון על מקדמות או הדו''ח תקופת לפני שנמכרו

הרו''ח. תקופת אחרי שנמכרו סחורות
הסברים קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסטטיסטי ירחון ב פורסמו המרד עריכת שיטת על

.1968,4 מסי מוסף,  לישראל
בסיס על המדדים מחושבים ב1991 החל
על מבוססים שהיו הקודמים המרדים .100=1990
ל1990=100. שרשור ע"1 הוצגו 100=1985 ממוצע

מקורות
סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לאוכלוסיית השייכות מהפירמות חודש מרי מתקבלים

הסקר.

צריכה מוצרי אספקת
בניקיימא

והסברים הגדרות
יציאת של לשלב מתייחסים המקומי ה"צור נתוני
שחרור של לשלב  היבוא ולגבי מהמפעל, המוצרים

מהמכס. המטען
הפטורים מוצרים גם כוללים היבוא על הנתונים
יבוא על (הנתונים מכס מתשלום מלא או חלקית
אינם 1969 יולי עד כביסה 1מכונות סלויזיה מקלטי
או מלא הפטורות, המכירות את במלואן כוללים

קנייה). וממס ממכס חלקית.
COMMERCE ANO HOTELS



אם וכין העסק ידי על שולמו אם (בין המלון ע"1
משותפת), מקופה העובדים בין לחלוקה הועברו

וכיו"ב. הכנסה במס החייבים וארוחות אשיל
נלוות הוצאות ופנסיה, פיצויים תשלומי כולל: לא
דמי סוציאליות), (הוצאות עבורה 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 ופריון במלון מלינות
מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות,
מברים, ממשקאות, מארוחות, שבונ1לו, להזמנות
וכדו'. מבריכות עיון, וימי מכינןסים ממועדונילילה,

הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן עקיפים, מסים הע1ברים), בין ישירה לחלוקה
דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדר).
של סיכום הוא בדולרים המוצג השנתי הפריון
ארה"ב, של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
מבוא ראה  חודש לאותו היציגים החליפין שערי לפי

.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 חורשים לשלושה אחת בלשכה
מתקבלים שבאמצעותו המדגם מלון. כתי שלכ180
חדש". "מדגם  1989 בינואר הוחלף אלה נתונים
דה כוכבים 5 בדרגה המלון בתי כל החדש, במתם
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

המלו1. בתי משאר שהתקבל
 4 בפרק מופיעים ת"רים תנועת על נתונים
האויר כדרך נ1סעים על נתונים ות"רות. הגירה ל/טע/ת.

ותקשורת. תחבורה  18 בפרק מופיעים ובים

הוצאות הכנס1ת, ת"רות, מלונות
ותוצרי

הגדרות
בתי  הארחה ''שירותי לעיל ראה אוכלוסייה:
במזרח מלון בתי למענ1 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 אחר: בהבדל פריון'  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

מיסה המלון. בבתי הקבועות המיסות מיטות:
מיסות. 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 המל1ן לבית בכניסת! הנרשם א1רח 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 המיסות מספר הן אפשריות לינות
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול לעיל)

הנידונה. בתקופה
המלון בבית אחר לילה של שהות למעשה. לינות
מיסה עם או מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של
אחת. בלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה,

למעשה הלינות כל מי0ות: של התפוסה אחח
בכל מחולק הנידונה, בשנה הפתוחים המלון כבתי

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
על המדגם לעיב1ר והמעבר המל1נ1ת דרגות ביסול
קלים לשינויים הביא לעיל) (ראה המלון רמת בסיס
הנתונים .10/0± עד של הארציים הכל סך בנתונים
1991 משנת החל המלן רמת בסיס על מחרש עוברו
,1993 לישראל סטטיסטי בשנתון פורסמו (הנתונים

.(44 מסי
משפחה ובני בעלים וכן שכירים, מועסקים:
בקיבוצים הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית שעבד!
הקיבוץ חברי שמא"שים המשרות מספר את גם כולל
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
מתייחסים ושכירים מועסקים על הנתונים כי יצו"ן
בשונה בלבד, לתיירים המומלצים המלון לבתי
לדיו1חים המתייחסים 12 בפרק המופיעים מהנתונים
שירותי כל את וכוללים לאומי לביטוח למוסד

ההארחה.
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 נכללוגם 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

.1994,4 מסי 0ו0ף  לישראל ח0ט0י00י ביות// פוו00ו 1980 לשנת מלאים נתונים 1
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1987 ממוצע נ0י0 ע> 1990 ממוצע מדד 163.8
= = 1.6429

1987 ממוצע נ0י0 ע> 1987 יוני מח 99.7

מקורות
''ררחות על מתבססים הכספיים הנתונים כל
בתי ע1 שהוגש! כפי החקירה, לשנת והפסד" רווח
מתבססים הנתונים ההכנסה. מס לשלטונות המלון
תעסוקה, על נתונים לאיסוף המשמש המדגם על

ירושלים. במזרח מלון בתי למע0 ופריון, שכר

הקבוע הגולמי ההון מלאי
ל1.1.1985 התיירות במלונות

במלו הקבוע הגולמי המלאי ערך על נתונים
'00000 שנתון ב הופיעו ל1.1.1985 התיירות נות

.498 עמי ,198839 מסי לישראל

ושכירים מועסקים
ארם כוח סקר הוא 17.10 שבלוח הנתונים מקור
על הסברים עזה. ובחבל ושומרון ביהודה בישראל,

.27 ולפרק 12 לפרק במבואות ראה אלה סקרים

ממכירת רווחים קודמות, שנים ע"ח תקבולים רכ1ש,
וכרי. סחירים ערך ניירות

תפ קנויות תשומות כולל קנויות תשומות
מזון, כגון: ושירותים, מוצרים קניית עלות  עוליות
דלק, מיס, חשמל, עובדים, מדי מסבח, כלי מיסה, כלי
כולל וכן  וכוי תקשורת שירותי ותיקונים, אחזקה
חשבונות, ביקורת  המלון בניהול הקשורות הוצאות
וביטוח, אגרות עירוניים, מיסים מקצועיים, שירותים

וכוי. ואבודים מסופקים חובות
עבורה שכר על ההוצאות כל כולל עבודה: עלות
עובדי  המלון עובדי כל של לשכר נלוות והוצאות
וכולל  קיבוץ חברי לרבות ופקידות, הנהלה שירותים,
כולל לא וכוי. שירות דמי ארוחות, לעובדים, דיור גם

קבלנית. עבודה
פחת ניכוי לפני רווח כולל להון ותמורה חוח
נסו. המימון והוצאות ההון התיישנות על חשבונאי

הנתונים הצגת
במחירים הנתונים מוצגים 1990 כסקר החל
המחירים מדד פי על 1990 ממוצע של קבועים
לשנים הנתונים הלמ"ס. עלידי המתפרסמים לצרכן,
,1987 יוני מחירי בסיס על מוצגים שהיו קודמות,
בין ביחס כפל עלירי 1990 ממוצע למחירי שורשרו

הבסיסים: שני

נבחרים 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 פירונו 

19911992 תיירות 961

מיוחדים פרסומים

האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164
1962

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198
1963/64 המקומית

1963/64 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298
1969 המכולת חנויות סקר 331

1976/77 המסחר סקר 590
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LARGE SCALE RETAIL TRADE
INDICES OF SALES BY LARGE
SCALE RETAIL TRADE, BY
COMMODITYGROUP

המאורגן הקמעוני המסחר
במסחר המכירות מדדי

מאורגן, קמעוני
סחורות קבוצת לפי

At fixed prices Base: 1990 = 100.0 הבסיס: קבועים on'noj

סחורות 198019851987198819891990199119921993Commodityקנוצת group

לצריכה 52.170.095.298.495.9100.0105.3111.5120.7COMMODITIESמוצרים FOR
הכל1 סך  PERSONALUSEאישית TOTAL1

\nn48.069.191.197.897.2100.0103.3104.1112.3Food
והיבשה 057.087.1109.0100.2101.4100.0111.8141.2161.1Textileקס0> and clothing

53.076.496.5110.3104.6100.093.795.296.5Footwearר.נעלה
(והי0ים. בניק"מא 48.362.098.893.880.1100.0109.9118.5122.9Durableמוצרים goods (furniture,
ונוי) השמל"ם electricalמנשירים appliances etc.)

ומ0ברו נית 82.790.7130.4118.3107.3100.0107.9141.3139.9Householdכלי and kitchen utensils
37.257.490.893.490.9100.0108.0122.2135.1Miscellaneousשונות

אחרים OTHERמוצרים COMMODITIES
ומוצריו 55.776.391.597.898.2100.0100.8110.1115.9Petroleumדלק and its products

As of Abstract 42  1991, the total in the presenetd years,
excl. gas (or domestic use.

מכירות כולל אינו רכווצגות בשנים הכל הסך ,1991 ה\ולכשנתון42
ביתי. לשימוש גו של

DURABLE GOODS
SUPPLY OF DURABLE GOODS
TO THE LOCAL MARKET AND
TO JUDEA AND SAMARIA
AND THE GAZA AREA
Units

בניק"מא מוצרים npDDN
וליהודה המקומי לשוק
עזה ולחבל ושומרון

בניק"מא מוצרים

יחידות

ביתיותסלויזיהמקל0י כביסה J1U130

Television setsDomestic washing machinesביתיים אויר ס7ג3י
כסמזה: 3 עד

פר0יות בלבדמייצורמזה:מכוניות מקומי מייצור
Domesticמקומי0ךהנלוידאו0"פבצבו>סךהכלחדשות air conditioners

New privateTotalThereof:VideotapeTotalThereof:upt0 3h.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
1993110,431279,84069,734118,769125,235
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HOTELS
HOTELS1  SUMMARY TABLE סיכום לוח  מלוןי בתי

האדווה שירות1

1980198521990199119921993

המלון בת1 Allנל hotels
כזיון3 492481461420430450Hotels3בתי
28,71634.10033,66030,15531.88733,640Rooms3חדרים1
57,46868.89070,97164,18067,11370.720Beds3מי0ותנ

(אלפים) OTntN3,3984,3984,3733,7264,8705,136Guests (thousands)
הכל 0ך  (אלפים) 10,39512.51412,04410.59913,43614,129Personnightsלינות (thousands)  total

7,4287.8585,9804,5107,8638.273Touristsת"וים
2,9674,6566,0646,0905,5745,856Israelis.עיראלים

מי0ות תפוסת 53.853.749.748.059.959Percentאחון bed occupancy

לת"ד"ס מומלצים \tm Touristנחי hotels
מלון1 302298272241240250Hotels3בתי

25.01430,28029,83126,95727,25828.879Rooms3חדרים*
49,49060,44261,84456,00656,14259,418Beds3מינ1ותנ

(אלפים) 3,1624,0454,1093,4784,4324,650Guestsאורחים (thousands)

 (אלפים) 9,57711,43211,3439,93412,18512,777Personnightsלינות (thousands)
כולל 0ן grand total

הכל 0ך  7,2327.4615,7634,3787,4057,689Touristsתיירים  total
1,9462,8181.5921,3292,1362,171Americanמאמריקה
4,6464,1773,5712,5664,4004,613Europeanמאירופה

639466600483869905Otherאחד
2,3453,9715,5805,5564,7805,088Israelisישראלים

לתייר לינות: r3.3R3.2r35R3.7B3.23.3Averageממוצע personnights: per tourist
r2.4R2.3R2.3r2.4R2.22.2perלישראלי Israeli
מיטות תפוסה: :545451496160Percentאחוו bed occupancy
595956546867roomחדרים occupancy

לחודש) (ממוצע 17,10121.39420,927518.758520.777522,741Employedמועסקים persons (monthly
הכל סן average)  total
שכירים :18,282520,306522.218Thereof=16,52820,88520,318מור.: employees

1onn/r \fm Otherגת1 hotels4
מלוןנ 190183189179190200Hotels3בתי

3,7023,8203,8293,1984,6294,761Rooms3תדרים3
7,9788,4489,1278,17410,97111,302Beds3מיטות"

(אלפים) 236353264249438486Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 8181,0827016651,2521,352Personnightsלינות (thousands)  total

196397217132458584Touristsתיירים
622685484534794768Israelisישראלים

מיטות תפוסת 37375248Percentאחוז bed capacity

1 See definition in introduction.
2 Since 1988  according to the new grading.
3 End of year
4 Rest homes and hotels in the stage of running in and hotels not

approved for touirsts (incl. Rest homes).
5 Processing of sample based on hotel's level  see introduction.

במבוא. הגדרה ראה
המלון. כתי של החדש הדירוג לפי  1988 מא1

שנה. סוף
הבראה). כתי (כולל לתיירים רשומים שאינם ומלונות בהרצה מלונות

מבוא. ראה  המלון רמת סמן ו1ל
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TOURIST HOTELS,
BY LEVEL AND TYPE1

לתיירים, מומלצים מלון בתי
וסוגי רמה לפי

1993

Otherאחר

כולל מזה:סך
Grand1 11רמה 111רמה נופשסךהכלרמה כפרי
totalLevel 1Level Levelוו 111TotalThereof:

holiday
villages

מלון' 250235592809Hotels2בתי
הכל2 סך  28,8796,2559,9187,9574,7491,284Roomsחדרים  total2

מלון2 לבית 1162721808686143Averageממוצע per hotel2
59,41811מיסות2 ,93420,50116,25910,7242,723Beds2

(אלפים) 4,650.0839.01,782.11,296.8732.2166.7Guestsאורחים (thousands)

(אלפים) 12,776.82,526.14,872.13,206.62,172.1575.0Personnightsלינות
כולל סך (thousands)

 grand total
הכל סך  7,689.01,934.02,605.52,152.9996.6267.4Touristsתיירים  total

2,170.81,007.8605.3392.1165.523.9Americanמאמריקה
4,612.8691.91,662.21,508.1750.7239.6Europeanמאירופה

905.4234.2338.0252.780.33.9Otherאחר
5,087.8592.12,266.61,053.61,175.5307.6Israelisישראלים

לינות Averageממוצע personnights
לת"ר ■3.33.73.22.93.84.8 per tourist

לישראלי 2.21.92.31.92.52.8 per Israeli
מי0ות תפוסה: :60.261.665.255.356.562.6Percentאחוז bed occupancy
67.069.371.761.563.167.5roomחדרים occupancy
(ממוצע 22,7416,9388,7814,8332,189590Employedמועסקים persons

הכל סך  monthly)לחודש) average) 
total

שכירים :22,2186,9388,6024,6172,062515Thereofמזה: employees
מועסקים 0.791.110.890.610.460.46Averageממוצע employed

personsלחדר per room
דולרים) (מליונ1 851.5295.9313.7157.384.631.1Revenueפדיון ($ million)

הכל סך  total
למועסק 37.442.635.732538.652.7Averageממוצע per employed
דולרים) person(אלפי ($ thousand)

ברו0ו3 עבודה 28.928.130.728.325.918.7Grossשכר. wages3 as percent
מהפדיון ofכאחוז revenue

1 See DEFINITIONS AND EXPLANATIONS in introduction.
2 At end of year.
3 Excl. other labour expenses

במבוא. והסברים הגדרות ראה 1

השנה. בסוף 2

נוספות. עבודה הוצאות כולל לא 3
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ROOMS, OCCUPANCY AND
PERSONNIGHTS IN TOURIST
HOTELS IN SELECTED
LOCALITIES

בבתי ולינות תפוסה ,D'nn
לתיירים מומלצים מלון

נבחרים ביישובים

1993

מלון"שוב בתי
Hotels

GTin
Room

noisn
OccupancyלינותPersonnights

Locality nio'D
Beds

DTin
Room

סןהכל

Total

תיירים :nor
Thereof: tourists

הכל סך

Total

אחוז
הכל מסך
Percents
of total

בסוף
of year

nvo
At end

אחתים
Percents

Thousands אלפים

מלון 25028,87960.267.012,776.87,689.060.2TOURISTבתי HOTELS

ר,3ל TOTAL■סר

Thereof:

rj^an1576,91457.263.82,859.42,503.087.5Jerusalem

אביבימו 354,35961.972.91,802.21,448.480.4Telתל AvivYafo

1198447.357.2319.3171.453.7Haifaחיפה

244,81574.479.42,773.61,076.738.8Elatא>ת

טבע 418245.658.061.126.443.2BeerShevaבאר

412246.356.844.721.648.3Batבתים Yam

661855.464.2252.6170.967.7Herzeliyyaהרצליה

0273,18960.364.91.502.3642.142.7Tiberiasבויך

635841.148.6123.442.834.7Nahariyyaנרוץ.

161,34059.864.0586.4402.368.6Netanyaנתניה

327941.153.1104.638.837.1Akkoענו

332843.455.4122.472.459.2Aradערי

310633.434.425.88.031.0Zefatצפת

המלח ים 91,63565.473.6775.9363546.8Deadשפת Sea shore

והגולן הגלילי 48935.336522.19.241.6Upperאצבע Galilee1 and the
Golan

הארחה בתי מור.:

ובמושבים בקיבוצים

222.26760.764.91,038.6569.254.8Thereof: guest houses
in qibbuzim and
moshavim

1 Excl. guesthouses in qibbuzim and moshavim. ובמושבים. בקיבוצים הארחה לבתי סרנו
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ותוצר הוצאות תיירותהכגסות, מלונות
דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון

נבחרים ויישובים

'1990 ממוצע של ייצור גורמי במחירי ש''ח, מיליוני

Gradeדרגה

הכל סך
5, 5DL
כוכבים

4
כוכבים

3
כוכבים

Otherאחר

Totalstarstarstarהכל סך
Total

נופש HDD : run
Thereof: holiday

villages

31988

הכל סך  הכנסות .11,497.5663.8244.4 404.1185.289.4

מחדרים 794.5333.8135.6מזה: 213.7111.549.0

.546.3261ממזון 581.4 153.350.126.4

קנויות תשומות .2719.0313.4115.8 194.095.745.3

(12) גולמי מקומי תוצר 3778.5350.4128.6 210.089.544.1

עכורה עלות 582.2265.895.7מזה: 161.559.322.8

להון ותמורה 157.265.6265רווח 42.123.116.7

1989

סךהכל הכנסות .11,425.3643.0243.4 375.4163.678.0

מחדרים 766.7327.7128.5מזה: 200.7109.850.7

515.3250.380.1ממזון 149.935.015.0

קנוי1ת תשומות .2650.8282.0113.6 174.081.239.3

(12) גולמי מקומי תוצר .3774.5361.0129.7 201.582.338.7

עבודה עלות 546.9262.889.5מזה: 149.045.619.3

להון ותמורה 181.173.632.8רווח 46.128.715.4

1990

סךהכל הכנסות .11,281.9561.7192.4 389.4138.570.6

מחדרים 674.0281.298.1מזה: 207.287541.2

473.2223.466.3ממזון 146.337.219.5

קנויות תשומות .2601.3255.592.8 180.073.036.3

(12) גולמי מקומי תוצר .3680.6306.299.6 209.365.534.3

ענודה עלות 521.3244.773.2מזה: 161.541.917.9

להון ותמורה 123.043.2185רווח 42.219.112.2

מבוא. ראה  1990 ממוצע למחירי מעבר 1

ירושלים. מזרח כולל לא 2

חדש. דירוג חדש. מדגם 3
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TOURIST HOTELS  INCOME, EXPENDITURE AND PRODUCT
THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY
GRADE AND SELECTED LOCALITIES

MS million, at factor cost of average 19901

נבחרים D'ninj" \T\tdThereof: selected localities

2a^virv
Jerusalem2

אביביפו תל
Tel Aviv 
Yaot

no'n
Haifa

אילת
Elat

נובריה
Tiberias

המלח ים jioiu
Dead Sea
Shore

^1988

266.4303.748.6324.2103.881.81. Income total
135.8159.623.0183.456.143.4Thereof: From rooms

104.1103.322.2107.941.232.9From food

128.4136.826.2146556.836.62. Purchased inputs

. 138.0166.922.4177.747.045.33. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

116.0120.322.4103.443.932.5Thereof: Cost of labour

16.025.40.170.62.49.2Profit and return to capital

1989

260.9318.146.8272.0108.481.01. Income  total
134.1179521.3152.161.344.2Thereof: From rooms

101.6100.621.592.738.331.8From food

120.4124.424.3122.058.837.52. Purchased inputs

140.5193.722.5150.049.643.53. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

111.1124.622587.944.831.9Thereof: Cost of labour

22.342.9.O157.84.48.0Profit and return to capital

1990

223.6272.8425235.4110.291.31. Income total
111.1150.918.8130.759.247.7Thereof: From rooms

90.085.421.282.440.635.6From food

109.1111.122.0107.456.642.72. Purchased inputs

114.5161.720.5128.053.648.63. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

103.6116.720579.042.837.1Thereof: Cost of labour

4.026.80.144.210.19.5Profit and return to capital

1 Changeover to average 1990 prices  see introduction.
2 Excl. East Jerusalem.
3 New sample. new grading.
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ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון
ללינה ממוצע  נבחרים

■ 1990 ממוצע של "צור גורמי במחירי ש"ח,

Gradeדרגה

הכל סך
5, 5DL
כוכבים

4
כוכבים

3
כוכבים

Otherאחר

Totalstarstarstarהכל סך
Total

נוקש כפרי : run
Thereof: holiday

villages

31988

הכנסות .1125.4201.793.0 103.787.1115.8

קנויות תשומות .260.395.344.0 49.845.058.7

(12) גולמי מקומי תוצר .365.2106.549.0 53.942.157.2

עבודה עלות 48.880.8365מזה: 41.427.929.6

להון ותמורה 13.119.910.0ווווו 10.810.821.5

1989

הכנסות .1125.4205.791.2 100.588.4126.0

קנויות תשומות .257.290.242.6 46.743.963.6

(12) גולמי מקומי תוצר .368.0115.548.6 54.044.562.4

עבודה עלות 48.184.1335מזה: 39.924.631.1

להון ותמורה 15.923.512.3רווח 12.315.425.0

1990

הכנסות .1116.0184.280.7 100.279.9118.7

קנויות תשומות .254.483.838.9 46.342.161.1

(12) גולמי מקומי תוצר .361.6100.441.8 53.937.857.6

עבודה עלות 47.280.230.7מזה: 41.624.230.0

להון ותמורה 11.114.27.8רווח 10.911.0205

מבוא. ראה 1990 ממוצע למחירי מעבר 1

ירושלים. מזרח כולל לא 2

חדש. דירוג חדש, מדגם 3
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THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY GRADE
AND SELECTED LOCALITIES  AVERAGE PER PERSONNIGHT

NIS, at factor cost of average 19901

נבחהם o'j/c/" :funThereof: selected localities

יובלים*
Jerusalem2

אביביפו תל
Tel Aviv 

Yafo
Haifa

אילת
Elat

טבחה

Tiberias
המלח ים שפת
Dead Sea
Shore

31988

138.7165.3149.3121.989.4129.1Income1.

66.974.480555.049.057.7Purchased inputs2.

71.890.968.866.740.571.5GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(3.

60.565.668.838.937.851.3Thereof: Cost of labour

8.413.80.326.62.114.6Profit and return to capital

1989

135.9165.8153.3114.085.8134.7Income1.

62.864.779.751.146562.4Purchased inputs2.

73.1100.973.662.939.372.3GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(3.

57.864.973.836.835.353.1Thereof: Cost of labour

11.722.30.324.23.513.3Profit and return to capital

1990

122.8157.6134.8108.080.4122.8Income1.

59.964.269.949.341.357.5Purchased inputs2.

62.993.464.958.739.165.3GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(3.

56.967.465.236.231.249.9Thereof: Cost of labour

2.215.50.320.37.412.7Profit and return to capital

1 Changeover to average 1990 prices  see introduction.
2 Excl. East Jerusalem.
3 New sample. newgrading.
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EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS.EMPLOYEES
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

ראשיי
אלפים

מועסקים

שנר,
סר
כולל

Grand
total

From Israe,שומרון סיה1דה,
עזה וחבל

Year
הכל2 סך
Total2

מ0חר
סיטוני

Wholesale
trade

00חר
קמעוני
Retail
trade

■nrvw
אונל

Restau
rants

'nn'vu
הארחה

Hotels

בישראל העובדים
From Judea, Samaria
S Gaza Area working

in Israel

550515557585Codeסמל

Employedהכלמועסקיםסך personstotal
1989221.3211.155.0105.030.420.370.21989
1990226.5216.458.1106.233.618.010.11990
1991229.2224.156.6112.235.519.45.11991
1992235.3229.256.3115.938.517.76.11992
1993255.1250.667.8122.139.920.24.51993

Malesגברים
1989142.3132.239.161.119.412.310.11989
1990148.2138.142.663.321.211.010.11990
1991149.0143.941.667.822.212.15.11991
1992146.9140.841.266.521.711.16.11992
1993151.9147.549.165521.111.44.41993

Femalesנשים
198979.078.915.943.911.08.0(0.1)1989
199078.378.015.542.912.47.01990
199180.280.215.044.413.37.31991
199288.488.415.149.316.86.61992
1993103.2103.118.756.618.88.9(0.1)1993

הכל Employeesשכיריםסר  total
1989151.1142.544.961.117.818.48.61989
1990,152.7144.246.961.019.816.18.51990
1991156.5152.645.468.121.118.03.91991
1992166.1161.446.573.325.315.84.71992
1993184.2181.056.677.627.518.73.21993

Malesגברים
198992.183.530.430.111.611.38.61989
199094.085.532.330.212.510.28.51990
199195.992.031.835.513.211.43.91991
199299.294.532.837.214.110.24.71992
1993101.898.639.434.214.110.73.21993

Femalesנשים
198959.059.014.531.06.27.11989
199058.758.614.630.87.35.91990
199160.660.613.632.67.96.61991
199266.966.913.736.111.25.61992
199382.382.317.243.613.48.01993

עבודר Hoursבשבועשעות worked per
מועסקים 

week  employed
19898,762.88,374.72,262.64,077.81,171.0845.7388.11989
19908,864.28,464.02,396.84,056.81,294.4697.7400.21990
19918,991.68,784.12,335.84,374.81,311.9743.9207.51991
19929,537.49,269.22,367.14,663.71,493.2711.1268.21992
199310,287.610,104.52,880.34,909.81,498.8790.1183.11993

שכירי :0Thereofמהם: employees
19895,823.65,486.41,828.22,214.5655.2777.1337.21989
19905,803.35,460.71,892.02,204.1718.6631.3342.61990
19915,944.85,784.71,835.22,513.8736.2685.1160.11991
19926,509.96,300.11,925.92,798.0924.8639.0209.81992
19937,117.96,991.02,361.32,913.8967.0727.3126.91993

1 From the data of the Labour Force Survey in Israel, Judea.
Samaira. S Gaza area. See introduction to Chapters 12 and 27.

2 Incl. branch not known.

עזה. וחבל ושומרון יהודה כישראל, אדם נורו סקר נת1ני מתוך
ו27. 12 לפרקים במבוא הסברים ראה

ידוע. לא ענף כולל 2
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ותקשורת תחבורה

אוירית והובלה ימית הובלה
והסברים הגדרות

Registered ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
ביחידות המבוטא האונ"ה נפח :(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 0ון 1 של
אשר ב0ונות משקל :(Deadweight) מעמס
היא כאשר מלוחים, במים לשאת יכולה האונ"ה
את מוריד ואשר הס0נדר0י, ציודה על נוסף עמוסה,

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונ"ה
להולכת ישראליים מפעלים כולל תעופה: חברות
פנימיים בנתיבים באויר מטענים והובלת נוסעים

ובינ"ל.
בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש נוסעים.
המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים והאויר הים
ותיירות". הגירה 'תנועות 4 בפרק המתפרסמים
שואבים הפרקים ששני מכך, נובעים ההבדלים
זה בפרק הנתונים שונים. ממקורות הנתונים את
והרכבות, הנמלים רשות דיווחי על  בים מבוססים:
הנתונים תעופה. שדות רשות דיווחי על  ובאויר

הגבולות. משטרת דיווחי על מבוססים 4 בפרק

מנועיים רכב כלי
הרישוי. אגף של הרכב בקובץ הוא הנתונים מקור
בינוחון רכב גרורים, טרקטורים, כוללים אינם הנתונים
כעלי חוץ אזרחי של רכב כלי ומשםרה), (צבא
פחות השוהים תיירים של רכב זמניים, רישיונות
ארם, רכב דיפלומ0י, רכב בארץ, חודשים משלושה
וכדומה. עזה וחבל שומרון ביהודה, הרשום רכב
בכל במרס ל31 מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים
בכל בדצמבר לו3 מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה
רכב כלי כלולים לא ואילך 1960 לשנים בנתונים שנה.

משנה. למעלה פג רישיונם שתוקף
מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף פירוט

.981 מסי

לאעירוניות בדרכים תנועה
הרכב כלי כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח

יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים
ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קטע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתים שני
חלק שבאותו התנועה מנפח ב200/0 ש1נה לצומת,

דרך.
המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
במונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
הלאעירוניות בדרכים המוצבים ואלקטרוניים, מכניים
אין קטע. באותו העוברת התנועה את והמונים
אחת נעשית הספירה וקטנועים. אופנועים סופרים

לפחות. ימים שבעה במשך לשנה,
הכפלת ידי על מחושב לאעירוני קילומטראד

הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח

הנחקרת האוכלוסייה
התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי

פדיון
התקבו כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בעבור בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של לים
להתחשב מבלי הדרח בתקופת שבוצעו שירותים
שוטפים, שוק במחירי הוא הפריון התשלום. בתאריך
כולל ואינו מע''מ) גם (מ7.1976.ו מסים כולל דהיינו
מעסקאות התקבולים את גם כולל הפדיון סובסידיות.
הפדיון משנה. ענף באותו שונות פירמות בין שנעשו
כל של מהפדיון חלק רק הוא זה בפרק המתפרסם

ותקשורת. אחסנה תחבורה, ענף
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 הדש מדגם
בא אפשריות קודמות תקופות עם השוואות
ירי על נעשה השרשור משורשרים. מדדים מצעות
המתאים במדד הנקובה התקופה של המרד 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
נמלים, שירותי רכבת, שירותי ציבורית, בתחבורה
מאז ותקשורת. דואר תעופה, ונמלי תעופה חברות
הגליל. שלום מלוה כולל ,1983 אפריל עד 1982 יולי
עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עבודה הוצאות
ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביר תשלומי את גם
מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לביטוח למוסר
מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי והחל

כמלכיר. המוכרים
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כוללת הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
אשר אזרחיים נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל את
הדיווח, בשנת בתוקף היו ואשר ישראל במדינת הוצאו
השנה שלפני השנה במהלך פג רישיונם שתוקף או
רישיונות בעלי כוללת אינה האוכלוסייה הנסקרת.
נהיגה רישיונות בעלי לא ואף בלבד, צבאיים נהיגה
רישיונות החזיקו אשר נהגים או בלבד, ביןלאומ"ם
לנהוג המורשים נהגים נכללו לא אף בלבד. זמניים

בלבד. ניידות חקלאיות במכונות ו/או בסרקסורים
ישראלי אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם כל הוא נהג

הנסקרת. בשנה בתוקף היה אשר
סוגי את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. ררגת
שיש מאחר בהם. לנהוג מורשה הרישיון שבעל הרכב
רכב, סוגי במספר נהיגה המתירות רישיון דרגות
הנהגים מן חלק הרישיון, דרגת לפי בלוחות, נכללים
הרכב כלי של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר

בהם. לנהוג מורשים שהם
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.981 מסי מיוחד פרסום

משאיות
בשנתון הופיעו 1990 משאיות מסקר נתונים
.543540 עמי ,1992  43 מסי לישראל ה000י00ו

.924 מסי בפרסום התפרסמו מפור0ים נתונים

הארצי הקילומטראז'
שהלשכה שוסף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לס00יס0יקה המרכזית
של האמידה שי0ת שונתה ,1980 בשנת בישראל.
בנספח ניתן מפורס הסבר הארצי. הקילומסראד
.1994 ,2 מסי תחבורה, של לסטטיסטיקה לרבעון

דרכים תאונות

עקב שאירעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה
אשר נפגעים עם דרכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משסרת ידי על נרשמו
רגל הולך או מש0רתי) (כולל אחד אזרחי רכב לפחות

אזרחי. נוסע או
.969 מסי מיוחד בפרסום ראה נוספים פרסים

נהנים

והגדרות מקור
ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
הרישוי אגף של הנהגים קובץ מתוך שנערך עיבוד

התחבורה. במשרד

נבחרים פרסומים

1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668
1984 נסיעה הרגלי סקר 811

1990 משאיות סקר 924
לאעירוניות בדרכים תנועה ספירות 967

19831993
אי חלק 1993 נפגעים עם דרכים תאונות 969
בי חלק 1993 נפגעים עם דרכים תאונות 971

31.12.1993 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 981

מיוחדים פרסומים
1958 בדרכים מסענים 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

munn
 ותקשורת

פיסיים נתונים
תקופה) (סוף מנועיים רכב נפגעיםכלי עם דרכים תאונות

Motor vehicles (end of period)Road accidents involving casualties

בתאונות:narThereof:אורך נפגעים

Casualtiesדרכים in accidents
ורכבסלולות1 ni'Ntur)
Lengthהכל סמרסד תאונותמסחרי
of roads1Totalפרסיות Trucksמכוניות andAccidentsהכל הרוגיםסך מזה:

Pirvate carsclosedTotalThereof:
commercialfatally injured
vehicles

Km. NumberמספרThousandsאלפיםקס

19503,1323.875228
19513410143,7324,751212

19523811153,8885,036228
19534212164,0355,056174

19544413164,6915,912184

19554714175,1926,432134

19565116186,2497,843155
19575618207,0678,873219
195820208,09710,269207

19596320208,25510,738200
19607024228,35610,542176
19616,5728029238,79011,162244
19626,6759438259,23912,123250
19637,150111472810,65614,113289
19647,443134613211,86916,025325
19657,673171814211,35615,474336
19667,879181894511,23415,545297
19678,518193974710,82615,039376
19688,6972101085011,19715,784407
19698,9612401315812,24317,459439
19709.2902661486613,35519,526529
19719.7092961717314,75721,006623
197210,0303281978015,30322,011651

197310,0743712348814,60621,730683
197410,2454082679514,71921,555716
197510,2784192809614,30921,106648

197610,6104332929814,32220,920602
197711,01045030810115,75322,721636
197811,394474235627716,69524,044619

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
199013.1991,01580315317,49627,668427
1991R13.4091,07584816519,41731,541444
1992R13.6021,17692318622,25937,838507
199313,8721,26197920221,93837,992505

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 'pnVate cars".

בנפת דרכים כולל ב1982 החל פרסית. באחזקה דרכים כולל or 1

נולן.
ממשאיות הדושימוש' הרכב קבוצת הועברה ,1978 בשנת \!\ול 2

פרסיות. לנזכוניות
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TRANSPORT
AND COMMUNICATION
PHYSICAL DATA (cont.(

תחבורה
 ותקשורת

(המשך) פיסיים נתונים
ציבורית בתהבורה רבבתאוטובוסים
Buses in public transportRailways

שהפליגו אוניות
Shipsנהנים
Drivers.rait) vuirjo'שהובלנוסעיםקילוסטראג departingנוונאג'

AnnualKilometragePassengersTonnage
averagetranspotred

אלפים
ThousandsNo. .ddD'Dtr'O

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
19901,6695,3073392,4757,0323,629
19911,8025,4713402,8837,7423,728
19921,9315,6003813,4398,405R4.360
19932,0325,6883853,7778,6684,758
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TRANSPORT
AND COMMUNICATION
PHYSICAL DATA (cont.(

 mnypn1
(המשך) פיסיים נתונים

בנמלים המטענים תנועת
Freight handled in portsנוסעים

בינלאוסית אוירית הובלה
International air transport'טלפון Telephoneשיחתי services1

נכנסים
טלפוןקויםויוצאים nirvw
Telephoneישיריםשהגיעובדרך calls
מחובריםושיצא!2הים

בעלאוסי1תPassengersנחיתותPassengersנפרקונטענו
LoadedUnloadedarrivingLandingsarirvingבלבדבפנים יוצאות

andandDirectהאוץInternational
departingdepatring2subscribersInlandoutgoing
by sealinesonly

פמ1אלפיםטונותאלפי דקותמיליוני סליונ1
Thousand tonsThousandsNo. .onאלפיםThousands.Millionm.p3Million

Rminutes

19502131,4352,2721171789
19512091,590582,955166
19522301,1221,66361
19533671,230301,59063
19541,402311,34969
19556271,538451,37377110
19567171,473521,59287
19578421,5621,517101
19587791,6412,229143
19591,0911,881462,458168
19601,1792,035502,926223683050
19611,0612,154713,351292
19621,1062,4011013,461321
19631,3192,2961243,883409
19641,4082,4791214,401429539
19651,8362,4731294,7654861726290
19662,0312,5781194,904580675
19672,3112,417725,738621751
19682,9013,425857,370970291885
19693,0673,560728,8449863331,059
19703,3454,2731139,0791,0513691,2002
19713,3634,6688210,0551,4984181,441
19723,4644,9268711,1411,7134611,6434
19733,2345,6328710,7571,6225061,8175
19743,7206,250679,1821,5735491,9196
19753,4855,360738,1881,5335792,0887
19763,6685,123789,4311,8816422,3779
19774.6845.01410610,2272,2756862,49312
19785,2015,66313111,3852,5617312,60016
19795,6586,78616911,5862,8027862,69221
19806,2575,49614110,9332,8478602,80024
19816.0216,00813810,8252,9459223,00030
19826,2177,3321309,7892,7489663,40034
19836,4568,4751739,5673,1001,0214,20036
19847.0859,28317410,2083,1871,1035,91037
19857.0889,20516510,1573,1441,2086,31040
19867,3369,4911179,9573,0981,2836,57048
19878,05211,32414811,0013,7191,3936,03074
19887,73711,70113610,7573,4311,4726,48091
19897,89611,51817812,1903,6711,5847,150107
19907,92413,75226412,9333,7201,6267,670118
19917,70216,20521311,9893,4271,7037,344140
19928,02319,76733715,3074,4881,8048,219154
19938,44320,96537918,2365,2191,9589,366

1 Through 1984  budget years.
2 Excl. passengers in transit.
3 m.p. = monitor pulses.

ת7,צינ. mm  1984 TV t

במעבר. נוםעים כולל >א 2

מונה. פעימות  פמ 3
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EMPLOYEES' POSTS AND
WAGES, BY MAJOR BRANCH

Monthly average; wages at current prices

ושכר שכיר nnwr<
ראשי ענף לפי עבודה,

שוטפים במחירים שכר לחודש; ממוצע
infirm

חודשי 1unn'שכר שכר
nvorhשנתלמשרת

nniunבסיסשגירשכרnniunשכידשכר
AverageBranchעבודהשכירAverageBaseעבודהשכירשנהענףסמל
CodeYearEmployees'WagesmonthlyyearEmployees'Wagesmonthly

postswages=100.0postsyearwages
perper

employees'employees'
postpost

אלפים
Thousands

rriulO3
NIS103NIS n1uIndices dtot

הכל6 י198872180,9192,497סן 1986168 107158TOTAL
198972208,0702,898"194 106184
2199075251,7373,37021989119 101117
199176311,5854,080"147 104142
199281368,8564,569"174 109159
199385426,5805,027"201 115175

19881755,5563,2921986169אוטובוסים.60 104162Buses, subways,
19891657,6533,563175רכבות 100176taxis and

מוניות 19901968,9623,6581989112תחתיות, 104108cablecars
19911982,2054,345133ורכבלים 104128

19922096,9604,883157 110144
199321105,7775,135■172 114151

משאיות61 19881220,0221,6771986205שירותי 126162Truck services
19891222,6891,879232 128182
19901124,0402,1911989119 98122
19911332,4672,599■161 111145
200י19921440,2552,911 123162
19931549,3263,250■245 135181

רכבת62 198824,6151,9761986165שירותי 101164Railway services
יבשתית 198925,6062,417201והובלה 100201and land

199026,2153,5361989131לנמא 91143transport n.e.c.
199128,6164,373181 102178
1992210,1294,947213 106201
1993211,4275,475.241 108222

ימית63 1988722,2683,4051986162הובלה 94172Sea transport
נמלים 1989625,7864,0861188ושירותי 91207port services

1990732,6344,8861989120 99122
1991741,1806,1091152 100152
1992746,3076,719"170 102167
1993753,4657,754197 102193

אוירית64 1988824,4893,0841986156הובלה 107146Air transport and
נמלי 1989829,9663,7391191ושירותי 108177airport

1990835,6264,2321989119תעופח 103116services
1991844,1865,427"148 100148
1992954,8336,202"183 108169
19931064,3026,655.215 108182

ואחר65 19881219,2431,5861986165אחסנה 103159Storage and
6619891221,9211,820"188 103183other

19901328,0882,1661989117 101116
19911333,8902,667.141 98143
19921341,2983,049172 105163
19931551,5523,505"214 114188

19881534,7242,3641986166דואר67 105158Post and
213■19891544,4492,992ותקשורת 107200communi

19901556,1723,7341989127 103124cation
156י19911568,9133,484 105149
179י19921679,0745,031 108167
19931690,7305,772206 108191

As of 1987 data are based on an updated sample. the base year be
ing 1 986. Asfor 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 ב987ו התל ו

במבוא. הסבר ראה קודמות, שנים עם להשוואה אשר
.1989 היא הבסיס שנת כאשר חדש, מדגם על מבוססים הנתונים בי1990 החל 2

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

אוטובוסים
nownבתחבורה munזקאר

ft73n1oיסיתרכבתציבוחת תעופהנמליםהובלה ותקשורתונמלי
TotalRBuses inRailwaysSea transportPortsAviationPost and

publiccompaniescommum
transportR1and airportscation

Revenue at current prices (NIS million)
1,770 1,174 372
2,208 1,309 439
2,714 1,708 523
3,444 1,971 681
4,565 2,412 922
5,357 2,818 1,063
6,346 3,340 1,150

Revenue at 1990 prices (NIS million)
2,670 1,878 555
2,867 1,809 585
3,187 1,974 576
3,444 1,971 681
3,759 1,955
4,249 2,142
4,898 2,264

Input of work
Employed persons (number)
14,780 6,553 2,617
15,682 7,046 2,536
15,860 7,230 2,456
16,000 7,173 2,421
15,575 6,986 2,427
15,828 7,308 2,477
15,419 7,654 2,443

At current prices
Labour expenses (NIS million)

413 235 118
518 272 153
670 348 191
843 389 218

1,029 477 281
1,153 596 308
1,299 695 367

Average monthly labour expenses
per employee (NIS)

2,329 2,984 3,749
2,754 3,219 5,034
3,522 4,007 6,490
4,391 4,520 7,492
5,504 5,690 9,659
6,069 6,801 10,372
7,021 7,570 12,533

Average monthly wages
per employee (NIS)

1,867 2,603 2.850
2,219 2,787 3,925
2,831 3,447 4,853
3,523 3,932 5,721
4,466 4,971 7,448
5,021 6,043 7,974
5,828 6,796 9,536

שיח) (מיליוני שוטפים במחירים פדיון
19875,588723611,488
19886,443764671,656
19897,954888712,050
19909,6001,0731022,329
199112,0211,2471262,749
199214,0941,5641323,160
199316,5511,7431573,815

(מיליונ 1990 במחירי פדיון
19871,40596
1988r 11,30096
19891.07494
1990..1,073102
19911,013104
19921,084102
19931,016110

עבודהתשומת
(מספר)מועסק ם

198713,5321,560
198812,8751,485
198912,0251,439
199012,0571,333
199112,1551,348
199212,4321,475
199312,258

שוטפיםבמחירים
שהוצאות (מיליוני n)עבודה

198762330
198877035
198973142
199090558
19911,06580
19921,21589
19931,294

ר לשבממוצע עבודה לחודשוצאות (שח)ר

19873,8381.601
19884,9841,972
19895,0652,420
1990R6.2863,606
1991R7.3004,913
1992R8.0045,033
19938,874

שנר (שממוצע לחודש לשניר n)עבודה

1,258
1,534
1.875
2.958
3,454
3,524

2,360
3,203
3,250
R4.513
R5.288
R6.055
6.767

1 Oata on employees. wages and labour expenses include
members of cooperatives.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

קואופרטיבים. הבד" כוללים עבודה והוצאות שכד שכירים, נתוני
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ILWAYS
RAEL RAILWAY SERVICES1 ישראלי רכבת שירותי

וכבת

היחידה
Unit1980198519891990199119921993

הווובה המסילה .kmא1רן r<"i7516528573574574573573igth of railway line,
andardהס0נררדית gauge

השלוחות 314330359366366366366gth■■אורן of sidings

בתשלום נטו 1,0005,3926,0166,6517,2197,7428,4038,668revenue/tonטון

בתשלום נטו קמ x 1068299321,0331,0481,0911,0981,072revenueטון ton x km.

הנוסעים 1,0003,4282,8142,3122,5242,8833,4393,777berמספר of passengers
n|7 x 106264204152170178198214sengerנוסע x km.

נטו קמ x |101,0001,6181,7601,8031,8281,9021,9131,871ton x km. per
בשימוש קו .לקמ line in use

לטון ממוצע .kmמרחק r<i7154155155145141131124rage distance per
tonמטען freight

rr,7 x senger.1,000511385265295310345373נוסע x km. per
בשימוש קו .לקמ line in use

לנוסע ממוצע .kmמוחק 77726667625857rageק"מ distance per
assenger

Revenue at current prices שוטפים גמח"רים |1^s

R43.241R71.184r102,047R126.243R131.623157,221TOTAL

100.0100.0100.O100.0100.0100.0

ת'78.079.673.372.182.773.9 freight

רר12512.915.211.713.917.6 passengers
9.57.511.49.63.48.5'n other sources2
r3.6R5.6R7.4R9.0R9.910.9rage revenue per

31 ton x km.

r2.6r6.4H7.6r9.7R9.312.9rage revenue per
assenger x km.

103 ne/R188

NIS 103

Vo100.0

"785
16.7

4.8

r0.2אגורות
agorot

"r0.1

*nr\ 1o

מטענים מהובלת

נוסעים מהולכת

אחרים2 ממקורות

ממוצע פדיון

נטו קמ x לטון

ממוצע פדיון

קמ x לנוסע

Operational expenses3
otn "|o103 nK118040,31997,254125,061172,634173,389204,933TOTAL

NIS 103

עבורה 100.517,54441,78357,679R79.45789,07399,300ourהוצאות expenses

שכירים .0noספר ■on1,9941,7151,4391,3331,3481,4751,445ber of employees

שנר NISממוצע ne/36441,8752.958R3.4543,5244,156rage monthly wage:
לחודש erלשכיר employee

Till 1990  budget years (ApirlMarch): as of 1991  calendar
year.
E.g. income from work for exernal factors, storage, lease of
wagons, etc.
Calendar years.

לוח. שנות  ו199 מאז מרס);  (אפריל תקציב שנות  1990 עד 1

וכוי. קרונות השכרת אחסנה, רמי חוץ. לגורמי nninyn הכנסות, כגון 2
לוח. שנות 3

TRANSPORTAND COMMUNICATION 542



BUSES
BUSES IN PUBLIC
TRANSPORT1

בתחבורה אוטובוסים
ציבורית1

rvTrvn
Unit

197019801985R1990R1991R19921993

.noוטונוסים 3,6545,6225,5235.3075,4715,6005,688Busesמסי
שנתי) annual)(ממוצע average)
ישיבת 1,000163274275252262270273Seatingקומות capacity

שנתי) annual)(ממוצע average)
106314353371339340381385Kilometrage>ומ0ראזי

km.n17

TOTAL

100.0
84.8From trips on regular

lines
14.6From special trips

and journeys
0.5From parcels and

miscellaneous
4.6Revenue per km.

Revenue, at current prices
1,743 1,564 1,247 1,073

שוטפים כמהירים פדיון,

TOTAL

From trips on regular
lines

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

100.0
83.2

16.1

0.7

4.1

At 1990 prices
1,016 1,084

100.0 100.0
83.0 85.0

16.6

0.4

3.7

14.3

0.7

3.2

835

177

4

Labour input

891

106

8

1,013 1,073

844 912

164 153

5 7

351

100.0
74.1

25.3

0.6

0.9

1,516

1,206

248

11

1060.0311.5
NIS nw

Vo100.0100.0
"82.070.5

"16.728.6

1.30.9

NIS
n1u

1990 במחירי
1061,0831,330

NIS nei
1,0811,118

..93190

..2118

miau nnivjn
12,43212,258EMPLOYED

PERSONSTOTAL
6,0255,977Cooperative members
6,4076,282Employees

12,155 12,058 14,043 14,849 9,300

6,109 6,223
6,046 5,835

7,481 7,786 5,624
6.562 7,063 3,676

D'DOIKIpricesAtבמחירים current
nm.1060.021.53079051,0651,2151,294LABOUR
NISבודה EXPENSESשוו

שגר NISוצע n<u01,1334,4865,2886,1985,940AVERAGE
MONTHLYמועסק WAGES
PERחודש EMPLOYED

PERSON
קואופרטיב 

..8.11,5096,0927,2608,4497,876Per cooperative
member

3.27042,7733,2954,0814,098Perר employee

1 Excl. establishmentswho provide excursion and touring services. ותיור. 0יול שירותי מתן הוא העיקרי שעיסוקם מפעלים 0לל אינו
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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 ,jipiin
סוג לפי הסוחר, צי

וגילה1 האונייה
שנה סוף

ימית הובלה

Type and age Of Ship 1993 1992 1991 1990 1985 1980 1970 1960 1956 וגילה אונייה ס1ג

TOTAL

Type of ship
Cargo ships
Bulk ships
Other

Age of ship
Up to 2 years

34
59
1014
1519

20 years and over

Number of ships
68 68 70

46

13

9

6
4

4
13

22
19

45

15

8

5

2

3

21

23

14

44

18

8

3

2

8

22

26

9

69

38

23

10

21

28

76

4

4

23

28
9

8

100

47 56
17 21

12 23
}

13
11

34
23
15

4

אוניות מספר

110 50 30

79

31

6

13

41

36
14

41

20
16

6
2
1

5

22

10

2

5

2

3

הכל סך
אונייה סוג

כללי משא אוניות

צובר אוניות

אחר

האונייה גיל
שנים 2 עד

34
59
1014
1519
ומעלה שנר. 20

TOTAL

Type of ship
Cargo ships
Bulk ships
Other

Age of ship
Up to 2 years

34

59
1014
1519

20 years and over

Gross tonnage (thousand tons) טון) (אלפי כוללת תפוסה
1,554 1,674 1,634 1,580 1,676 2,463 1,438 288 136

832
548
174

215
133

120

385
410
291

824

582

268

186
74
198

429
532

255

713

653

268

112

74

408

329

553

158

610

719

251

74

410
297
645
154

579

457

640

222

100

356
688
246
64

532
576

1,355
}

114

238
1,241

632

196

42

793

645

292
270

447

372
57

205

83

118
114

17

9
7
23

הכל 0ן
אונייה סונ

כללי משא אוניות
67

צובר אוניות

69ארור

האונייה גיל

שנים 2 53עד

3410

5911

101410

151912

ומעלה שנה 2040

onvn(טון thousand)(אלפי tons)Deadweight
הכל 1753744,346סך 2,4122,8052,6302,6562,6412,418TOTAL

כללי משא {*r\f\000675\■אוני1ת 1,2761,021/
7237809531,0211,052Cargo ships

צובר 8321,3511,1801,0971,044Bulkאוניות ships
73822,650אחר 1,1361,250499523523322Other

1 As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign f ור. נדגל ישראליות אוניות על נתונים כולל נ1965 ■7nn 1
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SEA TRANSPORT AND PORTS
REVENUE AND LABOUR INPUT
IN SEA TRANSPORT AND
PORTS

עבודה ותשומת פדיון
ובנמלים ימית בהובלה

ונמלים ימית הובלה

1993 1992 991ו 1990 1989 1985 1980

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,

. ימית .armSEA TRANSPORT 
0TOTALךהכל

שח 51,0722,0502,3292,7493,1603,815NISמיליוני million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחו1ים
מ0ענים 76.984.385.787587.189.088.7Fromמהובלת freight
אוניות 21.014.312.09.99.78.98.8Fromמהחכרת chartering of ships

והסי!2.11.42.32.63.22.12.511משונות miscellaneous

הכל PORTSTOTALנמליםסך
nu 11875236819211,0631,150NISמ>י1ני million

0'tmn100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
Q'ivoiti 0'Tirtvm88.987.588.488.991.290.689.2From freight services

vii'Kin80.383.281.882.483.784.782.6From marine services
רציף מדמי :50.944.651.850.657.852.945.5Thereofמזה: From wharfage

8.54.3656.57.55.96.6Fromמאחסנת storage
בסיסיים נמל 4.86.94.64.64.75.05.6Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 1.11.30.80.70.50.60.7Fromמשירותים services to passengers

5.24.36.25.53.63.84.5Fromמש1נות miscellaneous

FREIGHT

PORTSTOTAL

From freight services
Thereof: From marine services|
Thereof: From storage

From basic port services
From services to passengers
From miscellaneous

At 1990 prices (NIS million) (n1u .11'Vnl 1990 nnni

2,425 2,317 2,128 מטענים main1,2731,5641,8592,037

הכל 423449576681נמליםגזן

למטענים 372395512596משיר1תים

vwnjo 341372491573רווה:
מאחסנת 31231923מזה:

בסיסיים נמל 28283039מהירותי
לנוסעים 5577משירותים

17213339מטובות

Labour input in ports בנמלים .tt/jm naivn

(מספר) 3,9262,7282,456R2.421R2.427R2.4772,443Employeesשכירים (no.)

שוטפיםבמחירי Atם current prices
לשכיר שכר 1,2194,853R5.721(17,448R7.9749,536Averageממוצע monthly wages

(שיח) perלחודש employee (NIS)
עבודה הוצאות 1,6826,490R7.492R9.659R10.37212,533Averageממוצע monthly labour
(שיח) לחווש expensesלשכיר per employee (NIS)
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MOVEMENTOF SHIPS,
FREIGHT AND PASSENGERS IN
ISRAEL PORTS1

אוניות, 71ynn
בנמלי ונוסעים מטענים

הארץ1

1993 1992 1991 1990 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

4,758 R4.360 3,728 3,629 3,176

2,366 2,138 1,857 1,762 1,392

2,240 2,055 1,748 1,743 1,601

116 131 98 100 105

Freight traffic (thousand tons) טונ1ת) (אלפי מטענים nvun

29,408 27,790 23,907 21,676 16,294 11,753 7,618 4,309 1,798

אוניות2תנועת

שהפליגו 1,4332,1902,9512,904אוניות

הכל3 סן 

חיפה 1,1681,7251,7361,488נמל

אשדוד 71,1271,313נ0ל

אילת 5488103נמל

26 26 42 49 61 57 58 50 49

20,965 19,767 16,205 13,752 9,206

6,543 5,963 5,241 4,517 3,379

8,738 7,760 6,436 4,802 2,403

303 611 654 528 362

8,443 8,023 7,702 7,924 7,088

2,737 2,601 2,205 2,066 1,605

4,635 4,726 4,763 5,168 4,849

1,071 697 734 690 634

Passenger traffic (thousand)

5,496 4,273 2,473 1,589

3,579 3,140 2,173 1,320

1,534 933 19

383 200 54

6,257 3,345 1,836 209

1,819 1,106 1,567 193

3,793 1,901 4

645 338 232

(אלפים) נוםעים תנועת

וטעינה פריקה
כולל 0ך

בספנות הובלו

(אחו!) ישראלית

הכל" 0ריקה0ך

חיפה נ0ל

תשרוד נמל

אילת נמל

הכל טעינהסך

חיפה נמל

אשחר נמל

אילת נמל

R141 R113 R129 R58R165R264r213R337379PASSENGERS

הכל TOTAL.0ן

מנקרים :R140R136r159R129R277280Thereofמזה: cruise

passengersנשיוס

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 נין אוניות מעבר כולל 2
חדרה. בנמל פחם פריקת כולל ב982ו החל 3
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AVIATION
ISRAEL AVIATION SERVICES
ON INTERNATIONAL LINES

של תעופה 1nn'e/
בינלאומיים בקוים ישראל

תעופה

1 Flight in one direction.
2 Incl. excess freight of passengers.

rrprv
Unit1950197019801990199119921993

1ninn niO'0no. ■on4756,0248,39312,06812.20613,31215,197Single flights'
ה0י0ות ,7mn07ן 1,77130,82131,70745,66448,86051.06455,416Flightאלפי distance

1000km.
0י0ה 0חשעות 6,56043,42243,65563,50067,10072,20075,300Hoursמסי flown

1,000165461,2991,7671,7511,9542,145Passengersנוסעים
בתשלום קמ x 502,5315,2977,4727,7478,4928,949Revenueמיליוניםנוסע

millionspassenger x km.
בתשלום שהובלו דואר tonזכרי snuio507457901,1851,6231,3531,206Revenue mail
בתשלום2 שהובלו 27820,39899,319169,281177,454175,786184,532Revenueמטענים freight2

אחד. בכיוון 0יסה
נוסעים. של עודף מ0ען כולל

REVENUE AND LABOUR
INPUT IN AIRLINE AND
AIRPORT SERVICES

עבודה ותשומת |1hd
תעופה חברות בשירותי

תעופה ונמלי

1993 1992 1991 1990 1989 1980

שוטפים במחירים פדיון,
Revenue, at current prices

שח מיליוני הכל 31,7081,9712,4122,8183,340TOTALסן  NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
נוסעים 69565565.066.167.769.1Fromמהולכת passengers

ודואר מטענים 20.221.621.623.320.319.7Fromמהובלת freight and mail
אחרים 10.312.913.410.612.011.2Fromמשירותים other services

<1>nn11990pricesAt 1990
שית) (מיליוני הכל 01,1261,9741,9711,9552,1422,264TOTALן (NIS million)

נוסעים מהולכת :8471,3121,2821,3011,4621,563Thereofכזזה: From passengers
י מטענים 164415427440423440Fromמהובלת freight

andודואר mail

inputLabourעבודהתשומת
הכל 6,8907,2307,1736,9867,3087,654EMPLOYEESשכיריםסך TOTAL

תעופה 4,8274,4714,3964,2784,5654,832Inברוברות airlines
תעופה 2,0632,7592,7772,7082,7432.822Atכנמל' airports

שוטפים Atבמחירים current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES
שח מיליוני 1348389477596695 NIS million

אחווים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
תעופה 83.570.870.072.170570.0Inכחברות airlines
תעופה 16.529.230.027.929.530.0Atבנמלי airports

לשכיר שכר 6.73,4473,9324,9716,0436,796AVERAGEממוצע MONTHLY
(ש"ח) WAGESזית!דש PER

EMPLOYEE (NIS)
תעופה 83,9604,4595.8346,8157,549Inבחברות airlines
תעופה 42,6163,0963,6084,7585,505Atבנמלי airports
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INTERNATIONAL AIR
TRAFFIC OF PASSENGERS,
FREIGHT AND MAIL (incl.
charter flights(

אוירית תנועה
נוסעים, של בינלאומית

(כולל ודואר מטענים
שכר) סיסות

993ו1949196019701980199019911992

שנחתו 2,2052,9269,07910,93312,93311,98915,30718,236AIRCRAFTמטוסים LANDING

■ 922231,0512,8473,7203,4274,4885,219PASSENGERSנוסעים 
>אל0י0) הכל TOTALסן (thousands)

701115341,4171,9231,8062,2672,631Arrivingנכנסו

221125171,4301,7971,6212,2212,587Departingצאו

4593,51630,710105,802194,163196,896206,566222,739FRE1GHT1מטענים1
הכל(טונות) TOTALסך (tons)

2931,48613,52846,39787,69789,67693,211100,969Unloadedנסרקו
1662,03017,18259,405106,466107,219113,355121,770Loadedנטענו

הכל 1305221,7632,8724,4954,0615,0455,070MAILTOTALדוארסן

(tons)(0ונות)

713219141,8512,8242,3442,9753,066Arrivedהגיע

592018491,0211,6711,7172,0702,004Dispatched

1 Excluding mail.

CHARTER FLIGHTS TO
ISRAEL

דואו. בולל ל0 ו

לישראל שכר טיסות

1975198019851990199119921993

 שנחתו D'oiun2141,9591,5441,7191,6252,7953,552AIRCRAFT LANDING 
הכל 0TOTALן

בןגוריון תעיפה 2061,7061,2441,4001,4972,2762,889Atבנמל BenGurion Airpotr
אילת תעופה 8253300319128519663Atבנמל Elat Airpotr

הכל סך  43,775587,853435,404486,983430,704733,761909,463PASSENGERSנוסעים TOTAL

 כ/נודיו/ ו/עוסה 42,834531,283356,945398,097400,252634,101771,313Atבנמל BenGurion Airport 
ר,כל 0totalר

21נכנסו ,599265,963178,478197,311208,965335,977396,754Arriving

21,235265,320178,467200,786191,287298,124374,559Departing.צא1

. אילת תעופה 94156,57078,45988,88630,45299,660138,150Atבנמל ElatAirport  total
הכל 0ך

55428,50140,55542,57216,61050,18769,054Arrivingנכנ10

38728,06937,90446,31413,84249,47369,096Depatringיצאו
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POSTS AND COMMUNICATION
REVENUE AND LABOUR
INPUT IN POSTAL AND
COMMUNICATION SERVICES

עבודה ותשומת |1'id
ותקשורת דואר בשירותי

ותקשורת חאר

1993 1992 B1991 1990 1989 1988 1980

Revenue, at current prices שוטפים במחירים ,//'to

ntu מיליוני הכל 032,2082,7143,4444,5655,3576,346TOTALך NIS million

Q'liriK 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
w/7 1nn'tu :arn7.48.58.88.88.79.18.6Thereof: Postal services

סברקה ■j1i<'KJ6.12.31.71.21.00.90.7Telegraph services

סלפונים 80.586.286.087.287.387.687.2Telephoneשירותי services

1990pricesAtבמחירי 1990
שח) (מיליוני הכל 01,3622,8673,1873,4443,7594,2494,898TOTALן (NIS million)

דואר שירותי :207281295302323340345Thereofמזה: Postal services

מברקי. 77615342403733Telegraphשירותי services

סלפונים 1,0382,4502,7303,0023,2853,7674,349Telephoneשירותי services

inputLabourעבורהתשומת

14,35615,68215,86016,00015,57515,82815,419EMPLOYEESשנירים

(מספר) הכל 0TOTALך (no.)

12,81712,40012,80212,98412,96413,06912,908Permanentקבועים workers

1,5393,2823,0583,0162.6112,7592,511Temporaryאוע"0 workers

D'DOIUIAtבמחירים current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

שח מיליוני הכל 15186708431,0291,1531,299TOTALסן NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
96.592.093.093.092.792.892.5Permanentקבועים workers

3.58.07.07.07.37.27.5Temporaryאוע"ם workers

לשכיר 42,7543,5224,3915,5046,0697,021Monthlyממוצע average

(שח) per>חודש employee (NIS)

 עבודה 14185396768359531,078WAGESשנר TOTAL

שח) (מיליונ" הכל NIS)0ן million)

1383500627772882996Permanentקבועים workers

353949637183Temporaryאוע"ם workers

לשכיר 32,2192,8313.5234,4665,0215,828Monthlyממוצע average
(שח) perלחוח!1 employee (NIS)
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POSTAL SERVICES1 דואר1 שירותי

Unit m'rv195019601970198019901991B19921993

דזאר nrprv nunPostal Units
וסניפים יואר .noבתי 64114181213233234240246Postמסי offices and branches

האר 77218345388368375396399Postal■סוכנויות agencies
נע דואר 529364355555050Mobileקוי Post Routes

נע לדואר קשורות 955505927301,0001.0001,0651,074Localitiesינקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,000164287109124129133Rentedתאי post office boxes
רואי Mailדבי"
הכל 1,000,000165360425454453432466Totalסך

בארץ 116263314368373382415Inland.נשלחו
"ל לחו 23525540362325Dispatched.נשלחו abroad

מרוול 26455646442726Received.התקבלו from abroad
לחול ונשלחו דואר tonsדברי 2897161,6571,5201,4001,2421,2641,187Mailסונות dispatched abroad

אויר בדואר :651695185448648589831,012Thereof"מזה: by air mail
Averagesממוצעים

דואר דבר להעברת daysזמן 1.61.61.61.6Deliveryימים time of mail
לתושב דואר .noדברי 12011091929589Noמסי of mail per resident

Parcelsחבילות
הכל 1,0007301,4612,4452,0291,4351,4441,2231,255Totalסך

הארץ 1391,0051,7371,500960940815873Inland■בפנים
לרוול 17131263182180167159146Dispatched■נשלחו abroad

מחויל 574325445347295337249236Receivedהתקבלו from abroad
בדואר tonsחבילות 845275317491516505Airטונות mail parcels
לחול outgoingאויר

Telegramsמברקים
הכל 1,0001,5702,2081,112711722710652Totalסך

הארץ 524671805427480480513473Inland.בפנים
לחול 47145067825998917557Dispatched■נשלחו abroad

מחויל 429431689388133132122122Received■התקבלו from abroad
ים בלב אוניות 183638211931With"עם ships at sea

FAX services and
an'no D'nrvvi"Speedpost"

n"V"n"O|orFacsimile
■מכשירים

35Devices
נתונים Transmissionהעברת of data
מסמכים  165179281281Inlandבארץ  documents
297314478489pagesעמודים

הכל סך  227242301Internationalבינלאומי  Total
שנשלחו 109117176157Sheetsגליונות dispatched
שנתקבלו 118125125Sheetsנליונות received

(אישי) מהיר Expressדואר mail (personal)
■בארץ'

2,0072,2142,4542,591Inland2
הכל סך  220215251218International■בינלאומי  total
1878896100Dispatchecנשלחו
133131155118Receivedנתקבלו

Till 1990  budget years (April  March); as of 1991 
calendar year.
As of 1988 additional service  "speedposf.

לוח. שנות  1991 מאז מר0);  (אפריל תקציב שנות  1990 עד
מהיראקסםרס. דואר  חדש שירות ב1988 החל

TRANSPORT AND COMMUNICATION 550



COMMUNICATION miwpn

1993 1992 1990 1980 1970 1960 1950 Unit rn>n■

|ID7UTELEPHONE
o'j/D>vn nv!nExchanges

.noמוכזות '00527889143260297288Exchanges
ספרתיות :156215227Thereof"מהן: digital
המומות 804419791,9752,1452,238Capacityofקיבול exchange

1000 lines
סיפרתיות .4358מזה: 71Thereof: digital capacity

אופ0י סיב כבלי כבלאויר / R1.100R2.6503.600Lengthקמ of optical fibre
km/cablecables

ומכשירים Linesקוים and telephones
מחוברים ישירים קויםקוים 17683698601,6261,8041,958Directאלפי subscribers' lines

1000 lines
תושבים לי100 קוים 131222343537Linesמס. per 100 residents

סיפרת"ם :446174Thereofמזה: digital
ציבוריים .noטלפונים ■005403,7407,54014,73017,12019,010Public telephones
פלאפון 15,24036,100Carphonesמכשירי

או0ומ0יות פרסיות 4,6004,500Privateמרכזות automatic
exchanges

עסקיות 9,11017,485Commercialמערכות systems
בינלאומיים 1407952,4473,802Internationalאפיקים channels

נתונים להעברת "קוים
461,35016,43028,000Data transmission lines

ספרתיים תמסורת 85Digital/"עורקי transmission
channels

ממתינות' Applicationsבקשות outstanding1
חדשים 1000132070208313122Forלקויס new lines

סלפון 12129Forלהעתקת transfer of lines

טלפון Telephoneשיחות calls
סךהכל  106R3.8204,721Callsשיחות  total

11R3.7314,6035,351Inlandבארץ
3243Toלחול abroad
R5775Fromמחויל abroad

מנייה Monitorחידות pulses
הארץ בפנים ^.רוובשיחות 106 893051,2002.8007,6708,2199,366Inland■מ calls

הכל סך  נינל דקותבשיחות 0.2664320420Internationalמיליוני calls  total
106minut.

0.1441202266Incoming"נכנסות
0.1223118154Outgoing"יוצאות

ישיר בחיוג :809495Thereof_מזה: by direct
dialling

70TELEXקס
המרכזות linesקיבול 4501,9605,0907,8008.6008,600Capacityקוים of exchange
מחוברים .noקוים '2801,3503,6405,1903,6503,007Subscribersמסי lines

הארץ בפנים דקותשיחות 2.5139,65910,500r7,000r10,0006,000Inlandאלפי calls
1000 minutes

ביךלאומיות 1161,84313,4307,4254,203Internationalשיחות calls
יוצאות מזה:

"

5,6302,5751,603Thereof: outgoing

1 Incl. notifications on execution. ביצוע. הודעות כולל
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ROADS
ROADS1 BY LENGTH, AND
AREA

לפי סלולות1 דרכים
ושטח אורן

דרכים

1993 R1992 R1991 1990 1989 21985 1980 1970 1961

TOTAL

Nonurban roads

Access 3 roads

Urban roads

Length (km.) (קמ) אורן

13,872 13,602 13,409 13,199 13,080 12,760 11,810 9,290 6,572

4,326 4,250 4,178 4,092 4,033 3,910 3,382 3,239 3,073

1,367 1,350 1,333 1,303 1,295 1,256 1,020 888 744

8,179 8,002 7,898 7,804 7,752 7,594 7,408 5,117 2,755

הכל סן
לאעירוניות דרגים

גישה דרכי

עירוניות דרכים

מ"ר)שטח m.)(thousand.(אלפי sqArea
הכל 0ן

..
54,67177,02884,53086,90387,80291,389 89,58094,491TOTAL

דרכים 15,27019,40622,92126,16027,33427,56228,835מזה: 28,24429,699Thereof: 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. כאחזקה דרכים כולל אינו 1

נולן. בנפת דרכים כולל ב982ו החל 2

מנועיים, רכב כלי
הרכב סוג לפי

אחרת צוין כן אם אלא שנה, סוף

מנועיים רכב כלי

הרכב 31סוג III
1951

31 III
1960197019801990199119921993Type of vehicle

הכל 34,10369,580266,233539,525,015,404,075,459סך 11,175,876 11,261,004TOTAL

פרסיות' 9,57823,980147,785409,518803,021848,554923,041978,652Privateמכוניות cars'
13,58221,45366,01389,043153,058165,165185,737202,029Trucks1משאיות'2 ■2

זעירים3 5,267Minibuses3אוטובוסים

1,4192,3944,6557,2988,8868,9209,3099,761Busesאוטובוסים
1,2392,4773,4205,0858,6998,8279,3259,524Taxisמוניות

מיוחד* 3948152,3253,2343,6644,1634,7025.051Specialרכב service

vehicles4

7,89118,46142,03525,34738,07639,83043,76250,720Motorcyclesאופנועים

From 1978 on dual purpose vehicles (nnost having a load
capacity up to 0.9 tons) were transferred from "trucks' to

"pirvate cars'.
2 Including semitrailer combinations.
3 As of 1993, a new type of vehicle Minibus'.

Up to 1992, it was included under 'Trucks' (up to 4 tons
gross weight).

4 Such as ambulances. sanitary vehicles, etc.

החל הועבר, טון) 0.9 עד מות!1ה מסען בעל (כעיקרו דרשימוש' רכב
פרסיות. לינזכוניות מסשאיות ב1978,

ותומך. גורר רכב כ1לל
זעיר. "אוטובוס חדש רכב סוג ב1993 החל

כולל). משקל סון 4 (עד במשאיות נכלל 1992 עד
וכוי. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון
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AVERAGE AGE AND YEAR
OF PRODUCTION OF
MOTOR VEHICLES, BY
TYPE OF VEHICLE
End of year

ושנת הממוצע \זג*ל
הרכב כלי של הייצור

הרכב סוג לפי המנועיים,

שנה סוף

DMOIM1mi'n רבב
הכל אופנועיםJII'lIDSpecialאוטובוסיםזעיחםי1ni'criDסן
TotalPirvateTrucks1Minibuses1BusesTaxisserviceMotorcycles

cars1vehicles1

Average age (years)
7.12.27.67.6

8.42.97.88.4

8.94.09.511.2

7.24.09.29.5
7.73.09.48.0

8.03.29.47.6

7.83.59.27.0

7.83.58.66.7

7.93.38.16.4

7.83.17.75.9

7.53.07.45.1

(שנ>ם| הממוצע הגיל

2.3

5.75.16.1

5.75.46.0

7.47.46.9

6.96.87.1

6.86.86.8

6.86.86.7

7.17.16.9

7.17.26.9

7.07.26.5

6.76.95.9

6.36.65.5

1970

1975

1980

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Number of vehicles In 1993 ב1993 הרבב בל1 71jyt<

.■צור שנת

Year of production

TOTAL otn|O1,261,004978,652202,0295,2679,7619,5245,05150,720
Up to 1984 71'418,410348,92753,490814,3971,2061,7718,538

19851989347,312270,35152,9421,4902,6991,2241,21817.388

199069,47853,93510,9733884864724362,788
199181,30857,45016,9594913681.3614274,252

1992152.613114.75327,3219617402,2855316,022

1993152,681107,11231,4591,4498951,9955159,256

199439,20226,1248,8854071769811532,476

1 Seenotes toTable 18.17. .18.17 nrfnjinuniuo 1
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TRUCKS, BYGROSSWEIGHT,
LOAD CAPACITY, TYPE OF
FUEL AND YEAR OF
PRODUCTION

משקל לפי משאי1ת,
מורשה, מטען כולל,
ייצור ושנת דלק סוג

31 \\\1993

הכל' סך
Total1

"צוו mmYear of production

עד
Up to
1974

1975
1984

1985
1990

1991199219931994

(טונות) כולל דלקמשקל <idiof fuelns) and typeGross weight (t>

כוללי 202,0297,32046,17063,91516,95927,32131,4598,885GRANDסך TOTAL1
160,7135,64038,19949,41713,77022,86223,9526,873Gasolineבנזין
41,3161,6807,97114,4983,1894,4597,5072,012Dieselסולר oil

הכל סך 4.0 172,6015,11638,25754,59814,49124,26327,7608,116Upto4.0ער Total
1.9 65,0181308,77821,4567,15210,62813,5863,288Upעד to 1.9

2.02.9101,4484,36727,75431,0997,13112,86213,5504,6852.02.9
3.04.06,1356191,7252,0432087736241433.04.0

הכל .4.19.98,5285392,0343,4514847689123404סל 19.9  Total
4.15.9.3,9263175431,6292614185422164.15.9
6.07.92,270357871,01270131178576.07.9
8.09.92,332187704810153219192678.09.9

חבל סך 10.015.95,1812191,1831.79936859379722210.015.9  Total
10.012.91,91887689456901773338610.012.9
13.015.93,2631324941,34327841646413613.015.9

0ךהכל 16.0+15,7181,4464,6964,0671,616■1,6971,99020616.0+ Total
16.018.91,993614921299327946216.018.9
19.021.92,8662429649621422292725519.021.9
22.024.94191861933513122.024.9
25.034.07,2172941,7721,8471,0049881,19311925.034.0
34.144.949454205142173540134.144.9
45.0+2.729566417824203634382945.0+

מורשה ivun(tons)Load capacity
הכל סך  2.5 176,6655,44138,89656,21374,76624,69528,3258,329Upער to 2.5  Total

0.9 113,4211,90219,80237,12411,07616,78221,2215,514Upעד to 0.9
1.01.454,9262,94117,23715,8423,2736,9466,1592,5281.01.4
1.52.58,3185981,8573,2474179679452871.52.5

הכל סל  2.65.96,2403171,6912,4103355577162142.65.9 Total
2.63.92,956698911,344156182232822.63.9
4.05.93,2842488001,0661793754841324.05.9

הכל סך  6.08.95,8415961,6951,8973295576061616.08.9  Total

הכל +9.0+13,1829583,8123,3831,5271,5101,8111819.0סך  Total
9.014.96,5097312,2801,347612696750939.014.9
15.029.93,6041397461,1504934285905815.029.9
30.039.92,957877648664173714302230.039.9
40.0+1121222051541840.0+

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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TRAFFIC ON NONURBAN ROADS
DAILY TRAFFIC VOLUME
ON SELECTED ROAD
SECTIONS (ANNUAL
AVERAGE)
Thousand vehicles

לאעיווניים בכבישים rtynn
בקטעי יומי תנועה נפח

נבחרים דרך
שנתי) (ממוצע

רכב כלי אלפי

קטע '00
ייר
Road/MO7/) 7/*'/}19701980199019921993Descirption of
sectionroad section
no.

D'>(un'1o1nnTel AvivYafoJerusalem
0001 גנות010 17.181.899.9Telתאיפומחלף AvivYafoGannot intch.
שפירים0001020 גנותמחלף 23.150.771.0585Gannotמחלף intch.Shapirim intch.
שפיריםמחלף0001030 24.347.053.253.5Shapirimמחלף intch.B.G.

Airpotrנתב intch.
לוד0001040 נתבמחלף .13.632.238.4B.Gמחלף Airpotr intch.Lod intch.
ל0רון0001050 לודמחלף 13.932.334.324.1Lodמחלף intch.Latrun intch.
לסרוןצומת0001060 17.335.035.828.8Latrunמחלף intch.Shaar

הגיא HaGayשער June.
ק00ל0001070 מחלף  שורש 11.719.944.344.639.7Shoreshצומת junc.Kastel intch.

(Harel)(הראל)

Telתאיפוחיפה AvivYafoHaifa
גלילות0002010 ברוןצומת ת> 28.140.469.7R53.644.1Telצומת Barukh junc.Gelilot June.
נתניה0002050 פולגמחלף 21.818.153.943.546.1Polegמחלף intch.Netanya intch.
אולגה0002060 גבעת 'נאיצומת 15.820.247.642.552.7Yanayצומת junc.Givat Olga June.
קיסריה0002070 9.613.234.936.6Cesareaמחלף intch.

יעקב iorr Zikhronמחלף Yaaqov intch.
'עקבמתלף0002080 ונדון 7.810.729.623.727.6Zikhronמחלף Yaaqov intch.

Atlitעתלית intch.

לטרון AshqelonLatrunאשקלוןמחלף intch.
מלאכי0003020 נווביהצומת נאר 3.95.29.611.112.4Besrצומת Tuveya junc.Malakhi June.
ראם0003030 מלאכיצומת 12515.828.421.625.5Malakhiצומת junc.Reem June.

השבעה אר1מחלף Eerzמחסום checkpointHaShiva intch.
הנקיה HaderaHaifaRoshחזרהחי0ה10ש HaNiqra

אשקלון0004020 מרדכיצומת 3.510.010.311.8Yadצומת Mordekhai June
Ashqelon June.

רוה0004060 גן אשדודמחלף 16.936.940.345.3AshdodGanמחלף Rawe intch.
ראשלצ0004070 רוהמחלף גן 12.722535.764.776.8Ganמוולף Rawe intch.Rishon

LeZion intch.
השבעה0004080 ראשלצמחלף 15.338.786.997.5102.4Rishonמחלף LeZion intch

HaShiva intch.
מ10בי0צ1מת0004110 25.739.664.767.8109.0Mesubimצומת junc.HaAluf Sadeh

me/ .Juneהאלוף
שדר0004120 האלוף 23.339.486.281.9HaAlufצומת Sadeh junc.Bar Man

בראילן .juncצומת
בראילןצומת0004130 23.848.378564.862.7Barצומת Han junc.Giveat Shemuel

שמואל .juncגבעת
השרוןצומת0004170 5.210.721.322.726.4HaSharonצומת junc.Kefar HaRoe

הרואה .juncכפר
חתשתצומת0004200 6510.614.1Haroshetצומת junc.Nahal Hadera

חדרה .juncנחל
פרדיס0004220 בנימינהצומת 5.56.18.612.013.1Binyaminaצומת junc.Fureidis June.
עכו0004280 כיאליקמחלף ק. 11519.931.726.9Qiryatצומת BialikAkko junc.
6.712.1AkkoNahariyyaעכ1נר,ריה0004290
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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

רכג כלי אלפ1

קטע מסי
דיר
Roadהקטע 19701980199019921993Descirptionתיאור of
sectionroad section
no.

שבע הערבהבאר Aarvaצומת junc.Beer Sheva
דימונה0025010 העובהצומת 2.13.72.95.1Aravaצומת junc.DimonaJune.
שבע0025020 דימונהנאר 2.64.93.8Dimonaצומת junc.Beer Sheva

השובל"ם שבעצומת Beerבאר ShevaHaShovalim June
Raananaרעננה

הגובלים0040040 להביםצומת 6.414.318.720.6Lehavimצומת junc.HaSovalim June.

פלוגות0040050 השובליםצומת 4.26.9HaSovalimצומת junc.Pelugot June.
מלאכי0040060 פלוגותצומת 6.08.318.422.925.1Pelugotצומת junc.Malakhi June.

גדרה0040070 ראםצומת 10.515.525.732.7Reemצומת junc.Gedera June.
בילו0040090 נוףצומת תל 8.311.717.6Telצומת Not junc.Bilu June.

בילורמלה0040100 4.87.713.716.1Biluצומת junc.Ramla
על0040120 אל לודצומת 9.213.121.423.812.6Lodמחלף intch.EI Al June.

השרון0040170 0גולההוד 9515.329.3Segulaצומת junc.Hod HaSharon
זכאי0042010 בן דרוםצומת בני 11.67.38.89.5Beneצומת Darom junc.Ben Zakay

June.

ר1ה0042030 ג) עובדמחלף בית 12.56.214.617.9Betצומת Oved junc.Gan Rawe intch.

אגיבימלה Telתל Avivlfamla
הרופא0044050 אסף 16.815.913.8RamlaAsafרמלהצומת HaRofe junc.
הוופאצוסת0044060 אסף 20517.828.942.3Asafצומת HaRofe junc.Bet Dagan

דגן .Juneבית

ה^נעה0044070 דגןמחלף בית 30.433.054.371.8Betצומת Dagan junc.HaShiva intch.
השבעהאז1ר0044080 31.833.449.659.765.8HaShivaintchמחלף Azor

חנניה צומת HaderaAfulaHananiaחדרהעפולר, junc.
אלון0065030 סזרחצומת רודרה 7.811.422.413.4Eastצומת Hadera junc.Alon junc.
מגדו0065070 פחםצומת אל 4.07.713.9Ummאום al FahmMegiddo junc.
הסרגלעפולה0065080 5.68.210.6Megiddoצומת junc.Afula

עלית0065090 255.25.719.4AfulaAfulaעפולהעפולה Illit

Otherאחר

העמק0075030 3.74.4856.710.1NazarethMigdalנצרתמגדל Ha Emeq

עלית0077030 פוריהסכריה 2.8555.6Poriyyaצומת junc.Teverya Illit

ארויהוד0085010 יסיףצומת 3.87.614.917.619.9Yasifצומת junc.Ahihud junc.
פינה0089070 17.54.86.36.8ZefatRoshצפתראש Pinna
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ESTIMATED KILOMETRAGE,
BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year

הקילומטראז' אומדן
רכב סוג לפי האדצי,

בשנה קמ מיליוני

196319701980'1985198819891990199119921993

הכל 2,1745,89210,94314,05817,04618,06318,66820,00022,79524,710TOTAL2סך

:Thereofמזה:

פר0יות 9252,8456,4248,88610,78011,63112,17012,94214,58315,264Privateמכוניות cars

6362,0113,4303,7564,6694,8234,8425,3306,2936,750Trucks3מראיות3

זעירים4 277Minibuses4אן0ןב1סים

197372419538568592565586640643Busesאוטובוסים

182259374556604623635632755763Taxisמוניות

363214222277290330352393438Motorcyclesאופנועים

1 As of 1982, incl. vehicles registered in theGolan subdistrict.
2 Inc. special service vehicles.
3 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.
4 4 See notes to Table 18.17.

גולן. בנפת הרשומים רכב כלי כולל 1982 ravin החל 1

מיוחד. וכב כולל 2
ותומן. גורר ורכב מסחרי רכב 0נדרים, כולל 3

.18.17 בלוח הערות ראה *

UNURBAN KILOMETRAGE,
BY DAY OF WEEK

לא ארצי קילומ0ראזי
בשבוע יום לפי עירוני,

1993 1992 1991 1990 1989 1988 '1985 1980 1970 1962

TOTAL

Million km. per year בשנה oj7 .!!.Vn

I 11,447 10,807 10,054 9,701 8,908 8,233 6,368 5,083 2,966 1,087 atn ID

Percents

א' 0116.015.616.015.515.615.315.615.515515.6Sunday

הי עד בי 15.414.915.215.415.215.215.315.315.315.1MondayThursdayימים

יומי) daily)(ממוצע average)

וי 13.213.112.912.412.512.512.212.412.312.7Fridayיום

9.211.710.410.611.111.311.010.811.011.3Saturdayטבת

1 As of 1982, incl. traffic in the Golan subdistirct.

567 miiopni mann
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AVERAGE KILOMETRAGE PER
VEHICLE, BY TYPE AND AGE
OF VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km.

קילומסראז' ממוצע
הרכב, סוג לפי לרכב,

הדלק וסוג גיל
ק''מ אלפי

דלק סוג גיל, רכב, סוג
0נוע ונפח כולל 1970198019891990199119921993משקל

Type ofvehicle, age, type of fuel,
gross weight and engine capacity

הכל פרטיותסן 19.315.915.215.415.716.516.4PRIVATEמכוניות CARSTOTAL

שנים 4 22.518.517.017.117.218.818.1Uptoעד 4 years
שנים 5920.216.615.615.616.216.616.359 years

שנים 102117.613.312.913.514.014.415.01021 years
שנים 22+14.0(16.2)11.911.810.311.711.122+ years

הכל 75.773.076.374.472.183.280.9TAXISTOTALמוניותסך

שנים 4 עד :82.068.977.478.573.279.078.4Thereofמזה: up to 4 years

הכלי 30.538.332.932.033.535.934.8TRUCKSTOTAL1משאיותסך
(שנות) גול* Grossנושקל weight (tons)

הכל 26.833.828.327.530.431.631.2Gasolinetotalבנזין0ך
1.9 29.727.932.132.132.9Uptoעד 1.9

26.234.2

2.04.028.427.629.831.230.02.04.0
4.1+30.128.4(14.0)(16.5)(26.9)(40.7)4.1+

הכל 051.462.850.549.045.452.249.0Fuelולר0ך oiltotal
10.015.9 :51.450.740.233.835.544.755.7Thereofמזה: 10.015.9
16.024.9 .59.076.941.845.148.862.339.916.024.9

25.0+61.976.860.856.957.463.952.325.0+

הכל 8.68.48.18.99.09.49.3MOTORCYCLESTOTALאופנועיםסך

סמק 60 7.76.67.37.16.87.69.2upעד to 50 c.c.

ויותד 0מק 519.08.98.810.411.111.09.451 c.c. and more

Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations. תומך. גורר ורכב מסחרי רכב 0נדרים, כולל
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ROAD ACCIDENTS
ROAD ACCIDENTS INVOLVING
CASUALTIES, CASUALTIES
ANDVEHICLES INVOLVED

דרכים תאונות
עם דרכים תאונות

וכל* נפגעים נפגעים,
מעורבים רכב

1993 1992 1991 1990
Annual average

1980
1989

1970
1979

1960
1969

1951
1959

Absolute numbers

19,41722,25921,938ACCIDENTS

INVOLVING

CASUALTIES
399452455Fatal

3,2323,5943,265With severely
injured

15,78618,21318,218With slightly injured

31,54137,83837,992CASUALTIES 
TOTAL

444507505Fatally injured
4,1474,6764,122Severely injured
26,95032,65533,365Slightly injured

33,63039,11038,718VEHICLES

INVOLVED IN

ACCIDENTS WITH

CASUALTIES

o'o^nin 0'1D0r>

17,496 13,955 14,819 10,577 5,689

374 385 547 286 174

3,123 2,600 2,666 2,010 1,330

13,999 10,971 11,606 8,281 4,185

27,668 20,312 21,525 14,327 7,211

427 437 627 314 190
3,965 3,365 3,538 2,420 1,557
23,276 16,510 17,360 11,593 5,464

29,976 22,647 23,318 15,335 7,609

ע0 nnmn
נפגעים

קטלניות

קשה פצועים עם

קל פצועים עם

 נפגעים
סךהכל

הרוגים

m<\< פצועים

קל ov/yo

רכב גלי
מעורבים

עם בתאונות
נפגעים

תושבים1*000שיעורים 100.population1per 100,000Rates

עם 320422436333375R392R434417ACCIDENTSתאונות

INVOLVINGנפגעים

CASUALTIES

■ 405572634484594638739723CASUALTIESנפגעים 
הכל TOTALסן

11131810991010Fatallyהרוגים injured
קשה 88971048085849178Severelyפצועים injured
קל 307463511394499545638635Slightlyפצועים injured

רכב 428612687540643680764737VEHICLESגלי
INVOLVEDמעורבים IN

עם accidentsבתאונות wrrH
CASUALTIESנפגעים

1 Average annual de jure population. לשנה. ממוצעת קבועה אוכלוגו"ה 1
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ROAD ACCIDENTS
INVOLVING CASUALTIES,
BY TYPE OF ACCIDENT

עם דרכים תאונות
סוג לפי נפגעים,

תאונה

1993
19911992

הכל קלותJV'tlOpTIWJIסך
TotalFatalSevereSlight

הכל 19,41722,25921,9383,265סך 45518,218TOTAL
רכב עם 11,38713,56913,6221,258התנגשות 16512,199Collision with moving

vehicleנע
רכב עם 20021722427התנגשות 3194Collision with parked

vehicle1עומד'
עצם עם 599804762199התנגשות 32531Collision with an

obstructionדומם
פגיעה או 4,6064,9904,8011,181דריסה 1943,426Running over or hitting

רגל aבהולך pedestrian
בתוך בנוסע 52453046861407Injuryפגיעה of passenger

רכב insideכלי vehicle
1,3141,4541,346410התהפכות 47889Overturning

מהכביש 20218819847ירידה 2149Running of way
14815915518החלקה 1136Skidding

43734836264ארור 11287Other

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 בפגעים
גיל לפי דרכים,

הנפגע וסוג

1993

פצועים
הכל19911992 קיקשההרוגיםסך

TotalKilledSeverelySlightly
injuredinjured

הכלי 31,54137,83837,9924,122סך 50533,365TOTAL1

Ageגיל
(014) 3,7964,3684,341694ילדים 513,596Children (014)

0564) 25,60831,21031,4283,021מבוגרים 35328,054Adults (1564)
(65+) 2,0932,1932,130407קשישים 1011,622Old (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכונית 11,11714,30514,5441,157נהג 14413,243Vehicle driver
אופנוע 2,3462,4572,760359נהג 272,374Motorcycle driver

11,94014,72914,5831,226נ1סע 12313,234Passenger
אופניים 1,1771,005943171ר1כב 12760Bicycle rider

רגל 4,8915,2925,1141,203הולך 1993,712Pedestrian
705048642Otherאחר

1 Incl. injured of age not known. ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל ו
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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 tarvel

רכב כלי של שיעור
המעורבים מנועיים
עם דרכים בתאונות

תאונה סוג לפי נפגעים,
רכב וסוג

נסיעה קמ למילי1ן רגב כלי

ויותר גלגלים 4 רכב
Vehicles with 4 wheels and more

רכב32
כולל narThereof:גלגליםסך

תאונה וסוג GrandVehiclesYearשנת and type of accident
Totalwith הכל23 מכוניותאוטוסך

wheelsTotalמוניותnmvinפרטיותבוסים
TaxisTrucksBusesPrivate

cars

19616.35.15.84.88.04.41961
19625.95.95.74.68.14.21962
19636.14.85.94.87.64.21963
19645.84.35.94.87.94.11964
19655.63.64.35.96.63.21965
19665.04.93.94.85.72.91966
19683.73.13.93.34.62.61968
1969357.72.73.32.54.52.71969
19703.28.92.83.72.54.42.71970
19713.37.52.83.32.34.62.81971
19723.06.32.83.42.54.22.81972
19742.45.32.13.02.13.62.31974
19752.35.82.23.21.93.52.21975
19762.36.32.23.41.73.22.31976
1977256.62.43.11.93.82.51977
19782.66.7252.71.24.32.81978
19792.26.02.12.31.24.32.11979
19801.95.11.72.30.93.61.81980
19811.85.11.62.30.93.51.81981
19821.55.11.41.40.73.11.61982
1983155.71.51.60.73.01.71983
19841.45.31.41.10.72.91.61984
19851.45.61.31.10.52.61.61985
19861.57.41.51.40.62.71.71986
198715651.41.40.62.51.71987
19881.47.21.31.50.52.31.61988
1989157.21.31.50.52.21.61989
19901.67.11.41.80.72.31.71990
19911.6751.52.01.12.31.61991
19921.67.11.61.91.22.21.71992

הגל סך  19931.57.01.41.91.12.11.51993 TOTAL
רגל בהולך 90.20.60.20.20.10.30.2Hittingניעה a pedestrian

נע נרכב 1.15.11.1150.81.11.2Collisionהתנגשות with moving vehicle
0.21.30.10.10.10.70.1Otherאחר
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DRIVERS
LICENSED DRIVERS1, BY
TYPE OF LICENSE

End of year

לפי לנהוג/ D>un1r<
רישיון דרגת

נהגים

שנה סוף

1970197519851990199119921993

ר,כל 439,290713,2771,315,7161,669,0271,802,4901,931,0642,031,820DRIVERSTOTALנהגיםסך

רישיון* Typeדרגת of licence2

111,740136,028186,694229,135241,129242,939273,887Mootrcyclesאופנועים

ומשא פרסי 416,718699,8471,309,5241,662,4081רכב ,795,8201,924,7662,024,135Private cars <S trucks
)10 4 upער to 4 tons

טון 4 מעל משא 137,330200,927277,091299,647306,437318,902328,085Trucksרכב over 4 tons

34,10642,73554,99461,42462,92865,53468,118Taxisסוניות

20,39224,97938,06243,94845,24646,96848,769Buses3אוטובוסים3

9,99515,26122,47525,97727,09428,91930,354Semitrailersגוררים

1 Excl. dirvers licensed to drive tractors and combines only.
2 Dirvers holding all types of licences do not sum up to the total.

because some dirvers are licensed to drive more than one type
of vehicle.

3 As of 1981, incl. private car dirverswhopossess only emergency
licenses to drive buses.

בלבד. ניידות חקלאיות ומכונות 0רקס1רים לנהוג המוראים נהגים כולל לא 1

הנהגים מן שחלק מפני הכל לסך מתאים אינו הריאיון דרגות בעלי סיכום 2
רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים

חירום בשעת או0ובו0 לנה1ג הרשאים פרסי רכב נהגי כולל ,1981 ב החל 3

בלבד.

DRIVERS1, BY AGE AND SEX

End of year

ומין גיל לפי נהגים1,

שנה סוף

19921993
Age

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

D'KO
Females

הכל 1,931,0641,253,356677,7082,031,8201,308,916722,904TOTALסך

18 67,71747,47120,24669,35547,96221,393Upעד to 18

1924324,151208,462115,689347,891221 ,333126,5581924

2534504,093313,719190,374524,079323,956200,1232534

3544496,176303,685192,491510,162310,795199,3673544

4554283,916185,10498,812308,134198,456109,6784554

5564159,156115,85443,302168,929121,92147,0085564

657475,96864,34314,62582,13565,72716,4086574

75+19,87617,7092,16721,12618,7592,36775+

ידוע 1192972Notלא known

1 See note 1 to Table 18.28. .18.28 ללוח ו הערה ראה 1
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DRIVERS1, BY YEAR OF ISSUING LICENSE
AND AGE

שנת לסי נהגים1,
וגיל רישיון הוצאת

31 Xff1993

\v\w\ הוצאת שנת
Year ofissuing license

הגל סך
Total

גיל Ageקבוצת group

18 עז"
Upto 18

19242534354445545564.657475+

TOTAL ה3ל JOJ2,031,82069,355347,891524,079510,162308,134168,92982,13521,126

1993118,27445,81333,55721,16010,4364,5242,04165984
1992121,31321,74855,32523,49511,9105,4852,43483482
1991150,9931,76566;09734,05826,48713,9936,6021,862129
1990115,31859,91629,02515,8106,6552,90092983
198994,23053,52527,4008,6632,9431,24940248
198881,75841,90726,9458,4562,7371,20945153
198766,27726,39427,3078,2702,6931J3841857
198661,65610,54838,5498,4792,6171,05435257
198564,01658847,28310,9523,3301,30750056
198470,63548,74914,3934,7671,872745109
198372,72446,66617,2625,7032,131853109
198264,75639,16217,2665,5161,916755141

198157,28732,46316,7995,1061,899847173
198056,37625,07520,7566,6262,6801,042197
197966,88523,27829,0919,4173,5221,384193
197865,05619,30331,1029,6943,3831,364210
197759,96112,20833,0349,8283,4471,252192
197655,0411,52738,8929,7533,3411,334194
197552,60236236,18110,7333,7441,400182
197451,89533,62511,6024,5851,797286
1973 484,003112,253174,256116,24462,81918,422עד

Not known ידוע 7642934644515623113669לא

n

I

1See note 1toTable 18.28.
2 Incl. age not known.
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וביטוח בנקים

המאזני בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
הדולר. לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
גם קיימת דלאנ"ד1 ונכסי בניינים הסעיף בהערכת
בערך זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה

סמלי.
של וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביטוחי חברות
והסברים הגדרות

עי'1 שנתקבלו הביטוח לעסקי מת"חסים הלוחות
לאחר  ובחרל בישראל הישראליות הביטוח חברות
חברות, ידי ועל  המשנח מבטחי של חלקם ניכוי
משנה ביטוח ניכוי לאחר בישראל, הזרות הביטוח
ע"> בישראל שנעשו עסקאות כלולות (לא בישראל
מורשה או סניף של תיווך ללא הזרות, החברות

בישראל).
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
בדרחות הנתונים יתר עם לסכמם ניתן לא ולכן בלבד

הביטוח. עסקי
של ובמאזניהן והפסד רווח בדו''חות הנתונים
בישראל עסקיהן את משקפים הישראליות החברות
הוא פעילותן שעיקר  הזרות לחברות ואשר ובחרל
והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת רק ניתנת  בחו"ל

כישראל.
הובאו 1989 עד הנתונים הרבשנת"ם, בלוחות
אחוזי צוינו השוואתם, ולצורך נומינליים, כערכים
קודמתה, לעומת שנה בכל לצרכן במחירים השינוי
חשוואה בני הם רו199 1990 לשנים שהנתונים בעור
הסבר (ראה אחידים בערכים שהוצגו היות ישירה,

לעיל). 'כללי" בסעיף
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
ביטוח סוגי של שילוב כל וכן נכ1ת, ביטוח גמלא,
לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח אלה.

חיים.
ענף של העסקים "ח בדו נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד (19.6 (לוח כללי" "ביטוח
בחשבון נכלל לא לכן שקורם מהשקעות", "הכנסות

זה. בח"ח
מהסיכון חלק של העברה כל ה/א משגה ביטוח
במשותף שבוצעו ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ירי על
לאחר הכנסות/הוצאות, יתרת הוא עצמי שייר

המשנה. מבטחי של חלקם ניכוי
השקעות על ריבית כולל מהשקעות הכנסות
ריוןתר, ואחרות, ביטוחיות להתחייבויות החופפות
המת אשראי רמי וכן השקעות ממימוש הכנסות
גם כולל 19811984 (בשנים הרו"ח לשנת "חסים
ותביעות הביטוח עתודות של ההתאמה סכומי את
לראשית במט"ח הנקוב!ת כללי, בביטוח תל!יות
הדו"ח). שנת בסוף השקל של החליפין לשער השנה,

כללי
מובאים זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים רוב
הביטוח לעסקי המתייחסים בל!חות 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 ו1ל.19 19.7 עד 19.4
במרד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש זרמיים.
לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן, המחירים
של לצרכן המחירים במרד 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 למרד צמודים יש מט"ח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז

מדוייק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקאיים המוסדות מאזני
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

.1993 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
מוסרות, 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 כעיקר המסחריים מהבנקים נבדלים אליו.
הפצת ע"1 מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי
וע"י באוצר, ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות
המפקיר. הכוונת לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת

וסעד. רו1ח שירות*  25 נפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לבי0וח המו0ד 0\ל הכספיים הנת1גים ו
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של ופיצויים תגמולים קופות אחרות: קופות
אחרות. וקופות בודדים מפעלים

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחל0ת 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 חדפעמ'

לזכותו. שיצטברו
כספים בה צובר שהמעביר 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. למטרות כספים
של ההשתלמות צורכי את המאשרת מקצועית ועדה

וקידומו. המקצועית רמתו העלאת לשם העובד
את למשוך לעובר האופציה ניתנה ,1978 מאז
6 שחסך בתנאי השתלמות למסרת שלא חסכונותיו

לפחות. שנים
החברים נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
קרנות כוללת 7ו קבוצה וכדי. נכות מחלה, בעת
בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הדדי, ביסוח

חרדי.
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. ו 5 תוך המעביד ע"1 הועברו לא אשר
חודשיות הפרשות  ונוספות שוטפות הפרשות
שמע וסכומים והמעביד, העובר שמפרישים קבועות
הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות העמיתים בירים

למפרע. זכויות צבירת בער
כל או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי ההסבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה

הקופה. תקנון
ל גמל קופות סקר על יותר מפורטים נתונים
ר,סטטיסט> בירחון מופיעים מפורטים והסברים 1991

.1992 ,7 מסי מו0ף  לישראל

מקורות
הכספיים מהדו"חות 1971 ער התקבלו הנתונים
נציב ע"1 המאושרות הגמל קופות של השנתיים
על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה. מס
יסור המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים שאלונים
מירי עורכת לסטסיסנויקה המרכזית שהלשכה לסקר
האוצראגף משרד ע"1 הסקר נערך ב1987 החל שנה.

והחיסכון. הביסורו ההון, שוק

התחייבויות המייצגת קרן הן ביטוח עתודות
לסיכונים כהתאם חלפו, שסרם וסיכונים צפויות

עצמו. על קיבל שהמבסח
תביעות. ליישוב הוצאות כוללות ששולמו תביעות
מאת תביעות הן 1מאושרות תלויות תביעות
ותביעות הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים

שולמו. סרם אשר מאושרות
למבוטחים, ששולמו התביעות הן השנה תביעות
התביעות ביתרת וגידול תביעות ליישוב הוצאות

והמאושרות. התלויות
לוידס. מורשי כולל לא זרות חברות

לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.
מקורות

חברות של שנתיים דו"חות על מבוססים הנתונים
והזרות. הישראליות הביטוח

גמל קופות
על הנתונים את מציגים ו19.11 19.10 לוחות

הגמל. קופות
בצורת מוגשים 19.10 בלוח הנתונים החלב1987
הקודמים. בשנת!נים מאשר שונים ובפירוט סיווג
השיערוך הפרשי הכללת הם: העיקריים ההבדלים
הערך ניירות סעיפי בתוך בנפרד) בעבר (שהוצגו
"נכסים הסעיף ,19931987 בנתוני כן, כמו השונים;
שונים, ופיקדונות ערך ניירות כולל אינו אחרים"
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 משרד 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
שלה! 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 ו19.11 19.10 בלוח

החדש. לפי ופעם הישן המיון לפי פעם  פעמיים
פיננסיים: מ1סדות 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 OF ASSETS AND
LIABILITIES OF THE BANK OF
ISRAEL
At current prices; end of year

של וההתחייבויות
ישראל בנק

שנה סוף שוטפים; במחירים

בנקים

198019851990199119921993

במחירים 'ruty 'iyvj unr
לצרכן'

20,970.0129.618.09.411.33ercent annual change in
consumer prices'

הכל סך  נכסים
שירו מיליוני 

אחוזים 
56

100.0
14,580
100.0

26,601
100.0

30,558
100.0

36,103
100.0

46,881
100.0

ASSETS TOTAL
 NIS million
 percents

לארץ חוץ כלפי תביעות
וניירות חוץ מ0בע זהב.

חוץ במ0בע ערן
חוץ במ0בע אחרים נכסים

455

1.2

38.2

0

48,7

0

47.1

0

39.3

0

40.6

0

Foreign assess
Gold, foreign currency and
securities in foreign currency

Other assets in foreign currency

לממשלה אשראי
מועד.נ0ו ארוך חוב
ארעיות ו0קר0ות

9.750.633.728.824.017.9
Government debt
Long term debt (net) and
provisional advances

ערך וניירות אחר אשראי

ישראלי במכובע אשראי

חוץ כמ0בע אשראי

ערך ניירות

5.4

28.8

7.0

0.7

2.0

7.7

11.5

5.0

17.9

4.8

30.6

4.9

36.2

4.2

Other discounts, advances and
loans and securities
Discounts, advances and loans
in Israeli currency

Discounts, advances and loans
in foreign currency

Securities

אחרים 2.40.81.11.41.21.1Otherחשבונות accounts

הכל סך  התה"בויות
שיח מיליונ! 

אחוזים 
56

100.0
14,580
106.0

26,601
100.0

30,558
100.0

36,103
100.0

46,881
100.0

LIABILITIES  TOTAL
NIS million
 percents

במחזור ומעות כסף 4,54.412.312.413.212.13anknotesש0רי and coins in circulation

לארץ התחייבויותלחוץ
מיוחדות משיכה זכויות

שהוקצו
המ0בע לקרן התחייבויות

(התחייבויות הבינלאומית
אחרות

1.5

1.5

1.2

0.2

1.1

0.2

1.1

0.2

1.1

2.2

0.9

1.8

Foreign liabilities
Allocations of special clearing
rights

Liabilitiestothe I.M.F.
and other liabilities

הממשלה של פיקדונות
הלאומ"ם המוסדות ושל

4.19.423.027.432.434.5Deposits of Government and
National Institutions

של חוץ במטבע פיקדונות
בישראל בנקאיים מוסדות
תושב לא פיקדונות כנגד
 תושב פיקדונות כנגר

פיצויים
 תושב פיקדונות כנגר

אחרים

8.1
34.8

32.1

5.4
28.8

' 28.6

8.9
29.1

16.3

8.7
28.9

12.7

8.2
25.6

10.2

6.9

Deposits of banking institutions
in Israel in foreign currency
Against nonresident deposits
Against resident deposits 
restitution

Against resident deposits 
other

מוסדות של פיקדונות
בישראל וכסס"ם בנקא"ם
אחרים וחשבונות פיקדונות

מילואים וקרן הבנק הון

3.6

8.0
1.8

10.3

9.6
2.1

3.9

4.0
1.2

4.1

3.4
1.1

3:1

3.1
0.9

4.5

2.5
0.7

Deposits of banking and finan
cial institutions in Israel

Other deposits 81 accounts
Capital and reserve

1 December as against December. דצמבר. לעומת דצמבר ו
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SUMMARYOF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS
At current prices; end ofyear

המוסדות מאזני סיכום
הבנקאיים

שנה סוף שוטפים; במחירים

198019851990199119921993

במחירים שנתי שינוי 20,970.0129.618.09.411.33ercentאחוז annual change in

consumerלצונן' prices1

הכ> סך  29976,613169,556204,176240,673277,126ASSETSנכסים TOTAL

(n*u (מיליוני (NIS million)

י'ג> 70  ישראל1 00Israeliבו> currency  total
ש'ח מיליוני 15043,177119,572146,837170,426204,246 NIS million

אדזוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ומעות כסף 0.30.40.40.40.40.4Banknotesשטה and coins

ישראל כבנק 1.33.50.80.80.71.0Depositsפיקדונות with Bank of Israel

במוסדות והלוואות 1.41.11.21.31.21.7Depositsפיקדונות and loans with

בישראל bankingבנקאיים institutions in Israel

לצינור 27.025.346.147.751.252.2Creditאשראי to the public

לממשלה 38.851.032.427.923.7195Creditאשראי to the government

ערך 19.710.410.211.612.715.5Investmentsנ"רות in securities

אחר ורכוש הבנק 0.40.30.40.40.41.7Bank'sננ"נ1 premises and other
property

לקוחות '4.02.94.56.16.46.9Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 7.15.14.03.83.31.1Otherחשבונות accounts

הכל 0ך  ym lauoForeign currency  total
שיח מיליוני 14933,43649,98457,33970,24772,880NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ומעות כסף 0.20.20.20.30.30.3Banknotesשסר1 and coins

ישראל בננק 28.428.328.926.722.627.9Depositsפיקדונות with Bank of Israel

והלוואות 24.621.525527.331.026.5Depositsפיקדונות and loans with
בנקאיים bankingבמוסרות institutions
ובחוי inבישראל Israel and abroad

לצינור 28527.424.223.422.2235Creditאשראי to the public

לממשלה 3.95.14.24.85.04.9Creditאשראי to the government

ערך 1.54.35.75.57.06.9Investmentsנ"רות in securities

מקבילים 11.411.88.08.99.39.8Contigentחשבונות accounts

אחרים 1.51.43.33.12.60.2Otherנכסים assets
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SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF BANKING
INSTITUTIONS (cont.)
At current prices; end of year

jmoinn man dd'd
(המשך) הבנקאיים
שנה סוף שוטפים, במחירים

198019851990199119921993

במחירים שנתי 'n"u nnx20,970.017.618.09.411.3Percent annual change in

consumer{צרכן1 prices'
הכ> סך  29976,613169,556204,176240,673277,126UABttJitESהתחייבויות TOTAL

(nw NIS)(מיליוני million)

הכל סל  ישראלי Israeliמטבע currency total
שיח מיליוני 15144,146120,683147,749171,745202.844NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
עצמי 2.63.25.55.76.17.9Equityהון capital

d"j//j Jin 0.50.30000.1Capitalש0רי notes
1 sinno |11i7'D nnivn

חוורים פיקדונות
קרד'0ור"ם

1.45.15.45.36.18.3Negotiable certificates
of deposits/Self
renewing overnight

והלוואות פיקדונות
בנקאיים ממוסדות

וכספיים

0.88,24.83.93.41.8Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 2.00.22.23.56.28.2Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 30.231.338.637.540.342.4Depositsפיקדונות of the public
מאושרים פיקדונות
הלוואות למתן

50.439.125.923.015.314.0Authorized deposits for
granting loans

ממשלה 2.94.25.97.47.98.7Governmentפיקדונות deposits
מקבילים 4.02.84.56.16.36.9Contigentחשבונות accounts
אחרות 5.25.67.27.68.41.7Otherהתחייבויות liabilities

הכל 0ל  חוץ V3oaForeign currency total
שיח מילית1 14832,46748,87356,42768,92874,282NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
הונ"ם חוב 0.60.50.40.40.40.4Capitalש0רי notes

והלוואות פיקדונות
בנקאיים ממוסדות
ובחול בישראל

23.120.28.17.35.76.0Deposits and loans from
banking institutions
in Israel and abroad

ישראל מבנק 10.91.70.90.50.605Loansהלוואות from the
Bank of Israel

הציבור 50.059.475.075.977.579.6Depositsפיקדונות of the public
למתן מאושרים פיקדונות

הלוואות
0.71.71.11.00.80.8Authorized deposits for

granting loans
והסוכנות הממשלה פיקדונות

היהודית

1.52.52.22.22.12.8Government and Jewish Agency
deposits

מקבלים 11.512.28.19.09.59.6Contigentחשבונות accounts
אחרות 1.71.84.23.73.40.3Otherתחייבויות liabilities

1 December as against December. דצמנר. לעומת דצמבר 1
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SUMMARYOF BALANCE
SHEETS OF MORTGAGE BANKS

At current prices; end of year

הבנקים מאזני סיכום
למשכנתאות

שנה סוף שוטפים; במחירים

198019851990199119921993

o*meo .tok) 1u'u m*20.970.0129.618.09.411.3Percent annual change in

consumerלצרכן" prices'

הגל סר  ASSETSנכסים TOTAL

שיח מיליוני 197,21321,09629,61133,25042,482 NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

בנקאיים במוסדות 28.716.67.65.50.30.3Depositsפיקדונות with banking and
financingוכספיים institutions

לממשלה 11.46.41.20.94.73.3Creditאשראי to the government

הכל סך  לציבור 52.471.185.885.991.693.8Creditאשראי to the public  total
מקומיות לרשויות 4.22.20.80.60.50.5 local authorities

למשתכנים .42.759.280.478.484.193.9 home buyers
לקבלנים 3.85.22.12.42.02.1 to contractors

בנייה ולחברות and building companies

בנות) חברות (כולל לאחרים 1.74.52.54.55.03.5 other (incl. subsidiaries)
ערך 2.73.22.73.32.31.6Securitiesנ"רות

מקבילים 2.22.12.13.9Contingentחשבונות accounts

ארורים 2.60.60.60.51.10.9Otherנכסים assets

הכל סן  LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

שיח מיליוני 197,21321,09629,61133,25042,482 NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

עצמי 2.41.63.02.83.53.6Equityה1ן capital

חוב ואיגרות חוב 45.921.011.58.87.86.3Capitalשטרי notes and
debentures

ממוסדות 16.019.424524.824.624.0Depositsפיקדונות from
bankingבנקאיים institutions

הציבור 10.720.217.120.124.227.3Depositsפיקדונות of the public

נזמטלה 18.232.638.136.739.238.1Governmentdepositsפיקדונות

מקבילים 2.22.12.13.9Contingentחשבונות accounts

אחרות 4.63.13.72.90.70.7Otherהתחייבויות liabilities

1 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
NIS million

2rniyn niyarii
לפי ביטוח3, מעסקי
עיקרי ביטוח ענף

ש''ח מיליוני

ביסודו

1991 1990 1989 1988 1987 1985

Percent change in
consumer prices6

PREMIUMS RECEIVED
)By Israeli companies)

CLAIMS FOR THE YEAR
)By Israeli companies)

*1991 דצמבר במחיר"
At December
1991 prices4

48.9

Life assurance
2,531.5 2,393.1

832.2 766.2

שוטפים במחירים
At current prices

20.2

1,561.2

591.0

16.3

1,240.3

447.2

77.5

D"n muo
891.6 470.5

322.9 178.6

במחירים שינוי אחוז
לצרכן6

שנתקבלו פרמיות
ישראליות) רוברות (ע"'
השנה תביעות

ישראליות) חברות (ע1
.Yn insuranceGeneraבינווח שנתקבלו 1,110.01,811.72,410.02,725.73,525.93,371.9PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליות חברות 1,064.21,755.62,336.42,638.03,461.43,305.0Byע''1 Israeli companies
זרות6 חברות 45.856.173.687.764.566.9Byע' foreign companies6 השנה 643.71,272.51,758.91,910.12,357.32,534.3CLAIMSתביעות FOR THE YEAR

ישראלי1ת חברות 624.81,241.01,708.91,860.12,315.02,483.6ByIsraeliע1 companies
זרות8 חברות 18.931.5:50.050.042.350.7Byע1 foreign companies6

1 Incl. registration and policy fees collected from insured persons in general
insurance, and levytocoverV.AT. ontife commissionof insurance agents. (until 1979,
credit lees were also included). 2 Incl. paid claims, expenses on settlement
of claims and increase in pending claims. 3 Business received in Israel and
abroad, after deduction of reinsurance (in retention). 4 See explanation in
introduction. 5 Annual average as against average 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 בביםוח מהמב01חים הנגבים פוליסה ודמי רמ;ריש1ם כולל
גם כולל 1979 (עד הביסוח סוכני עמילות על מע"מ לכיסוי והי0ל
תכי ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 2 אשראי). רמי
בישראל שנתקבלו עסקים 3 התלויות. בתביעות וגידול עות
הסבר ראה 4 עצמי). (בשייר משנה בי0וח ניכוי אחרי ובחול,
קודמת שנח של ממוצע לעומת שנתי ממ1צע 5 במבוא.
הוא במחירים השינוי אחוז שבהן וו199 ל1990 פרט בלוח, 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

1iVnpmiy ™1mo
השנה2 ותביעות

כללי3 ביסוח מעסקי
*1991 דצמבר במחירי ש''וו; מיליוני

שנתקבלו ni'irarהשנה תביעות
Premiums receivedClaims for the year

כולל 03,362.82,499.7GRANDך TOTAL
רכוש אובדן מפני ביטוח

מקיף) (כולל
477:3215.5Lossofpropetry insurance

)Incl. comprehensive)
ישראליות חברות 436.0188.4Byע"1 Israeli companies '

זרות חברות ע1
חובה  מנועי רכב כלי ביטוח

41.3
1, 124.4

27.1
1,067.2

By foreign companies
Motor vehicles insurance compulsory

ישראליות חברות 1,122.81,065.3Byע' Israeli companies
זרות~ חבחת 1.9By'1.6ע''1 foreign companies

רכוש  מנועי רכב כלי ,1ביטוח 166.9789.1Motorvehicles insurance propetry
ישראליות חברות 1,154.9780.3Byע1 Israeli companies

זרות חברות" 12.08.8Byע"' foreigncompanies
חבויות ענפי 228.9225.7Liabilitiesביטוח branches insurance

אחרים) 1ענפים מעבידים employer's)(אחריות liability and other branches)
ישראליות חברות 223,9215.7Byע1 Israeli companies

זרות חברות 5.010.0Byע1 foreign companies
תאונותאישיות, מפני 196.4122.2Personalביטוח accidents, health and

ואשפוז hospitalizationמחלות insurance
ישראליות חברות 194.3121.0Byעי' Israeli companies

זרות חברות 2.11.2Byע' foreign companies
שיט כלי טיט, כלי ,37.016.3Aircraftביטוח vessel and freight

בהובלה insuranceומטענים
ישראליות חברות 35,215.9Byע1 Israeli companies

זרות חברות 1.80.4Byעיי foreign companies
אתרים סיכונים מפני 131.963.7Otherביטוח risks insurance

הנדסי) .Incl)(כולל engineering insurance)
ישראליות חברות 128.862.4Byע1 Israeli companies

זרות חברות 3.11.3Byע1 foreign companies

12 See notes 12 to table 19.4. 3 Business received in Israel, after deduc
tion of reinsurance (in retention). 4 See explanation in introduction.

כישראל, שנתקבלו מעסקים 3 .19.4 בלוח 21 הערות ראה 12
במבוא. הסכר ראה 4 עצמי). (בשייר משנה בי0וחי ניכוי אחרי
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SUMMARY OF INSURANCE
BUSINESS ACCOUNTS1, BY
MAIN INSURANCE BRANCH
NIS million, at December 1991 pirces2

1poy n1n"n DD>o
ענף לפי ,1mo'nn

עיקרי ביטוח
*1991 דצמבר במחירי ש"ח, מיליוני

הכל ישראליותסך n1anוחתי הברות
TotalIsraeli companiesForeign companies3

199019911990199119901991

o"n nwjLife assurance
nnn לשנת 1,831.2הכנסות 1,679.11,678.91,830.90.20.3INCOME OF THE REPORT

הכל YEARסן TOTAL
2.531.8פרמיות 2,393.32,393.12.531.50.20.3Premiums

נוהשקעות* 626.7הכנסות 583.3583.3626.700nvestment income■.
עתודת הגרלת 1,327.3פחות: 1,297.51,297.51,327.300Less: the increase in life

חיים assuranceניסוח reserve

ורווח/הפסד 1,831.2הוצאות 1,679.11,678.91,830.90.20.3EXPENDITURE AND UNDER

הכל סך ■ WRITINGבי0וחי PROFIT/LOSS
TOTAL

השנה5 8325תביעות 766.4766.2832.20.20.3Claims for the year5
לעתודה/מהעתודה 0.8העברה 21.021.00.8Transfer to/from extraordi
הכלל מן יוצאים naryלסיכונים risks reserve

עמלה 359.3ומי 351.7351.7359.300Commission fees
וכלליות הנהלה 340.1ו.וצאות 316.7316.7340.100Management and general

רפואיות) בדיקות expenses(כולל (incl. medical
checkups)

ביטוחי 223.32985223.3298.500Underwritingתוח/הפסד profit/loss

General insurance כללי ביטוח
הדו''וז לשנת 3,657.33,582.93,589.83,510.867.572.1INCOMEהכנםות OF THE REPORT

הכל סך ■
YEAR TOTAL

2,634.62,527.62,577.62,470.157.057.5Premiumsפרמיות
פוליסה ורמי רישום 891.2844.3883.7834.97.59.4Registrationדמי fees and policy

fees
מהשקעות4 151.6132.8149.0132.02.60.8Investmentהכנסות income4

העתודה הגרלת :20.178.220.573.80.44.4Lessפחות: the increase in

חלפו שטרם unexpiredלסיכונים risks reserve

ורוורו/הפםד 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 מן 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/הפסר profit/loss

1 See note3 in Table 19.4. .19.4 בלוח 3 הערה ראה
2 See explanation in intorduction. במבוא. הסבר ראה
3 For explanation on foreign companies, see introduction. במבוא. ורות חברות על הסבר ראה
4 Interest on investment coveirng insurance and other liabilities, הכנסות ריווידנד, ואחרות, בי0וחיות להתחייבויות החופפות השקעות על ריבית

dividends, profit from realization of investments and credit fees הדרח. לשנת המתייחסים אשראי רמי וכן השקעות vmrm
referringto the report year. .19.4 בלוח 2 הערה ראה

5 See note 2 in Table 19.4.
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SUMMARY OF PROFIT AND
LOSS ACCOUNTS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES
NIS million

run n1n"n do>d
חברות של והפסד

הישראליות הביטוח
שח מיליוני

1980198519871988198919901991

n"nar
שוטפים 1991'במחירים דצמבר

At current pircesAt December
1991 prices1

במחירים vet r/nx22,400.077.516.320.218.9Percent change in
consumerלצרכ1ג prices2

מועבר Profit/lossרווח/הפסד transferee! from
עסקי insuranceמדותות business

:accountsהביטוי]:
חיים בי0ורו 0.0820.181.9119.0171.0223.4298.5 Life assurance
כללי ב'טות 0.0527.0340.2113.788.990.393.7 General insurance

('היא והוצאות moanIncome and expenses not
עסקי ברורוות includedנכללו in business

:accountsהביטוח
מהשקע1ת הכנסות 0.2461.737.144.957.454.781.2 Investment income

עודף/שחיקה 39.112.518.716.919.019.9 Inflationary surplus/
של erosionאינפלציוני/ת of net

נ0ו כ0פ"ם monetaryסריסים items
:Lessסי]1ת:

הנהלה הוצאות 0.0820.941.938.932.857.156.5 Management and
generalוכללי1ת expenses

52.34.345.611.4Extraordinaryהכנסות/הוצאות income/
expensesמי1רורות

לפני 0.1948.824.444.9263.3337.9198.2Profit/lossרו1ח/הפסד before
על למסים provisionההפרשה for taxes on

incomeההכנסות
למסים ההפרשה :0.1332.840.9605124.7176.3140.2Lessפחות: Provision to taxes

ההכנסות onעל income
לשנה נקי 0.0616.016515.6138.6161.658.0Netרווח/הפסד profit/loss per year

ברווחים/הפסדים 0.062.10.91.56.39.118.8Company'sהחלק share in net
כנות חברות של profits/lossesנסו of

subsidiaryומשולבות and aggregated
companies

הדויוו לשנת 0.1218.117.414.1144.9170.776.8Porfit/lossרווח/הפסד for the repotr
שוטפת ,yearמפעילות from current

activity
לתחילת מצסברת 6.53.63.98.613.58.1Cumulativeהשפעה influence for

שינויים עקב theהשנה, beginning of the year
הביסורו עת1דות inבחישוב accordance with

calculation changes of
insurance reserves

נטו  מי!חדים 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"ח TRANSFERREDהעובר TO
בהון ACCOUNTהשינויים ON

CHANGESהעצמי IN OWN
CAPITAL

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה
2 Annual average as against average of previous year specified in ל990ו פרט בלוח, נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע

the table. except for 1990 and 1991 in which the pecrent change .1989 לממוצע 1991 דצמבר בין הוא במחירים השינוי אחוז שבהן ,1991"71
of prices is December 1991 as against average 1989. חובה. רכב בביטוח עבר הפסדי בגין פרמ"ה כולל

3 Incl. premium on account of past losses in compulsory vehicle
insurance.

BANKING AND INSURANCE 572



SUMMARY OF BALANCE
SHEETS OF ISRAELI
INSURANCE COMPANIES

חברות מאזני dd'd
הישראליות הביטוח

1991 1990 1989 1988 1987 1985 1980

Percent change in
consumer prices2

במחירי
'1991 דצמבר

At December
1991 pirces1

38.8

שוטפים במחירים
At current pirces

20.7 16.4 39.0 20,970.0 במחירים שעו1 אחון
לצונן'

Assetsנכסים
GRANDTOTAL

שיוו מיליוני 9.94,002.66,827.18,903.911,882.819,771.4 17,997.2 NIS thousand
אחו1ים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

הכל סך  ערך 67.857.854.654.257.060.664.2Securitiesניירות  total
חוגי 66.957.454.153.956.760.163.3Bonds3איגרות

0.90.40.50.30.30.50.9Shares4מניות4

הכל סך  הלוואות
פוליסות על

חיים ביטוח
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

5.314517.117.417.014.5125Depositswith banks
and other financial
institutions

קכוע, רכוש
והשקעות מקרקעין

ובחברות בנות בחברות
אחרות5 בינוורו

2.66.45.75.15.15.14.7Fixed assets, real
estate and invest
ments in subsidiary
companies and other
insurance companies5

ויתרות לגנ"ה פרמיה
סוכנים של חובה

8.26.26.36.25.24.74.2Outstanding premiums
and agents, debit
balances

ויתרות פיקדונות
ביטוח כחברות אחרות

8.14.94.24.63.52.93.0Deposits and other
balances in insurance
companies

חובה יתרות מזומנים,
אתר ורכוש

3.54.06.16.86.45.85.2Cash, debit balances
and other assets

573 וביסוח בנקים



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

m
'1991 חננ1בר

At December
1991 prices1

38.8

שוטפים במחיחם
At current prices

20.7 16.4 39.0 20,970.0 cwnar 'n'vi rinN

לצרכן2

Liabilitiesבויותהתוו"
כוללי oGRANDך TOTAL*

שיח מיליוני 9.94,002.66,827.18,903.911,882.817,997.219,771.4NIS million
own* ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ועורפים קרנות ,4.14.73.73.43.94.03.0Capitalהון, funds and
surplus

קרנות המניות', 5.58.37.47.46.96.15.7Shareהון capital7,
אהרות8 וקרנות capitalהון funds, and

other funds8
1.43.63.74.03.02.12.7Surpluses/lossesעודפים/הפסדים
0.20.10.1000Reserve_עתודהל0/1י0 fordeferred

taxesנדחים
ארוך 0.20.10.20.10.40.40.5Longהלוואותל1מן term loans

ביטוח 82.887.888.790.388.989.690.5Insuranceעתודות reserves and
תלויות pendingותביעות claims
חיים כיסוח 51.660560.059.960.162.363.7Lifeעתודת assurance reserve
כללי ני0וח 11.48.78.58.88.07.26.8Generalעתודות insurance

reserve

לסינונים 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 assuranceבניסוח and
כללי generalובבינווח insurance

אחרות 12.97.27.36.16.86.06.0Otherהתחייבויות liabilities
ביטוח: Insuranceחברות companies:

והשבעות 8.74.64.23.33.83.53.3Depositsסקדונות and Other
accountsאחרים

ויתרות 3.52.53.12.72.92.42.7Creditorsזכאים and credit
balances9זכות*

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 ofr 1990 and 1991 in which the pecrent change
is December 1991 as against December 1989.

3 Government bonds or government guaranteed bonds, 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 Atfer deduction of reinsurance in Israel and abroad.
7 Incl. paid up share capital, premiums paid on shares, profits

allocated for bonus shares distribution, receipts from shares
demanders and other capital funds.

8 Incl. fund from revaluation of fixed assets.
9 Incl. current accounts of subsidiaries (until 1981 incl. reserve for

outstanding premiums about the recognised rates).

במבוא. הסבר ראה
ר1991, ל990ו פרס בלוח, נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר

.1989 לדצמבר 1991 דצמבר בין הוא הטינו1 אחח שבהן
(כולל אחרות ישראליות חוב אגרות בערבותה, או הממשלה של חוב אגרות

כחול. שהונפקו ואגרות להמרה) הניתנים הון שטרי
נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל

ומשולבות. כנות חברות של העלות על תוספת בניכוי
ובחול. כישראל משנה ביטוח ניכוי אחרי

המיועדים רווחים המניות, על ששולמה פרמיה הנפרע, המניות הון כולל
אחרות. קרנות וכן מניות ממבקשי תקבולים הטבה, מניות לחלוקת

נדלן. של חדשה מהערכה קרן כולל
בשל עתודה נם כולל 1981 (עד בנות חברות של עוש חשבונות כולל

המוכרים). לשיעורים מעל פרמיה
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INSURANCE LIABILITIES1
AND INVESTMENTS IN
ISRAEL OF FOREIGN
INSURANCE COMPANIES2

מביטוחי n1>Q"nrm
של בישראל והשקעות
הזרות2 הביטוח חברות

1991 1990 1989 1988 1987 1985 1980

Percent change in

consumer prices4

במחיר"
1991נ דצמבר

At December
1991 prices)

38.8

שוטפים בערכים
At current values

20.7 16.4 39.0 20,970.0 במחירים .ivw nnN

לצונן'

Insurance liabilities1 מביטוחי התחייבויות

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

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

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

Pending claims
Life assurance
General insurance

הכל סן
שיח מיליוני 

אחוזים 

ביטוח עתוחת
רו"ם ביטוח
כללי ביטוח

תלויות תביעות

כללי ביטוח

בישראלהשקע nIsraelnInvestments
הכל 0TOTALן

שיח מיליוני .0.229.338.339.448.346.148.7TOTAL NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

חוב5 23.910.612.414.017.123.930.9Bonds5איגרות
00.5Shares6מניות6

על Loans_1.9הלוואות on life assurance
חיים ניסוח policiesפוליסות

אחרות 25.832.541.139.250.441.741.6Otherהלוואות loans and deposits
בבנקים' withופקדונות banks7

לגבייה 35.922.223.121.220.115.111.6Outstandingפרמיות premiums
של חונה andויתרות agents debits

balancesסוכנים

ארורות ויתרות 3.112.54.03.51.64.63.0Depositsפיקר1נות and other
ניטוח balancesבחביות

in insurance companies

חובר. יתרות ,9.422.219.422.110.814.712.4Cashמזומנים. debits balances
אחרים andונכסים other assets

After deduction of local reinsurance.
Excl. Lloyd's brokers.
See explanation in introduction.
December as against December of previous year speciifed in
the table, except for 1990 and 1991 in which the percent change
is December 1991 as against December 1989.
Govenrment bonds 01 government guaranteed bonds. other
Israeli bonds (incl. capital notes cenvetrible into shares) and
foreign bonds.
Incl. certificates of participation in mutual funds.
Incl. deposits in cash with the State Treasury.

.1oirn משנה ביטוח ניכוי 'mx 1

לויו0. מורשי כולל לא 2

במבוא. הסנר ראה 3
.1991 ר ל1990 פרט כלוח. הנקובה קורמת שנה של דצמבר לעומת רצמנר 4

.1989 דצמבר לעומת 1991 תימכר הוא השינוי אחוז שנהן
(כולל אחרות ישראליות חוב ואיגרות נערנותה. או הממשלה של איגרות 5

בחול. שהונפקו חוב ואיגרות להמרה) הניתנים הון שסח
נאמנות. בקרנות השתתפות narvn כולל 6
המחנה. באוצר במזומנים פיקדונות כולל 7
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קופה1 סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום
גמל קופות

שנה סוף שוטפים; במחירים

שיערוךהשקעות הפרשי כולל

נחה:
שינוי אחת

לצרכן בערןבמחירים סחירותנכסים חוב איגרות
הכלדצמבר סך  Tradeableמשוערך bonds
Assetsלעומת at revaluation

שנה דצמבר totalהכל חובסך איגרות
נקובה סחירותפרסיותממשלתיותTotalקודמת שאינן

שחבלוח n*GovernmentalPirvateNonמיליוני
NIS Percentsbondsbondstradeableת11110רח bonds

הגל סן
198524,237.9100.099.04.50.186.6
2198861.749,514.3100.098.32054.168.5
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
19929.4125,757.0100.096.830.14.947.4

פנסיה קופות
198510,054.9100.098.40.4089.2
2198861.719,062.8100.098.31.81.092.3
198920.724,431.6100.097.81.90.693.1
3198920.723,503.8100.097.90.10.395.4
199017.629,117.4100.098.300.295.9
199118.035,714.5100.098.600.296.2
19929.441,505.3100.098.300.196.3

ליד ופיצויים תגמולים d■קופות nnoinננס"ם
198510,574.1100.09956.80.1855
2198861.723,061.7100.098.131.86.153.8
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
19929.463,763.0100.095.746.27.123.1

השתלמות קופות
19851,682.5100.099.49.00.381.5
2198861.74,222.9100.099.739.15.1. 48.1
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
19929.411,591.2100.097.546.16.920.8

אחרות קופות
19851,926.4100.099.09.1083.0
2198861.73,166.9100.098.824.97.160.0
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
19929.48,897.5100.096.233.69.128.2

במבוא. הסברים ראה 1

מבוא. ראה הגמל; קופות נכסי בסיכום שינויים חלו ב1987 הרול 2
מבוא. ראה אחרות". לקופות והוכנסו הפנסיה מקוסות 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 pirces; end of year

Investment, ind. revaluationהקופה שנתנה nmitrn
differencesLoans granted by the fund

Percent change
Thereof:in consumer

pirces 
Shares Decemberנכסיםמניות

.liar'אחריםas against
nurn7'9הכל OtherDecemberלחבויםסך of

בנקים גזניות marDepositsTotalThereof:assets2previous
Von toבהסדר10 membersyear specified
TotalThereof bank sharesin the table

under "The Share
Arrangement"

Total
2.3 3.63.50.20.10.81985
0.2 0.74.50.90.40.861.719882
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
6.57.70.60.22.69.41992

Pension funds
2.1 4.23.00.10.11.51985
0 0.32.70.70.61.061.719882
0 0.11.80.60.51.520.71989
0 0.11.70.60.51.520.719893
0 0.11.80.40.41.317.61990

0.11.80.30.31.118.01991
0.1150.30.21.59.41992

institutionsn financiaand severance fundsProvident
2.7 3.04.00.20.10.31985
0.2 0.95.51.20.30.761.719882
0.2 1.55.70.80.10.820.71989
0.2 2.78.40.70.11517.61990

4.79.30.70.12.118.01991
8.810.20.80.13.49.41992

Study funds
1.7 2.95500051985
0.6 0.965000.361.719882
0.6 1.29.20.100.220,71989
0.6 3.09.90.100.317.61990

3.211.50.200.718.01991
10513.20.402.09.41992

Other funds
1.9 2.91.60.20.10.81985
0.2 1.35.30.60.40.661.719882
0.2 2.96.70.60.40.420.71989
0.2 2.66.30.50.40520.719893
0.1 3.88.10.50.40.617.61990

5.711.20.70.41.318.01991
14.410.70.60.53.29.41992

1 See explanations in introduction.
2 In 1987, changeswere made in the summaries 01 the funds' assets; see introduction.
3 Funds that are not for pensions were transferredfrom "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 מרכיב1
קופה סוג לפי הגמל,

שנה סוף שוטפים; במחירים ,n"e1 מיליוני

מעמיתים צבירה : narנטו
Thereof: accumulation from members  net

ninoLess
שינוי xinK7צבירהt/er79/} :Till)העברות
גמלסקרנות(כוללסךהכל2במחירים 'rytroT\
נטונוספות)Accumuלצרכן1 והעברותומקופות
Percentlation הכל תשלומיםThereof:NetSocialסך
change intotal2Totalallowancestransfersinsuranceאחרים

consumer(incl.frompaymentsOther
prices1additional)fundsandpayments

transfers

Total
17.8

269.1
270.3
284.8
510.5
630.6

Pension funds
9.4

140.2
105.2
88.3
87.6
105.3
80.1

1,598.1
3,690.7
4,499.2
6,694.9
7,714.2
8,893.9

445.7
1,435.2
1,780.3
1,636.2
1,989.5
2,461.7
2,886.3

Provident and severance
funds in financial institutions

4.1
41.7
71.2
146.8
308.2
389.9

Study funds
0.3
27.9
22.1
11.9
37.9
49.3

Other

627.0
1,502.4
1,826.5
2,499.2
3,218.3
3,628.8

405.8
581.4
6935

1,7975
1,596.5
1,8355

הנל סך
16,270.819.71,597.737.9
10,717.61,289.15,193.355.6
18,775.52,316.27,039.546.2
14,392.51,227.68,159.348.0
20,369.1736.78,888.273.2
22,705.61,797.911,227.295.2

פנסיה קופות
6,824.581.3498.637.8
3,564.4202.91,374.31,8
5,368.8223.31,665.73.5

186.41,542.24.1
5,613.6130.31,948.41.6
6,597.1330.82,238.22.0
5,790.8205.22,764.83.6

תגמולי וק^נו"םקופות o
פ מוסדות Sננסייםליד

7,102.514.7610.55.9
5,360.71,118.02,598.563.6
10,131.21,974,83,791.980.6
7,114.31,594.54,170.470.2
10,304.3756.04,184.598.0
13,151.51,704.45,581.1142.0

השתלמות קופות
1,082.685.2324.33.4
1,181.5395.31,003.61.0
2,133.5596.6' 1,312.80.6
826.2216.01,594.91.5

1,993.0350.91,985!10.2
2,415.6443.92,329.30.6

1985
3198861.7
198920.7
199017.6
199118.0
19929.4

1985
3198861.7
198920.7
"198920.7
199017.6
199118.0
19929.4

1985
3198861.7
198920.7
199017.6
199118.0
19929.4

1985
3198861.7
198920.7
199017.6
199118.0
19929.4

19851,261.238.3164.32.4119.64.0
3198861.7611.021.3216.97.2171.759.3
198920.71,142.031.9269.130.3198.971.8
"198920.768.8392.629.7343.088.7
199017.6838.420.6445.619.0408.738.5
199118.01,474.739.4480.423.0437.759.1
19929.41,347.7145.2552.042.6543.3111.3

1 December as against December of previous year. specified in the table.
2 Incl. also accumulation from the funds' activities and revaluation differences.
3 See note 2 to table 19.10.
4 See note 3 toTable 19.10.

בלוח. נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת רצמבר 1

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

יעלו המחירים 1994 שנת עד 1993 משנת
כדלקמן:

השקעות ,9.00/0  קניות ,16.40/0  עבודה שכר
.6.40/0  הדולר של החליפין /שער .s%0  כבנייה

שינו"ם ה1כנס1 992ר משנת הממשלה בתקציבי
והשיכון הבינוי משרד של התקציב 0עיפי בהגדרות
על הנתונים כך, עקב והמסחר. התעשייה משרד ושל
(המובאים אלה משרדים של והפיתוח הרגיל התקציב
עם השוואה בני אינם 1992 בשנת החל (20.9 בלוח

קודמות. לשנים הנתונים
תקציב והצעת הכללי החשב רו"חות המקורות:

.1993 מאוקטובר 1994 לשנת

של וההתחייבויות הזכויות מאזן
הממשלה

הממשלה משרדי כל של וההתחייבויות הזכויות
מפעו יתרות המזומנים, יתרות הן: השוטף במאזן
מפעולות הנובעות ויתרות שוטפות פיננסיות לות
בצר כוללות, פיננסיות מפעולות היתרות תקציביות.
 ההתחייבויות ובצר בבנקים הפקחת בעיקר הזכויות,
קצרות. לתקופות האוצר ידי על שגויסו כספים יתרות
משקפות תקציביות מפעול1ת הנובעות היתרות
והמפעלים המשרדים של וזכאים חייבים בעיקר

הממשלתיים. העסקיים
בעיקר הנובעות זכויות כולל המוני0רי המאזן
מהשקעות ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
המיועד הממשלה משרדי של מהמלאי וכן במניות
שהממשלה ממלוות נובעות ההתחייבויות למכירה.
נטלה 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 דרחות המקור:

ישראל ומשטרת המדינה עובדי
שירות נציבות דו"חות על מבוססים הנתונים
ושירות ישראל משטרת הביטחון, משרד המדינה,
(קבועים, הע1בדים כל את מקיפים הם הסוהר. בתי
פרט המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים מיוחד, חוזה
מבקר משרד הכנסת, מנגנון הנשיא, לשכת לעובדי
לממשלה, המשפטי היועץ ישראל, בנק המרינה,
עובדי החינוך, במערכת הוראה עוברי ודיינים, שופטים
רשות לאומי, לביטוח המוסד עובדי התעסוקה, שירות
הדואר רשות בזק, התעופה, שרות רשות השידור,
בנציגויות מקומיים עובדים ישראל, רכבת ומלם,
ועובדים צה''ל עוברי ואזרחים חיילים בחרל, 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 שחלו
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 שחינ/ ציביות,
ותקבולים תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן נוסף

1הם: ו20.10 20.9 בלוחות כלולים שאינם
ממשל שיחידה סכומים הן המיוערות ההכנסות א.
שירות מתן תמורת חוץ ממקור מקבלת תית

מסוים.
כספי נכס המרת כמו לתקציב, שמחוץ פעולות ב.
שמסיבות והכנסות הוצאות וכן במשנהו אחר

בתקציב. נכללו לא שונות
הממשלה. של וההכנסות ההוצאות רישום
לפי נרשמות הממשלה ירי על המבוצעות הוצאות
פרט בפועל, התשלום עם דהיינו, המזומנים שיטת
שולם כאילו אותו שרואים הקבועים העובדים לשכר

חודש. בכל האחרון ביום
הגב"ה. עם ר7, 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. מ'נר.לי

לאומיים. חשבונות  6 בפרק מופיע הממשלה
בינואר ב1 מתחילות 1994 1992 התקציב שנות
היא 1991 התקציב שנת בדצמבר; 31 ב ומסתיימת

בדצמבר. ב31 והסתיימה חודשים 9 בת
לשנים הממשלה של וההוצאות ההכנסות תקציבי
נערכו ו20.9 20.8 בלוחות המוצגים ו1994 1993
של התקציבים אגף שקבע הבאות, ההנחות פי על
בינוארדצמבר המחירים על"ת על האוצר משרד

:1993
בבנייה השקעות ,40/0  קניות ,30/0  עבורה שכר

.2.50/0  הדולר של החליפין שער ,1.60/0 
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לממוצע התייחסו ארעיים עובדים על הנתונים
מת הנתונים ,1991 ועד 1980 משנת שנתי.
עם ,1991 משנת שנה. כל במרס 31 ל "ח0ים
הנתונים קלנדרית, כספים לשנת המשק מעבר
נתוני שנה. אותה של בדצמבר 31 ל 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 שו0פות פעולות
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים
שוטפת, הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה: המימון
ע''1 הוא המימון ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם
הרישום פיתוח, לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה

רגיל. הבלתי בתקציב הוא
המקומיות הרשוי1ת נוהגות האחר1נות 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 פיחס (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, ורמי אגרות כללית, ארנונה כוללות:
במועצות מקומיים ועדים מכסות היטלים,

ומוסדות. כעלים השתתפות אזוריות,
שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
וכוללות המקומיות הרשויות עבור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שבח מ0 רכוש, ארנונת

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
שי בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר רותים,

ודת. רווחה
להקםנת מלוות הם התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולירציה. המצטבר הגירעון
ממסים, כהכנסות מוינו ההכנסות "עוד. לפי ב.

וממלכתיים. מקומיים שיחתים מאספקת

רגיל הבלתי בתקציב
כוללות: מקור לפי ההכנסות

כספיים, וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות
והכני 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. ותוקצב! קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד .1
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד כ1982 והתיירות,
בספ הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד .2
** המשטרה משרד הופרד 1984 טמבר

בנפרד. נתוניו מובאים ב1986 והחל
אחר למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מע"צ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המרידות
"משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון". הבינוי
האנר "משרד חדשים: משרדים הוקמו .5
והפיתוח". המדע רמשרד והתשתית". גיה

והטכנולוגיה".) המדע "משרד  (מ1989
החל מלבין עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב1977.
ש" שהיו בךגוריון, התעופה נמל עוברי ב1978, ב.
עצמאית, לרשות הפכו התחבורה, למשרד כים

המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן
ותכנון". "כלכלה חרש: משרד הוקם ב1983 ג.

ההנדסה שירותי עובדי הפכו ב1984 החל ר.
חברה  ל"בזק התקשורת, שבמשרד והטלפון,
עוכרי בין עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית

המרינה.
הפך האוצר שבמשרד משרדי" למיכון "המרכז ה.
בע"מ". מערכות "מלם בשם עצמאית לרשות
עובדי בין עור כלולים אינם עובדיו ב1986 החל

המרינה.
בנק הדואר, שירותי עוברי הפכו ב1.4.1987, ו.
התקשורת שבמשרד הבולאי והשירות הדואר
עובדי בין עוד כלולים ואינם הדואר", ל"רשות

המדינה.
אינם ישראל רכבת עוברי ב31.3.1990, החל ז.
צורפו שהם מאחר המדינה, עוברי 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 עוברים אז עד המוסלמית, המחלקה

מרינה. כעובדי נחשבו
בדירוגים: שינויים י.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1
ל1980 1975 בין והרוח; החברה במדעי

נפרד. בדירוג היו הם
מקצועות חרש: מקצועי דירוג נוצר ב1983 .2
בו המדורגים העובדים (מקצט"ים). טכניים

כן. לפני האחיד בדירוג היו
העוב עבור חדש דירוג הונהג ב1.7.93, .3
עוברים ועבור מדיני תפקיר הממלאים חם

המנהלי. החוץ בשירות
למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים יא.
ולא שנה, אותה של במרס ב31 העובדים
ו1979, 1972 השנים בין עבורה. ליחידות
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המקומיות. הרשויות של כספיים דויחות 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 ו 991 ב
ערים איגודי 3 ולתברואה, לב'וב 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 אחר ערים ואיגוד עליסודי
הרשויות תקציבי בתוך כלולים שתקציביהם מפני

אותם. המרכיבות המקומיות
ערים באיג1ר והוצאות הכנסות על הנתונים
860 מס' 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 ציור רכישת על פיתוח,
ערים. איגודי של כספיים דו"חות המקור:

.(20.16 בלורו פירוט (ראה הוצאות
לפי מוינו רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

ההוצאה. וייעור סוג

רגיל בתקציב
הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות סוג: לפי א.
ותרומות, השתתפויות שו0פות, פעולות על

מלוות. ופירעון חדפעמיות הוצאות
מקומיים שירותים הנהלה, על הוצאות "עוד: לפי ב.

אחרות. והוצאות מפעלים וממלכתיים,

רגיל הבלתי בתקציב
מכונות פיתוח, עבודות על הוצאות סוג: לפי א.
ואחר. וקרקע בניינים רכישת הון, העברות וציור,
מקומיים, שירותים על הוצאות ייעוד: לפי ב.

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 ה1צאות 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 וערים של
של בחשבונות המופיעות לדת הוצאות האזוריות.
במועצה בלבר תמיכה הן מקומיות רשויות מספר

הדתית.
כוללות רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות

בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים
הרגיל לתקציב מת"ח0 תקציבי עודף/גירעון
וההוצאות. ההכנסות בין ההפרש והוא רגיל והבלתי
לע כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
השנים, במרוצת שחלו הריאליים השינויים על מור
אחוז קבועים. במחירים חושבו וההוצאות ההכנסות
והוצאות הכנסות ניכוי ידי על התקבל הריאלי השינוי
לצרכן המחירים במדד שחל בשינוי שוספים במחירים

.100.0 = 1987/88 ממוצע בסיס על

נבחרים פרסומים

כ"ג המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות 885
28.2.1989 תשמ''ט אי באדר

השת"םעשרה לכנסת הבחירות תוצאות 926 ,925
איב' כרכים 23.6.1992 תשנ"ב בסיון כ"ב
כספיים נתונים  1990/91 המקומיות הרשויות 950

פיסיים נתונים  1992 המקומיות הרשויות 966

מיוחדים פרסומים

הלאומיים, המוסדות הממשלה, הוצאות 875
 1980/81 ציבורי ומלכ"ר המקומיות הרשויות

1987/88
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ELECTIONS AND THE KNESSET
20.1 3 ללוחות מקרא
LEGEND TO TABLES 20.13

והבנסת nrvar

הת!!יכזהסימן Nameשם of listSymbol

(מפא1)א ישראל ארץ פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A
הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT

המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party
רביו 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

אגורתג  המאוחדת התורה Unitedיהדות Torah Judaism  Agudat Yisrael,Q
פרץ יצחק הרב התורה. דגל Degelישראל. Hatora, Rabbi Peretz

ישראלד אגודת פועלי התורתי, Agudatהסחנה Israel WorkersD
(שינויהן שינוי  המרכז Centreתנועת  Shinuy ListHN

הליברלי) המרכז ל"ע,
ולשויוןהמפלגהן לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andW

פנתרים (רקח). הישראלית Equalityהקומוניסטית  The Israel Communist Party
וערבים יהודים ציבור וחוגי ,(RAKAH)שחורים Black Panthers and

Jewish and Arabic Circles
nהחרות Freedomתנועת PartyH

(גחל)חל חרותליברלים HerutLiberalגוש Front (GAHAL)HL
LikudHLTAMהליכודחל0עמ

החופשי Freeהמרכז CenterT
MoledetTמולדתט
לאומיתנו לאחדות התנועה  Yahadיחד  Movement for National UnityT
המאוחרת.0 הערבית Unitedהרשימה Arabic ListYM
המשקיש להבראת  Ometzאומץ  for recovery of the EconomyJS
(דש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS
(רפ1)כא ישראל פועלי Israelרשימת Workers' List (RAFI)KA

הרבכן של מיסודו כך KACHתנועת  Movement founded byKACH
כהנא Rabiמאיר Meir Kahana

ציוניתכנ להנשמה תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN
הליברליתל Liberalהמפלגה PartyL

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA
המאוחרתמספם הפועלים מפלגת  Unitedמפ'ם Workers' Party andMAPAM

מפלגתיים Nonalignedובלתי
(מחיל)מחל Halikudהליכוד (Mahal)MHL
שינוימר* ,מפם. רצ הדמוקרטית. ישראל Meretzמרצ  RZ, Mapam, ShinuyMERETZ

(תמיוני ישראל מסורת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ
Vהערבית הדמוקרטית Arabicהמפלגה Democratic PartyAOP
ישראלעד אגודת פועלי מצר, ,Morashaמורשה, Mazad, Agudat Yisrael WorkersAD
ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM
Wהתורה דגל  החרדים Degelאגודת HatoraEZ
לשלוםפ המתקדמת Progressiveהרשימה List For PeaceP

ושלוםפש פיתוח  FlattoSharonפלאטושתן  Development and PeacePS
Yציונית להתחדשות התנועה  Tzometצומת  Movement for ZionistTZ

מפלגתיים Renewalובלתי and NonAligned
הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

תכלתאדום)קנ (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN
האורחדצ לזכויות תנועה  RAZרצ  Citizens' Rights MovementRZ

andולשלום Peace
הזהש Haolamהעולם HazeS
שליש ShelliSמחנה
תורהשס שומרי הספרדים Associationהתאחדות of Sefardi Observants of the ToraSHAS
ResurrectionThהתחייהת
העבודהתו Unityאחדות of LabourTW

(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM
למערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with the Alignment

הרשימות Otherיתר Lists
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ELIGIBLE VOTERS AND VOTERS IN THE
ELECTION TO THE KNESSET

בבחירות ומצביעים לבחור זכות בעלי
לכנסת

19491992

כנסת
Knesset

מועד
הבחירות

Election
date

בעלי
לבחור זכות
Eligible
voters

מצביעים
Voters

אחוז
המצביעים
Percent
voters

nrm
פסולים nr>pj7
Percent non
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 ,954,60978.50.91,937,366

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

cc

£
E

c
JS.
c



VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

עיקריות
A. 19491973 א.

הרשימה אות
Knessetכנסת

Symbol of list
IIIIIIVVVIVIIVIIIו

Q^mnAbsoluteמספרים numbers
הכל 434,684687,492853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855TOTALסך

632,035621,183AMTאמת

443,379ATאת

95,323KAכא

64,018186.09562,40169,46875,65479,985Mימ

155,274256,456274,735370,585349,330Aא

69,47558,04366,170TW_1תו

מיעו0ים רשימות
למערך2 קשורות

13,41332,28837,77737,72235,37645,43047,98948,961Minorities' lists
connected with
Alignment2

356.73077,93695,58198,786107,966133,238130,349Bנ

ג

ר
(13■7"V52,982^11,194^39,83645,56937,178

19,428
39,795
22,066

f 44,002
) 24,96860,012

G
D

473,309HLTAM5חלסעמ6

016,393TFreeה0רמ Center
החופשי

<n256,957296,294HL

42,654AMעמ

49,78245,651107,190130,515138,599Hח

L6.22,661111,39487,09959,7007137.255ל6

45,29943,93356,560LA8_17,78622,17137,66144,8897לע"

12,811KACH9כר

35,023RZרצ

22,147KNקנ

הוה 14,12416,85310,469Sשהעולם (Haolam
Haze)

15,14827,33438,49227,37442,11113,61715,712Kק
10,

27,41338,82753,353W'0

רשימות יתר

מיעוסים
4,4848,4693,8963,269

Other
minorities'
lists

רשימות 43,62024,38016,13321,4223,18115,36914,84539,409Otherיתר lists
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VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS (cont.(

בבחירות בשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

(המשך) עיקריות
B. 19771992 ב.

Knessetכנסת
הישימה Symbolאות of list

IXXXIXII)011IXXXIXIIXIII

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאחוזיaPercents
הכל 1,747,8201,937,3662,073,3212,283,1232,616,841100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן

430,023708,536724,074685,363906,81024.636.634.930.034.6AMTאמת

56,3452.5MAPAMמפם

יחד  46,3022.2TYAHADנ1

en 202,26511.6JSDASHיש
29,83754,74739,5381.52.61.7HNריו

20,62127,92149,69897,5131.21.42.44.3RZרצ
250,6679.6MERETZ1מרצי

24,18511,5901.40.6YM2■מי

160,78795,23273,53089,720129,6639.24.93.53.95.0Bכ

63,605107,709129.3473.14.74.9SHASש0
44,46631,1032.31.5NJני
58,65272,31236,079102,71486,1673.43.71.74.53.3G3ג5

23,57117,0901.30.9Dד

33,2871.6ADעד

YV
34,2791.5EZ

583,968718,941661,302709,305651,22933.437.131.931.124.9MHL4מחלי

אומץ ■ 23,8451.2JSיש  OMETZ
30,6001.6TLM

33,9471.9KNכנ

20,38411,7641.20.6LA*

44,70083,03770,73031,9572.34.03.11.2THת

Y
45,489166,3662.06.4TZ

מולדת  44,17462,2691.92.4TMOLEDETנ1

4,3965,12825,9070.30.31.2KACHע

של* S.27,2818,6911.60ש  SHELLI6

80,11864,91869,81584,03262,5464.63.43.43.72.4Wו7
038,01233,69524,1811.81.50.9P
27,01240,7881.21.6ADPע

רשימות 6,78010,9000.40.6Otherית1 minori
'tiesמיעוטים lists

35,04910,8232,4302.00.60.1PSסש
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 Ihe thitreenth Knesset are included United Tora Judaism,

Agudat Yisrael, Oegel Hatora and Rabbi Peretz.
4 See note 5 to Table 20.2A.
5Inthe 11th Knesset the list is included in AMT.
6 1Shelli" includes KN (Moqed) and S (Haolam Haze).
7 The name of the list  as rfom 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 מיעוטים ושימת

ישראל. אגודת המאוחדת, התורה 'החת כולל עשרה השלוש נכנסת
פרץ. יצרוק והרב התורה תל
.1120.2 ללוח 5 הערה ראה

נמערך. הישימה כלולה האחתעשרה נכנסת
(ש). הדש כה הזה והעולם 07) מוקד כולל שלי מתנה

ולשוויון לשלום דמוקרטית חזית החלמהכנסתהתשיעית: הרשימה שם
וחוגי שחווים פנתרים (רקח), הישראלית הקומוניסטית המפלגה 

ועונים. יהודים צינוו
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VALID VOTES IN THE
ELECTIONS TO THE KNESSET,
BY MAIN LISTS (cont.(

בבחירות כשרים קולות
רשימות לפי לכנסת,

(המשך) עיקריות
.A19491973 א.

Knessetכנסת
התמיסה Symbolאות of list

IIIIIIVVVIVIIVIIIו

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סן 100.0TOTAL

39.6אמת 46.2AMT

AT_36.7את

7.9KAכא

י14.7'מ 12.57.37.27.56.6M

35.737.332.238.234.7Aא
TW.8.16.06.6_1תו

0יע01ים 3.14.74.43.93.53.83.1\שי0ות 35Minorities' lists
למעוך2 connectedקשורות with

Alignment2
נ

f "12.2

38.39.19.99.88.98.3 9.78
fג 2.0

\ 1.6

3.73.3f 3.2
3.8 <

) 18

G
4.7

1.91.80ד
30.2HLTAM5_חלנ1עמ6

01.2TFreeהמוכז Center
החוט!'!1

21.321.7HLחל

3.1AMעמ

11.56.612.613513.8Hח
13.6L6'5.216.210.26.2ל6

3.83.6_4.13.24.44.67לע8 3.2LA8

0.8KACH9כר9

2.2RZוצ

1.4KN_קנ
הזה 1.20.7ו^העולם 1.2S (Haolam

Haze)
73.54.04.52.84.21.11.1Kן
10,2.33.4 2.8W'0

Other
רשימות '0.50.90.40.2minoritiesתר
listsמיעונוים
רשימות 10.03.51.92.20.31.32.5יתר 1.1Other lists

1 Ahdut HaAvoda (Unity of Labour) is included in the United
Workers' Party(MAPAM).

2 1001. lists wnich had been connected with labour patries
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 ProgressiveParty is included in the Liberal Party (P).
8 Until the fourth Knesset, the name of the list had been

Progressive Patry.
9 The nameof the list: The List of LIGA.
10 Until the 8th Knesset, the name had been: New Communist

Party (RAKAH).

נמפ"ם. כלולה העבודה ארוחת רשימת
המערך. הקמת לפני פועלים כמפלגות קשורות שהיו רשימות כולל
המזרחי. המועל  ועבודה תורה רשימת וכן המזרחי רשימת כולל

המאוחדת. הדתית החזית ושימת
הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז ולעם. גחל כולל
(צ) כלליים ציונים היה: הרשימה שם הרביעית, הכנסת עד

הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה
(פ). הפווגוסיכית המפלגה היה: המפלגה שם הרביעית הכנסת עד

בא"1). יהודית להגנה הליגה של (מיסודה הליגה ושימת הרשימה: שם
(ר7]ח). החדשה הקומוניסטית המפלגה השם: השמינית הכנסת עד
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KNESSET MEMBERS, BY MAIN
LIST

לפי הכנסת, .on
עיקריות רשימות

A. 19491973 א.
Knessetכנסת

הרשימה Symbolאות of list
IIIllVו I IVVIVIIVIII

120120120120סןהכל 120120120120TOTAL
__אמת 5651AMT
____את _45__AT
10KA___כא
1599י19'מ 98__M
46454042א 47_A
r_108_1תו 7__TW

מיעוטים 2554רשימת 5443Minorities' lists connected
למערך1 קשורות

f "16

with Alignment2
j3101112 ^ 12111210B
ג

ר
{ 3
V 2

6a4

2

4

2

5G

D
39HLTAM5__רולטעמ5

החופשי המרכז  2TFREE____ט CENTER
___רול _2626HL
4AM___עמ
1481517ח 17H
17'72013ל6 8L6
5457לע8 6544LAS

____רצ __3RZ
1KN___קנ

חוה העולם  12Sש  HAOLAM HAZE
/74565 311K
33A_ו*

הרשימות 73Otherיתר lists

1 See notes 1 8to Table 20.2A.
9 See note 10 to Table 20.2A.

20.2א. n1V7 8 עד 1 הערות ראה  8 עד 1

K20.2 n!V7 10 הערה ואה ■ g

19771992 .JB.

n033Knesset
הרשימה Symbolאות of list

IXXIIXIII j

הכל 120120120120120TOTALסר
3247443944AMTאמת
MAPAM_3_מפס

3TYAHAD__טיחד
דיש JS_15יש  DASH

232HNרי1
RZ_1135רצ

12MERETZ1מרצי
YM2___1ימי
126456Bנ

466SHASש0
NJ~31(ו
44254G3ג3
D__1ד

2AD__עד
YV

__2EZ
4348414032MHL4מחל*

אומץ  21JSOMETZיש
TLM_תלם
KN__2כנ

1__.LA*
3538Th_ת
Y23TZ

מולדת  0__2T  MOLEDET
"1

_1_KACH
של*  S_2ש  SHELLI6

154443W7
0_21_P

_12ADP
מיעוטים רשימות Other__תר minorities' lists

PS_01ש
רשימות Otherתר lists

1^7 7 *\ד ו ה*\ר1ת ראת כ.30ב.1ו1ו7 n1 See notes 1 7to Table 20.2E
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LAWS PASSED, BY SPONSOR
AND RESPONSIBLE COMMITTEE

יחם לפי שנתקבלו, D'pm
המטפלת והוועדה החוק

19491994

נזטפלת וועדה pinn dti1
KnessetSponsorגנסת and

responsible committee
IVIIIIX*XIXIIXIII

שנתקבלו 2,131388200293354188LAWSחוקים PASSED
החוקי on■Sponsor1
1,91330616621920891Governmentממשלתיות

21682307414697Privateפר0יות
המ00>ת Responsibleהוועדה Committee2

הכנסת 3433487Houseועדת committee
ומשפט חוק ,50712347529639Constitutionחוקה, Law and Justice

702108581139542Financeכספים
|1noa1 Yin12714121455Foreign Affairs and Security

ווווחה 2435224345132Labourעכורה and Welfare
1631715183718Economicsמימיה

ותרבות 46146101112Educationחינוך and Culture
2124826383729Interior3פנים3

סמים בנגע למלחמה 1Committeeועדה for fighting drugs
ציבוריים* 541Publicשירותים services4
המדינה 3161611Stateביקורת control

416Specialמיוחדת
משותפות 3473724Jointועדות committees

1 Laws sponsored by a committee are included in the total.
2 In the First Knesset. there was a ■Committee otr Olher

Procedures'; laws passed by this committee are included
in the Total only. In the Eleventh Knesset, an Organizing
Committee was active, and it is included in !he Total only.

3 Incl. Immigration Committee in the 12th Knesset.
4 ThePublic ServicesCommittee has been discontinued in the

Ninth Knesset, and the subjects it dealtwithwere transferred
to the Labour and Welfare Committee.

הכל. בסך כלולים ועדה. היתה לקבלתם nnn'ruy D'pm
בוועדה שהתקבלו חוקים אחר. לנוהל "ועדה פעלה הראשונה בכנסת
כלולה והיא מסדרת ועדה פעלה 11 ה בכנסת הכל. בסך כלולים 11

בלבד. הכל בסך
ה12. בכנסת עלייה ועדת בולל

התשיעית: מהכנסת עוד פועלת אינה הציבוריים השירותים ועדת
והרווחה. העכורה לוועדת הועברו 11 בוועדה ש0ופלו הנושאים

MOTIONS TO THE AGENDA IN
THE KNESSET, BY SUBJECT

שהועלו היום לסדר הצעות
הנושא לפי בכנסת,

19881994

13 13thכנסת Knesset
11 12כנסת Sessionכנסת מושב
11th12thהבל סן

KnessetKnessetTotal

ר>כ> 1,8612,1661,827880סך 947TOTAL
:Thereofמזה.

הכל 0ך ■ הכנסת של היום לסדר
בריון לכלול

430
186

273
161

299
223

167 132
146 77

To the plenary agenda  total
For plenary debate

בדיון לכלול 2441127621לא 55Not for plenary debate
הכלי סך . בוועדה 1,128843638250לדיון 389To the committee  total'

Committeeועדה
המדינה ביקורת 2762Stateועדה Control

וביסחון 19620115852ח1ץ 106Foreign Affairs and Security
ומשפ0 חוק 1423144חוקה 10Constitution, Law and Justice

ותרבות 103696224חינוך 38Education and Culture
56784220כלכלה 22Economics
30242כנסת 2House Committee
142755622כספים 34Finance

וקליטה 1931289עלייה 19Immigration and Absorption
ורו1חה 2001018831עבורה 57Labour and Welfare

הסביבה ואיכות 1741459146פנים 45Interior and Environment
מיוחדת 542_ועדה 2Special committee

הכנסת ועדת שתקבע 1871047428בוועדה 46In a committee to be nominated
by the House Committee

הסמים בנגע 73_מלחמה 4Fighting drugs
האשה מעמד 21לקידום 1For advancement of the status

of women
Joint committees are included in the total. הכל. בסך נכללו nionivmn nnvifi 1
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INTERPELLATIONS IN THE
KNESSET, BY TYPE AND
MINISTERIAL RESPONSIBILITY

בכנסת, שהועלו שאילתות
משרדית ואחריות סוג לפי

19881994

13 13thכנסת Knesset

11 כנסת
11th

12 כנסת
12th

הכל Sessionסך ■mm

KnessetKnessetTotal111III

. רגילות nmVwei4,4884,6793,4751,807 1,668ORDINARY INTERPELLATIONS

כוללי GRANDסן TOTAL1

:Thereofמזה:

הכ> 0ך  4,1474,1612,7381.325נענו 1,413Answered  total
Ministryהמשרד

26024814557האוצר 88Finance

הסבינה 10610561איפות 44Environment

והתשתית 95883319האנרגיה 14Energy and
Infrastructure

556528361176הביטחון 185Defence

יהשיכו! 15218117783הכימי 94Construction and Housing

250330248112הבריאות 136Health

1111648737הדת1ת 50Religious Affairs

1408810041החוץ 59Foreign Affairs

והספורט התרבות 589582501242החינוך. 259Education, Culture and Sports

1881376231החקלאות 31Agriculture

והתכנון 91274הכלכלה 3Economy and Planning

והאומנויות 51211המדע 1Science and Arts

533425267132המשטרה 135Police

14012810244המשפטים 58Justice

והרווחה 20428218766העבודה 121Labour and Welfare

2312659522הפנים 73Interior

העלייה 811485025לקליטת 25Immigrants Absorption

הממשלה 1545810134ראש 67Prime Minister

18119218982התחבורה 107Transport

42233625התיירות 11Tourism

והמסחר 114913811התעשייה 27Industry and Trade

1007210671התקשורת 35Communication

*178Otherיתרי

פה בעל 383493290130שאילתות 160ORAL INTERPELLATIONS

1 Incl. unanswered interpellations or such as the 1erm forthe
answer had not yet expired.

2 Interpellation answered by ministerswithout porftolio.

המועד סוף הגיע שטרם ו/או נענו שלא שאילתות כלולות הכל נסן 1

למענה,
תיק. בלי שרים עי' שנענו שאילתות 2
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

GOVERNMENT INCOME,
EXPENDITURE AND BUDGETARY
SURPLUSES OR DEFICITS
At current prices; end of year

הממשלה והוצאות mo13n
ועודפים הוצאות הכנסות,

תקציביים גירעונות או
הממשלה של

שנה סוף שו0פ>ם; במחירים

(}הוצאות' נ'דעון או עודף
Income1Expenditure1Surplus or deficit ()

nio .dVkNIS 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
1968/69742.7786.2^13.5
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

n~e> 1!!■*1nNIS 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
199299,445.098,641.0804.0

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. commercial enterprises. (See breakdown in Table 20.10)
2 Does not include the entire defence budget.

הכללי. החשב חוו המקור:
.(20.10 בלוח פירו0 (ואה עסקיים מפעלים כולל ו

במלואו. הני0ווון תקציב כוללאת אינו 2
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GOVERNMENT INCOME

At current pirces; budget years

הממשלה הכנסות

תקציב שנות שוטפים; במחירים

1niuyD"; naan
תקציב Actualסוג income'Budget2Budget section
הכנסה andוסעיף income item

IVXII
1991199219931994

nNIS million
כולל 066,14798,641127,990ן 103,404GRANDTOTAL
שוטפים 43,55166,52888,624תקבולים 74,080Current receipts
הון ivy 18,39029,25236,374תקבולים 26,339Capital receipts

ישראל מבנק 1,4872,1761,500תקבולים 1,600Receipts from the Bank
of Israel

עסקיים 1,1431,4891,492מפעלים 1,385Business enterprises
תקציבי גירעון או 1,576804Budgetaryעודף surplus or deficit

הכל 0ך  שוטפים 43,55166,52888,624תקבולים 74,080CURRENTRECEIPTS TOTAL
הכנסה 12,73820,08929,960הס 25,380Income tax
וכוש 00224389590 460Property tax

מקרקעין שבח 7731,1191,690מס 1,230Land betterment tax
הסקטור על מוסף ערך on1,4942,7113,100 2,580V.A.T. imposed on the financial

ומלכר sectorהפיננסי and on private 000
profit institutions

מעסיקים 647754700מס 380Employers' tax
חינוך Educationהיטל levy
כללי  8421,329970מכס 1,840Customs  general

דלק 1,2972,2132,760מס 2,550Fuel tax
0ל0, משקאות. (ג1בק. 311458630בלו 520Excise duty (tobacco.beverages,

(cement,miscellaneousשונות)
לחול נסיעות 1752230Travelמ0 tax

מוסף ערך 10,12816,10521,088מס 17,847Value added tax
קנייה 2,9094,7726,600מס 5,340Purchase tax

מסמכים) (על הכנסה בולי 173331510מס 310Revenue stamp tax (documents)
מ0ח Levyonר.י0ל foreign currency

רכב כלי  ואגרות רשיונות 326523820דמי 520Licence fees  vehicles
אחרים  ואגרות רשיונות 332562760תז1 600Licence fees  other
עסקיים ממפעלים 497807950תמלוגים 703Royalties from enterprises and

0כע naturalומאוצרות resources
1,0271,4821,892ריבית 1,248Interest

שנים תקציבי ny 773487החזרות 104Refunds on account of former
'yearsקוימות budgets

שירותים יבוא על 57700Levyonהינ1ל service impotrs
שמומשו ישראל בנק 463306654רווחי 615Realized profits of the

Bank of Israel
ש1נים משירותים 252916413הכנסות 291Income from various services
סיתות מתקציב 8,80911,33514,339העברה 11,562Transfer from development budget

ממשלתיים וחימושבנכסים 111Chargesדמי for use of government
property
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GOVERNMENT INCOME
(cont.)

At current prices; budget years

הממשלה הכנסות
(המשך)

תקציב שנות שוטפים; במחירים

חקציב סוג
הכנסה וסעיף

למערתי הכנסה
Actual income1

תקציב2
Budget2Budget section

and income item
IVXII
1991199219931994

ש n"NISמיליוני million

הכל סך  הון ע"רו 18,39029,25226,33836,375CAPITALRECEIPTSתקבולים TOTAL

מחול ומענקים 10,14014,20814,05216,478Externalמלוות loans and grants
לכיסוח מהמוסר פנים: מלוות

לאומי

1,0263,2502,9804,256Internal loans: From the National
Insurance Institute

ואמיסיות 13,10718,64715,46921,783Fromמהפקרות deposits and
issues

חשבון על גנ"ה אחרות: הכנסות
ומכירת הלואות
(קרן) רכוש

2,0402,3692,4822,990Other revenue: Collections on account
of loans and saleof
property (capital)

ממינהל הכנסות
ישראל מקרקעי

489463552589Income from Land
Administration
Authority

לפנסיה הפרשות
ופיצויים

29216517Allowances for
pension and
severance pay

הון 3681,2022,3004,600Capitalהכנסות revenue

לתקציב 8,80910,90811,56214,338Transferהעכרה to ordinary

budgetהרגיל

 עסקיים מפעלים
הכל סך

1,1431,4891,3851,492BUSINESS ENTERPRISES
TOTAL

האוצר 2091100115Treasuryמפעלי projects
התקשורת 48510394Communicationמפעלי enterprises

ישראל מקרקעי 8059021,0911,257Israelמינהל Lands Authority

וחדרה יפו 57911Yafoנמלי and Hadera ports
והייצור העבודה לפרי1ן 12181415Israelהמכון Institute of Productivity

הממשלתי הסחר 29738668Governmentחשבונות trade accounts

1 Accountant General's report.
2 Updated up to October 1993.

הכללי. Diunn nn 1
לאוק0ובר993ו. מעודכן 2
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GOVERNMENT EXPENDITURE

At current pirces; budget years

הממשלה הוצאות

תקציב שנות שוטפים; במחירים

תקציב2הוצאה
תקציב Actualסונ expenditure'Budget2Budget section and

ההוצאה expenditureוסעיף item
IVXII
1991199219931994

nNIS million

66,14798,641103,404127,990GRANDסןכו/יל3 TOTAL3
רגיל3 43,55166,52874.08088,624Ordinaryתקציב budget3

ופירעון פיתוח 19,58928,64626,33936,374Developmentתקציב budget and debt
repayment4חובות*

ישראל לבנק חובות 1,8641,9781,6001,500Debtהחזר repayment to the Bank of Israel
עסקיים 1,1431,4891,3851,492Businessמפעלים enterprises

הכל סר  רגיל 43,55166,52874,08088,624ORDINARYתקציב BUDGET TOTAL
חברי הכנסת. המדינה. 92134143168Presidentנשיא of the State, Knesset,
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה ראש  4679103170Primeמשח Minister's Office

העלייה ל7]ליסת ■1,2991,3401,1581,411Ministry of  Immigrant Absorption
האוצר 405561586686 Finance
חכיסחון 12,36718,54218,30020,392 Defence
הבריאות 8601,5141,3081,808 Health

דתות לענייני 418695816927 Religious Affairs
החוץ 254404516572 Foreign Affairs

והתרבות5 החינוך 4,8737,7349,05612,574 Education and Culture5
החקלאות 1,756703710493 Agriculture

והמסחר התעשייה 47706373 Industry and Trade
התיירות 44158201254 Tourism

והתשתית6 האנרגיה 735367385469 Energy and
Infrastructure6

ולתכנון לכלכלה 5569 Economy and Planning
הפנים 5385120142 Interior

המשטרה 9381,4051,5091,887 Police
המשפטים 182268292393 Justice

והרווחה' העבודה 5,2899,35310,46413,822 Labour and Social
Welfare7

הסביבה לאיכות 16242959 Environment
והשיכון הבינוי 185434462530 Construction and

Housing
והטכנולוגיה המדע 8404657 Science and

Technology
התחבורה 41697283 Transport
התקשורת 11181924 Communication

חמים 192831Theמשק water administration
מפלגות 3515517752Financingמימון political parties

9,35712,41513,81116,217Interestריבית
ופיצ1"ם 9111,4121,6592,025Pensionsגמלאות and compensations
לנכים 207329408499Gratuitiesתגמולים to invalids

ושיכון בינוי 102,7983,6304,226Constructionמענקי and Housing grants
המקומיות לרשויות 9141,6151,2611,657 to local authorities

לאנרגיה לוועדה 49767989 to the Atomic Energy
commissionא0ומית

ליצוא שווקים לפיתוח  6741,7701,7871,638Subsidiesהענקות  for promotion of exports
מחירים לייצוב 8751,2541,2011,492 for stabilizationof prices

111137176188Miscellaneousשונות
המדידות 7101029Surveyמחלקת department
אשראי 0477536446408Subsidiesינ10ד to credit

3,0433,070Reservesחרבות
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GOVERNMENT EXPENDITURE
(cont.)

At current pirces; budget years

הממשלה הוצאות
(המשך)

תקציב שנות שוטפים; במחירים

תקציב 0וג
ההוצאה וסעיף

למעשה" ה1צאה
Actual expenditure1

תקציבי
Budget*Budget section and

expenditure item
IVXII
1991199219931994

v> '11'VnnNIS million

 חובות ופירעון פיתוח תקציב
הכל סך

19,58928,64636,374 26,339DEVELOPMENT BUDGET AND
DEBTREPAYMENT TOTAL

לחקלאים שינון (נולל חקלאות
הערבה) ופיתוח

1551,76017 1,930Agriculture (incl. rural housing and
development of Arava region)

מים 10158146מפעלי 125Water projects
ומסחר 607215251תעשייה 173Industry and Trade

5967200תיירות 105Tourism

וכבישים 3355271,159תחבורה 887Transport and roads
9814תקשורת 13Communication

5,3567,1323,890שיב11 . 4,600Housing

המקומיות לרשויות 166241547הלוואות 362Loans to local authorities

ציבוריים למוסדות בניינים
בשירותי והשקעות וממשלתיים

חברה

308518941 609Buildings for public and government
institutions and investments
in social services

אנרגיה מקורות 3546Developmentפיתוח of energy sources
שונים 115345651מפעלים 463Various establishments
חונות 12,30117,72928,558פירעון 17,072Debt repayment

למחקר הלאומית המועצה
ולפיתוח

320National Council 01 Research
and Development

תקציבי חהר 10Budgetaryהון working capital

הכי סך  עסקיים 1,1431,4891,492מפעלים 1,385BUSINESS ENTERPRISES 
TOTAL

האוצר 2091115מפעלי 100Treasury projects
התקשורת 48594מפעלי 103Communication enterprises

ישראל מקרקעי 8059021,257מינהל 1,091Israel Lands Authority

והדרה יפו 5711נמלי 9Yafo and Hadera ports
והייצור העבודה לפריון 121815המנון 14Israel Institute of Productivity

הממשלתי הסיור 29738668Governmentחשב1נ1ת trade accounts

1 Accountant General's report.
2 Updated up to October 1 993.
3 For changes in the definitions of items, see introduction.
4 Excluding expenditure depending on income.
5 Incl. expendituer on higher education,
6 ' Incl. surplus or deficit for the equalization of fuel prices.
7 Includes transfers to the National Insurance Institute.

הכללי. 2vjm\ n*n
.1993 לאוקטובר מעורנן

מבוא. ראה הסעיפים, נהגדרות שינויים
בהכנסה. מותנות הוצאות כולל
גבוהה. להשכלה הוצאות נולל

דלק. למחירי ההשוואה בקרן גרעון או עודף כולל
לאומי. לביסוח למוסד העברות כולל
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GOVERNMENT
ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

BALANCE OF ASSETS AND
LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

NIS million, at curernt prices

ממשלה
הממשלה של והתחייבויות ננסים

והתחייבויות זכויות מאזן
הממשלה של

שונ1פים במחירים ש"ח, מיליוני

Each year 31 XII שנה כל

1992 1991

Each year 31 111 שנה כל

1991 1990 1989 1988

aianceDcurrentהמאזן

^1ונ1פות 4,8755,5547,2866,860r5,5717,634Current!נויות assets
שוטפות 2,8834,1403.9303.660R3.9475,207Currentהתחייבויות liabilities
שו0ף במאזן 1.9921,4143,3563,2001,6242,427Deficitניוטון of current balance

balanceMonetaryהמונטר'המאז
Assetsזמיות

142190755236247118Stock
ופיקדונות הכלהלוואות 19,08129,61635,80242,48749,41960,890Loansandסך depositstotal

צמודות לא 7316327291,0931,0781,647Nonlinkedהלוואות loans
למדד צמוחת 14,63515,97318,70321.84825,55531,299Loansהלוואות linkedtothe C.P.I,

לצרכן המחירים
צמחות 3,48412,02116,23419,45022,70727,848Loansהלוואות linked to the
הוין rateללוסבע of exchange

לבנייה כינ"ם litm702927337102,8276,460Interim financing torbuilding
בנאמנות שנמסרים 2313594434899301,391Assetsנכסים placed in trust
הכל 0ך  במניות 210270291724749802Investmentהשקעות in secuirties  total

ודיג "עור ,1134516Agricultureחקלאות, forestry and fishing
מסחר כרייה, ,104133152566563583Industryתעשייה, mining. trade

andושירותים services
Constructionו2222111בינוי

עיסק"ם ושירותים 15476987122131Financesפיננסים and business services
ותקשורתי 565656564760Transportתחבורה and communication'

ומים 111111111111Electricityחשמל and water
Otherאחר

שונות 6189751,003231279504Variousזכויות assets
ישראל בנק מניות 606060606060Investmentהון in Bank of Israel

shares
הונ"ם חוב בשטרי 490656778Investmentהשקעות in capitalnotes

noun inm89,231103,474120,161141,319158,925176,343Monetary deficit
הכל 0109,675135,035157,948186,746215,716249,774TOTALך

Liabilitiesהתחייבויות
סנים 80,850100.608120,515144,188171,546193,807Internalמלוות loans
ר//ץ 26,53132,18335,45140,69942,46154,499Foreignמלוות loans

ביטוחי בגין 2,2942,2441,9821,8591,7091,468Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency
109,675135,035157,948186,746215,716249,774TOTALקןהכל

Guarantees

Mutually offsetting accounts
3,272 2,825 3,900 2,538

מקבילים חשבונות
2,160 1,731

Source: Accountant General's Report.
1 incl. debentures and shares ot the 1Bezeq' company, that

were alloned to the State in return for the property that were
transefrred to the company.

הכללי. החשב דוח המקור:
למחנה שה1קצו בזק התקשורת חברת של ומניות חוב איגרות כולל ו

לחברה. שהועברו הנכסים תמורת
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GOVERNMENT EMPLOYEES

GOVERNMENT EMPLOYEES1,
BY MINISTRIES AND THE
ISRAEL POLICE
31 III each year, unless otherwise stated

rwva naiy
המדינתי, עובדי מצבת
ומשטרת משרדים לפי

ישראל
אחרת /vyp אם אלא שנה, כל במרס 31

21988198931990199131X11
1991

31 XII
1992

31 XII
1993

הכל 070,43171,67671,47672,92474,45376,04076,067TOTALן
הכל 70  מדינה' '49,86750,55750,17451,53252,46053,54951,995Governmentemployeesעובדי total

הממשלה ראש 7287197647237868601,015Primeמשרד Minister's Office
האוצר 6,8526,9317,1367,1287,2507,3076,990Ministryמשרד of Finance

הסביבה4 {איכות 98145198224Ministryמשרד of Environment4
והתשתית האנרגיה 263257260252254254229Ministryמשרד of Energy and

Infrastructure
הביטחון 2,2352,2232,1642,1222,1042,0672,063Ministryמשרד of Defence

והשיכון הבינוי 2,2012,1712,1432,1712,1792,0762,569Ministryמשח of Construction <S

Housing
הבריאות 20,01020,87821,70722,44622,87423,54522,659Ministryמשרד of Health

דתות5 לענייני 289278268471507505421Ministryמשרד of Religious Affairs5
החו> 854883882864872898910Ministryמשרד of Foreign Affairs

והספורט התרבות החינוך, 2,7542,7272,7962,8002,9102,9462,784Ministryמשרד of Education, Culture
and Sports

החקלאות 2,4832,4112,4112,3492,3742,4272,072Ministryמשרד of Agriculture
ישראל מקרקעי 526563581640662674699Israelמינהל Lands Authority
ולתכנון לכלכלה 50444550545052Ministryהמשרד of Economy and

Planning
והאמנ1יות6 המדע 53506457495354Ministryמשרד of Science and Arts6

המשטרה 35374349524841Ministryמשדד of Police
המשפטים 2,0022,0132,1232,2212,2922,4232,443Ministryמשרד of Justice

והרו1חה העבודה 3,9993,8033,7213,6993,6723,7203,493Ministryמשרד of Labour and Social
Welfare

הפנים 749814823852885954774Ministryמשרד of the Interior
העלייה לקליטת 424415478667662664599Ministryמשרד for Absorption of

Immigration
התחבורה 889869806894905920939Ministryמשרד of Transport
ישראלי 1,4951,450Israelרכבת Railways3
התיירות 223237234238234239245Ministryמשרד of Tourism

והמסחר התעשייה 655646627610614586585Ministryמשרד of Industry and Trade
התקשורתי* 98138142131124135135Ministryמשרד of Communication2■4

הכל סל  20,56421,11921,30221,3922199322,49124,072Israelמשטרתישראל Police Force  total
17,43617,92018,02118,04318,57519,03120,575Policemenשוטרים

הסוהר בתי 3,1283,1993,2813,3493.4183,4603,497Prisonשירות staff

1 See detailed explanation in the introduction.
2 Since 1988Postal Services, the Post Office Bank, 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 Interior and Health were transferred to it.

5 As 01 י99י , IheMoslem Depatrment,wrtidn had nol previously
belonged to the Civil Service, was included.

6 Till August 1993  "Ministry of Science and Technology".

במבוא. מסורסת הגדרה ראה 1

כלולים אי1ם הבולאי. והשירות הדואר בנק הדואר. שירותי עובדי מ988י 2
המדינה. עובדי נין עוד

המדינה. עובדי בין עוד כלולים אינם ישראל רכבת עוברי ב1990 החל 3
הפנים ממשרדי משרות אליו והועברו 1990 כשנת הוקם המשרד 4

והבריאות.
עובדי בן קורם נכללה שלא המוסלמית, המחלקה כולל בו99ו החל 5

המרינה.
והטכנולוגיה." המדע משרד  1993 אוגוסט עד 6
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GOVERNMENT EMPLOYEES,
BY PROFESSIONAL GRADATION

מדורגים, מדינה עובדי
מקצועי דירוג לפי

כל במרס אם31 אלא אחרתשנה, צוין p31 ill each year, unless otherwise stated

'1986198721988198931990199131 XII
1991

31 XII
1992

31 XII
1993

הכל 24,27223,95923,81524,21724,38125,19425,99427,12726,237TOTALסך

2,3932.4942,5012,5792,6042,8222,8003,0462.980Physiciansרופאים

וטרינריים 707776747071767565Veterinaryרופאים surgeons

760740739751770777782834773Biochemistsניוכימאים and
microbiologistsומיקרוביולוגים

111989999112110117123113Pharmacistsרוקחים

המשפטי השירות 811673703729752786803878851Workersעובדי of judicial services

החברה במדעי 3,9814,0144,0194,1024,2754,3764,6034,9404,551Academicאקדמאים workers in social
sciencesוהרוח and humanities

1,8111,7501,7141,7431,7021,7231,7791,8751,716Engineersמהנדסים

הוראה4 1,7551,7241,6881,6911.6831,6961,7881,8271,730Educationalעובדי staff"

סוציאליים 1,0291,0389849941,0009849921,0051,003Socialעובדים workers

7,7577,7087,7157,8628,1898,6419,0179,3109,051Nursesאחיות

254230214212223237270270284Physiotherapistsפיזיותרפיסטים

255259265276275287279274246Journalistsעיתונאים

וטכנאים 2,0661,9581,8561,8301,7781,7361,7311,7181,615Practicalהנדסאים engineers and
technicians

טכניים 545522537522180166153143126Technicalמקצועות occupation
(מ7]צ0ים)

פארהרפוא"ם 414492139148159174182186Paramedicalעובדים workers

רנטגן 0226220214208219224221226235Xrayכנאי technicians

מחקר 407410399406401399409401362Researchעובדי workers

חוץ6 350Serviceטירות abroad5

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 See notes2and3toTable 20.11.
4 Excl. teachers and kindergarten teachers.
5 As of 1993  new professional gradation in the Ministry of

Foreign Affairs.

כלולים אינם האוצר שבמשרד משח1 למיכון המרכז עוברי ב1986 החל 1

המדינה. עובדי בין עוד
.20.11 ללוח 3.2 הערות ראה 3,2

וגננות. מורים כולל אינו 4

החוץ. במשרד חדש מקצועי דירוג  מ993ו 5
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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 י19881989י1985י1980 1990199131 XII
1991

31 XII
1992

31 XII
1993Grade

כולל 43,71839,12332,60926,05226,34025,79326,33826,46626,42225,758GRANDסן TOTAL

הכל סל ■ 45022,15322,78223,14621,869Permanent,(8942,(34,80833,65028,85221,6912קבועים  total

32,01322,30310,165539367486572503439415IXIV2א"ד2

!01,2134,0545,9393,3762,0361,5771,5051,7321,8011,226XV

08152,3924,6746,7505,4264,5473,9293,6523,6562,995XVIז

1'4352,0402,8743,7525,1455,0015,3155,4665,0614,614XVII

n12191,5232,2092,7043,4423,8034,0994,2984,7334,833XVIII

lO1948091,5641,8572,1642,5072,9103,1063,1913,445XIX1

2O113638731,3291,5521,5521,6661,7501,8941,947XIX2

191264037909981,1361,2171,2861,3441,318XXכ

40117415527578660695701728XXIכא

34118159167176173210233XXIIכב

617896104121116117XXIIIXXIVכגכר

וחוזה ,8,9105,4733,7574,3614,4464,3434ארעיים /853,6843,2763,887Temporary and
י<כ> סל  specialכ1יוחר contracttotal
ארעיים3 8,5885,1853,7164,2984,3404,1903,9983,4503,0153,555Temporaryעובדים workers3

מיוחד* 3222884163106153187234261332Specialחוזה contract"

Percentsםאחוז1

ר,כ> סל ■ 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0700.0100.0Permanentקבועים total
92.066.335.22.51.72.32.62.21.91.9IXIVאיר

03.512.020.615.69.37.46.87.67.85.6XVו

02.37.116.231.124.821.217.716.015.813.7XVIז

1'1.26.110.017.323.523.324.024.021.921.1XVII

0.64.57.712.515.717.718518.920.422.1XVIII.'ח

10■■0.32.45.48.69.911.713.113.613.815.8XIX1

20'1.13.06.17.17.27.57.78.28.9XIX2

0.10.41.43.64.55.35.55.65.86.0XXכ

0.10.41.92.42.73.03.13.03.3XXIכא

0.10.50.70.80.80.80.91.1XXIIכב

0.30.40.40.50.50.505XXIIIXXIVכגנד

1 See explanation in introduction.
2 Since 1 986  grade XIV only.
3 Between 19721 979  as annual average; between 1980 and

1991. data refer to March 31 01 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. Asof 1977 incl. workers without gradation.

במבוא. הסברים ראה
בלבד. 'ד לדרגה מת"רוס מ1986

הנתונים 19911980 השנים בין שנתי: כממוצע  19721979 בין
בהשוואות. להיזהר יש שנה; כל במרס ל31 מתייחסים

נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת לסי
דירוג. ללא עובדים גם כולל ב1977 החל המתאימות. בדרגות
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FINANCES OF LOCAL AUTHORITIES

INCOME, EXPENDITURE, AND
SURPLUS OR DEFICIT IN
ORDINARY AND EXTRAORDINARY
BUDGETS OF LOCAL AUTHORITIES,
BY MUNICIPAL STATUS
NIS thousand

המקומיות הרשויות כספי
ועודף והוצאות, הכנסות

בתקציב גירעון או
של רגיל ובלתי רגיל
המקומיות, הרשויות

מוניציפאלי מעמד לפי
שוו אלפי

סקומי!תTWVVסךהכל jiiwinאזוריות מועצות
TotalMunicipalitiesLocal councilsRegional councils

שינויבמחירים n"0<במחירים,*. t,במחירים.IVU ■tft/7oj.n"i> 96
ריאלי1שוטפים1oto'שוטפיםריאלי'שוטפיםריאלי'שוטפים
CurrentV0 realCurrentYo realCurrent>¥0 realCurrentboreal
pirceschange1priceschange1priceschange1priceschange1
Incomeהכנסות

1963/645441851963/64
1975/766959.64855.511595 25.315.21975/76
1977/781,3333.39223.5222189 2.37.11977/78
1978/792,1475.91,4755.1345327 2.313.71978/79
1979/804,0194.12,7743.6663582 1.68.81979/80
1980/819,8364.76.7624.31,6251,449 5.0651980/81
1981/8220,8650.214,3552.93,4713,039 8.55.61981/82
1982/8345,7473.430,3936.77,9847,370 1.46.61982/83
1983/84121,6242.979,2664.722,24720,111 1.80.31983/84
1984/85591,3623.6397,4440.6102,87391,045 6.410.31984/85
1985/861,984,4681.31.352.7072.7325,093306,668 4.61.71985/86
1986/873,186,88323.32,239,74927.1512,936434,198 21.28.81986/87
1987/884,481,61619.33,167,40720.1709,111605,098 17.218.21987/88
1988/895,425,8583.13,725,0930.2911,605789,160 9.511.11988/89
1989/907,053,6129.24,835,5879.01,257,582960,443 15.82.21989/90
1990/918,299,55805,592,0391.71,536,7711,170,749 3.83.61990/91
219918,059,7728.25,681 ,696311.61,346,4951,031,581 0.731.119912

Expenditureהוצאות
1963/645542851963/64
1975/767018.54906.611596 13.612.81975/76
1977/781,3864.49684.5225193 1.87.51977/78
1978/792,32810.41,63010.7361337 5.514.81978/79
1979/804,4731.63,1590.7701613 0.66.81979/80
1980/819,9464.86,8936.61,6141,439 1.30.51980/81
1981/8221,5923.514,7811.73,6653,146 16.114.41981/82
1982/8349,4830.933,2121.08,4987,773 2.18.71982/83
1983/84138,0821.990.3150.725,09122,676 7.86.61983/84
1984/86741,9516.5507,28711.3129,103105,561 2.07.81984/85
1985/862,161,91512.11.452,53613.6375,572333,808 12.24.71985/86
1986/873,257,70115.72,229,89117.8566,253461,557 15.86.31986/87
1987/884,657,35421.63,241,71223.8788,170627,472 18.115.41987/88
1988/895,892,7977.84,011,8165.41,043,510837,471 12.813.61988/89
1989/907,271,0573.64,915,1872.91,350,8971,004,973 8.70.81989/90
1990/918,799,0262.85,963,5373.11,633,5111,201,979 2.71.61990/91
219918,404,5007.55,915,349310.81,420,4101,068,741 0.131.419912

נ או ()עודף or■ועון deficit ()Surplus
1963/64111963/64
1975/766511975/76
1977/785346341977/78
1978/7918115516101978/79
1979/8035330925191979/80
1980/8133524854331980/81
1981/827274261941071981/82
1982/833,7362,8195144031982/83
1983/8416,45811,0492,8442,5651983/84
1984/85150,589109,84326,22914.5171984/85
1985/86177,44799,82950,47927,1401985/86
1986/8770,8189,85853,31727,3591986/87
1987/88175,73874,30579,05922,3741987/88
1988/89466,939286,723131,90548,3111988/89
1989/90217,44579,60093,31544,5301989/90
1990/91499,468371,49896,74031,2301990/91
21991344,728233,65373.91537,16019912

As against previous year; at current pirces. with deductions
according to the changes in the Consumer Price Index. The
percent change for 1 987/88 as against 1 986/87was computed
without Petah Tiqwa. due to the lack of data for 1986/87.
Budget year of 9 months (ApirlDecember 1991).
Percent change 1991 on 1990lf1 was calculated according
to the calendar years 19901991.

כשינוי מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנרי לעומת
1986/87 לעומת 1987/88 השינוי אחו! לצרכן. הסחירים כמדד שחל
שנת עבור נתונים ממנה נתקבלו שלא מפני תקור.. פתח ללא חושב

.1986/87
.(1991 (אפרילרצסבר חודשים 9 תקציב שנת

הקלנדרית השנים לסי חושב 1930/91 לעומת 1991 השינוי אחת
.19911990
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ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות
מוניציפאלי ומעמד

ש"ח אלפי

הכל Municipalitiesעיריות0Totalך

שוטפים שינויבמחירים 'A,שוטפים n"u.במחירים Vo

At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי
0/o realVo real

1990/911991'change21990/9119911change2

frn\o8,299,5108,059,7728.25,592,03911.6 5,681,696
מקור

הכל סך  רגיל 6,477,8896,147,9507.44,519,0278.8תקציב 4,344,638

הכל 0ך  4,192,4273,913,3726.23,337,7176.8הכנסותעצמיות 3,132,681
כללית ארנונה 2,544,5432,339,7285.02,114,8165.9מזה: 1,962,153

שירותים ודמי 681,381651,1198.1507,0806.9אגרות 475,044
204,660208,43317.6147,88322.2השתתפויות 156,044

ומפעלים 620,345580,9565.7498,6036.1רכוש 469,730
הכל סך  מועברות 6,4004,26816.25,40433.9הכנסות 2,568

הכל 0ך  ממשלה 2,247,1422,143,5118.91,155,77014.0השתתפות 1,165,516
כללי 804,523737,2726.1229,75817.5מענק 237,090
1,442,6191,404,74710.3926,01213.1מיועדת* 927,375

רינון 957,459896,3957.0563,9919.1מזה: 539,190
378,961376,24610.1292,29011.9רווחה 296,780

הרגיל התקציב 31,91856,79937.121,03540.6מלוותלאיזון 43,873

הכל סך  רגיל בלתי 1,821,6711,911,82210.91,072,11222.6תקציב 1,337,058

וממוסדות מהאוצר מבנקים, 718,999622,3157.6399,1129.1מלוות 450,915

ממשלה 398,683449,27327.7140,73967.2השתתפות 221,421
בעלים 234,007307,52234.1217,99035.4השתתפות 290,197
מוסדות 155,843158,61016.884,1228.8השתתפות 77,929

רגיל מתקציב 37,52148,15813.323,7506.5הקצבה 28,577
וכוי) הרשות (קרנות 276,618325,94415.1206,39919.0אחר 268,019

"עוד
הכל 0ן  רגיל 6,477,8896,147,9507.44,519,9278.8תקציב 4,344,638

כללי ומ/1נ7ן a<oo3,429,6823,162,0775.52,374,8457.4 2,239,021
הכל סך  מקומיים 508,141477,5286.6398,4475.6שירותים 370,874

189,585178,2398.1162,4909.2תברואה 154,037
וביסחון 24,28213,56418.313,29235.3שמירה 4,895

ובניין 85,09892,38427.364,12422.2תכנון 65,900
ציבוריים 84,35479,6356.768,8496.0נכסים 63,374

124,822113,7063.989,6925.7אחר 82,668
הכל סל  ממלכתיים 1,750,1241,695,844921,122,05511.5שירותים 1,112,406

ותרבות 1,299,7761,210,0996.0778,8827.6חינוך 734,932
423,352414,6429.5326,233115רווחה 326,925

וכוי) דת (בריאות, 26,99571,103159.116,938193.8אחר 50,549
712,296694,96511.1572,99312.0מפעלים 562,940

קודמות 45,72730,73715.930,55130.2העברותמשנים 15,524
הרגיל התקציב לאיזון 31,91886,79937.121,03540.6מלוות 43,873

.(1991 דצמבר (אפריל חודשים 9 תקציב שנת 1

לצרכן. המחירים במדד בשינוי מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות ו1991. 1990 ריקלנדריות השנים לפי חושב השינוי אחוז קודמת: שנה לעומת 2
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INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE
AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

מקומיות אזוריותסועצ1ת nuyin
Local councilsRegional councils

שוטפיטבמחיריט נמחיףם
At current prices'ראליAt current prices*חאי

yorea1Vo real
1990/911991 'change21990/911991'change2

1,536,7711,346,4950.71,170,7491,031,5811.1GRAND TOTAL
Sources

1,111,1841,032,1015.1846,777771,2102.7INCOMETO ORDINARY
BUDGET TOTAL

485,082439,5293.4369,628341,1624.1Own income  total
272,695235,1430.8157,032142,4313.8Thereof: General arnona
71,50074,63415.3102,800161,4438.7Services fees
29,45427,1027.427,32325,2874.6Patricipations
96,48290,5036.425,26020,7243.3Property and enterprises

8961,46682.910023495.8Transferred income  total
617,241558,4144.8474, 131419,5811.7Governmentparticipation  total
342,473301,9163.7232,292198,2661.3General grant
274,768256,1026.1241,839221,2704.5Earmarked2
202,839186,5544.9190,629170,6512.5Thereof: Education
59,56154,2103.427,11025,2565.1Welfare
7,96532,69254.52,91810,2336.5Loans for balancing of ordinarybudget

425,587314,39410.9323,972260,3713.1INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

181,955101,23331.9137,93270,16728.9Loans from banks, the
treasury and institutions

121,68391,6363.9136,261136,21514.0Government participation
12,19814,38525.23,8192,94015.3Owners' participation
46,87249,26220.624,84931,42036.4Participation of institutions
12,81614,75541.09554,8263525Allocation from ordinary budget
50,06343,1236.120,15614,80310.8Other (municipality fund, etc.(

Purpose
1,111,1841,032,1015.1846,777771,2102.7INCOME TO ORDINARY

BUDGET TOTAL
618,415539,8971.7436,422383, 1590.8Taxes andgeneralgrant
55,02855,90815.854,66650,7474.6Local services  total
16,319141,915693.710,7769,2881.5Sanitation
3,9412,23314.67,0496,4358.6Guarding and safety
14,83920.31553.96,1356,16916.1Planning and building
8,2268,94810.77,2797,3147.6Public assets
11,7039,4951.523,42721,5412.6Other
315,533293,8295.7312,536289,6104.7Government services  total
248,631227,4424.3272,263247,7263.3Education and culture
64,62057,5732.032,49930,1444.7Welfare
2.2828,815279.17,77411,74053.6Other (health, religion, etc.(

105,651101,3158.033,65230,7106.4Enterprises
8,5928,46218.26,5836,7515.2Transfers from previous years
7,96532,69254.52,91810,2336.5Loans afr balancing of ordinarybudget

1 Budget year of 9 months (AprilOecember 1991).
2 As against previous years. Percent changewas calculated according to calendar years 1991 and 1992. Income and expenditure at current

prices with deduction according to changes in the Consumer Pirce Index.
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מעמד ולפי ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות
מוניציפאלי

n"KJ אלמי

הכל Totalnin'vMunicipalitiesסך

שוטפים שינויבמחירים "hשוטפים שי0יבמחירים "h
At current pricesחאליAt current prices1'1™די

ah realala real
1990/911991'change21990/9119911change2

כולל 8,799,0268,404,5007.55,963,53710.8סן 5,915,349
JIO

הכל סן ■ רגיל בתקציב 6,928,7896,527,1816.94,835,7998.7הוצאות 4,632,056

ומשכורת 2,700,0772,520,4726.41,945,4937.8שכר 1,840,399
לפעולות 2,388,7472,304,8828.61,540,98711.7הוצאות 1,535,810

ותרומות 1,049,752992,3947.6751השתתפויות ,9489.8 724,117
חדפעמיות 164,671155,66011.1102,7609.5ךוצאות 96,856

הכל3 סך  מלוות 625,540553,7730.5494,61פירעון 11.6 434,874
קרן תשלומי 199,942174,7499.6162,63712.2מזה: 141,381

ריבית 131,295111,6094.689,6843.6תשלומי 74,957
הצמדה 423,747313,45513.2331,17411.9הפרשי 245,726

הכל סך ■ רגיל בלתי בתקציב 1,870,2391,877,3199.51,127,73819.1הוצאות 1,283,293

פיתוח 1,188,7551,431,01629.4800,87035.2עבודות 1,030,968
וציוד 100,66491,1659543,49114.0מכונות 45,007
הון 86,130107,90729.066,37136.9העברות 91 ,650

וקרקע בניינים 20,95214,25421.720,09123.3רכישת 12,993
473,738232,977385196,915395ארור* 102,675

הכל סך  רגיל בתקציב 6,928,7896,527,181הוצאות
u"

6.9
71

4,835,7998.7 4,632,056

920,452870,3437.0569,54410.6הנהלה' 558,974
הכל סך ■ מקומיים 1,822,5631,682,9345.11,395,9256.7שירותים 1,305,437

709,743648,6263.9568,7224.8תברואה 522,388
וביסחון 150,273125,7592.1103,9574.2שמירה 87,976
ובנייה 150,532140,9026.6116,7158.0תכנון 111,007

ציבוריים 537,461483,2711.7401נכסים ,4332.6 362,211
וכוי) עירוני (פיקוח 274,554284,37615.6205,09820.5אחר 221,856

הכל קל  כומלכת"ם 3,348,9673,137,1966.42,278,3738.4שירותים 2, 169,871
/7/J7/7/yjn2,500,8322,327,9865.91,644,8468.0 1,556,274

nnm682,220654,0588.2529,84410.0 518,190
וכוי) דת (בריאות, 165,915155,1527.0103,6846.3אתר 95,407

611,855581,0818.2458,8099.8מפעלים 442,316
אחרות ,224,951255,62725.4133הוצאות 14825.0 155,458

הכל סן  רגיל בלתי בתקציב 1,870,2391,877,3199.51,127,73819.1הוצאות 1,283,293

הכל סל  מקומיים 621,265653,38517.0387,51816.2שירותים 412,851
תברואה :run86,50880,9726.936,68323.8 40,146

וביטחון 26,72029,85118.814,07814.7שמירה 15,448
ציבוריים 440,579479,76920.1294,07717.0נכסים 317,020

הכל סל  ממלכתיים 452,146518,12523.4279,50627.1שירותים 339,288
ותיבות חינוך 388,532461,86625.3239,35233.1מזה: 302,522
הכל סל  266,356361,01150.5224,48154.8מפעלים 313,983
אחרות 530,472344,79826.9236.23312.1הוצאות 217,171

.(1991 (אפרילדצמבר חודשים 9 תקציב שנת ו
.199111990 הקלנדריות השנים לפי חושב השינוי אחון לצוכן. המחירים במדד בשינוי מנוכים שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת: שנה לעומת 2

ידוע. לא כולל 3

ידוע. ולא מלחת פירע1ן מינהל. הוצאות כולל 4
יתר. עלמשיכות ריבית כולל 5
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EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND
PURPOSE OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

מקומיות nuvwni'1i™n arvin
Local councilsRegional councils

שו0פי0 am.במחירים <Siשוטפים במחירים
At current prices2ריאליAt current pricesn

Vo real"h real
1990/9119911change21990/911991'change2

1,633,5111,420,4100.11,201,9791,068,7411.4GRAND TOTAL
Type

1,208,0891,090,4753.0884,900804,6502.3EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

471,958423,6572.5282,626256,4163.2Wages and salary
447,817409,1624.4399,944359,9101.5Expenditure for activities
176,815155,3610.0120,989112,9165.4Participations and donations
40,56937,55115.121,34221,25312.1Nonrecurrent expenditure
70,93064,7440.759,99954,1556.0Repayment of loans  total3
23,61121,2160.913,69412,1520.9Thereof: Payment of principal
25,75422,5345.915,85714,1177.9Payment of interest
49,11638,44811.143,45729,28124.3Linkage of differentials
425,422329,9358.9317,079264,0911.2EXPENDITURE ON DEVELOPMENT

TOTAL
238,721233,86215.6149,164166,18619.0Development
19,54917,83911.437,62428,3192.6Machinery and equipment
4,1363,02516.415,62313,2314.8Capital transfers
40617366.84551,088111.7Acquisition of real estate

162,61075,03641.6114,21355,26731.5Other4
Purpose

1,208,0891,090,4753.0884,900804,6502.3EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET TOTAL

235,013205,8520.5115,895105,5172.4Administration5
259,374225,5691.2167,264151,9281.8Local services  total
94,42283,5680.746,59942,6702.4Sanitation
21,70316,4995.524,61321,2840.0Guarding and safety
23,05719,4351.210,76010,4608.9Planning and building
96,62085,3590.639,40835,7021.4Public assets
23,57220,7081.945,88441,8123.4Other (municipal supervision etc.(
563,795511,7243.1506,799455,6021.3Government services  total
434,150393,8402.8421,837377,8710.9Education and culture
100,96690,7713.151,41045,0970.1Welfare
28,67927,1137.733,55232,6338.4Other (health, religion etc.(
97,33891,9957.555,70846J693.1Enterprises
52,56955,33528.239,23444,83423.3Other expenditure
425,422329,9358.9317,079264,0911.2EXPENDITURE FROM EXTRAORDI

NARYBUDGET TOTAL
125,355123,97514.9108,392116,55922.6Local services  total
31,96525,4042.017,86015,4229.9Thereof: Sanitation
4,9905,74927.87,6528,65420.8Guarding and safety
76,68781,89720.269,81580,85334.1Public assets
100,54297,63712.872,09881,20023.3Government services  total
89,14987,57415.360,03171,77129.1Thereof: Education and culture
29,91229,66123.211,96317,36736.8Enterprises  total
169,61378,66240.6124,62648,96540.3Other expenditure

1 Budget year 01 9 months (AprilDecember 1991).
2 As against previous year; at current priceswith deduction according to changes in theConsumerPrice Index. Percent change was calculated

according to calendar years 1991 and 1992.
3 Incl. not known.
4 Incl. administrative expenses, repayment of loans and not known.
5 Incl. interest on overdraft.
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FINANCES OF TOWN ASSOCIATIONS

INCOME, BY SERVICE AND
SOURCE, AND EXPENDITURE,
BY SERVICE AND TYPE IN
TOWN ASSOCIATIONS1
NIS thousand

שירות לפ1 הכנסות,
לפי והוצאות, ומקור
באיגודי וסוג שירות

ערים1
ש''ח אלפי

ערים איגודי כספי

שינוי Vo

ריאלי1990/91219913
"h real
change3

At current prices שוטפים במחירים
כולל סך  144,24241הכנסות 53,6452.6INCOME  GRAND TOTAL

nrviuService
64,874כבאות 69,4247.5Fire extinguishing

ותברואה 68,545ביוב 76,8695.7Sewage and sanitation
 <0רי1.רי 1,829שירות 55234.7Veterinary,ז services 
slaughterhousesבתימםבח"ם
הסביבה 8,984איכות 5,74952.2Environmental protection

10מים 127.7Water
הכל 0ך  רגיל 137,293תקציב 151.6413.5Ordinary budget  total

הבנסה Sourceמקור of income
הרשויות 80,844השתתפות 94,5340.8Patricipation of local authorities
הממשלה 24,718השתתפות 31,9666.0Participation of government

עצמיות5 31,731הכנסות 25,14130.6Own income5
רגיל כלתי 6,949ז77,*'נ. 2,00415.1Extraordinarybudget

כולל סך  143,788הוצאות "153,7552.4EXPENDITURE  GRAND TOTAL
Serviceשירות

65,127כבאות 69,5937.2Fire extinguishing
ותבר'אד. 67,451ביוב 77,1396.3Sewage and sanitation

 וסרינרי 1,566שירות 1,31930.6Veterinary services 
מסבח"ם slaughterhousesבתי
הסביכה 9,635איכות 5,64761.4Environmental protection

9מים 1316.2Water

ההוצאה Typeסוג of expenditure
הכל סך  רגיל 137,480תקציב 148,7375.0Ordinary budget  total

ומשכורת 54,415שכר 59,6644.7Wages and salary
לפעולות 65,069הורא1ת 63,37011.2Expenditure on activities
andוהשתתפויות participation

חדפעמיות 3,187הוצאות 8,26731.0Nonrecurrent expenditure
מלוות 14,809פירעון 17,4362.5Repayment of loans

הכל 0ך  רגיל בלתי 6,308תקציב 5,01835.3Extraordinary budget  total
פיתוח 1,835עבודות 32771.1Development

ואתר6 ציוד 2,445רכישת 1,18132.5Acquisition of equipment and
other6

1 Excl. 5 town associations, whose budgets are included in the
budgets of local authorities  see introduction.

2 Budget year: 9 months  AprilDecember 1991 .
31 As against previous year; income and expenditure at current

prices are deflated by the change in the Consumer Price Index;
percent change is compuetd on calendar years 1990 and 1991.

4 incl. estimates for associations that did not submit their reports.
5 From interest and from sale of services and property.
6 Incl. repayment of loans.

מקומיות רשויות בתקציבי כלולים בתקציביהם ערים איגודי 5 כולל לא
מבוא. ראה 

.1991 אפרילדצסבר  חודשים 9 תקציב: שנת 2
בשינוי מטכים שוספים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה לעומת 3

הקלנדרי1ת השבים לפי חושב השינוי אחון לצרכ]. המחירים במדד
.19911990

שלהם. הדוחות את הגישו שלא האיגודים עבור אומדנים כולל 4
ורכוש. שירותים וממכירות מריבית 6

מלוות. פירעון כולל 6
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ציבורי סדר

המשטרה ידי על שנרשמו עבירות על ראשונה
מהסוגים המשפט בבתי ושנתבררו רציניות") ("עבירות
השלום, משפט בתי מחוזיים, משפט בתי הבאים:

הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום משפט בתי
הסטטיסטיים בעיבודים נכללו קודמות, בשנים
על פליליים משפטים גם והרשעות האשמות של
שדיוורוים ההאשמות, בפנקס נרשמו שלא עבירות
משפטים המשפט. 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 רוקירה תיקי על הנתונים במשטרה.

.21.141 21.3
כתב הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
יכולה עבירה עבירה. ביצוע על אחד אדם כנגר אישום

אחר. חוק סעיף מאשר יותר של הפרה להיות
משפט בית תיק הינה הספירה יחידת האשמה:
אישום לכלול יכול משפט בית תיק אחד. נאשם לגבי
תיק כל אדם. אותו כנגד אחת 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 בהרשעה 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. סוג
בעיבודים אחד. חוק סעיף מאשר יותר של בהפרה
לפי אלה במקרים העבירה סוג נקבע הסטטיסטיים
כולה, ובהרשעה בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף
בהתאם לנאשם הצפוי המכסימלי העונש מבחינת

לחוק.
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 ארם 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

שופטים
שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
מקומיים, לעניינים המשפט בבתי השופטים כל וכן
הרין 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 המשפס. 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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המצב לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
הושבו 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"1 שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה
בהשגחה ומבוגרים נוער בני כוללים מבחן על הנתונים

בלבד. משפ0 בית צו פי על ב0יפול או

מקורות
שופסים לגבי מתקבלים 21.2 בלוח הנתונים
 דיינים לגבי המשפס; בתי הנהלת ממזכירות
מלשכת  דין עורכי לגבי הרבניים; הדין בתי ממזכירות
ישראל ממשטרת  וסוהרים שו0רים ולגבי הדין עורכי

הסוהר. בתי ומשירות
ער 21.15 וכן 21.7 עד 21.3 בלוחות הנתונים
מזכירויות של הס0סי00י הדיווח מתוך נלקחו 21.19
הדתיים, הרין בתי לעבודה, הרין בתי המשפס, בתי
נציב ודו"ח לנוער החסות שירות המשסרה, 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

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 רווק 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 רויבו

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 ער 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 שחוייב
שבגינה אחת עבירה מאשר יותר כללה אם גם בלבד,

הורשע.

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1981 כבאות ושירותי שריפות 703

1989 פלילית סטטיסטיקה 899
1990 עבריינות נפגעי סקר 937

1992 משפטית סטטיסטיקה 958
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SUMMARYTABLES
EXPENDITURE ON PUBLIC
ORDER

Budget years

ציבורי סדר על הוצאות
סיכום לוחות

תקציב שנות

1987/88 1986/87 1985/86 1980/81

Expenditureof the govern
ment, the national institu
tions and the local
authorities  total

Excl. defence expenditure and
public debt transactions

Thereof: expenditure on public
order, police and judiciary

d'soivi D'vnni ,n1u '11'Vn
NIS million, at current prices

37,7695 29,175.0 22.199.4 103.3

20.419.4 15,652.2 11,289.8 54.9

849.8 650.6 448.9 1.8

המוסוות הממשלה, הוצאות
המקומיות והושויות הלאומיים

הכל סך .

ותשלום ביטחון הוצאות ללא

חובות

צינורי, סדר על הוצאות מוה:

ומשפ0ים משנ1רה

'r/nxPercents
צינורי סדר על ההוצאה 172.02.22.2Percentאחה 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
חובות ותשלום expenditureביטחון and public debt

transactions

JUDGES AND JUDGES IN
RABBINICAL COURTS,
LAWYERS, POLICEMEN AND
PRISON STAFF

דץ, עורכ1 ד"נים, שופטים,
וסוהרים שוטרים

19551960197019801985199019921993

JUDGES1שופטים1
העליון המשפט 9810101111129Supremeבית Court

המחוזיים המשפט 3341568488848285Districtבתי Courts
*oifvm משפט '6280100123146158171196Magistratesבתי Courts2
לעמדה3 הדין 102017232626Labourבתי tribunals3

הדין בבתי 5563728593999594JUDGESדיינים IN RABBINICAL
*COURTS1הרגני1!!41
1in 1,5352,3034,8537,2548,65110,69711,44211,778LAWYERS1עורכי

חדשים מוסמכים :327238328349477511451677Thereofמהם: newly called
to the bar

 ישראל 6,9387,33812,89719,60420,58621,30222,49124,072POLICEמשטרת TOTAL1
הכלי סך
6,4326,79411,42717,04317,69818,02119,03120,575Policemenאוסרים
5065441,4702,5612,8883,2813,4603.497Wardersסוהרים

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, all data are from 31 XII.

2 Incl. judges in juvenile. municipal and traffic courts,
3 Incl. judges in the Labour Tirbunal.
4 Incl. judges in the Rabbinical High Court ofAppeal.

ל31.3; שנה כל מתייחסים וסוהרים שוטרים שופטים. על הנתונים 199 ו עד
הנתונים כל נ1992 לי31.12.החל מתייחסים דין ועורכי חינים על הנתונים

ל31.12. מתייחסים
ולתענורה. מקומיים לעניינים לנוער, שלום משפט בנהי שופטים כולל

לעבודה. הארצי הדין ננית שופטים כולל
לערעורים. הגדול הדין בבית דיינים כולל
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COURT MATTERS DECIDED,
OFFENCES ANDOFFENDERS

בבתי שנתבררו עניינים
ועבריינים עבירות משפם,

משפס בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decidedבעבירות שהורשעו עבר"ניס
רציניות

OffendersתיקיCriminalפליליים convicted of
grievousחקירה offences
של

הכל כוללאזרחייםסך המשטרהלא

Investigationעבירות
TotalCivilהכל קלותסך צעיריםמבוגריםfilesתנועה

TotalExcl. minorofAdultJuvenile
trafficthe police

offences

195114,985 115,846100,86149,00933,5548,3201,072
195540,702 194,889154,18776,24937,73412,443
1960108,914 292,001183,087104,11856,14616,7513,988
1965172,313 389,863217,550145,87189,95620,0325,330

1966188,811 432,255234,444147,02297,00419,1945,341
1967205,390 430,943225,553147,07999,70913,9073,631
1968214,854 449,877235,023144,662101,28314,1794,460
1969177,449 413,189235,740142,312109,80917,7305,062
1970149,726 392,021242,295146,9541 34,54518,1835,282

1971143,722 395,846252,124144,409140,987
1972142,961 421,194278,233151,380146,446
1973132,653 380,499247,846147,934135,678
1974140,988 388,458247,470141,369162,05118,190
1975162,979 491,560328,581170,972180,24721,437

1976165,605 542,983377,378185,492189,552
1977167,161 550,391383,230193,318203,91220,498
1978176,553 620,914444,361230,416213,433
1979172,379 647,760475,381233,377230,62223,0603,558
1980192,206 683,392491,186251 ,705247,084

1981187,750 683,106495,356261 ,385243,40620,5693,368
1982160,885 563,598402,713229,774220,83720,3323,509
1983224,793 613,074388,281228,681239,83023,3723,237
1984260,627 665,098404,471238,966252,23926,8683,465
1985277,062 743,718466,656299,698243,71928,7703,653

1986286,980 687,248400,268241,772227,20930,1463,212
1987288,755 720,870432,115256,392244,75427,1372,729
1988318,523 681,513362,990221,435256,90625,0432,769
1989367,386 742,155374,769217,145265,49825,0842,839
1990409,266 787,689378,423223,322252,37425,2392,669

1991438,691 786,595347,904212,746265,84027,2252,700
1992460,026 798,624338,598205,079308,21331 ,4782,697
1993489,210 934,684445,474245,266295,164
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משפט COURTSבתי
בבתי COURTנושפ0,עניינים MATTERS, BY TYPE

עניין421. סוג לפי
פעולה1

ff/ושלב AND STAGE OF
IING1

OF MATTE
PROCEED

סונ
עניין

שלב
1950196019701980199019921993Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

המשפנו בתי Allכל courts

301,256הוגשוכל 96,686395,281702,479816,186826,314906,983ENTEREDALL
292,001נתבררוהעניינים 90,745392,021683,392787,689798,624934,684DECIDEDMATTERS

נתבררו 069,679רם 18,33085,819185,034440,931510,732489,453PENDING

116,149ה1גשואווח"ם 14,437148,825201,589442,406489,646492.312EnteredCivil

108,914נתבררו 13,456149,726192,206409,266460,026489,210Decided
נתברר 040,427רם 7,21852,851107,212304,396364,429366,583Pending

185,107הוגשופליליים 82,249246,456500,890373,780336,668414,671EnteredCriminal
183,087נתבררו 77,289242,295491,186378,423338,598445,474Decided

נתברר 29,252נ1ר0 11,11232.96877,822136,535146,303122,870Pending
107,386הוגשומ1ה: 46,529150,835254,571233,734206,769217,624EnteredThereof:

כולל 104,118נתבררולא 42,541146,954251,705223,322205,079245,266Decidedexcl.
נתבררעבירות 24,370טרם ו8,84127,69059,892105,287 8,03990,944Pendingminorו
trafficתנוער,
offencesקלות

ALL
MATTERS2
Civil

Criminal

ENTERED

Entered
Entered

ומעלה 15 גני תושבים ל1,000 שיעורים

Rates per 1,000 population aged 15 and over

192.7 194.9 211.2 176.1 151.3 164.7 70.2

133.6
59.1

137.0 138.2
57.9 73.0

77.8
98.3

75.2
76.1

85.8 75.6
78.9 53.6

nyain

Absolute numbers D'Cinin d'iddo

Supreme Court העליון המשפט n^

/KU//75961,9883,1374,3425,8256,3087,206EnteredAll matters
4222,0002,8664,0645,1795,4456,385Decidedנתבררוחענ"נים

נתבררו 3786749373,3984,5224,8555,676Pendingטרם

4531,6122,1582,7793.8024,3835,233EnteredCivilהוגשואזרחיים

3201,6301,9072,5933,2343.7214.553Decidedנתבררו
נתבררו 3115647562,4433,6173,9004,580Pendingטרם

1433869791,5632,0231,9251,973EnteredCriminalהוגשופליליים
1023709591,6891,9451,7241,832Decidedנתבררו

נתבררו 0671101815639059551,096Pendingרם
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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 1993 1992 1990 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג
ענ"ן

District courts המחוז"ם המשפט בת*

All matters

Civil

Criminal

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

109,099 106,115 99,807 70,526 54,668 26,124 7,462
108,654 105,187 103,010 73,469 52,588 24,035 6,627
58,016 57,568 55,954 39,383 27,064 13,181 3,656

96,643 92,915 86,056 59,231 48,956 23,066 6,205
94,648 92,570 89,042 62,348 47,501 21,130 5,548
54,823 52,827 52,271 35,824 24,578 11,322 3,249

12,456 13,200 13,751 11,295 5,712 3,058 1,257

14,006 12,617 13,968 11,121 5,087 2,905 1,079

3,193 4,741 3,683 3,559 2,486 1,859 407

/772/JJ

נתבררו טי0

הוגשו

נתבררו

נתבררו טרם

הוגשו

נתבררו

נתבררו 0רם

כל

העניינים

פליל"ם

Magistrates' courts3 השלום3 משפם בתי

EnteredAll matters
Decided
Pending

EnteredCivil

Decided
Pending

EnteredCriminal
Decided
Pending

725,381 656,753 665,501 467,749 246,329 211,015 70,925
756,607 632,485 636,480 445,350 249,438 206,163 67,481
390,995 415,747 349,983 112,679 41,395 45,981 12,108

333,142 343,275 314,564 123,843 90,255 89,851 7,779
334,744 316,730 280,697 111,529 94,709 84,418 7,588
275,681 278,237 221,640 60,262 23,935 27,369 3,658

392,239 313,478 350,937 343,906 156,074 121,164 63,146
421,863 315,755 355,783 333,821 154,729 121,745 59,893
115,314 137,510 128,343 52,417 17,460 18,612 8,450

הוגשוכל

נתבררוהעניינים

נתבררו טרם

10רח"ם

נתבררו

נתבררו טרם

הוגשופליליים

נתבררו

נתבררו 0רם

Juvenile courts4 לנוער4 השלום משפם בתי

mam4794,3215,11110,0846,6557,3617,556EnteredAllבל matters

5084,1565,34110,0386,3457,8637,133Decidedנתבררוהעניינים
נתבררו 2411,1351,0483,1283,3122,6152,977Pendingטרם
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COURT MATTERS, BY TYPE
OF MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1 (cont.(

משפט, בבת* עניינים
ושלב עניין סוג לפי

(המשך) פעולה1

Type of
matter

Stage of
proceeding 1993 1992 1990 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
0ונ
ענ"ן

גושפנו D"mpDMunicipalלענייניםבתי courts
56,157הוגשובל 13,92877,705133,330102,71362.63768,226EnteredAll matters

53,849נתבררוהו1נ"ני0 13,39275.?76133,84989,71361,85096,629Decided
נתבררו 07,528ר0 86110,81717^7751.77563,59735,624Pending

לשגי<1ת הדין Tenancyבתי tribunals
9191,0451,102814760648EnteredAllmattersהונשובל

1,0169351,419784763629Decidedנתבררוהענ"ניב!
נתבררו 0621509682716744756Pendingרם

לעבודה הדין tribunalsLabourבתי
7,8545,34637,58449,01757,093EnteredAllהונשובל matters

D'J"JJTC5,46215,20335.89146,88155,276נתבררוDecided
נתבררו 4,0168,48726,44429,20331,033Pendingטרם

6,37914,63437,17048,31356,646EnteredCivilהוגשואזרחיים
4,45914,31735,50946,24254,636Decidedנתבררו

נתבררו 3,0408,00126,15228,72130,743Pendingטרם
1,475712414704447EnteredCriminalהוגשופליליים

~1,003886נתבררו 382639640Decided
נתבררו 976486292482290Pendingסרס

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 magistratesbcourts; in
the sum total of all courts they are included only once.

4 As of 1983, excl. repotrs on arrests.

השמטות בגלל נתה1ו nje/? משנה במעבר D'O'ion G'erarn
מיוורו. והוספות

קלות. תנוער. {עכירות פרט
מ983ו נכללו מקומיים לעניינים המשפט בבתי הפליליים העניינים
נכללו  המשפט בתי לכל בסיכום השלום; משפט לבתי בסיכום גם

בלבר. אחת פעם
מעצרים. על דיווח כולל ב1983.לא רווול

RELIGIOUS COURT MATTERS,
BY STAGE OF PROCEEDING1

דתיים, דץ בבתי ענ!!נ!ם
י פעולה שלב לפי

195019601970198019851990219921993

הרבניים /t/j otRabbinical courts
9,01823,42129,09345,36263,41357,37058,57062,058Enteredהוגשו
8,63520,72230,71342,31261,66360,11756,97457,659Decidedנתבררו

נתבררו 1,51419,18517,34825,73938,32522,78728,23930,890Pendingגורם

השתיים הדין Shariaבתי courts
2,0432,6512,0513,9304,1375,2685,2085,324Enteredהונשו
2,0302,6252,0753,8313,7565,1365,0205,079Decidedנתבררו

נתבררו 0131361405167471,1331,4641,657Pendingרם

הדוזח הדין Druzeנית court
119207207283262255Enteredהוגשו
151193214282268266Decidedנתבררו

נתבררו 0856343473625Pendingרם

1See note 1toTable 21.4.
2 Excl. the Rabbinical High Coutr of Appeals.

.21.4 ללוח ו הערה ראה
לערעורים. הגדול הרבני הדין בית כולל לא 2
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COURT MATTERS DECIDED,
BY TYPE OF MATTER

בבתי /77j77j(£/Dn"3y1
עניין סוג לפי משפם,

Type of matter 1993 1992 1990 1980 1970 1960 1950 ענ"ו jio

Supreme Court העליון המשפם בית

All MATTERS 6,385 5,445 5,179 4,064 2,866 2,000 422 העניינים כל

All civil matters
High coutr of Justice
Civil appeals
Other civil matters

All cirminal matters

D"mmn העניינים 3201,6301,9072,5933,2343,7214,553כל
לצדק גנוה דין 863333818021,3081,5472,033בית
אזרחיים 151567599830738740807ערעורים
o"mm 837309279611,1881,4341,713ענ"גים

D'1rm

הפליליים העניינים 1023709591,47119451,7247,832כל

District Courts המחוזיים המשפט בתי

העניינים 6,62724,03552,58873,469103,010105,187108,654ALLכ7 MATTERS

האזרחיים העניינים 5,54821,13047,50162,34889,04292,57094,648Allכל civil matters
כספיות 7272,9376,2927,9966,1473,2053,136Pecuniaryתובענות claims

50158178279544197157Arbitrationבוררות
שותפויות רגל, ,1,5631,895Bankrupteyפשיסת partnerships

1,3013,3426,6699,99313,17915,37714,272Successionירושה
האישי המעמד 2922,1903,1275,9328,66710,84211,765Mattersענייני of personal status

ילדים 44162316305393393399Adoptionאימוץ of children
הנוגעות 13126909534164203172Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property
ובקשות 1,9559,03226,20131,29950,61950,07751,998Motionsהמרצות and other

petitionsאחרות
א^ת"ם 6088731,1982,4704,0335,4626,520Civilערעורים appeals

הכנסה מס 281,3721,466601690798691Incomeערעורי tax appeals
אזרחיים עניינים 5309381,1452,9394,6064,4534,334Otherשאר civil matters

פתיחה) המרצות .incl)(כולל originating motions)

הפליליים העניינים 1,0792,9055,08711,12113,96812,61714,006Allכל cirminalmatters
פליליים 6441,4383,7927,96310,5298,8729,338Criminalעניינים matters in
ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2953,1583,4393,7454,668Criminalערעורים appeals

PUBLIC ORDER 6)2



COURT MATTERS DECIDED,
BY TYPE OF MATTER (cont.(

בבתי שנתבררו עניינים
(המשך) עניין סוג לפי משפט,

Type of matter 1993 1992 1990 1980 1970 1960 1950 עניין סוג

Magistrates' courts1 .oiVton ooera בתי

העניינים 7367,481206,163249,438445,350636,480632,485756,607ALL MATTERS

האזרחיים העניינים 7,58884,41894,709111,529280,697316,730334,744Allכל civil matters

הנונעות 2.1274,1205,1945,9514,5364,0534,564Immovableתובענות
propertyactionsבמקרקעין

כספיות 5,34568,10976,30880,816186,395214,295227,675Pecuniaryתובענות claims
גיל 1,1651,486707815887Declarationהכחת of age

העניינים 1353255342,3844,4294,7796,145Otherטאו matters
המרצות .incl)(כולל originating

(motionsפתיחה)
נלוים 11,91811,52620,89284,63092,78895,473Motionsהליכים

הפליליים העניינים 59,893121,745154,729333,821355,783315,755421,863Allכל criminal matters
ופשעים 11,77726,56240,70356,948142,881117,797104,614Misdemeanourעוונות and felony

9ר0יות 2,1861,987837238158134130Privateקובלנות complaints
7,9495,5415,5964,1765,8763,3213,146Contraventionח0א'ם

דרכים 2,3158,6869,14312,26315,88416,83618,151Roadתאומת accidents
אחרות תנועה 34,74878,96995,302239,481155,101133,519200,208Otherעבירות traffic offences

שונות 3,14820,71535,88344,14848,249Various__בקשות petitions

העניינים2 735084,1565,34110,0386,3457,8637,133ALL MATTERS2

elony"625971,0911,2908791,2841,119פשעים

3772,9793,9474,3412,4192,6192,110Misdemeanourע1ונות

14434133441932Contraventionוו0אים

דרכים 252123879288336283Roadתאונות accidents

אחרות תבועה 8296394901,0421,4731,142Otherעבירות traffic offences

והגנה 15131803056501,0741,188Careהשנחה and protection
שונות3 393,3991,0231,0581,259Variousבקשות petitions3

1 As of 1983 incl. also criminal matters decided at municipal
courts.

2 Till 1980, incl. private complaints.
3 Incl. retrials. As of 1983, excl. arrests.

לעניינים ככתיסשפט ונתבררו פליליים ענ"נים גם נכללו ב1983 הרול 1

מקומיים.
פרטיות. קובלנות כולל 1980 עד 2

מעצרים. כולל לא ב1983 החל החרים. מטפטים כולל 3
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MEDIAN DURATION OF
PROCEEDINGS1 IN CIVIL
MATTERS DECIDED2
Months

הטיפולי משך |1<3n
האזרחיים בעניינים

שנתבררו2
חודשים

מחוזיים משפט בתי
District courts

השלום משפט בתי
Magistrates' courts

19701980199019921970198019901992

הכל 3.34.53.83.02.53.03.99.0TOTALסך

המשפס בית Locality■ישוב of court
:Thereofמזה:

2.95.93.02.84.39.2Jerusalemירושלים

אביביפו 4.33.63.13.94.07.6Telתל AvivYafo

5.83.73.23.78.515.4Haifaחיפה

העניין Typeסוג of matter

אזרחיים 6.05.48.65.1Civilערעורים appeals
חרול0ת על ערעורים

שומה פקיד
5.06.65.310.9Appeals against the decision

of the tax commissioner

הנוגעות תובענות
במקרקעין

25.25.023.37.22.34.45.39.7Immovable property actions

כספיות 10.112.124.526.92.53.84.38.9Pecuniaryתובענות claims

ירושה 2.03.92.91.7Successionענייני matters

האישי המעמד 2.43.02.93.8Mattersענייני of personal status

גיל 2.94.86.165Declarationהכרזת of age

אחרים 2.84.96.52.44.25.67.39.4Otherעניינים matters

הפתיחה Modeצורת of commencement
:Thereofמור.:

רגילה תביעה 7.89.413.48.32.54.27.08.8Statementפרשת of claim
מקוצר 4.14.813.87.12.62.73.19.8Summaryדיון procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony

עדויות 9.027.418.26.711.721.122.2Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 2.93.72.8253.63.87.7Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת of disposal
:Thereofמזה:

8.17.49.3653.24.19.511.0Compromiseפשרה

נתקבלה 2.63.92.92.02.32.83.05.8Claimהתביעה allowed

הערעור או התביעה
נדחו

8.07.88.96.05.87.99.010.8Claim or appeal
dismissed

1 Between the date of submitting the file to the court and the date
of the verdict.

2 Not including motions, nor pecuniary claims in summary pro
ceedings. as of 1991.

הדין. פסק מתן ומועד המשפ0 לבית התיק הגשת מועד בין
מקוצר. דין בסדר כספיות תובענות לא אף ומ1991 נלוים, הליכים כולל לא
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CRIMINAL STATISTICS
CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

במשפטים הרשעות
עבירות על פליליים
תכונות לפי רציניות,

שונות

פלילית סטטיסטיקה

198119851989199019911992

הכל 1027,43037,82832,10431,93834,35339,330TOTAL

ל00ו 92.394.395.295.495.795.5Convictionsהרשעות per 100
prosecutionsהאשמות

10.513.310.410.010.011.0Convictionsהרשעות

15+ בני perל000.ו 1 ,000 aged 15+
inכאוכלוסייה the poulation

המשפט Courtsבתי
:Thereofמזה:

2,8023,5211,8412,0152,1361,965Districtמתה"ם

'19,18828,44025,77825,11526,92631,539Magistratesהשלום
לנוער 4,2674,3763,2402,9963,0643,073Juvenileהשלום

8581,0771,0371,6751,5811,615Militaryצבאיים tribunals

אופלוס"ה Populationקבוצת group
onirv21,57627,91523,09423,09624,77228,134Jews

5,8549,9139,0108,8429,58111,196NonJewsלאייהורים

Sexנין
24,40834,03528,80428,77631,05235,563Malesגברים

3,0223,7933,3003,1623,3013,767Femalesנשים

Ageגל
23,16333,45228,86428,94231,28936,257Adultsמבוגרים
4,2674,3763,2402,9963,0643,073Juvenilesצעירים

עבירה 110Type of offence
המחנה בסחון 333623530568699745Againstכלפי the security of the state
הציבורי הסדר 7,0909,8188,3178,7779,73510,866Againstבלפי public order

אדם רו" 118140257271369316Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 2,9535,2385,0245,0405,4856,507Bodilyכלפי harm
מין 335522440447495609Sexualעבירות offences
המוסר 1,9743,3864,3964,4414,5465,146Againstכלפי morality
הרכוש 9,91912,6138,8778,5328,9679,641Againstכלפי property

מידמה 2,2213,0102.5482,4392,5612,590Fraudעבירות
עכירות 1,4872,4781,7151,4231,4962,910Otherשאר offences

Penaltyעונש
3,2174,8395,3496,4757,3627,810Imprisonmentמאסר

וקנס 1,0821.2781,0131.0019571,069Imprisonmentמאסר and fine
17,52124.40216,61814,70315,02117,515Fineקנס
5,6107.3099,1249,75911,01312,936Otherאחר
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CONVICTIONS OF GRIEVOUS
OFFENCES IN CRIMINAL CASES,
BY POPULATION GROUP
AND TYPE OF OFFENCE

במשפטים Tiiyunn
עבירות על פליליים
קבוצת לפי רציניות,

עבירה וסוג אוכלוסייה
1992

198119851990
הכל D>71rvסך

TotalJewsNonOews

הכל 27,43037,82831,93839,33011,196סן 28,134TOTAL
מועדים 17,40425,09721,65026,2397,422מזה: 18,817Thereof: recidivists

23,16333,45228,94236,25710,369מבוגרים 25,888Adults
4,2674,3762,9963,073827צעירים 2,246Juveniles

D'nnKPercents
כולל 0100.0100.0100.0100.0100.0ן 100.0GRAND TOTAL

מועדים 63.466.367.866.766.3מזה: 66.9Thereof: recidivists

84.488.490.692.292.6מבוגרים 92.0Adults
15.511.69.47.87.4צעירים 8.0Juveniles

המדינה כי0ח1] 1.21.61.81.94.2כלפי 1.0Against the security of the state
הציבורי הסדר 25.826.027.527.626.4כלפי 28.1Against public order

ארם רו" 0.40.40.80.81.8כלפי 0.4Against the person's life
אדם של נופו 14.413.815.816.518.7כלפי 15.7Bodily harm

מין 1.21.41.41.51.3עבירות 1.6Sexual offences
המוסר 7.29.013.913.110.6כלפי 14.1Against morality
הרכוש 36.233.026.724.522.6כלפי 25.3Against property

מידמה 8.18.07.66.65.9עכירות 6.8Fraud
עבירות 5.56.64.67.485שאר 7.0Other offences

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0מבוגרים 100.0ADULTS TOTAL

מועדים 65569.470.969.168.8מזה: 69.2Thereof: recidivists

המדינה ביטחון 1.31.71.81.94.3כלפי 1.0Against the security of the state
הציבורי הסדר 27.727.228.128.426.7כלפי 29.1Against public order

אדם וו" 0.50.40.80.81.7כלפי 0.4Against the person's life
אדם של גופו 15.314,315.816518.7כלפי 15.6Bodily harm

מין 1.11.31.31.31.0עבירות 1.4Sexual offences
המוסר 7.99.515.013.911.3כלפי 15.0Against morality
הרכוש 30.429.524.222.220.8כלפי 22.7Against property

מידמה 9.48.88.37.06.4עבירות 7.3Fraud
עבירות 6.37.44.88.09.0שאר 7.5Other offences

הכל 0ך  100.0100.0100.0100.0100.0צעירים 100.0JUVENILES TOTAL
מועדים 52.243.337538.934.2מזה; 40.6Thereof: recidivists

המחנה ביסווון 16.217.423.119.925.3כלפי 18.0Against the security of the state
הציבורי andוהסדר public order

אדם של גופו 9.710.416.117.218.0כלפי 16.9Bodily harm

הרכוש 67562.750.951.945.2כלפי 54.4Against property
עבירות 6.69.59.811.011.5שאר 10.7Other 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 פליליים
משן לפי רציניות,

העבירה מביצוע הזמן
ולפי הדין, לפסק עד
וסוג המשפט בית

העבירה

Type of offence

הדין לס0ק עד העבירה מביצוע D'umn
Months between committing offenceandconviction

11'3n
Median 25+ 1324 712 46

עד
Up to

3

Total הגל סך

אחוזים

Percents

מספרים

מוחלטים
Absolute
numbers

עבירח aio

מחובתי D"lcourtsDistrictמשפם

19812,802100.016.415.224.523.32051151981
19853,521100.014.516.323521.324.311.61985
19902,015100.020.319.625.121.313.69.21990

הגל סר  19921,956100.014.417.124.622.922.711.01992 TOTAL
המרינה ניכוחון Against(11.4)(19.7)(21.0)(36.0)(13.4)(9.8)82100.0כלפי the security

of the state
הציבורי הסדר 170100.05.911.215.226.142.420.0Againstכלפי public order

אדם ח" 197100.016.720.820.717.98.35.7Againstכ>פי the
person's life

אדם של גופו 332100.012.618.721.926.321.911.9Bodilyכלפי harm
מין 133100.08.318.823.434.418.812.8Sexualעבירות offences
המוסר 422100.016.421.133.718.41159.0Againstכלפי morality
הרכון'! 519100.013.717.124.222.924.111.1Againstכלפי propetry

מירמה Fraud(34.8)(63.2)(20.0)(15.8)84100.01.2עבירות
עבירות Other(31.5)(61.5)(23.1)(11.5)(3.8)26100.0שאר offences

השלוםבתי 'Magistratesמשפנו 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

הגל סך  199231,539100.08.97.419.830.733.218.G1992  TOTAL
המדינה ביטחון 386100.07.53.117.642.729.019.2Againstכלפי the security

of the state
הציבורי הסדר 8,676100.06.37.120.932.433.118.5Againstכלפי public order

אדם ח" Against(30.4)(56.3)(27.2)(9.1)(1.8)(5.4)55100.0כלפי the
person's life

ארם של גוסו 5,569100.04.58.422.533.331.317.8Bodilyכלפי harm
מין 328100.012.25.220530.132.017.6Sexualעבירות offences
המוסר 4,390100.015.39.522.127.026.114.1Againstכלפי morality
הרכון!! 7,413100.014.07.617530.031.016.9Againstכלפי property

מירמה 2,420100.02.32.510.327.257.628.2Fraudעבירות
עבירות 2,300100.07.67.422.729.732516.9Otherשאר offences

לנוערבתי D^ein ODtonJuvenile courts

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

הגל סך  19923,073100.09.518.636.429.75.810.31992 TOTAL
המדינה ביג1חון 613100.010.917.636.424.810.310.2Againstכלפי the security

הציבורי ofוהסדר the state
and public order

אדם של גופו 528100.08.016.738.830.95.710.7Bodilyכלס1 harm
הרכוש 1,596100.08.819.936530.94.110.1Againstכלפי property
עכירות 336100.011.917.332.431.86.510.9Otherשאר offences
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PERCENT CONVICTIONS IN
WHICH PENALTIESWERE
IMPOSED, BY TYPE OF
PENALTY AND CHARACTER
ISTICS OF THE CONVICTED1
Percent of total in each cell

שבר,/ Tiivunn nnn
סוג לפי עונשים, הוטלו

ותכונות העונש
המורשעים1

תא בכל הכל מסן אחדו

ImpirsonmentProbationמאסרFineקנס תנאי על מאסו

198119851992198119851992198119851992

הכל 67.867.947.315.716.222.647.356.866.5TOTALסן

מטפט Courtsבתי

40.037.718.054.157.276.280.585.686.0Districtמחח"ם

■81.2השלום 78.952.010.310.616.849.058.868.8Magistrates'

לנוער rjtfein38.537.837.34.84.63.513.915.518.0Juvenile

27.520.49.769.077.287.279.192.7955Militaryצבאיים tribunals

העבירה Typeסוג of offence

:Thereofמזה:

המחנה ני0חון 58.350.651.333.046.142.755.062.066.2Againstכלפי the security
of the state

הציבורי הסדר 74.573.544.411.512.521.143.953.664.1Againstכלפי public order

אדם של נוסו 75.073.246.210.08.810.140.547.358.3Bodilyכלפי harm

מין 35.134.866.068.669.0Sexual(27.2)49.340.428.1עבירות offences

המוסר 055.137.639.437.041.883.687.092.9Against.ו5כלפי morality

הרכוש 59.961.142.317.316.423.944.855.166.2Againstכלפי property

מרמה 84.580.463.212.512.015.949.559.875.5Fraudעכירות

אוכלוסייה Populationקבוצת group

64.864542.416.316523.947.858.867.1Jewsיהודים

79.077.359513.315.319.341.251.364.8NonJewsלאיהודים

Ageגיל

73.271.848.117.717.724.253.462.270.6Adultsמבוגרים

38.537.837.34.84.63.513.915.518.0Juvenilesצעירים

Recidivismמועדות

66.667547.720.920.225.652.265.176.0Recidivistsמועדים

69.968.660.46.68.220.436.340.456.3Newרודנים

I In each type of penalty, combinations with other penalties
were also counted.

אחרים. עונשים עם צ'רופיו גם נמנו עונש, סוג בכל
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ADULT OFFENDERS
CONVICTED, BY TYPE OF
OFFENCE, RELIGION AND
VARIOUS CHARACTERISTICS

מבוגרים עבריינים
לפי בדין, שחויבו
דת עבירה, סוג
שונות ותכונות

d'wv!i
otn)0D'1liV0'הכללאיהח VOOOJ'יהודיםסך
TotalJewsNonJewsTotalJewsNonJewsRates

per
1,000'

מוחלטים □noonמכלל מועדים nnx
Absolute numbersבכל תאהעבריינים

Percent recidivists of
total offenders in each

cell

196016,75110,9845,76744.7 50.962.812.41960
196520,03214,2725,76049.3 54.467.013.21965
197018,18313,4984.68556.5 58.062.210.11970
198120,56916,0814,48860.3 61.264.1851981
198528,77021,2277,54364.8 64.463.311.01985
199025,23918,1677,07267.5 66.764.58.61990

0ךר,כל  139231,47822,4249,05464.4 64.464.39.61992 TOTAL

D'TinxPercents
המי 100.0100.0100.0TOTALסך

עבירה Typeסוג of offence
runon /moo 2.01.04.561.8מיפי 4.149.80.2Against the security

of the state
הציבורי הסדר 28.729.426.960.3מיפי 60.862.12.7Against public order

אדם ח" (28.7)0.80.41.8כלפי 26.0(24.4)0.1Against the person's
life

אדם של גופו 17.116.419.058.9מיפי 60.262.91.6Bodily harm
מין 1.41.51.254.9עביר1ת 55.2(54.3)0.1Sexual offences
ה0ו0ר 13.014.110.082.8כלפי 84590.21.2Against morality
הרכוש 21.321.620.671.5כלפי 70.366.82.0Against property

מיר0ה 7.07.46.261.6עבירות 62.464.50.7Fraud
עבירות 8.68.29.846.2שאר 60.656.50.8Other offences

Sexמין
89.386.995.267.1גברים 67.166.217.6Males
10.713.14.842.0נשים 42.027.02.0Females

Ageגיל
5.04.85.730.4עד19 30.429.2'8.5Up to 19
202419.717.624.8485 48546514.72024
252919.318.122.467.9 67.965.816.32529
303932.334.127.974.1 74.176.014.43039
404915.316.412.370.6 70.679.68.44049

50+8.49.06.964.9 64.977.82.650+

י'ג* 70  dt/iT61.9100.064.48.0Jews  total
ישראל 66.964511.7Israelbornילידי:

אסיה 5.664.74.9Born■לידי: in: Asia
15.375.910.9Africaאפריקה
12.04952.9Europeאירופה

Americaאמריקה

הכל 0ך  oniiviti28.7100.064.318.5NonJews  total
83.365521.3Moslems

8.258.08.4Christiansנוצרים
ואחרים 8.558.816.8Druzeדרוזים and other

1 Rateswere computed according to the average population
aged 18 and over in the respective group; for ages up to
19, out of those aged 1819 (see introduction).

ומעלה 18 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתור o\y!n oniv^yn
(ראה 1819 בני מתוך ,18 עד הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה

מבוא).
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JUVENILE OFFENDERS
CONVICTED, BY TYPE OF
OFFENCE, POPULATION
GROUP AND VARIOUS
CHARACTERISTICS

צעירים עבריינים
לפי בדין, שחויבו

קבוצת עבירה, סוג
ותכונות אוכלוסייה

שונות
omyw

הכל הכללאיהוזיםיהודים0ך ל000.וילאיהודיםomn1סך
TotalJewsNonJewsTotalJewsNon^JewsRates

per
י1,000

מוחלג1ים FinnV*3nמספרים anvin
Absolute numbersתא בגל העבריינים

Percent recidivists of
n eachtotal offenders i

cell

19603,9882,8721,11633.335.029.010.01960
19655,3304,45387746.949.334.710.41965
19705,2824,38090251.155.828.49.61970
19813,3682,60476439.443.127.06.91981
19853,6532,5351,11832.136.422.25.81985
19902,6691,83183829.932.32453.71990

הכל סך  19922,69730.33.51992 TOTAL
1,94731.43.3Jewsיהודים

75027.54.2NonJewsלאיהודים

Percentsאחוזים
הכל 10100.0100.0100.0TOTAL

עבירה Typeסוג of offence
המדינה ביסחון 19.417.025.739.241.535.20.7Againstכלפי the security

הציבורי ofוהסדר the state and
public order

אדם של נופו 17.517.218.430.333.122.50.6Bodilyכלפי harm
הרכוש 52.155.044.527.328.224.31.8Againstכלפי property
עבירות 11.010.811.329.729.430.60.4Otherשאר offences

Sexגיו
95.694.897.731.232.627.73.3Malesגברים
0.2Females(17.6)4.45.22.311.09.9נשים

Ageגיל
12131.31.31.55.6(4.0)9.11.81213
141516.716.916.116.717.015.72.31415
161745.945.746.427.328.225.06.31617
+5.218י18+36.136.236.041.443.236.7

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
introduciton.

219י בני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך aa/nonivtun ,1979n
ראה 1819 בני מתוך  י הקבוצה+8 לגבי המתאימה; בקבוצה

מבוא.
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INVESTIGATION FILES OF
THE POLICE, BY TYPE OF
OFFENCE

של חקירה תיקי
סוג לפי המשטרה,

עבירה

עבירה' 19751980199019921993Typeסוג of offence'

252,374308,213295,164GRAND*0180,247247,084ךהכ> TOTAL

הכל 70  ninon ב&רוון 8877531,9001,2611,236Againstכלפי the secuirty of thestate  total
חירום חוקי על עבירות :arn460227193115131Thereof: offences under emergency laws

הכל קן  הציבורי ר,0דר 17,10817,31918,88822,55124,941Againstכל!!1 publicorder  total
ברחוב והפרעה 2,7941.7808541,0431,162Affrayקנונוה and disturbances

דרך וחסימת רעש ,1,4561,908329204206Nuisance(ונורד. noise and blocking of public
roads

פלילית גבול 3,5312,9742,0392,1632,200Criminalהסגת trespass
3,9383,8525,5997,6858,588Threatsאיומים

המשפט כלפי 1,7763,0944,0805,0695,170Againstעבירות judicial authority
והכשלתו שונור 1,1231,6922,0462,0752,368Assaultתקיפת on or foiling of police

תפקידו officerכמילוי in exercising duty
אחרות 2,4902,0193,9414,3125,247Otherעבירות offences

הכל סר  אדם ח" 2763185,8544,6594,443Againstכלפי theperson's life  total
44801079196Murderוצח

לרצח 14013590112100Attemptedנסיון murder
אחרות 9210325,65724,4594,247Otherעבירות offences

שלארם גופו 12,23611,76812,10415,23216,981Bodilyharmגלפ1

מין 2,0451,8022,2182,5442,752Sexualעבירות offences

הכל 0ך  ה13ו0ר 2,1133,8437,99110,40511,533Againstכלפי morality  total
מסוכנים בסמים \y11y\91,5332,4644,9466,5816,482Using narcotic drugs
מסוכנים בסמים 1181,1902,8513,5292,345Tradingסחר with narcotic drugs

אחרות 4621891912952,706Otherעבירות offences

הכל 0ך  הרכוש 135,415196,309191,308240,279220,013Againstpropertyכלפי total
298595716705750Robberyשור

למוסד או עסק לבית 19,98025,15118,80323,95522,548Breakingהתפרצויות into business premisesor
institutions

דירה לבית 23,12436,29625,16927,98425,331Breakingהתפרצות inot dwelling
77,230113,931119,731158,152143,463Theftsגניבות

רעוות ללא ברכב שיכווש :12,27716,11815,21921,15123,432Thereofמזה: unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החוקה או 2,8053,5623,2392,5133,173Receivingקבלה or possessing stolen property

32671322,90222,9843,238Arsonהצתה
בזדון לרכוש נזק 10,02014,09219,70921,61920,135Willfulגרימת damage to property

אחרות 1,6321,9691,0392,3671,375Otherעבירות offences

8,62013,86310,1449,42310,607Fraudמירמה
כי0וי ללא שיק משיכת :4,1516,8391,7221,1861,013Thereofמזה: drawing of cheque without cover

אחרות 1,5471,1091,9671,8612,659Otherעבירות offences
רישיון ללא נשק n,7mn :1702381288384Thereofמזר.: unlawful possession of arms

1 According 10 a classification of offences; updated in 1979;
see explanation in introduction.

2 Part of the increase derives from offences of nationalistic
character,

הסבר ראה ב1979; שעודכן העבירות סיווג לפי הוא בלוח ororn 1

במבוא.
לאומני. רקע על מעבירות בחלקו נובע הגידול 2
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CONVICTED JUVENILES
COMMITTED TO
INSTITUTIONAL CARE

שפוטים צעירים
במעונות הנמצאים
אתרים ובמוסדות

195719601970197519801985198919901991

הב* iTotalסן
376378931373נכנסו 549442383471352RECEIVED

297347936435שוחררו 533418369365402RELEASED
השנה 5067081,110487בסוף 703528538644594END OF YEAR

D"jtr101>>}n1onGovernmentמעונות institutions
302272728294נכנםו 388310233296228Received

264259821311שוחרר/ 364292253264275Released
השנה 415485595299בסוף 333351274306259End of year

Other institutions and foster families אומנות ומשפחות אחרים J11101D
7410620379נכנסו 161132150175124Received

3388115124שוחררו 169126116101127Released
השנה 91223515188בסוף 370177264338335End of year

PROBATION SERVICES
YOUTHS AND ADULTS
UNDER THE CARE OF
PROBATION SERVICES

ומבוגרים נוער בני
המבחן שירותי בטיפול

מבחן שירותי

שידות לנועלבטיפול למבוגרים1המבחן המבחן שיחתי נ0'פול .

Under care of youth probationUnder care of adult probation
services'services

ntrWDנסתיימונוספונסתיימונוספוActivities of
/njonmrviortr'nmבסוףבמשךבמשךבתחילתבסוףבמשךבמשךprobation services

nermהשנההשנההשנההשנההשנההשנההשנה
NewTermiNewTermi

AtcasesnatedAtcasesnated
beginningduirngduirngAt endbeginningduringduringAt end
of yearthe yearthe yearof yearof yearthe yearthe yearof year

//jt7/7  195363276301381953Investigation
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  9806,8949,3469,4786,7627843,6523,4191,0171980ו  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

19921992 6,30613,81513,3216,5302,7017,2955,9854,011INVESTIGATIONווקירה
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

1 As from 1990, incl. also juveniles who were referred to the
Probation Service without criminal record.

פלילי. רישום ללא לשירות שהופנו 0,7ינים גם כולל ב1990 החל
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MISCELLANEOUS
ACTIVITIES OF THE
EXECUTION OFFICE, BY TYPE
OF MATTER

ההוצאה לשכת פעולות
סוג לפי לפועל,

העניין

שונות

שלב
הענ"ןפעולה 0195019701980199019921993Stageוג of

proceedingType of matter

הכל 10,972125,785139,843299,940288,050276,672REGISTEREDTOTALנרשמו0ך
5,34077,77686,609133,332179,558157,891EXECUTEDבוצעו

nnowi D'jeri66,07798,064192,523181,338171,739נרשמוRegisteredCheques and bills
20,75951,22586,866112,956100,108Executedנוצעו

אחרים די) "J70Q10,32356,20637,31491,76397,01295,267נרשמוRegisteredOther judgements
5,26166,63634,81444,62363,87954,767Executedבוצעו

למ1ונ1ת ר'ן 5242,8934,2525,8265,7895,442RegisteredAlimonyנרשמופסקי
57254489379581860Executedjudgementsבוצעו

1256092132,8062,3783,056RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
2212781322424627Executedבוצעו

תיקים 7,0221,5331,168RegisteredMergingנרשמואיחוד of files
1,1421,7181,529Executedנוצעו

REGISTRARS OF PLEDGES
ACTIONS, BY TYPE OF
MATTER

רשמי niVijjD
סוג לפי המשכונות,

עניין

ענ"ן 197219801985199019921993Typeסוג 01 matter

0ןהכל
מישכון הודעות
מישכון בי0ול
שונות ס/ןולות

220,501 108,392 41,800 23,752 29,661 27,627
189,713 92,503 31,132 7,072 11,662 26,595
29,354 14,854 10,258 16,533 17,685 604
1,434 1,035 410 147 314 428

TOTAL
Notices of pledges
Cancellation of security interests
Various activities

COMPLAINTS TO THE
OMBUDSMAN1

לנציב תלונות
הציבור תלונות

Decidednijminנתבררו nnx
אלו מסך

שנתבררוnor:הוגשו
Enteredהכל מוצדקות0ך Percentנמצאו justified

TotalThereof:out of decided
justified

7,6276,1602,89547.01976/77
D'Bjn7,8577,9372,71734.21979/80
n'oun5,1625.5541,62629.31984/85
\'vn6,4156,4181,66525.91989/90

6,9986,7841.53522.61990/91תשניא
7,7937,1641,63322.81991/92תשנב

10הכ>  7,2926,2291,30220.91992/93תשנינ TOTAL
ממשלה משרדי :3,1662.26065128.8Againstננגד: Government ministries

ממלכתיות 1,0371,12924521.7Stateרשויות authorities
מקומיות 1,5471.24230024.2Localרשויות authorities

אחרים 1,5421,5981066.6Otherנופים bodies

1 Jewish calendar year. העברי. בלוח raw 1

623 ציבורי סדר



והשכלה חינוך

ב"כוללים הלומדים אברכים למעט ומעלה), 18 (לבני
הגדולות". הישיבות ליד

(בלוחות עליסוד"ם" חינוך "מוסדות ההקבצה
בתי הבאים: המשנה ענפי את כוללת ו22.6) 22.5
ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכונים ספר
עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים,

אחרים. חינוך ושירותי מבוגרים וחינוך
המ את כוללים עלתיכונים" חינוך "מוסרות
מוסדות האזוריות, המכללות הטכנולוגיות. כללות
שקיבלו מוסדות למעט וכוי, וגננות מורים להכשרת

גבוהה. להשכלה כמוסדות הכרה
מוסחת כוללים גבוהה" להשכלה "מוסדות
מה אקדמי תואר להעניק והסמכה הכרה שקיבלו

גבוהה: להשכלה מועצה
אוניברסיטאות: .1

מוסד כולל (לא הטכניון, העברית, האוניברסיטה
תל אוניברסיטת בע"מ), ופיתוח למחקר הטכניון
חיפה, אוניברסיטת אילן, בר אוניברסיטת אביב,
(במכון פיינברג 1מדרשת בנגב גוריון בן אוניברסיטת
לנכות יש לחינוך, הלאומית ההוצאה בסיכום ויצמן).
האוניברסיטאות. מהוצאות המחקר הוצאות כל את
בדו"חות שפורטו המחקר הוצאות רק נוכו בפועל
המיועדים התקציבים במסגרת המוסדות של הכספיים
הוצאות לנכות אפשר היה לא זאת, לעומת למחקר.
הערכה לפי ההוראה. בתקציבי המשולבות מחקר
מהוצאות לרבע אלה הוצאות מגיעות תחשיבית

האוניברסיטאות.
(לרבות באוניברסיטאות לרפואה ספר בתי הוצאות

לחינוך. הלאומית בהוצאה נכללות רפואי) מחקר
אחרים: מוסדות .2

למר האקדמיה בצלאל, הפתוחה, האוניברסיטה
גבוה ספר בית בירושלים, רובין ע"ש ולמחול סיקה
ומינהל לכלכלה החוג שנקר, בירושלים, לטכנולוגיה
האקדמי המסלול רופין, במדרשת השיתופי המשק של
בחולון טכנולוגי לחינוך מרכז למינהל, המכללה של

וגננות. מורים להכשרת מוסדות ושמונה
מורים שירותי כוללים אחרים" חינוך "שירותי
ספר בתי נכללו לא והשתלמויות. קורסים פרטיים,

לנהיגה.
פעיל1ת כוללת אינה לחינוך הלאומית ההוצאה
ללימור לאולפנים הקשורה לפעילות פרט המתנס"ים
כהוצאה מוגדרות במתנס"ים אחרות פעילויות עברית.

לתרבות. לאומית
החינוך שירותי ערך

סוגי שני בין מבחינים החינוך שירותי ערך במדידת
הממשלה ירי על שסופקו חינוך שירותי (ו) שירותים:
המקומי1ת הרשויות הלאומיים), המוסרות (לרבות

השכלה
מפקד הם: 3ו.22 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקרי 1961 והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון ו 2 לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עבורה

לחינוך1 לאומית הוצאה
כספיים) (נתונים

החישוב ושיסות 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 ציור ורכישת

וסיווגם החינוך שירותי
כלל (בדרך חינוך כשירותי שהוגדרו השירותים
כללי, מינהל כוללים: הכלכלה) ענפי לסיווג בהתאם
תיכונים, ספר בתי היסודי, החינוך מוסדות ילדים, גני
לימור ישיבות, וגבוהים, תיכונים על חינוך מוסדות

אחרים. חינוך ושירותי עברית
צה"ל. ידי על הניתנים חינוך שירותי נכללו לא

פנימיות, עבור הוצאות כוללת לחינוך ההוצאה
האוניברסיט ליד ומעונות החינוך למוסדות הצמודות

לתלמידים. קיום מילגות נכללו לא אות.
אינו החינוך שירותי ענף האחיד, לסיווג בהתאם
בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות, ספר בתי כולל

פועלים. הם שבהם החולים

לסעיפים הבהרות
ומעלה, 3 לבני ילדים גני כוללים ילדים" "גני

יום. מעונות לרבות
תלמודי גם כוללים היסוד1" החינוך "מוסדות

מיוחד. לחינוך ספר ובתי מסיונים תורה,
כוללים ומקצועיים" תיכוניםעיונ"ם ספר "בתי
הכספיים שבדרחות משום הביניים", "חטיבות גם
החינוך במוסדות אלה. הוצאות סוגי בין הפרדה אין

תיכוניות. ישיבות גם נכללו התיכוני
ישיבות רק כוללים תורניים" ספר ובתי "ישיבות
"גדולות" וישיבות (18 גיל עד (לתלמידים "קטנות"
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ותשלומים העברות מענקים, לתמיכות, והוצאה
מתן כולל (לא אחרים לסקטורים (נסו) אחרים

הלוואות).
הוצאות במימון סקטור כל של חלקו בחישוב
לבלאי ההוצאה על ההערכות נכללות לא החינוך
הלאומית ההוצאה בסך ולא הסקטורים בהוצאות
נכללו לחינוך הלאומית שבהוצאה משום לחינוך,
קבועים. בנכסים להשקעה והוצאות שוטפות הוצאות
התמיכה מרכיב כולל אינו הממשלתי המימון
במערכת אחרים לסקטורים הממשלתיות בהלוואות

הצמדה. ללא או נמוכה בריבית שניתנו החינוך
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
הסק בדדחות המקביל הרישום הממשלה. ברוחות
ברו"חות מהרישום שונה להיות עשוי האחרים טורים
שההעברה התקופה מבחינת בעיקר הממשלה,

אליה. מתייחסת
יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
מרישומים המושפעות מקריות תנודות שייתכנו משום

תקציבית. לשנה ריווח שנת ומהתאמת

סקטור בכל שנכללו סעיפים או מחלקות
הסע1 את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה

הבאים: פים
בתק והספורט התרבות החינוך, משרד הוצאות א.
סעיפי למעט הפיתוח, ובתקציב הרגיל ציב
גדנ"ע, הנוער, אגף תזונה, הבאים: ההוצאה
תורנית, תרבות מוסיאונים, ואמנות, תרבות מדע,
העתיקות. ורשות הגופני, והחינוך הספורט רשות
חינוך על אחרים ממשלה משרדי בהוצאות ב.
תו ומוסדות ישיבות הבאים: הסעיפים נכללו
עובדים להכשרת המכון הדתות), (משרד רניים
חינוך עובדי להכשרת המדרשה סוציאליים,
מקצועית והשתלמות להכשרה אגף וטיפול,
(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 קייטנות,
הלשון" "הנחלת תתהמחלקה של ההוצאה ב.

לתרבות. המחלקה מתוך
רווח כוונת ללא מוסדות של לחינוך ההוצאה
בבעלות שאינם חינוך שלמוסדות ההוצאה את כוללת
המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה,
כוונת ללא המוסדות עסקי. בסיס על פועלים ושאינם

סוגים: לשני כאמור מחולקים רווח

מההוצאה 900/0 (מעל רווח כוונת ללא והמוסדות
בית משקי של ישירות קניות (2) לחינוך); הלאומית

הוצאותיהם. לפי הנמדדות עסקיים, מגופים
ללא והמוסרות המקומיות הרשויות הממשלה,
במחירים החינוך שירותי את מספקים רווח כוונת
ערך נאמד שוק, מחיר להם באין חינם. או מוזלים
הוצאות (1) לייצורם: ההוצאות לפי אלה שירותים
לעובדים, ישירות ששולמו ומשכורת שכר  עבורה
העובדים עבור ולקופות לקרנות המעסיקים הפרשות
"מ0 לרבות לאומי ביטוח תגמולים, קופת (כגון
או שכר' "מס כמו עבודה על ומסים וכוי) מקביל"
סחורות של שוטפות קניות (2) מעסיקים"; "מס
על להוצאה תחשיבית הערכה (3) אחרים; ושירותים
זקופה ממשלתית הוצאה (4) וציוד; בניינים בלאי
פנסיה לשלם הממשלה התחייבות את המשקפת
המרכיבים שני פרישתם. לאחר לעובדיה תקציבית
החינוך שירותי לערך באומדנים נכללו לא האחרונים
נכללה לא הייצור בהוצאות .1984/85 שלפני בשנים
השירות ערך זו בגישה ריבית. לתשלום ההוצאה
מימנה הממשלה אם בין משתנה אינו לציבור שניתן
קבלת ידי על או מסים גביית ידי על הוצאותיה את
מלוות קבלת ידי על היה המימון אם ובין מענקים

ריבית. שולמה שעליהם

הסקסור לפי ההוצאה סיווג
הסקטורים לפי מוינה לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים:
הוצ (נכללו הלאומיים והמוסרות הממשלה .1
הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות אות

העולמית).
מקומיות מועצות עיריות,  המקומיות הרשויות .2

ואזוריות.
שהמ רווח, כוונת ללא ממשלתיים מוסדות .3
המקומיות הרשויות או היהודית הסוכנות משלה,
מכלל 900/0 (מעל הוצאותיהם עיקר את מממנות

רווח). כוונת ללא המוסרות הוצאות
רווח. כוונות ללא אחרים מוסרות .4

בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר .5

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו החינוך שירותי
המממן: הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
סחורות ועל עבודה על הסקסור של הישירות
המממן. בסקטור התחשבות ללא אחרים, ושירותים

לדוגמא:
(כגון: רווח כוונת ללא המוסרות הוצאות כל (1)
סחורות קניית ועל עבורה על העברית) האוניברסיטה
עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו אחרים ושירותים

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של ולא
שבהם הילדים ובגני היסודי החינוך במוסרות (2)
והרשויות הממשלה ידי על במשותף ניתן השירות
ולגננ1ת למורים לשכר ההוצאה נרשמה המקומיות,
השוטפת ההוצאה הממשלתי; הסקטור בהוצאות
בלאי על תחשיבית והוצאה אלה מוסדות לאחזקת
המקומיות. הרשויות בהוצאות נרשמו וציוד לבניינים

ירי על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על הישירה ההוצאה כסך הסקטור
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מתוקנים אומדנים
הקודם בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
בעקבות 1990/91 לשנת באומדן תיקונים הוכנסו
החינוך. ממוסדות מפורטים כספיים דויחות קבלת

ובכיסוי בהגדרות שינויים
כיסוי הורחב 1974/75 לשנת באומדנים החל .1
המדידה. שי0ות 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
האומדנים מוצגים 1984/85 בשנת החל .2
לעיל. שפורס כפי שונות, הגדרות ולפי שונה במתכונת
קודמות לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר כדי
לשנת האומדנים ו22.5 22.4 בלוחות מוצגים

הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי גם 1984/85

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דרחות .1
להצעות הסבר ודברי המקומיות והרשויות הלאומיים

הממשלה. של התקציב
מרכיבי על הלשכה ירי על הנערך סקר .2
על רווח כוונת ללא במוסדות וההכנסות ההוצאות

המוסדות. של הכספיים הדו"חות סמך
מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
שטחי על והשיכון הבינוי ממשרד ישירים ודיווחים

החינוך. מוסדות של בנייה וגמר התחלה
הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .4

לסטטיסטיקה. המרכזית

חינוך
כלליים והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
ובמוסדות (22.63 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

.(22.6322.62

החינוך מערכת
הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת

וסוג: דרג לפי הממוינים
ציבוריים עירוניים, 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

"האחרים". המוסרות בין אלה גנים נכללו
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

ומוכ (רשמיים יסודיים ספר בתי כולל יסודי, רוינוך
כוללים היסודיים הספר בתי מיוחדים. ספר ובתי רים)
ושמונהשנתיים וי) כיתה (עד שששנתיים ספר בתי

חי). כיתה (עד
ספר ובתי ביניים חסיבות כולל עליסוד' חינוך
כיתות  עליונות (חטיבות תלתשנתיים תיכונים
ספר בבתי ט'י"ב). (כיתות וארבעשנתיים '''"ב)
לימודים יש  ורבנתיב"ם חרנתיב"ם  תיכונים
ומקצועיים טכנולוגיים חקלאיים, עיוניים, לימוד בסוגי
על מתנהלים הלימודים בקיבוצים. המשך ובכיתות

מממנת שהממשלה רווח, כוונת ללא מוסדות .1

מוסדות (האוניברסיטאות, הוצאותיהם עיקר את
וכוי). העצמאי החינוך

שעיקר לאממשלת"ם רווח כוונת ללא מוסדות .2
של יום מעונות (כמו הממשלה ידי על אינו מימונם
העלתיכונים החינוך ממוסדות חלק הנשים, ארגוני

וכוי).
כוללת ה''אחר הסקטור של לחינוך ההוצאה
חינוך ושירותי סחורות לרכישת בית משקי הוצאות
פרטיים מורים שירותי על הוצאה כגון עסקיים, מגופים
שכר יסודי), בחינוך לתלמידים השלמה שיעורי (כולל
ילדים בגני לימוד שכר לפקידות, ספר בבתי לימור

כתיבה. וצורכי לימוד ספרי רכישת וכן פרטיים
מלא כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
אחרים". חינוך "שירותי בסעיף מההוצאה לחלק
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 השינו"ם
בסקטורים: חושבו קבועים, במחירים העיקריים, כיביה
רווח, כוונת ללא ומוסרות מקומיות רשויות ממשלה,
בנייה בלאי, שוטפות, קניות (שכר, הוצאה סוג לכל
תיכון, יסודי, חינוך ילדים, (גני שירות סוג ולכל וציוד)
(כ700/0 עבורה בהוצאות השינוי וכוי). גבוה עלתיכון,
לפי נאמד קבועים, במחירים השוטפת), מההוצאה
השוטפות ההוצאות עבודה. יחידות במספר השינויים
ניכוי ירי 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
נאמדה קבועים במחירים במבנים, ההשקעה
האומדן למגורים. בבנייה התשומה מחירי מדד בעזרת
בתפוקת המחירים שינו" בעזרת חושב בציוד להשקעה
מיבוא. בציור המחירים ושינו" ציוד המייצרים הענפים
עד 1970/71 לשנים קבועים במחירים האומדנים
שפורטו המרכיבים לפי במקורם חושבו 1985/86
במחירי אומדנים שונ1ת. בסיס שנות במחירי לעיל
של בדרך חושבו זה בשנתון המוצגים 1986/87
ולקבוצות לחינוך ההוצאה הכל לסך השינויים שרשור
לסך מסתכמות הקבוצות אין מכך, כתוצאה הוצאה.

הכל.

הנחקרת התקופה
ומרכיביה לחינוך הלאומית ההוצאה על הנתונים
אפרילמרס לחורשים 1990/91 לשנת עד מוצגים

קלנדרית. שנה לפי גם 1990 בשנת והחל
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ללוחות הסברים
על יסודיים, חינוך ומוסדות ספר בתי ילחם, גני
לאאוניברסיסא"ם וגבוהים עלתיכונים יסודיים,

.(22.43 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

.22.191
ו22.20) 22.7 (לוחות ספר בתי

בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. בתי ספירת
והסיבת 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
על נקבעו השכונות, שיקום ובתוכנית החינוכית
התרבות החינוך, ממשרד שנתקבלו רשימות פי

והספורט.
תלתשנתיים תיכונים ספר בבתי לימוד סוגי
תיכונים ספר בתי וארבעשנת"ם. עליונות) (הסיבות
בלבד אחד לימוד מסוג לימודים מתקיימים שבהם
הספר בתי בין נמנו טכנולוגי) או עיוני (כגון:
מתקיימים שבהם ספר בתי ואילו החונתיב"ם
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

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 במזרח מכינים ספר בתי

הביניים. חטיבות
,22.41 עד 22.34 ,22.8 (לוחות הוראה כוחות

(22.43
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 .(22.43 (לוח וגננות מורים להכשרת
נכללו והחקלאיים הטכנולוגיים הספר בבתי ההוראה

המקצועיים. המדריכים משרות גם
היסודיים הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
החינוך, משרד מתקציב הממומנת ההוראה רק נכללה

והספורט התרבות החינוך, משרד של תוכניות פי
גמר. תעודות או בגרות תעודות ומקנים

ובתי ,(34 (גילאי חובה וטרום חובה ילדים גני
הינם החינוך שבמערכת והעליסודיים היסודיים הספר
הרוב והם והספורט, התרבות החינוך, משרד בפיקוח

אלה. בדרגים חינוך מוסדות של המכריע
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
,22.42 (ל1חות אלה לימודים זה. לצורך שאושרו לימור
B.F.A. כגון: "בוגר" בתוארי מזכים ו22.60) 22.59
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; סיסת
נמסרים הפתוחה האוניברסיטה על נתונים למרע.

ו22.58. 22.57 בלוחות בנפרד
חובה, גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
הרשמיים, הספר בתי כל  והעליסוד1 היסודי ובדרג
החינוך, משרד שבפיקוח רשמיים הבלתי הספר בתי
סוכנות ושל ממשלתיים ספר בתי והספורט, התרבות
מוסדות נכללו לא ירושלים. במזרח והתעסוקה הסעד
מוסדות גם בתשל'יט והחל ירושלים במזרח פרטיים
החינוך, משרד בפיקוח שאינם רשמיים בלתי נוצריים
מוסדות נכללו העלתיכון בדרג והספורט. התרבות

וטכנאים. ולהנדסאים וגננות, מורים להכשרת
 לאיהודיים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכוי. דרוזים נוצרים, מוסלמים,
הוגדרו והספורט, התרבות החינוך, משרד החלטת
הדרוזי" כ"מגזר הדרוזיים שביישובים הספר בתי
על נפרדים נתונים נפרדת. מינהלית יחידה בפיקוח
בתשמ"ב, החל .22.19 בלוח ראה הדרוזי המגזר
בגולן. הדרוזיים המוסדות גם הדרוזי" ב"מגזר נכללו

בחינוך המוסרות 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 במוסרות גם לימודים
בדרג תורה). (תלמודי פטור מוסדות  היסודי בדרג
בתי לחניכים, ספר בתי קטנות, ישיבות  העליסור1
גדולות" "ישיבות  העלתיכון בדרג תעשייתיים. ספר
(לוח קודש לימודי מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני

.(22.10
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על נקבעת לימודים לצורך תלמידים ניידות
(לורו הלימודים ליישוב המגורים "שוב בין השוני ידי

.(22.22
.(22.24 (לוח הספר בית את התלמיד עזיבת

בשנה בו שלמד הספר בית את לעזוב יכול תלמיד
לשנת במעבר או הלימודים שנת במשך מסוימת,
הספר, בית מעזיבת כתוצאה שאחריה. הלימודים
בתוך אחר ספר בבית ללימודים לפנות התלמיד יכול
התרבות החינוך, משרד שבפיקוח החינוך מערכת
עזיבת זו. מערכת מתוך בכלל לצאת או והספורט,
התלמיד אם בין כ''נשירה, מוגדרת החינוך מערכת
עובר הוא אם ובין לימודית מסגרת לכל מחוץ נשאר
משרד של החינוך במערכת שאינו במוסד ללמוד

והספורט. התרבות החינוך,
העליסוד' בחינוך הלימוד ומקצועות המסלול

.(22.23 (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 העליסוד' בחינוך
,22.42 בלוח רק העליסור1). החינוך על אחרים
העלתיכון, בדרג הכולל הלמידה היקף את המציג
תלמידי בין בתשנ"ר) 3,919) אלה תלמידים נכללו
בסך מההבדלים חלק מכאן העלתיכון. החינוך
22.10 הלוחות בין העלתיכון בחינוך הלומדים הכל

להלן). (ראה ו22.42
או עיונית בגרות לתעודת וזכאים נבחנים
.(22.33 ער 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 כבחינת

הבחינה. לתוצאות
לתלמידים הכוונה גמר. / בגרות לתעודת זכאים
לקבלת זכאות המקנות הדרישות בכל שעמדו
ההצלחה עם קשר בלי גמר, / בגרות תעודת
22.30 עד 22.27 בלוחות אחר. או זה במקצוע
לתעודת וזכאים נבחנים על נתונים מוצגים ו22.33
 הטכנולוגי (בחינוך בחינה מקצועות לפי בגרות
הוגדרו העיוניים המקצועות נבחרים. בחינה) מגמות
החינוך, משרד של והבחינות השאלונים קובץ לפי
קובצו עיוניים מקצועות מספר והספורט. התרבות

כדלהלן: יחד
הספר בבתי תלמוד גם כולל פה שבעל תורה

הדתיים.

שמממנים ההוראה נכללה לא והספורט, התרבות
וכוי. ההורים המקומית, החינוך רשות

המורים. של עבורה שעות
חינוכי ייעוץ שעות ניהול, שעות הוראה, שעות
(לוחות, הספר בבית אחרים תפקידים למילוי ושעות

.(22.4022.36 , 22.20 , 22.16
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
לשבוע; שעות 30  יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
שעות 24  הביניים) חטיבת (כולל העליסוד' בחינוך
החל  וגננות מורים להכשרת במ01רות לשבוע;
תקן לפי לשבוע שעות ל20 שעות 14.5 בין בתשניג

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 בעבורה המועסקים המדריכים של ההדרכה
(מוריםמדריכים) מעשית ובעבורה 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
עבורה יחידות במספר שהגידול מכאן שבועיות). שעות
החישוב. בשיטת שינוי עי' בחלקו מוסבר בתשנ"ג

המלמד מורה, .(22.4122.36 (לורוות מורה
נספר והעליסוד', היסודי בדרג אחת ממשרה ביותר
אחת פעם המורים הכל ובסך מהדרגים אהד בכל
/כחטיבה הביניים בחטיבת המלמד מורה, בלבד.
המורים כל ובסך חטיבה בכל נספר העליונה,

בלבד. אחת פעם נספר בעליסור1
נספר והטכנולוגי, העיוני בנתיב המלמד מורה,
אחת פעם נספר עליונה חטיבה הכל ובסך נתיב בכל

בלבד.
בדרג תלוי (בלתי בלבד אחד מקצוע המלמד מורה
מקצוע. באותו בלבד אחת פעם נספר החינוך),
בדרג תלוי (בלתי אחר ממקצוע יותר המלמד מורה
שהוא מקצוע בכל אחת פעם נספר החינוך),

מלמד.
,22.2422.16 ,22.1322.10 (לוחות תלמידים

.(22.4322.42
(לוחות22.19,22.11,22.10), ילדים בגני ילדים
שביקרו 43 בני רק נכללו תשל''ב, ער  העברי בחינוך
בני גם נכללו בתשל"ג, החל וציבוריים. עירוניים בגנים
גם נכללו בתשל"ז החל פרטיים. בגנים שביקרו 43
בחינוך ופרטיים. ציבוריים בגנים שביקרו שנתיים כני

חובה. בגני המבקרים 5 בני רק נכללים הערבי
22.42,22.1522.11 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:
;22.2526 ;22.14 (לוחות האב לידת יבשת הארץ
.(40 ,39 ,36 לוחות ,22.3940 ;22.36 ;22.3133
מחושבת לפיה הדרגה המורה. של השנר דרגת
השכלתו לרמת כלל בדרך שמותאמת משכורתו,

.(22.40 ער 22.35 (לוחות הפדגוגית והכשרתו
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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, ומרע טכנולוגיה וכר. ים

טכנולוגיה. והוראת
שיניים), (רנטגן, טכנאים רפואיים: עזר מקצועות

וכדי. תברואנים אופטומטריסטים, ביו0כנאים,
ודומיהן: משפטים כלכלה, מינהל, פקידות,
ציבורי, מינהל אדם, כוח ניהול בתשנ"א) (החל ביטוח
לקראת וכדי. ושמאות מס ''עוץ מלון, בתי מינהל
השיתופי המשק של ומינהל כלכלה  ראש1ן תואר
ולמשפטים. עסקים למינהל לימוד מתוכני1ת וחלק

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
בטל1יזיה וכתבים מפיקים ספרנות, ופרסום, ציבור

ראשון. תואר לקראת תקש1רת,  והחלמתשנ"ד
(לו וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
שלמדו אלה רק נחשבו (22.4322.42 ,22.10 חות
לאאוניברסיטאיים גבוהים או עלתיכונים לימודים
המקובלות הלימודים ותוכנית מתכונת לפי סדירים,
נכללו לא להוראה. הסמכה לקבלת אלה במו0דות
זאת להגדרה התאימו לא אשר תלמידים בסיכומים
, המשך לימודי במסגרת שלמדו בפועל מורים .

בפועל מורים כ8,500 בתשנ"ר למדו זו במסגרת
בכיר", "מ!רה מוסמך", "מורה תעודת לקראת
במסלולים הוראה לקראת או ,BEd. 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. (22.4322.42 (בלוחות די שנה תלמידי

;B.Ed. תואר לקראת לומדים
בכיר, מוסמך מורה תעודת לקראת לומדים
17 תעודה לקראת הלימודים שבהם במוסדות

שנים, 4 נמשכים
למורים במסלול B.A. התואר לקראת תלמידים

"אורנים". בסמינר די' לכיתות
הלומדים את רק ר', בשנה כולל, 22.59 לוח

.B.Ed. תואר לקראת
במוס ראשון אקדמי תואר ומקבלי תלמידים
,22.42 (לוחות לאאוניברסיטאיים גבוהים דות
התל על נתונים רוכזו 22.59 בלוח .(22.6022.59
שלמדו לאאוניכירסיטא"ם, גבוהים ובמוסדות מידים
היתר שקיבלו במסלולים ראשון אקרמי תואר לקראת
להעניק וזכאים גבוהה להשכלה המועצה מן הכרה או

כנ'ל. תואר
תואר מקבלי על נתונים נמסרים 22.60 בלוח

אלה. במוסדות
גבוהים ממוסדות B.Ed. תואר מקבלי בין
אלה הן נכללו מורים להכשרת לאאוניבוס'0א"ם

עברית הבעה גם נכלל תשמ"ח בנתוני ספחת.
מופיעים תשמ"ט מנתוני החל 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"). בנפרד מופיעים
הערבים תולדות גם כוללת העברי בחינוך ערבית

וספרות. דקדוק  הערבי ובחינוך והאיסלם
ישראל. מחשבת גם כוללת פילוסופיה

לפי התלמידים מוינו ר22.32 ו22.3 בלוחות
עוצמת הומניסטי. או ריאליסטי  הבחינה כיווני
המ1גברים המקצועות מספר לפי נקבעה הכיוון
ההומניסטיים או הריאליסטיים או ההומניסטיים 

 התלמידים נבחנו שנהם  יחד גם והריאליסטיים
כדלקמן:

וגם הומניסטיים מקצועות יותר או ב2 נבחנו
ריאליסטיים; מקצועות יותר או ב2

ריאליסטיים, 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.

וכרי). 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 בחינ1ך תלמידים
ר 22.43 ,22.42 0ו.22, (לוחות אוניברסיטאי
של הכללי ההיקף מוצג 22.42 בלוח .(22.60,22.59
תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על העלתיכון הלימוד
ותלמידי הטכנולוגי העליסוד' בחינוך '"גי"ד הכיתות
הרשו "אורנים" בסמינר 7יי לכיתות למורים המסלול
בנפרר מוצגת 22.10 בלוח חיפה. באוניברסיטת מים
ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסרות הלמידה
המוזכרים התלמידים למעט אחרים, עלתיכונים
חיפה באוניברסיטת שנכללו "אורנים", בסמינר לעיל
הטכנולוגי העליסוד1 בחינוך '"גי"ד כיתות ותלמידי
נמסרים 22.43 בלוח העליסוד'. בדרג זה בלוח שנמנו
בכללם וגננות מורים להכשרת המוסדות על נתונים
"אורנים"). בסמינר לעיל המוזכרים התלמידים (כולל
.22.4322.42 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.
העלת'כון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
זה. במכון הלומדים כלל בין 22.63 בלוח גם נכללו

לאאוניברסיטאיים וגבוהים עלתיכונים במוסרות
שקובצו התמחויות. של במגוון לימודים מתקיימים
שבמספר יצוין כדלהלן: לימוד לתחומי בלוחות

ראשון: תואר לקראת ללמוד אפשר תחומים
 ראשון תואר לקראת
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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
הנתונים יסודי. העל בחינוך תלמידים ניידות
כתובת בין השוואה על מבוססים 22.22 בלוח
הוא שבו הספר בית וכתובת התלמיד של המגורים

העליסוד1. בחינוך התלמידים קובץ מתוך לומר
מבוס 22.24 בלוח הנתונים הספר. בית עזיבת
תלמידים של קבצים שני בין רשומות קישור על סים

העליסוד': בחינוך
מסו"מת, לימודים שנת לסוף קובץ א)

שלאחריה. הלימודים שנת לתחילת קובץ ב)
הוראה כוחות

על הנתונים עבודה. ויחידות הוראה משרות
22.34 ,22.8 (לוחות עבורה ויחידות הוראה משרות
מוס של השנתי המפקד על מבוססים ,(22.43
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה חינוך רות
ובמוסדות התיכונים הספר ובבתי הביניים בחסיבות
שנתקבל מידע עיבוד ועל וגננות מורים להכשרת
בחינוך מורים על והספור0 התרבות החינוך, ממשרד
הלשכה שאספה משלים מידע בתוספת היסודי,
עצמאי, לחינוך מהמרכז לסטטיסטיקה המרכזית

המוכרים. הספר ומבתי
(ל1ח!ת המורים על הנתונים מורים.
הוראה כוחות "סקר על מבוססים (22.4122.35
בין ל000יס0יקה המרכזית הלשכה שערכה תשנג''5

.1993 לספטמבר ינואר
והמורים הרשמי בחינוך הגננות נכללו בסקר
הביניים בחסיבות והמיוחדים, היסודיים הספר בבתי
וגננות מורים להכשרת במוסדות העליונות, ובחטיבות
ובבתי והספורט התרבות החינוך, משרד שבפיקוח
מורים נכללו לא והערבי. העברי בחינוך מוכרים ספר
בתי כגון דלעיל, להגדרה עונים שאינם ספר בבתי
תורה תלמודי לחניכים, ספר בתי תעשייתיים, ספר

וכד').
והמדריכים המורים כל את כוללת האוכלוסייה
כללה שעבודתם הסקר, במועד הספר בבית העובדים
גם מקצועית, והדרכה הוראה "עוץ, ניהול, שעות
חופשה מילואים, מחלה, בשל זמנית נעדרו הם אם
יום ל50 מקום ממלאי (לרבות אחרת מסיבה או

ומעלה).
אחרים עובדים לכלול לא נתבקשו הספר בתי
לעיל, כמפורט עסוקים אינם אשר הספר בבית
בחופשת מורות בחוגים, מדריכים חברתיים, מדריכים
נאספו הנתונים יום. מ50 לפח1ת מקום וממלאי לידה
היסודי בחינוך המורים על הנתונים הבאות: בשיטות
רשימות באמצעות ספר בית בכל נאספו והעליסוד1
התרבות החינוך, משרד קבצי סמך על שהוכנו מורים
רב מספר למסור הספר בתי נתבקשו שבהן והספורט,

במסגרת והן סדירים כתלמידים התואר לקראת שלמדו
המשך. לימודי

התל הכיתות, המוסדות, ספירת ערבי: חינוך
,22.1022.8 (לוחות ההוראה ומשרות מידים

.(22.1722.15
ספר לבתי צמודות טי בכיתות תלמידים .1

בין נספרו (כ40) עצמן והכיתות (כ1,063) יסודיים
התיכונים. הספר בבתי והכיתות התלמידים

גן בכיתות המלמדות גננות של משרות .2
מורים של ומשרות יסודיים ספר לבתי הצמודות
יסודיים ספר לבתי הצמודות טי בכיתות המלמדים
הספר בבתי העבודה ויחידות המשרות בין נספרו

היסודיים.

מקורות
,22.4322.15 ,22.13 22.7 בלוחות הנתונים
מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות המתייחסים
שערכה ילדים וגני ספר בתי של וסקרים מפקדים על
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
קובצי מתוך עיבודים ועל והספורט2 התרבות החינוך,
והספורט התרבות החינוך, משרד של ומורים תלמידים

כדלהלן:
,22.10 (לוחות ילדים3 בגני 52 בני ילדים
42 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"ז אדם". כוח

אומדן. הוכן 5
המבוססים ,42 בני ילדים על הנתונים בניתוח
הדגימה. טעויות את בחשבון להביא יש מדגם, על

הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים דוחות על תשמ"ג ער התבססו
הוכנו מתשמ"ז והספורט. התרבות החינוך, למשרד

ילדים. בגני ביקור סקר על המבוססים אומדנים
(לוח עליסוד"ם חינוך במוסדות פנימיות
במוסדות פנימיות סקר על מבוססים הנתונים (21.21
המרכזית הלשכה ע"1 שנערך עליסוד"ם חינוך
החינוך מוסרות כל תשנ"ב". בשנת לסטטיסטיקה
החינוך, משרד שבפיקוח העברי בחינוך העליסוריים
במוסד, פנימיה יש אם נשאלו והספורט התרבות
התלמידים על שאלון למלא נתבקשו בחיוב והעונים
פנימייה יש אם נבדק לא המוסר. בפנימיית שהתגוררו
משרד בפיקוח שאינם עליסוד"ם חינוך במוסדות
חינוך בשלבי חינוך מוסדות והספורט, התרבות החינוך,
בסקר נכללו לא ואף וכר) עלתיכון יסודי, (כגון אחרים
מוסרות 695 מתוך שהוא. סוג מכל אחרות פנימיות
לא עליונות) וחטיבות ביניים (חטיבות עליסוד"ם חינוך
ב225. פנימיות נמצאו היתר מבין מ8. מידע התקבל

שענו. למוסדות מתייחסים בלוח הנתונים כל

.011001 תרבות חינוך, של 219מסדרתהעלוניםלסטטיסטיקה oo בעלון  תשנג חינוך סוסדות ראה 2

תרבות חינוך, של לסטטיסטיקה העלונים מסדרת 186 מסי בעלון ,'1989 היהוחתינוארמרס באוכלוסייה 24 בני בקרב יום ובמעונות נגנים הביקור ראה 3

וספורט.
.2181 212,193.124 מסי וספורט תרבות חינוך, של לסטטיסטיקה העלונים סדרת ראה בנושא קודמים לסקרים אשר 4

וספורט. תרבות חינוך. של לסטטיסטיקה העלונים מסדרת 222 מסי בעלון תשננ,  הוראה נ1חות סקר ראה 6
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שנ אישיות רשימות מעיבוד נתקבלו ,(22.60
על שנערך מפקד במסגרת המזכירויות ע"1 noo
תשנ"א נתוני לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי
הנ''ל. המוסדות של ממזכ'רויות מסוכמים נתקבלו

אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות
ידי על הנתונים סופקו תשכ"ד עד תלמידים.
הנתונים עובדו תשל"ה עד מתשכ''ה האוניברסיטאות.
מתוך לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
הנתונים, מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים
מתייח תשכייד 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 שביםלו תלמידים כוללים ואינם

זה.
עיבודים על מבוססים הנתונים בתשל"ו החל
לפי המוסרות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)8. השלמות בתוספת
22.14 בלוחות ולתשמ"ט לתשמ"ה הנתונים
קובץ בין שנערכה הקבלה על מבוססים ו22.48
.1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ הסכ1ודננ1ים
קובץ עם הקבלה על מבוססים לתש"ן הנתונים
הועתקו זו הקבלה האוכלוסין,באמצעות מרשם
הססורנטים9. מתוך אחוז כ93 עבור אישיים נתונים
ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו בלוחות
הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהינם 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 ו22.47 22.46 בלוחות
המחקר לתלמידי פרס העיקרי, 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 22.49 כלוח הנתונים

תארים. ומקבלי סטודנטים של שנתי רב קובץ
מתוך הופקו 22.50 ללוח הנתונים מועמדים10.
ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי

בנוסף המורים, של ותעסוקתיים אישיים פרסים של
אישיים פרטים המשרד. בקבצי הקיימים לפרטים
לגבי התושבים. מירשם מקובץ הועתקו נוספים
להכשרת במוסדות והמורים הרשמי בחינוך הגננות
לאחר נתונים שכללו קבצים נתקבלו וגננות, מורים
ההיענות אחוז הסקר. לצורכי והתאמתם השלמתם
מכלל ל81.50/0 הגיע יחד גם והערבי העברי בחינוך
ו78.90/0 היסודי בחינוך 84.20/0 החינוך: מערכת

העליסוד1. בחינוך
הנתונים נופחו בהיענות, החסר את להשלים כדי
החינוך מוסדות של השנתי המפקד נתוני סמך על
לכלל מתייחסים בלוחות שמתפרסמים והנתונים

לעיל. המוגדרת המורים אוכלוסיית
הנתונים .(22.1322.12 (לוחות למידה שיעורי
על מבוססים העליסוד' בחינוך למידה שיעורי על
שמנהל התלמידים של האישי מהקובץ עיבודים
שיעורי על הנתונים והספורט. התרבות החינוך, משרד
הביניים, ובחטיבות היסודיים הספר בבתי למידה
תלמידים תכונות סקר על המבוססים אומדנים הינם
(לאחרונה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה

בתש"ן).
(לוחות וגמר בגרות לתעודת והזכאים הנבחנים
מתוך עיבוד על מבוססים הנתונים .(22.3322.25
התרבות החינוך, משרד של הבגרות בחינות קבצי
הטיפול סיום (אחרי המתאימות בשנים והספורט
את כללו שעובדו הקבצים מהשאלונים). בכ980/0
ולא המתאימים מהמחזורים המשנה ונבחני הנבחנים
קודמות. משנים המשנה בבחינות הנבחנים את כללו
על נתונים אקסטרניים. נבחנים בעיבוד נכללו לא אף
באוניברסיטאות ללמוד שהחלו בגרות תעודת מקבלי
בגרות נבחני קובצי עיבוד על מבוססים ,22.44 (לוח
הלומדים סטודנטים וקובצי תשמ'ידתשמ"ו ממחזורים
תשנ"ב6. יעד באוניברסיטאות ראשון תואר לקראת

עלתיכון בחינוך ראשון תואר ומקבלי תלמידים
התלמידים על הנתונים לאאוניברסיטא1. וגב1ה
,22.42 (לוחות וגננות מורים להכשרת במוסרות
בתש"ן וגם תשמ'יח עד התבססו (22.59 ,22.43
כלליים נתונים נאספו ובו שנתי מפקד על וכתשנ"א
הנתונים בתשנ''ב, והחל בתשמ''ט המוסד. ממזכירות
שבמשרד התלמידים קובץ מתוך עיבוד על מבוססים

והספורט. התרבות החינוך,
העלתיכונים במוסרות התלמידים על הנתונים
על מבוססים האחרים הלאאוניברסיסאיים והגבוהים
וגבו עלתיכוניות לימוד מסגרות של שנתיים מפקדים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנערכים הות

ל. (22.59 ,22.42 (לוחות
תואר מקבלי על תש"םתש"ן לשנים הנתונים
(לוח לאאוניברסיטאיים גבוהים ממוסדות ראשון

 לישראל הסנ01יס0י הירחון תשנב, עד מעקב תשמדתשמו. מחזורי באוניברסיטאות, ראשון תואר לקראת בלימודים בגרות תעודת בעלי השתלבות ראה 6

.1994,1 מסי מוסף,
לעיל. 2 הערה ראה 7

.1994 ,5 מסי מוסף, ■ לישראל חיררווןהסטטיסטי ,'1992/93 תשנג.  גבוהה להשכלה אחרים ובמוסדות באוניברסיטאות יס0ורנ0ים ראה 8

.1993,3 מסי שם, תשן.  באוניברסיטאות סטודנטים של דמוגרפיות תכונות ראה 9

.1993 ,2 מסי שם, תשנב  באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי מועמדים ראה 10
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הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת ראשון).
התלמיד. שצבר

במוס ראשון תואר לקראת הלומדים תלמידים
ללוח הסברים ראה לאאוניברסיסאיים: גבוהים דות

לעיל. 22.591 22.58

מבוגרים חינוך
בלוח הקרםאקרמיות המכינות על הנתונים
על החינוך לקידום האגודה ידי על נמסרו 22.60
הפועלות מכינות תלמידי נכללו שבפיקוחה. מכינות
אזוריות מכללות ושלוח1תיהן, האוניברסי0אות ליד

מורים. להכשרת ומוסחת
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 מס"מי העם לסיוע הזכאים ולאחרים.
וכלכליים חברתיים בקריטריונים העומדים לאומי, או
יקבלו אלה החינוך. לקידום האגודה ירי על שנקבעו

במכינה. לימודיהם לצורך כלכלי סיוע
החינוך, משרד ירי על נמסרו 22.6 ו בלוח הנתונים
נמסרו 22.62 בלוח הנתונים ואילו והספורנו התרבות

והרווחה. העבודה משרד ידי על
הורחב המקצועות פירוכו שונתה: הלוח מתכונת
לימו את שסיימו תלמידים ואילך. 1985 לשנים ועודכן
הגמר, פרוייקט הכנת בשלב ונמצאים הסדירים דיהם
טכנאות, "הנדסאות, הלומדים בין עוד נכללים אינם
טכנולוגית). להכשרה הממשלתי (במכון הדרכה",
מקצועית" מ"הכשרה גם בהתאמה נוכה מספרם
של מין לפי פירוט נמסר לראשונה הכל". ומיסך

מקצועית. להכשרה בקורסים הלומדים

למר מתייחסים בלוח המספרים האוניברסיטאות. של
האוניברסיטאות (מספר ולהרשמות (נפשות) עמרים

המועמד). פנה שאליהן
ההתאמה 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

אחר. ממוסר
הקבלה על מבוססים 22.51 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 22.5422.52
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
לשווי מתייחסים הסגל מספרי 22.55 בלוח סגל.
המשרות של סיכום (כולל שלמות משרות ערך
עיבורים על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקיות).
על האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שהוזמנו
להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון הועדה ידי
השנה של חדש"ם ממוצעים הם הנתונים גבוהה.

הנסקרת.
22.56 בלוחות הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה ע"1 נמסרו ו22.57
מספרי בלבד. האקדמי המסלול ובוגרי תלמידי בהם
תשלום ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים התלמידים

מן תאיים מקבלי של דמוגרפיות ויחסנות ,1992 .11 מסי שם. תשניא",  ננוהה להשכחה האחרים רמוסדות ו0ן האוניברסיטאות מן תארים מקב*1 ראה 11

.1992 ,8 מסי שם, תשן',  האוניברסיטאות
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נבחרים פרסומים

ובעלי אקדמאים סקר 842 ,836 ,820,795
א'ד'. כרכים  1984 תיכונית על השכלה

באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי מועמדים 819
תשמ"ב בשנת

של העליונה בהסיבה לימוד וכיווני מקצועות 844
תשמ"גתשמ"ז >wvr\ ]\ynn

לתעודות וזכאים נברונים '"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
הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות 962,946

תשנ''א טיי"ב כיתות תלמידי של

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
35,34 ,30 ,29 ,21 ,18 מס'15,

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
תש''ל

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
מחרל סטודנטים קליטת סקר 624

תלמידי של הרמוגרפיתחברתיות התכונות 629
תשל"ז הספר ובתי הגנים

מס"מי של ותעסוקה לימודים 694,663
איב' חלקים ,1979 בישראל האוניברסיטאות
לימודים,  באוניברסיטאות סטודנטים 712 ,678
חלקים תשל''ט, הכנסה ומקורות תעסוקה

איב'
תשמ"א ילדים וגני ספר בתי 701
1980 באוניברסיטאות הסגל 736

(פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות 782
תשמ''ה לאוניברסיטאות)
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EDUCATIONAL LEVEL

PERSONS AGED 15 AND OVER1,
BY POPULATION GROUP, YEARS
OF SCHOOLING, SEX AND AGE

לפי ומעלה1, 15 בני
אוכלוסייה, קבוצת

ספר, בבית לימוד שנות
וגיל מין

השכלה

הכלי Total2סך
לימה שנות

Years of schooling

DTinHאלפים
ThouPer014589101112131516+(!חצי

Median sandscents

האוכלוסייה populationTotalכל
19611,437.2100.016.18.134.732.09.18.01961

19702,032.8100.012.27.132.136.87.44.48.81970

19752,358.0100.09.45.326.918.124.19.86.49.91975

19802,660.3100.08.04.622.817.128.311.57.710.71980

19852,939.5100.06.23.719.417.031.613.09.111.21985

19903,201.3100.05.63.016.414.135.614.510.811.61990

19913,427.8100.05.32.815.614.335.015.411.611.71991

19923,574.0100.05.22.914.714.235.116.211.711.71992

הכל1993 TOTALסר 1993

אלפים 3,682.1175.7100.9511.2509.2612.9 1,304.7446.1 thousands

אחוזים 100.04.82.814.013.935.616.712.211.8 percents

Ageגיל
1517299.8100.00.60.74.044.949.30.511.01517
1824634.3100.01.10.75.68.760.919.83.212.11824
2534739.5100.01.60.98.911.538.421.517.212.42534
3544694.0100.02.21.512.912.630.221.319.312.43544
4554460.2100.05.03.218.011.625.517.818.912.04554

5564358.6100.013.17.023.410.920.014.111.510.25564

65+4955100.014.77.829.611.618.310.17.98.765+

הכל סך  1,799.3100.02.62.513.814.836.615.514.211.9Menגברים  total

1517153.9100.0(0.3)(0.6)3.946.847.7(0.7)10.91517

1824323.1100.00.60.65.710.461.117.83.812.11824
2534372.1100.01.10.88.412.938.019.819.012.42534
3544342.4100.01.41.313.112.730.719.321512.43544
4554225.0100.02.62.618.111.326.317.122.012.24554
5564167.5100.06.86.724.611.322.313.115.211.05564
65+215.3100.08.38.731.111.119.99.711.29.365+

הכ> 0ך ■ 1,882.7100.06.93.014.113.134.717.910.311.7Womentotalנשים
1517145.9100.0(0.8)(09)4.142.851.1(0.3)11.01517
1824311.2100.01.70.75.46.860.921.82.712.21824

2534367.5100.02.01.19.510.138.823.215.312.42534

3544351.6100.02.91.712.612.430.023.317.112.43544

4554235.2100.07.33.817.911.824.718.516.011.74554

5564191.1100.01857.322.310.518.115.08.39.45564

65+280.3100.019.57.128512.017.110.45.48.365+
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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

<'Total271Oסןהנל2 T\a10

Years of schooling

Tirm'□אלפים
Thou
sands

Per
cents

014589101112131516+|1^n
Median

Jews■הודים
19611,300.9100.012.67.535.4J4.66.33.68.41961
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
19912,902.3100.03.92.112.913.637.117.213.211.91991
19923,021.4100.04.02.212.313.337.017.913.312.01992

הכל1993 TOTALסן  1993
אלפים 3,102.9112.464.9358.3399.81,152.4570.1424.5thousands
אחוזים 100.03.72.111.613.037.318.513.812.0 percents

Ageגיל
1517231.8100.0(0.1)(0.5)1.244.253.4(0.6)11.11517
1824495.2100.00.6(0.3)2.05.565.522.43.712.31824
2534587.0100.01.20.33.78.841.224.720.112.72534
3544601.1100.01,30.48.612.732.623.221.212.73544
4554400.8100.02.81.714.712.328.019.521.012.34554
5564321.8100.09.85.623.311.721.615.412.610.95564
65+465.3100.011.57.430.712.319.210.68.39.165+

הכל סל  1,510.3100.02.01.911.473.538.217.016.012.1Menגברים  total
1517119.0100.0(0.1)(0.5)1.645.052.0(0.8)11.11517
1824252.5100.0(0.3)(0.3)2.67.165.320.04.412.21824
2534295.8100.00.9(0.4)4.69.940.122.321.812.72534
3544296.3100.01.2(0.4)9.112.632.620.723.412.63544
4554194.9100.01.81.313.311.929.018.524.212.54554
5564150.1100.05.64.722.912.223.914.116.611.45564
65+201.7100.05.97.631.711.821.010.211.89.865+

הכל 0ך . 1,592.6100.05.22.311.872.536.679.911.712.0Womenנשים  total
1517112.7100.0(0.2)(0.5)(0.8)43.255.0(0.3)11.21517
1824242.7100.00.9(0.2)1.44.065.724.83.012.31824
2534291.2100.01.4(0.3)2.87.742.427.119.312.82534

4s544304.8100.01.5(0.3)8.112.932.525.619.112.73544
4554205.8100.03.62.016.112.727.220.517.912.14554
5564171.7100.013.46.423.611.419.616.59.110.25564
65+263.6100.015.77.229.912.717.910.95.78.665+
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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

הגל2 Total2סך
ליסוד שנות

Years of schooling

אלפים
ThouPer014589101112131516+

|1^n

sandscentsmcUldll

NonJews□לא"הוו1
1961136.3100.049.513.927.57.61.51.21961
1970223.2100.036.113.735.113.01.7(0.4)5.01970

1975279.8100.022.912.938.012.69.13.11.46.51975

1980344,5100.018.910.033.916.013.5552.27.51980

1985428.2100.013.47.732.019.319.25.92.58.61985
1990502.0100.013.06.530.817.423.26.13.09.01990

1991525.5100.012.86.230.717.723.75.93.09.01991

1992552.6100.011.76.427.819.224.96.63.49.41992

הכל1993 0TOTALך  1993
579.263.336.1152.9109.4152.342.821.6.אלפים thousands
100.010.96.226.518.926.47.43.79.7.אחוזים percents

Ageגיל
151768.1100.0(2.0)(1.4)13.447.435.6(0.2)10.41517
1824139.1100.02.92.118.219.744.910.51.711.31824
2534152.5100.03.03.229.021.827.89.26.010.42534
354492.9100.07.78.840.311.416.48.S6.58.33544
455459.4100.020.113.739.96.97.76.55.26.64554
556436.8100.041.419.024.3(3.5)6.6(3.1)(2.1)2.85564
65+30.3100.062.613.613.9(18)(4.2)(2.8)(1.1)0.865+

ר,כ> סל  289.0100.05.35.926.221.727.98.05.010.2Menגנו'ם  total
151734.9100.0(1.2)(0.8)11.852.833.2(0.2)10.41517
182470.6100.0(1.4)(1.6)17.022.445.710.2(1.7)11.31824
253476.3100.0(1.7)2.223.124.630.310.08.110.92534
354446.1100.0(3.0)7.038.713.819.09.78.89.235^14
455430.1100.07.810.848.77.89.18.07.87.64554 '
556417.4100.016.923.539.0(4.2)9.1(4.4)(2.9)6.05564
65+13.6100.043.024.420.4(2.1)(4.7)(3.3)(2.1)2.1.65+

הכל קל  o'un290.2100.016.66.626.7^16.224.76.82.49.0Women  total
151733.2100.0(2.9)(2.1)15.141.638.1(0.2)10.41517
182468.5100.04.52.619.417.044.010.9(1.6)11.31824
253476.2100.04.34.135.119.125.38.33.89.72534
354446.8100.012.410.541.99.113.88.14.27.63544
455429.4100.032.716.731.15.96.2(4.9)(2.5)5.14554
556419.4100.063.415.011.1(2.9)(4.3)(1.9)(1.4)0.85564
65+16.7100.078.7(4.7)(8.7)(1.5)(3.7)(2.4)(0.3)0.665+

1 Till 1985 persons aged 14 and over.
2 Incl. not known.

ו0עלה. 14 ננ1  1985 עד
ידוע. לא כולל
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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 1993

שנות לפי ומעלה, 15 בני
ספר, בבית לימוד

1תק1פת לידה יבשת
('הודים) עלייה

אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

לידה יבשת

הכלי ליסוד'0Totalך Tuxi
Years of schoolingContinent of

birth and
עלייה אלפיםותקופת

ThOU
sands

'r/nM
Per
cents

014589101112131516+Median

peirod of
immigration

אלפים הכל 3,102.9112.464.9358.3399.8,152.4570.1סך 1424.512.0TOTAL thousands
אחוזים 100.03.72.111.613.037.318.513.8 percents
"כ* 70  1,559.0100.00.40.34.712.549.519.213.412.3Israel'ישראל  total

יליד: Fatherהאב born in:

3.012.951.119.213.412.3Israel(0.2)(0.2)343.2100.0ישראל
755.7100.00.50.46.915.655.614.66.412.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

2.47.238.126.725.213.2EuropeAmerica(0.2)(0.2)451.1100.0אירופהאמחקה

 578.6100.016.45.823.613.226.78.95.49.6AsiaAfirca'אסיחאפריקה  total
ז/כ* 70
עד Immigratedעלו up to

1960351.9100.016.06.428.613.823.67.34.38.91960
19611964885100.012.64.019.314.732.710.85.910.919611964
1965197468.4100.09.93.514.912.838.912.27.811.519651974
1975198432.1100.015.3(4.4)13.410.931.114.010.911.419751984
1985198911.8100.022.1(6.0)19.7(10.3)21.4(11,1)(9.4)9.419851989

1990+25.8100.051.710.47.66.413.17.2(3.6)1.01990+

■ 951.2100.01.22.915.713.624.023.219.512.4EuropeAmeirca'אירופהאנזריקח 
totalסךחכל

עד Immigratedעלו up to
1960327.1100.01.44.026.013.328.714.112.511.41960

1961196454.2100.0(0.6)7.818.98.128.917.018.712.019611964
19651974122.1100.01.53.113.610.723.922.824.412.819651974
1975197962.6100.0(1.6)2.411.514.129.419.721.312.419751979
1980198965.5100.0(0.5)(1.4)7.18.822.122.737.414.319801989
1990+319.6100.01.11.38.016.617.734.520.813.51990+

גיל)1 לפי (מתוקנן לידה Continent.בשת of birth(standardized by age)2
הכל 0ך  1,559.0100.01.31.312.112.541.217.713.912.1Israel'ישראל  total

יליד: Fatherהאב born in:

343.2100.00.80.59.29.239.820.919.612.5Israelישראל
755.7100.02.12.218.716.743.711.95.611.5AsiaAfricaאסיהאפריקה

451.1100.00.20.44.87.938.025.223.512.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

0.9AsiaAfircaל4.333.750.85.6!578.6100.013.65.517.1'אסיהאפחקח

951.2100.01.01.69.915.227.625.419.612.6EuropeAmerica'אירופהאמרץ/ה

1 Incl. not known.
2 The standard population is the total population.

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

אחוזים

בו שלמד ספראחרון בית Typeסוג of last school attended

תימן
Secondary

1010
לסד מוסדעיטכנולוגילא

הכל Didסך notאקדמיתיכוניוחקלאיישיבהבינייםיסודי
TotalattendPrimaryInterYeshivaVocaPostAca

schoolmediatetionalעיוניseconddemic
andGeneralary

agircul
tural

הכל 1oTotal
הכל סך  1993100.04.815.62.92.020.427.29.617.51993 TOTAL

100.02.515.52.94.024.524.27.718.7Menגברים
100.06.915.72.816.630.011.516.5Womenנשים

הוד Jewsם.
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 סך  1993100.03.613.11.42.323.425.910.719.61993 TOTAL

100.02.012.91.64.727.822.08.420.6Menגברים
100.05.113.41.419.329.212.918.7Womenנשים

גיל
1517100.0(0.1)1.25.73.135.853.8(0.3)

Age
1517

1824100.00.62.00.53.632.039.09.512.81824
2534100.01.23.70.63.230.020.015.326.02534
3544100.01.38.80.92.227.517.215.127.03544
4554100.02.716.11.11.318.221.112.726.84554
5564100.09.728.01.91.211.420.29.018.65564
65+100.011.236.02.11.67.223.35.113565+

לידה Continentיבשת of birth
הכל סך  100.00.44.81.23.231.230.411.417.4Israelשראל  total

ישראל יליד: 3.01.64.521.441.09.418.9Father(02)100.0האב born in: Israel
100.00.57.01.42.043.227.89.38.8AsiaAfricaא0יהאפריקה

2.40.64.219.026.016531.1EuropeAmerica(0.2)100.0אירופהאמריקה
100.016.329.11.71.319.719.35.76.9AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.01.217.31.81.712.921.912.530.7EuropeAmericaאירופהאמריקה

iimnNonJewsלא'
1961100.049.242.1_ 1.06.31.41961
1972100.033.645.25.32.210.51.41.81972
1980100.019.340.39.72.621.02.74.41980
1985100.013.635.512.42.428.33.04.81985
1990100.013.033.310.23.231 53.05.81990 הכל סך ■ 1993100.011.028.710.44.334.54.17.01993 TOTAL

100.05.328.910.36.635.93.99.1Menגברים
100.016.628.810.42.132.94.34.9Womenנשים

גיל
1517100.0(2.1)6.425.06.859.7

Age
1517

1824100.02.913.214.25.352.45.36.71824
2534100.03.028.211.25.537.35.19.72534
3544100.07.748.94.13.820.15.79.73544
4554100.020.053.02.9(0.9)11.43.48.44554
5564100.041.342.4(19)(1.6)7.4(19)(35)5564
65+100.062.427.7(2.1)(3.8)(13)(2.7)65+

1 Excl. institutions and Bedouin in the South. Till 1985  persons
aged 14 and over.

639 y/j'n
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NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION
NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION1, BY TYPE OF EXPEND
ITURE AND MAIN SERVICES
Budget years, unless otherwise stated

לחינוך1, לאומית הוצאה
הוצאה סוג לפי

עיקריים ושירותים
אחרת צוין כן אם אלא תקציב, שנות

לחינוך לאומית הוצאה

:Thereofמזה:

ספרהוצאה n'1|בתי nnoiDnvpiunהוצאה
 עיוניים.niOTinשוטפת לאומיתבנכסיםjrivתיכונים

כולל הכלסך ילדיםסך ימייםהחינוךגני להשכלהמקצועיים, כ0/0קבועיםונזוסדות לחינוך
GrandCurrentKinderגבוההוחקלאייםהיסודיFixedנזהתלג
totalexpendigartensPrimarySecondary,PostsecondarycapitalNational

tureschoolsvocational,andformaexpendi
totalnautical andhigher educationture on

agriculturaltion instieducation
schoolstutionsas<y><

ofGNP

\u vnD2'0מיליוני ,n"O'DOIKJpricesNIS million, at current
19908,7298,0547612,1502,0921,678675

Percentsאחוזים
1962/63100.081.65.331.621.110.518.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512.821.87.6
1970/71100.081.14.925.921.719.618.97.4
'1974/75100.075.35.922.517.918.924.78.4
1975/76100.079.36.523.519.518.920.78.0
1980/81100.089.78.226.923.221.010.38.1
1982/83100.090.18.625.822.622.69.98.3
1983/84100.089.58.324.423.721.910.58.0
1984/85100.090.48.125.024.921.59.68.4
י 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

לוח ■שנת yearCalenda
1990100.092.38.724.624.019.37.78.5
1991100.092.17.985

ש במחירימיליוני ,n"21986/87prices2NIS million, at 1986/87
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
1984/853,2732,952264785770723316
'1984/853,7693,451304969897817316
1985/863,7413,451304916927828290
1986/873,8523,557325932957826295
1987/883,9783,649337957987815329
1988/894,0793,7333559721,021822346
1989/904,1173,7943649961,034820323
1990/914,3223,9603711,0321,075833362

לוח rשנת yearCalenda
19904,0663,7153489681,003780351
*19914,2963,901395

1 Comparing the data over a period of time, changes in definiitons
andcoverage 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 ברושבון להביא יש זמן לאורך הנתונית בהשוואת 1

מבוא. ראה  1984/85! 1974/75 כשנים
 הכל לסך מסתכמות וההשקעה השוטפת ההוצאה אין השרשור. כגלל 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, unless otherwise stated

לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה
ושירות הוצאה סוג סקטור,

אחרת צוין כן אם אלא תקציב, שנות שוטפים; במחירים

מבצע סקטור Byלפי operating sectorBy financing sector מממן סקטור לפי

שבסימונה ומלנר rtriunn
General governmentnnoin:narThereof:

כוונת ללא
הכל הכליאחררווחnrtoiDסך סך
Totalכוונתרשויותממשלה רשויותOtherTotal1'TftY)Ttnלאסמשלת"סללא

GovernרווחמקומיותNongovernGovern'מקומיות
mentLocalNonprofitmentalment'Local

authoritiesinstitunonprofitauthorities1
tionsinstitutions

n"K) _71nN<0מיליוני JPercents טח1 Percentsאחוזיםמיליוני
NIS millionNIS million

1980/811133 100224051175 10091980/81
1983/8416032 1002140716069 10091983/84
1984/8586133 1002239686167 100101984/85
21984/8598133 10024362589569 100101984/852
1985/862,68331 1002337272,42068 10081985/86
1986/873,85229 1002436383,47564 100101986/87
1987/884,93929 1002534394,46766 100101987/88
1988/896,14329 10025333105,59066 100101988/89
1989/907,42529 10025333106,75467 10091989/90

niV nieiyearCalendar
כולל 19908,72929סך 1002534397,96269 10081990GRAND TOTAL

הכל 0ך ■ שוטכת 8,05430הוצאה 10023343107,28772 1006Current expenditure  total
כללי 34373מינהל 1002731473 10027General administration

ילדים 76126גני 10050108668643 10027Kindergatrens
היסודי החינוך 2,15058מוסדות 1003471t 1,909

< 2,650
82 J1004Primary schools

עליסוד"ם חינוך 2,89221מוסדות 1002236318Postprimary schools
עליתיכונים חינוך Postsecondaryמוסרות and higher

גבוהה: להשכלה educationומוסרות institutions:
1,192אוניברסיטאות ו100100 ,05670 100Universities
אחרים 48621מוסדות 1006581544257 1007Other institutions
כתיבה וצורכי לימור 230ספרי 100___100230 100Textbooks and stationery bought
בית משקי עי* byשנקנו households
הון והעברות 67516השקעות 10048323167534 10032Investments and capital transfers

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 For changes in definitions  see introduction.

לבלאי. תחשיבית הוצאה כולל לא 1

מבוא. ראה  בהגדרות שינויים בדבר 2



NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION, BY OPERATING
SECTOR, TYPE OF EXPEND
ITURE AND OF SERVICE
At current prices

לאומית הוצאה
סקטור לפי לחינוך,
הוצאה סוג מבצע,

ושירות
שוטפים במחירים

1990

ממשלה
שבמימונה oוסלכר

General government5
£ "<

CO

rםךהכל 8§1= ESSE gאחרי
1989/90s§2£.i

Totalc p
§1£ B

c 3£. ca2 

£?
s|
M

11!
co cC2 O3 c
£
3

Other'

לשנת mCalendarשנת year
תקציב
Budget
year

Yrn GRANDסן TOTAL

ש"ח מילי1ני .7,4258,7292,191 2,5232,952252811NIS million

ארווזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 percents

הבל 0ך  שוטפת 92.892.385.2הוצאה 95.692.791.399.6Current expenditure  total
כללי 3.83.94.2מינהל 10.0General administration
ילדים 9.18.717.3גני 7.92.523.46.2Kindergartens

היסודי החינוך 24.424.633.1מוסדות 49.45.55.9Primary schools
עיוניים2 תיכונים ספד 13.212.919.1בתי 14.111.35.20.5Secondary schools2
ימיים מקצועיים, ספר 11.511.19.4כתי 5.620.61.20.6Vocational. nautical and

agriculturalוחקלאיים* schools2
עלתיכונים חינוך Postsecondaryמוסדות and higher

גבוהה: להשכלה educationומוסדות institutions:
14.213.740.4Universitiesאוניכרסי0אות
אחרים 5.55.61.3מוסדות 4.29.528.2Other institutions

תורניים ספר ובתי Jewish_1.41.50.22.225.8שיבות religious schools and
rabbinic theological seminaries

מבוגרים וחינוך עברית 0.51.10.8לימוד 2.60.3Teaching Hebrew and adult
education

אחרים חינוך 6.56.61.60.41.664.0Otherשירותי educational services
שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 28.3Textbooks__2.72.6ספרי and stationery

בית משקי '"Vbought by households

הבל 0ך  בנכסיםקבועים 7.27.714.8השקער, 4.47.38.70.4Fixed capital formation  total

ילדים 0.70.61.6גני 0.60.80.3Kindergartens
היסודי החינוך 2.52.89.0מוסדות 1.30.50.1Primary schools

עליסוד"ם חינוך 2.32.43.9מוסדות 2.21.75.9Postprimary schools
ומוסדות עלתיכוניס חינוך 1.71.90.3מוסדות 0.35.12.0_Poslsecondary and

גבוהה higherלהשכלה education institutions

1 Estimates of low reliability.
2 Including intermediate schools.

נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים
הביניים. ח0יבת את כולל
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SCHOOLS, TEACHING POSTS AND PUPILS

SCHOOLS IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM

ותלמידים הוראה nnwn 0פר, בתי
במערכת ספר בתי

החינוך

o'ttmתשך"rvmlwnR 1VOTI.1erin
1948/491959/601969/701979/801989/90h1992/93M993/94

כולל 02,000ן 611(2,320)(2,367)(2,432)(2,583)(2,687)GRAND TOTAL

עברי Hebrewחינוך education
01,854ךהכל 565(2,064)(1,996)(2,012)(2,116)(2,199)TOTAL

הכל סן  mo■ .ju'n1,501 4671,5191,4751,3921,4291,496Pirmary education  total
יסודיים ספר 1,149בתי 4671,2351,2611.2041,2311,286Primary schools
מיוחדים ספר 352284214188198210Schoolsבתי for handicapped

children
/1*'ק/7' 353חינוך 98(545)(521)(620)(687)(703)Postpirmary education

ביניים 32248304330339Intermediateחטיבות schools
 תיכונים סקל 353בתי 98544478538589601Secondaryschools  total

הכל 70

חזנתינ"0 454326348402408Secondaryתיכונים onetrack
רננתיב"ס 90152190187193Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
נון educationת1
113עיוני 39219232340402416General

המשך 95כיתות 3310959504444Continuation classes
060כנולוגי;גזקצ1עי 26258310313310307Technological/vocational

303027242323Agriculturalחקלאי

ערב1 Arabחינוך education
הכל 146סן 46(256)(371)(420)(467)(488)TOTAL

otn 70  mo. 139חינוך 45219312330333345Pirmary education  total
d'hid■ ספר 138בתי 45207294309302315Primary schools
מיוחדים ספר 11218213133Schoolsבתי for handicapped

children
על&ור1 7חינוך /37(59)(90)(134)>U0)Postpirmaryeducation

ביניים 443698992Intermediateחגויבות schools
■ ספרתיכונים 7בחי 13549939499Secondary schools  total

הכ> 0ן

חדנתיב"ם 37615763Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיב"ם 12323736Secondaryתיכונים multitrack

ליסוד 110Type of secondary
educationתימן
5עיוני 11851807983General

1631435051Technological/vocationalטכנולוגי/מקצועי
112222Agriculturalחקלאי
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TEACHING POSTS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

בבתי הוראה nnum
החינוך במערכת ספר

Dunlunrתשלתשרתש"0 rjtun.תשנ"נ
1948/491959/601969/701979/801989/90h1992/931993/94

כולל 5,26422,89040,86872,84084,301101,881106,570GRANDסן TOTAL 

יס1ח 5,32318,08127,25042,16441,06651,27652.135Primaryחינוך education
ביניים 96110,55815,50518,47719,479Intermediateחסיבות schools

תימניים ספר 9414,80912,65720,11827,73032,12834,956Secondaryבתי schools

educationHebrewעבריחינוך
יסודי 4,15316,88624,72635,88534,42643,63944,140PRIMARYחינוך EDUCATION

הכל סן ■TOTAL

:2,32810,31517,96930,12330,39638,87939,325Thereofמזה:נשים women

יסודיים ספר 4,15315,32822,67333,23331,22340,02940,146Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1,5582,0532,6523,2033,6103,994Schoolsבתי for handicapped

children

עלי0ודי Postprimaryחינוך
education

ביניים 9039,56113,56715,80516,717INTERMEDIATEחטיבות

הכל סן SCHOOLS TOTAL

נשים :5726,50710,30112,26412,877Thereofגהה: women

תיכונים ספר 9414,74812,37118,77625,05329,00331,690SECONDARYבתי

הכל סך SCHOOLS TOTAL
נשים :2881,4465,69110,61515,55618,62421,201Thereofמזה: women

וזדנתיב"ם 9,39610,94412,82015,20916,093Secondaryתיכונים onetrack
רבנתינ"ם 2,9757,83212,23313,79415,597Secondaryתיכונים multitrack

Arab<1דב'דוינון education
יסוד" 1701,1952,5246,2796,6407,6377,995PRIMARYחינוך EDUCATION1

הכל סך TOTAL

נשים :3777832,8943,2504,0574,284Thereofמזה: women

יסודיים ספר 1701,1912,4836,1686,4047,2707,613Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 441111236367382Schoolsבתי for handicapped

children

עליסו7י Postpirmaryתימן
education

ביניים 589971,9382,6722,762INTERMEDIATEחטיבות

הכל SCHOOLSסן TOTAL

נשים :72926279011,058Thereofמזה: women

תיכונים סקר 612861,3422,6773,1253,266SECONDARYבתי SCHOOLS

הכל סן .TOTAL

:233212694861871Thereofמזה:נשים women

1 Incl. teaching posts in kindergarten classes and inthose primary
schools that include Grades IX.

שיש יסודיים, ספר כתי באותם '0 ובכיתות גן בכיתות הוראה משרות כולל
טי. כיתות בהם
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CLASSES IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM

החינוך במערכת כיתות

ownlwnRתשלת(!1רוזו1ו"0 JVC/).Tyor\
1948/491959/601969/701979/801989/90R1992/93.1993/94

(2+7) כולל סך .14,54614,82422,49130,40936,16839,14140,5301. GRANDTOTAL (2+7)

educationHebrewעבר"חינור

(4+3) הכל 0ן .23,87113,73619,55225,29129,44832,12733,2932. TOTAL (3+4)

יסודי חינוך .33,36412,03014,76816,96418, 13519,35679,9093. Pirmaryeducation
הכל 0ך  total

יסודיים ספר 03,36410,98013,45915,78016,79217,99418,456Primaryזי schools
0י1רודים ספר 1,0501,3091,1841,3431,3621,453Schoolsבתי for handi

capped children

יסודי על חינוך .45071,7064,7848,32711,31312,77113,3844. Postpirmary education

(6+5) הכל 0ך ■ total (5+6)

בינ"0 חטיבות .52522,6334,0194,4304,7125. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .65071,7064,5325,6947,2948,3418,6726. Secondary schools

הכל סן total

תיכון לימוד Typeסוג ofsecondary
education

4088481,9542,0432,9743,6873,892Generalעיוני
המשך 311392278309336345Continuationניתות classes

993761,9203,1703,8334,0894,193Technological/vocationalסננולוגי/מקצוע'
171266203178229242Agriculturalחקלאי

Arabערביחנון education
(9+8) הכל סך .76751,0882,9395,1186,7207,0147,2377. TOTAL (8+9)

י0/ד' חינ/ן £6671,0572,6634,0454,6224.5504,7388. Pirmaryeducation

עליסוד1 חינוך .98312761,0732,0982,4642,4999. Postprimary education
(11+10) הכל totalסל (10+11)

נינ"ם חטיבות .10934518751,1171,15710. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .118311836221,2231,3471,34211 . Secondary schools

הכל סך  total

תימן לימוד Typeסוג of secondary
education

29114487921979961Generalעיוני
056113279352362Technological/vocationalכנולוגי/70,צועי

21322231619Agriculturalחקלאי
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

חינון במוסדות D'p1ym

vwnY<onDanrתשיט rwn.nun
1948/491959/601969/701979/80R1992/93.1993/94

(2+11) כולל סך .1140,817578,003823,4911,200,6361,610,7591,654,2101. GRANDTOTAL (2+11)
(3+11) החינוך 140,817567,051797,1911,156,6361,558,2591,599,810Educationalמערכת system (3+11)
*(10) אחרים 10,95226,30044,00052,50054,400Otherinstitutionsמוסדות (10)*

0ברי educationHebrewוו"נון
(3+10) הכל סך .2129,688531,923712,9541,023,4101,368,0391,403,2932.TOTAL (3+10)

החינוך מערכת .3129,688520,971686,654979,4101,315,5391,348,8933. EDUCATIONAL
הכל סר SYSTEM TOTAL

(9 עד 4)(4 through 9)

ילדים1 גני .425,40675,699107,668246,600291,900286,6004. KINDERGARTENS1

יסודי חינוך .591,133375,054394,354436,387522,843533,9195. PRIMARY EDUCATION
הכל TOTALסך

יסודיים ספר 91,133357,644375,534424,173511,044521,147Primaryבתי schools
מיותרים ספר 17,41018,82012,21411בתי ,79912,772Schools for handi

capped children

עליס!די 10,21855,142137,344216,602371,387383,183POSTPRIMARYחינוך
(6+7) הכל סך EDUCATION TOTAL (6+7)
ביניים חטיבות .67,90872,792133.179139,7076. Intermediate schools

תיטנים ספל ב\7י .710,21855,142129,436143,810238,208243,4767. Secondary schools
י/ג* 0ל  total

חדנתיב"ם 98,59191,138123,255124,913Secondaryתיכונים onetrack
רננתיב"ם 30,84552,672114,953118,563Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד Typeסונ of secondary
education

7,16832,89463,73161,583117,767122,418Generalעיוני
המשך 1,0487,0658,5086,4389,1509,247Continuationכיתות classes

טכנולוגי 2,00210,16749,55670,681105,215105,389Vocationalמקצועי
5,0167,6415,1086,0766,422Agriculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .81,2965,80111,89425,34144,41953,7118. POSTSECONDARY
ANDוגבוהים HIGHER
הכל INSTITUTIONSסך TOTAL

מורים להכשרת 7133,0774,99411,28517,74618,796Teacherמוסחת training colleges2
וגננות'

עלתיכונים 5832,7246,90014,05626,67334,915Otherמוסחת postsecondary
אחרים2 andוגבוהים higher institutions2

אוניברסיטאות .91,6359,27535,37454,48084,99091,4609. UNIVERSITIES
אחרים nnoin .1010,95226,30044,00052,50054,40010. OTHER INSTITUTIONS.
החינוך לגיל מוסדות .10,50019,80023,2001ו. Institutions for primary

educationהיסודי3 age3
החינוך לגיל מוסדות .225.70020,70018,8002. Institutions for post

primaryריעליסודי* education age4
החינוך לגיל מוסדות .37,80012,00012,4003. Institutions for post

secondaryריעלתיכון5 education
age5
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PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (cont.(

חינוך במוסדות תלמידים
(המשך)

nunnemR■תשךתשנו vyun.תשננ
1948/491959/601969/701979/80B1992/93.1993/94

עדני Arabחינוך education

החינוך מערכת .1146,080 11,129110,537177,226242,720250,91711. EDUCATIONAL

SYSTEMסךהכל TOTAL
(16 ונר 12)(12 through 16)

ילדים* גני .127,274 1,12414,21117,34424,60024,80012. KINDERGARTENS"

יסנן1 חינוך .1336,729 9,99185,449121,985136,792143,48513. PRIMARY EDUCATION
הכל TOTALסך

וחים 0. ספר 36,652בתי 9,99185,094121,101135,031141,476Primary schools

מיוחדים ספר 773558841,7612,009Schoolsבתי for handicapped
children

עלי0ודי 1,956חינוך 1410,50737,27680,36581,467POSTPRIMARY EDUCATION
(14+15) הכל סך . TOTAL (14+15)

ביניים navn .142,45714,80337,03338,22014. Intermediate schools

תיכונים סקל נחי .151,956 148,05022,47343,33243,24715. Secondary schools
הכל 0ך  total

חדנתיב"ם 1,956תיכונים 1417,37318,85019,152Secondary onetrack

רבנתיכ"ם 5,10024,48224,095Secondaryתיכונים multitrack

תימן לימוד Typeסונ of secondary
education

1,933עיוני 146,19819,03432,93032,337General
1,4622,6459,88610,359Technological/vocationalסננולוגי/מקצוע1

23390794516551Agriculturalחקלאי

מוםוות .161213706219631,16516. POSTSECONDARY
INSTITUTIONSעלתיכונים
הכל סך TOTAL

מורים להכשרת 121370485801851Teacherמוסדות training colleges
וגננות

עלתיכונים 136162314Otherמוסחת postsecondary
institutionsאחרים

1 Incl. an estimate of children aged 6 (about 4,000 in 1993/94)
who attend kindergatrens.

2 Incl. also students in these institutions who study toward a first
academic degree. As for differences between this table and
Tables 22.42 and 22.43 see explanations in the introduction.

3 Religious schools.
4 Pupils in apprentices' schools and in industrial schools of the

Ministn/ of Labour and Social Welfare and pupils in 1Small
Yeshivot'.

5 1Great Yeshivof.
6 Compulsory only.

בגנים. הלומים בתשנד) >כ4.000 6 בני ש> אומדן כולל 1

ראשון. אקדמי תואר לקראת אלר. במוסדות הלומדים תלמידים גם כולל 2
כמבוא. הסברים ראה ,22.431 22.42 לוחות לעומת הבדלים בדבר

תורה. תלמודי 3
העבודה משרד של תעש"תים ספר ובבתי לתנינים ספר בבתי תלמידים 4

קטנות. ביציבות ותלמיחם והרוותה
נחלות. ישיב1ת 6
כלבד. חובה 6
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RATES OF ENROLLMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

CHILDREN IN KINDERGARTENS1,
BY CHILDREN'S AGE
(HEBREW EDUCATION(

חינוך במוסדות למידה שיעורי
ילדים1 בגני ילדים
הילדים גיל לפי

עברי) (חינוך

1972/73 1976/77תשלג T71TO1988/89 1993/942תשמט תשנ27

מוחלט1 Absoluteםמספרים numbers

הכל סן  2 34,40053,800גיל 56,300AGE2 TOTAL
01' במע1מת :nw9,50028,000 23,600Thereof: in day nurseries

ציבוריים 12,90033,700בגנים 33,300In public kindergatrens
פר0"ם 21,50020,000בגנים 23,000In private kindergatrens

הכל סן . 3 47,40057,10074,500גיל 72,700AGE3 TOTAL
יום במעונות 7,90015,200מזה: 14,300Thereof: in day nurseries

ציבוריים 26,40029,10062,000בגנים 56,400In public kindergatrens
פרטיים 20,90028,00012,500בגנים 16,300In private kindergartens

הכל סן  4 51,20062,40077,800גיל 73,300AGE4 TOTAL
ציבוריים 38,30054,30075,800בגנים 70,700In public kindergatrens
פרטיים 12,9008,1002,000בגנים 2,600In private kindergatrens

50,20063,80076,500גיל5נ 71,300AGE 53

ל היהודיתשיעורים באוכלוסייה המתאימה בקבוצה 1,ooo
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

הכל סך  2 490686גיל 745AGE2 TOTAL
יום במעונות 135357מזה: 312Thereof: in day nurseries

ציבוריים 183431בגנים 441In public kindergartens
פרטיים 307256נגנים 304In private kindergartens

הכל סך  3 811856950גיל 961AGE3 TOTAL
יום במעונות 118194מזה: 189Thereof: in day nurseries

ציבוריים 452436791בגנים 746In public kindergartens
פרטיים 359420159בגנים 215In private kindergartens .

הכל סן ■ 4 912960990גיל 985AGE4 TOTAL
ציבוריים 683835965בגנים 949In public kindergartens
פרט"ם 22912525בגנים 35In private kindergartens

1 Incl. day nurseries (see introduction).
2 Among NonJewish population attended kindergartens in

1993/94: About 44? of aged 3, about Z/% of aged 4 and
about SO1* (an estimate) of aged 5  altogether about 58,300
children.

3 Most of them attend public municipal kindergatrens.

מבוא). (ראה מעונותיום כולל 1

מבני כי6*יו7 ,3 מבני %44d בתשנד: בגנים ביקרו לאיהוחת באוכלוסייה 2
ילדים. כ58.300 הכל 5סך מבני (אומדן) וכ9094 4

עירונ"םציבור"ם. בגנים מבקרים רובם 3
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PUPILS IN SCHOOLS, BY
TYPE OF SCHOOL, AGE AND
SEX (HEBREW EDUCATION)1
Rates per 1000 in respective group of
Jewish population

ספר, בבתי תלמידים
גיל ספר, בית סוג לפי

עבר1)1 (חינוך ומין
המתאימה בקבוצה ל1000 שיעורים

היהודית באוכלוסייה

Ageגיל

1417
61314151617

הכל בנותבניםסך
TotalBoysGirls

הכל TOTALסך
631 668 9847079107426034381969/70

o'vm729 795 9678659468567436251979/80
.mum807 869 9659379478948547701984/85

855 905 9569579669298848271989/90
rxm888 929 9519729859539288541992/93

יסודי Primaryחינוך education
86תש"ל 75 962652195622101969/70
own30 26 870227216861979/80
27משמיה 24 836226416951984/85
27תטין 25 8192362131071989/90
26תשננ 24 814226512961992/93

עליסודי Postprimaryחינוך education
ביניים Intermediateהסיבות schools

3תשיל 3 192911969/70
113תש"ם 119 961254114931979/80
n'nvin135 141 1271484724931984/85
\'vm159 160 13516253666521989/90

rmn156 157 13315855784521992/93

תיגונים ספר schoolsSecondaryבתי
543 590 26406816855814281969/70

o'vin586 650 17184637917326191979/80

646תשסר. 704 27674118298427651984/85

\">OT\669 720 27723688508698181989/90

הנל סך  *"vim706 748 37923638579078461992/93 TOTAL

706בנים 5358809856785Boys

1792369908962910Girlsבנות

לימוד Typeסוג of education
הכל 0ל  'mv380 3185433455437General2  total

318כנים 5167359379361Boys

1445205511535516Girlsבנ1ת

וח7,>אי 00368178424452409Technological/vocationalולוגי/0קצועי

70andלו3ל agricultural  total

388191450477424Boysננים

347164397427394Girlsבנות

1 Excl. pupils of other institutionswhich are not supervised by the
Ministry 01 Education, Culture andSports  see Table 22.10.

2 Incl. secondary general and continuation classes.

החינוך משוד בפיקוח שאינם אחרים, במוסדות הלומים תלמידים נכללו לא 1

.22.10 לוח ראה  והספורס התונות
המשך. וכיתות עיוני תיכון כולל 2
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PUPILS IN SCHOOLS AGED
617, BY SEX AND RELIGION
(ARAB EDUCATION)1
Ratesper 1,000 in respective group of
nonJewish population

17 עד 6 בני D'pnVn
מין לפי ספר, בבתי
ערב')1 (חינוך ודת

המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
הלאיהודית באוכלוסייה

Religionדת

הכל O'TITIבנותבניםסך
TotalBoysGirlsנוצריםמוסלמיםDnrwi

MoslemsChristiansDruze
and others

Aged 613 בני
8719328068469738821969/70
9449709169349859791979/80

9479609359389849781984/85תשמה
ן 9539649419469899741989/90תש
9549669459499919731992/93תשנג

Aged 1417 בני
YlUT\2943802002345502091969/70
D't//!5135804404727535201979/80
6216565815908076201984/85תשמה
6286645895988236241989/90תשן

VVUT\7016967066848366701992/93

:narThereof:
עליסוד21 681672691663828647inבחינוך postprimary

education2

1 Excluding private schools, and educational institutions in East
Jerusalem.

2 Incl. intermediate schools.

ירושלים. כמזרח רוינוך ומוסדות פר0"ם ספר בתי כולל לא
ביניים. רוסיבות כולל

ENROLLMENT IN UNIVER
SITIES1 AMONG THE 2029
AGE GROUP2, BY SEX, AGE AND
CONTINENT OF BIRTH (JEWS3)
Percents of ages 2029 in the Jewish population

באוניברסיטאות1 למידה
לפי ,22029 בגילים

ויבשת גיל מין,
(יהודים3) לידה

היהודית באוכלוסייה 2029 מבני אחתים

lK1nתשנזסתשמ"התשלהתשלתשכה
1964/651969/701974/751984/851988/891989/90

03.86.37.27.68.28.6TOTALךהכל
5.47.08.07.57.77.8Menגברים
2.85.66.37.68.79.4Womenנשים

Ageגיל
20245.68.19.08.99.49.72024
25292.53.55.16.26.87.42529

לידה Continent■בשת of birth
הכל 0ך  8.19.99.58.28.78.8Israel.שראל  total

ישראל יליד: 5.27.510.013.415.215.0Fatherד,*כ born in: Israel
1.62.53.03.74.04.2AsiaAfricaאסיהאפריקה

10.712.614.014.915.315.3EuropeAmericaאירופהאסריקה
0.81.62.12.82.82.4AsiaAfricaאסיהאפריקה

5.39.88.48.38.210.2EuropeAmericaאירופהאסריקה

1 See introduction.
2 Most students are in this age group (about 6936 in 1989/90)
3 Percentages for NonJews in 1989/90: Age 2029  1.7X:

age 2024  2.5'*; age 2529  Q.8%.

מבוא. ראה
בתשן). (ב^59 זו גיל לקבוצת שייכים הס0ודנ0ים רוב

10*ר.\,  2029 בני לאייהודים: לגבי בתשן האחוזים
..Q%8  2529 בני ;2.59^ . 2024 כני
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CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

CLASSES, BY NUMBER OF
PUPILS IN CLASS

ספר בבתי ותלמידים כיתות
החינוך שבמערכת

מספר לפי כיתות,
בכיתה תלמידים

הכי בכיתהסך התלקידים Numberנזספר of pupils in class
Total1910141519202425293034353940+

30,4091.8082,9732,6713,9144,6436,6266,0941,6801979/80
36,1681,9222,7002,1394,6856,1428,3198,0402,2211989/90תשן

תשנ"ב .139,1412,0222,5382,0214,6156,7479,5289,1862,4841.1991/92 GRAND
(2+9) 770 TOTALסן (2+9)

Hebrewעבדי education
a'vin25,2911,7522,7712,4953,4403,8765,1224,6951,1401979/80

29,4481,8062,4711,9504,0434,9856,4626,1461,5851989/90
jjem .232,1271,8672,2771,8383,9915,5977,5227,1551,8792.1992/93 TOTAL

(3+6) הגל 3)סן +6(
.mo. חינוך .319,3561,4131,4187682,5713,8845,0313,6156563. PRIMARY

(4+5) הכל 0EDUCATIONן 
יסודיים 90ר בתי .417,9944131.1107372,5543,8845,0313,675656

l\J ■Ml■ l*l+OJ
4. Pirmary schools

annvo ספר בתי .51,3621,00030837175. Schools forhandi
cappedchildren

עליסוד' |n>n .612,7714548591,0701,4201,7132,4913,5401,2236. POSTPRIMARY
(7+8)EDUCATION (7+8)

ביניים חנויבוו! .74,4302643021933014149631,6333707. Intermediate schools
תיטניט סקל בתי .88,3412015578771,1191,2991,5281,9078538. Secondary schools

הכל סל  total
לימוד 0Typeונ of secondary

education
3,687461072133334747191,194601Generalעיוני

המשך 336610375685943810Continuationכיתות classes
/4,089147431595688679668646235Technologicalסכנולוגי/מקצוע'

vocational
2292932426147297Agriculturalחקלאי

educationArabעוביחינוך
5,118562021764747671,5041,3995401979/80חטים
6,7201162291896421,1571,8571,8946361989/90תשין

תשנ"ג .97,0141552621836241,1492,0062,0316049.1992/93 TOTAL
(11+10) הכל 10)סך +11 (
יסוח חינוך .104,550137227974728041,3271,15333310. PRIMARY

cmis* ati^m
עליס™ חינוך .112,464183586152345679878271

CUUVsMl IKJN
11. POSTPRIMARY

(12+13)EDUCATION

ביניים חטיבות .121,1171018143113838644971
(lA+l■})

12. Intermediate
schools

תיבונים 0פר בתי .131,3478177212120729342920013. Secondary schools
979122169135236352163Generalעיוני

/368715515272577737Technologicalטכנולוגי/מקצועי
vocationalוחקלאי and

agricultural
הכל 1:סך PercentsTOTALאחוזי

100.05.99.88.812.915.321.820.05.51979/80תשם
/.em100.05.37.55.913.017.023.022.26.11989/90

rvan100.05.26.55.211.817.224.323.56.31992/93
nay lU'nHebrew education

oem100.06.911.09.913.615.320.218.64.51979/80
rum100.06.18.46.613.716.922.020.95.41989/90

100.05.87.15.712.417.423.422.35.91992/93תשנג
ערב1 Arabחינוך education
100.01.13.93.49.315.029.427.310.61979/80תשים
100.01.73.42.89.617.227.628.29.51989/90תשן
100.02.23.72.68.916.428.629.08.61992/93תשנג
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AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS
AND AVERAGE HOURS PER PUPIL

ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע
לתלמיד שעות וממוצע

תלמידים ממוצע
Average number of pupilsשבועיות לימוד שעות ממוצע

לתלמיד
Weekly average hours of learning

per pupil
ספר לבית
Per school

לכיתה
Per class

1979/80
I"ion

1989/90
R תשנג
r1992/93

"jeen
1993/94

O'WTI
1979/80

l"kun
1989/90

r yyim
r1992/93

.Tju/n
1993/94

o"vm
1979/80

\"1tm
1989/90

תוגונג
1992/93

.vivm
1993/94

כולל 343.2414.0430.3425.026.727.828.428.21.41.6סך 1.61.7GRANDTOTAL

עברי 327.1397.2422.6417.125.827.127.827.51.81.7חינוך 1.71.8HEBREW EDUCATION
יסודי 295.9340.1365.9356.925.726.127.026.81.61.5חינוך 1.51.SPRIMARY EDUCATION

'סוריים ספר 336.43835415.1405.226.927528.428.21.51.4בתי 1.41.4Primary schools
מיוחדים ספר 57.161.659.660.810.38.68.78.84.15.4בתי 5.15.4Schools for handicapped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION
ביב"ם 293.5396.7403.6412.127.630.030.129.62.11.8רו0יבות 1.71.8Intermediate schools

תיכונים סקל 300.9381.3404.4405.125.328.128.628.12.32.0בתי 2.12.2Secondary schools
תדנתיב"ם 279.6310.9306.6306.226.428.328.427.92.12.0תיכונים 2.02.3Secondary onetrack
רבנתינ"ם 346.5510.2614.7614.323.427.928.728.32.52.1תיכונים 2.12.1Secondary multitrack
תימן לימוד Typeסוג of secondary education

265.4281.9293.0294.330.132.231.931.51.81.8עיוני 1.71.9General
המשך 109.1150.9208.0210.223.224.427.226.82.42.1כיתות 2.42.9Continuation classes

וטכנולוגי 228.0310.0339.4343.322.325.325.725.12.62.3מקצועי 2.425Vocational and technological
189.2196.6264.2279.225.226.526.52652.22.2חקלאי 2.22.1Agricultural

ערבי 429.3494.8465.0461.031.030.931.031.11.21.4חינוך 1.21.4ARAB EDUCATION
יסודיים ספר 420.7446.9447.1449.131.130.630.831.11.11.2בתי 1.11.2Primary schools
ביניים 344.3419.2416.1415.432.833.133.233.01.41.4חטיבות 1.31.4Intermediate schools

תיכוניים ספר 288.7426.7461.0436.831.432.432.232.21.01.6בתי 1.51.7Secondary schools

o



PUPILS IN PRIMARY AND
POSTPRIMARY EDUCATION,
BY GRADE

בחינוך תלמידים
והעליסודי, היסודי
כיתה דרגת לפי

oiun0תשלתשך'vmlv')nR Tje/nGrad6.תשנג כיתה 1948/491959/601969/701979/801989/90R1992/931993/94דרגת

כולל 108,131461,491603,716812,250,006,9351,111,387סן 11,142,054GRAND TOTAL

עברי educationHebrewתיכון
101,351429,586531,698652,989799,128894,230917,102Totalםךהכל

15,12548,42748.80366,16670,56980,39878,486Iאי

12,12450,72448,21764,79768,05877,74581,229IIני

12,66551,06747,62465,57668,78278,78679,459IIIגי

11,88247,38950,42262,73667,49276,13380,339IVר

11,79344,89751,24859,39666,93375,50977,585Vהי

10,44745,38850,54157,22169,13175,28676,496VIוי

הכל סן  9,76245,35051,75054,39569,22474,43276,519VIIזי  total
ביניים בחטיבות :5,62925,07839,72845,88948,262Thereof_גזוה: intermediate

schools
הכל סך  ■n7,33538,43149,57054,21272,39473,28776,463VIII  total

ביניים בחטיבות :2,27925,04742,56245,48547,563Thereof_מזה: intermediate
schools

מיוחדות יסודיות 3,3814,0872,0133,0882,6413,168Special_כיתות primary classes
ברורה דרגה ofבלי unspecified grade
הכל 0ך  '04,46121,84143,92651,58467,44672,49273,759IX  total

ביניים בחטיבות 22,66738,31841_מזה: ,80543,882Thereof: intermediate
schools

2,93615,26335,40244,85762,42671,61672,565X,י

1,89610,70728,90237,21157,65470,41669,577XI'"א

הכל סך  9256,58120,50331,31652,73561,95567,285XII■ב  total
עיוני' בתיכון :4,25613,36314,55725,95631,97835,548Thereofמזה: in secondary1

general
4351,1552,4562,6503,126XIII__'"ג

2683547408841,046XIV'ר

ערני Arabחינוך education
הכל 706,78031,90572,018159,261207,807217,157224,952Total

2,0126,21911,32818,93120,61אי 121,96022,861I

1,3465,40310,92718,44819,54920,69022,693IIבי

1,1795,0819,63917,87919,67421,34121,600IIIגי

9593,9218,97217,63419,31420,86322,408IVדי

6082,8608,31416,65120,30319,86721,191Vהי

3752,8027,03615,06520,52119,75619,961VIוי

הכל סך  2312,6795,98114,28019,96219,16619,898VIIז total
ביניים בחטיבות :4665,38310,10313,09113,722Thereof__מזה: intermediate

schools
הכל סך  561,8884,67913,58219,55618.99019,373VIIIחי total

כינ"ם בחטיבות :3215,15110,20812,99713,013Thereof__כזזה: intermediate
schools

מיוחדות יסודיות 23504920247235Special_כיתות primary classes
ברורה דרגה ofבלי unspecified grade
הכל סך  144952,4918,74816,63917.85117,130IXטי  total

ביניים בחסיבות :4,2698,61710,94511,485Thereof___מזה: intermediate
schools

.,2091,2247,06713.06614,85615,210X

1868424,6339,98411,52811,645XI_■יא

הכל סך  1395353,7438,5509.94410,646XII_■ב total
עיוני בתיכון :1394693,1716,5757,3007,692Thereof_מזה: in secondary

general
5898101XIII.'ג

1 Excl. pupils in continuation classes (2,767 in 1992/93 and 2,564
in 1993/94).

בתשנר). 2.5641 בתשננ 2,767) המשך בכיתות תלמידים כולל לא
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PUPILS IN SCHOOLS, BY
SUPERVISION
(HEBREW EDUCATION(

לפי הספר, בתי תלמידי
עבר1) (חינוך פיקוח

הכל Totalmp'DSupervisionסך
מספרים
דתיממלכתיD'rinxמוחלטים עצמאי'ממלכתי
AbsolutePercentsStateStateIndependent1
numbersreligious

תש"ך ספר 357,644100.066.926.56.6Pirmaryבתי schools2 1959/60
תשיל 375,534100.065.627.86.61969/70יסודיים2
oem424,173100.074.220.15.71979/80
\'VJT\461,790100.071.121.37.61989/90

511,044100.068.922.09.11992/93R
521,147100.068521.69.91993/94תשנד*
תשך אי כיתה :47,988100.064.228.27.6Thereofמזר.: grade I 1959/60
48,369100.067.925.96.21969/70תשל
65,498100.076.119.04.91979/80ת^ם
69,848100.071522.26.31989/90תשן

79,642100.068.423.1851992/93Rתו!1ני^
77,667100.067.622.310.11993/94תשנד

תשל עליסודי 7,900100.062537.5Post/primaryחינוך 1969/70
תשם הביניים 72,792100.075.623.01.4educationחטיבות 1979/80
120,608100.083.316.10.6Intermediateתשן 1989/90

133,179100.082.317.30.4schools 1992/93R
.Tjanr133,707100.081.418.20.41993/94
תשל 0סר 129,436100.074.421.93.7Secondaryבתי 1969/70
תשם 143,810100.073.822.24.0schools3תיכונים3 1979/80
205,139100.075.918.45.71989/90תשן

238,208100.075.018.16.91992/93Rתשנגיו
*243,476100.074.218.27.61993/94תשנד

1 Of Agudat Israel, .ץ1ח31רח
2 Excl. special schools.
3 Generalschools, 1religious schools supervised by the Adminis

tration of Religious Education and other religious schools.

בעיקר, יעוראל אגודת
מיוחדים. בתיספר כולל לא 2

אחרים. ודתיים דתי לחינוך מינהל בפיקוח דתיים כלליים. ספר בתי 3

PUPILS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS, BY TYPE OF
INSTITUTION (ARAB EDUCATION)

העון, במוסדות תלמידים
מוסד סוג לפי
ערבי) (חינוך

:runThereof:

הכל החינוך,סך משח בפיקוח
המוסד והספורטTotalסוג הדרוזיהתרבות Typeהמגזר of institution

Supervised by theDruze sector
Ministry of Education,
Culture and Spotrs

1992/93n Riiein
הכל 242,720239,98229,515TOTALסך

ילדים 24,60024,6003,000Kindergartensגני
יסודי 136,792135,04615,762Primaryחינוך education

הכל סך  עלייסור1 80,36579,37310,753Postprimaryחינוך education  total
ביניים 37,03336,0416,269Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספר 43,33243,3324,484Secondaryבתי schools
עלתיכון 963963Postsecondaryחינוך education

1993/94" תשנד
הכל 250,917248,21029,945TOTALסך

ילדים 24,80024,8003,000Kindergartensגני
יסודי 143,485141,70815,902Primaryחינוך education

הכל סך  עליסודי 81,46780,53711,043Postprimaryחינוך education  total
ביניים 38,22037,2906,292Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספר 43,24743,2474,751Secondaryבתי schools
עלתיכון 1,1651,165Postsecondaryחינוך education
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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
עבר') (חינוך שונות תכונות לפי

למוסדבתיהספר תלמידים לכיתהממוצע תלמידים שבועיות■jimn!urnממוצע לימוד שעות ממוצע
חינוכית ודרברווחה לתלמידלכיתהעב
שיקום כלו/או מסך nnxAverage pupilsAverage pupilsAverage workAverage weekly hours of

הספרשכונות perבתי institutionper classunits per classlearning per pupil
Schools inהיסודיים
tffiuf^tionlfl

welfare and/orPercent ofnnimברווחה ברווחהברווחהלא ברווחהברווחהלא ברווחהברווחהלא לא
neighbourhoodtotal primaryובשיקוםובשיקום ובשיקוםובשיקוםולא ובשיקוםובשיקוםולא ובשיקוםובשיקוםולא ולא

renewalschoolsIn welfareNot in welfareIn welfareNot in welfareIn welfareNot in welfareIn welfareNot in welfare
and renewalnor in renewaland renewalnor in renewaland renewalnor in renewaland renewalnor in renewal

"VOT\1990/91 A

הכל 36730.6361.4414.226.729.21.51.31.71.3TOTALסן

ni/7'BSupervision
19926.7441.8462.428.230.51.51.31.51.2State

166485267.2335.624.227.41.61.42.01.5Statereligiousממלכתירתי
21.7183.0303.822.924.21.31.21.71.4Otherדתיאחר religious

1992/93תשנ" ג

הכל 36529.7387.7426.927.029.01.51.31.71.3TOTALסן

nnoDistrict

v1911.7454.5381528.828.11.51.31.61.4Jerusalem
5733.5407.4320.627.826.61.61.41.71.6Northernהצפון

4328.9316.8428.626.028.61.51.21.71.3Haifaחיפה

10134.1435.9471.628.330.31.51.31.61.3Centralהמרנו
4619.4348.8515.324.930.11.51.31.81.3TelAvivתלאבינ

9945.8363.2364.426.127.51.61.31.81.4Southernהדרום

Supervisionפיקוח
19826.5462.9473.728.530.31.51.31.61.3Stateממלכתי

16447.1300.2345.024.827.21.61.42.01.5Statereligiousממלכתידת'
32.2207.0346.123.025.01.41.21.91.5Otherדתיאחר religious



SURVEY OF POSTPRIMARY BOARDING SCHOOLS

INSTITUTIONS AND PUPILS
IN POSTPRIMARY BOARDING
SCHOOLS, BY DISTRICT AND
SUPERVISION (HEBREW EDUCATION(

עליסוד"ם חינוך במוסדות פנימיות סקר
ותלמידים מוסדות

ספר בבתי בפנימיות
מחוז לפי עליסוד"ם,
עברי) (חינוך ופיקוח
תיכונים םפר Secondaryבתי schoolsאחוז

בפנימיות
לימוז Typeסוג of educationמכלל

כולל העליסוז"םj'on/סך
Grandהכלביניים Percentכיתותסך in
TotalInterTotalחקלאימקצועיהמשךעיוניboarding

mediateGeneralContinuVocaAgrischools 01
schoolsationtionalculturalall post

classesprimary

1niioinInstitutions1
n"n\un188591848836812532.61984/85
rnvn210762019838982535.41986/87
0'nttin2087220011230792133.81988/89

2067519812322702131.31991/92
כולל סך  vvum2257121714220742132.71992/93  GRAND TOTAL

Districtמחת
56856528150.9Jerusalemירושלים
2216226811327.2Northernהצפון
'חיפה 28152714314436.3Haifa
57215126423732.6Centralהמרכז

אביב 29228236319.7Telתל Aviv
3393321512334.0Southernהדרום
Supervisionפיקוח
6037571216301715.7Generalכללי

מינהל 90298665428445.2Administrationבפיקוח of
דתי religiousחינוך education

אחר 75574651670.8Otherדתי religious

בפנימי school1Pupilsהיתלמידים in boarding
25 22182114294Upעד to 25
265042942287832650

5110058245739518651100
101200591156394205101200
20130033830162123201300
30140041423301400

400+7744400+

Pupilsתלמידים
32,4016,56925,83211.61984/85תשמ"ה
33,5437,18226,36111.61986/87תשמז
35,5847,83227,75212,7872,69910,4281,83811.01988/89תשמ0
37,7857,05730,72815,1371,98211,6801,92910.41991/92תשנב

כולל סך  37,9636,30431,65916,1401,77511,8061,93810.21992/93תשנ"ג  GRAND TOTAL

Districtמחוז
6,7523546,3985,1701,1745417Jerusalemירושלים
4,5441,3093,2355905601,83125410.5Northernהצפון
6,7141,1065,6081,9553633,050240125Haifaחיפה
11,3992,4458,9543,9455463,85660711.1Centralהמרכז

אביב 9154745.4Tel_4,3084973,8112,422תל Aviv
4,2465933,6532,0583069803098.3Southernהדרום

Supervisionפיקוח
12,5952,8129,7831,4961,2325,5481,5074.4Generalכללי

מנהל 18,1322,93115,2019,0325435,19543127.5Administrationבפיקוח of
דתי religiousחינוך education
אחר 7,2365616.6755,6121,06342.3Otherדתי religious

Sexמיו
26,7213,96822,75312,0999488,70799914.5Boysבנים
11,2422,3368,9064,0418273,0999396.0Girlsבנות

For counting 01 institutions  see introduction. מבוא. ראה  מוסדות ספירת בדבר
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MOBILITY OF PUPILS IN THE POST
PRIMARY EDUCATION, BY SEX,
SUPERVISION, EDUCATION,
TRACK OF STUDY1 AND
TYPE OF LOCALITY

1992/93 תשנ''ג

תלמידים ניידות
עליונות בחטיבות
פיקוח, מין, לפי
הלימודים1 נתיב

יישוב וצורת

הלומדיםGTDtrnלומדים oooiVnאחוז Tirw
 ליישובביישובתלמידים yiriDל"שובביישוב yinn
הכל המגוריםהמגוריםהסגוריםהסגוריםסך
Pupils StudyingStudying

outside locality
PercentPercent

totalin localitystudyingstudying
of residenceof residencein localityoutside locality

of residenceof residence

כולל 275,509180,31895,19165.434.6GRANDסך TOTAL

עבו Hebrewחינוך education
237,981153,50784,47464.535.5TOTALסךה3ל

117,49770,65646,84160.139.9Boysבנים
120,48482,85137,63368.831.2Girlsבנות

Supervisionפיקוח
176,965122,55754,40869.230.8Generalכללי

מינהל 42,52119,93622,58546.953.1Administrationבפיקוח of
הדתי religiousהחינוך education

אחר 18,49511,0147,48159.540.5Otherדתי religious

Trackנתיב
116,56486,52730,03774.225.8Generalעיוני

0121,41766,98054,43755.244.8Technological/Vocationalכנולוגי/מקצועי

"שוב Typeצורת of locality
הכל סך  עירוניים 213,478151,03062,44870.729.3Urban"שובים localities  total

21,70819,2872,42188.811.2Jerusalemירושלים
12,80110,2162,58579.820.2TelAvivתלאנינ

10,6858,9541,73183.816.2Haifaחיסה

"שוב Sizeגודל of locality
100,000199,99969,01951,02817,99173.926.1100.000199,999
50,00099,99925,68518,6337,05270.527.550,00099,999
20,00049,99945,67532,25613,41970.629.420,00049,999
10,00019,99915,3738,4216,95254.845.210,00019,999
2,0009,99912,2022,2359,96718.381.72,0009,999

אחרים עירוניים 330330100.0Other"שובים urban localities

הכל 70  כפריים 24,5812,47622,10510.189.9Rural"שובים localities  total

ער1 Arabחינוך education
הגל 37,52826,81110,71771.428.6TOTALסך

19,01813,1255,89369.031.0Boysבנים
18,51013,6864,82473.926.1Girlsבנות

Trackנתיב
28,16921,2156,95475.324.7Generalעיוני

9,3595,5963,76359.840.2Technological/Vocationalטכנולוגי/מקצועי

"שוב Typeצורת of locality
הכל 0ך  עירוניים 34,42926,7997,63077.822.2Urban"שובים localities  total

2171892887.112.9Jerusalemירושלים
2832641993.36.7TelAvivתלאביב

1,1461,0559192.18.0Haifaחיפה

"שוב Sizeגודל of locality
50,00099,9993,1753,0779896.93.150,00099,999
20,00049,9994,1453,76238390.79.320,00049,999
10,00019,9998,8777,4591,41884.016.010,00019,999
2,0009,99914,62010,0684,55268.931.12,0009,999

אחרים עירוניים 1,9669251,04147.153.0Other"שובים urban localities

הכל 0ך  כפריים 3,092123,0800.499.6Rural"שובים localities  total

1 Differences in the number of pupils and in the definition of track
of study between this table and other tables on postprimary
education are due to the differences in the sources of data.

ללוחות וה לוח בין לימודים נתיב ובהגדרת הלתמיחם במספרי הבדלים
הנתונים. במקורות מהשוני נובעים עליונות הסיבות על אחרים
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מין, לפי הטכנולוגי/מקצועי, העליםודי בחינוך תלמידים
לימודים ומסלול מקצוע

הכל SexמיןTotalסך
מספריםסין

בנותבניםאחוזיםמוחלטיםומקצוע
AbsolutePercentsBoysGirls
numbers

גולל 1o
109,385100.054.745.3תשנא
114,952100.055.444.6תשנב
115,101100.055.544.5תשנג

ענד' יו"נוך
100,109100.054.845.2תשנא
105,270100.055.544.5ת^נב

הכל סך  תשנ''ג
מוחלטים מספרים 105,215100.0

ארווזים 100.0
58,612100.0בנים 55.7
46,603100.0כנות 44.3

מקצוע
15,744100.0מכונות 15.09554.5

ואלקטרוניקה 20,126100.0חשמל 19.19356.5
ואדריכלות 2,710100.0בנייה 2.647.752.3

עץ 1,089100.0עיבור 1.094.95.1
(ענא) ומידע 2,998100.0טכנולוגיות 2.969.630.4

תעשייתית 563100.0כימיה 0.537.862.2
549100.0ביוטכנולוגיה 0.554.345.7

20,709100.0מינהל 19.715.984.1
וניהול 968100.0תעשייה 0.943.456.6

1,623100.0תיירות 1.529.970.1
העיצוב 3,740100.0אומנות 3.631.468.6

578100.0תקשורת 0.661.238.8
5,334100.0אופנה 5.12.897.2

החן 1,382100.0טיפות 1.331.069.0
פרהרפוא"ם ומקצועות 1,338100.0סיעוד 1.311.788.3

לפעוטות 1,601100.0רויטך 1.51.698.4
ימי 953100.0חינוך 0.992.57.5

1,618100.0מרעיתטכנולוגית 1.579.120.9
עיונית' 8,813100.0מגמה 8.443.756.3

1,891100.0שונות 1.853.047.0
הוגדרה* 10,888100.0טרם 10.358.441.6

ערבי חינוך
9,276100.053.946.1תשניא
9,682100.053.846.2תשנב

הכל סך  תשנ''ג
מוחלטים מספרים 9,886100.0

אחוזים 100.0
5,276100.0בנים 53.4
4,610100.0בנות 46.6

מקצוע
2,062100.0מכונות 20.9100.0

ואלקטרוניקה 1,739100.0חשמל 17.694.15.9
ואדריכלות 340100.0בנייה 3.472.927.1

עץ 424100.0עיבוד 4.396.73.3
(ענא) ומידע 177100.0טכנולוגיות 1.888.711.3

1,602100.0מינהל 16.213.986.1
76100.0תיירות 0.8_100.0

העיצוב 17100.0אומנות 0.2_100.0
21100.0תקשורת 0.2100.0

1,872100.0אופנה 18.91.798.3
פרהרפוא"ם ומקצועות 408100.0סיעוד 4.12.297.8

לפעוטות 70100.0חינוך 0.7100.0
128100.0מדעיתטכנולוגית 1.346.953.1

עיונית1 782100.0מגמה 7.943.456.6
82100.0שונות 0.843.956.1

הוגדרה2 86100.0טרם 0.950.050.0

תנתיב"ם. ספר בבתי כלל בדרך עיוניים לימ1דים מוגדרות) בכיתות (לא כבודדים הלומדים התלמידים
ו1'). '0 כיתות (רק הלימודים מגמת לפי או טכנולוגי) או (עיוני הנתיב לפי הוגדרו טרם אשר כיתות
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PUPILS IN TECHNOLOGICAL POSTPRIMARY EDUCATION, BY SEX,
SUBJECT AND TRACK OF STUDY

DTID^ Trackכ!0ל1ל of study
די גי, רמות בינגזר אי, רמות Sexטכנאיםבגרות and

rroon)הכוון subjectהנדקאים(מססת)(מססר.
PreparatoryDCetrificate levels CMatirculation levelsA, BTechnicians
classes(N.T.T., P.T.T.)(S.T.T.)practical engineers

Grand total
5.535.455.93.21990/91
5.134557.23.21991/92
5.035.956.03.11992/93

Hebrew education
5.835.255.63.41990/91
5.434.256.93.51991/92

1992/92 TOTAL
5,36337,10159,2173,534 Absolute numbers

5.135.356.23.4 Percents
5.333.256.74.8Boys
4.837.955.81.5Girls

Subject
5.352.537.34.9Machinery
2.727.660.39.4Electricity and electronics
3.524.664.37.6Building and architecture
13.185.81.1Woodwork
3.27.186.82.9Automatic data processing

11.477.211.4Industrial chemistry
91.68.4Biotechnology

3.146.749.50.7Administration
0.788.211.1Industry and management

3.320.376.4Tourism
0.830.7685Design atrs
0.732.466.9Communication
9.357.433.3Fashion
6.991.71.4Beauty care
2.532.754.99.9Nursing and paramedical subjects
1.153544,80.6infants' education
2.212.278.17.5Nautical education
3.812583.7Scientifictechnologic
1.54.5. 94.0General1
15.662.122.3Miscellaneous
16.323.360.4Undefined2

Arab education
1638.159.21.11990/91
1.637.859.80.81991/92

1992/93 TOTAL
3614,2115,21698 Absolute numbers
3.642.652.81.0 Percents
1.143.954.60.4Boys
6.641.150.71.6Girls

Subject
1.956.042.1Machinery
1.036.960.71.4Electricity and electronics

22.377.7Building and architecture
94.35.7Woodwork
100.0Automatic data processing

25.174.9Adminstration
100.0__Tourism

_100.0Design atrs
_100.0Communication

16.370.313.4_Fashion
15.266.718.1Nursing and paramedical subjects

100.0Infants' education
_100.0_Scientifictechnologic
_100.0General'
_100.0__Miscellaneous
100.0Undefined2

1 Pupils studying as individuals (not in defined classes) general studies, mostly inmultitrack schools
2 Classes not yet defined by track (general or technological) or by subject of study (only grades IX and X).
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PUPILS IN THE POSTPRIMARY
EDUCATION AND IN FOURYEAR
SCHOOLS1 BY GRADE
AND SCHOOL LEAVING2

עליונות בחסיבות Dn'iym
ארבעשנת"םי ספר ובבתי
ועזיבת2 כיתה דרגת לפי

הספר בית

הספר בית עזיבת

תשסח vnvm
1986/871987/88

H "vun\"1Dn
1989/901990/91

תשנבתעונג
1991/921992/93

School leaving
'א טי

911
'יא טי
911

'א  v

911
'ב טי
912

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

אחתים
Per
cents

cmDoo

מוחלטים
Absolute
numbers

אחתים
Per
cents

onD0n
מוחלסים

Absolute
numbers

אחוזים
Per
cents

QHDOD
מוחלטים

Absolute
numbers

אחתים
Per
cents

הנל Totaסן

כולל 163,058100.0179,932100.0207,429100.0276,233100.0GRANDסן TOTAL

ספר בית עזבו 141,50886.8159,83688.8179,63486.6247,51089.6Didnotלא leave school
הכל סך  ספר בית 21,54713.220,09611.227,79513.428,72310.4Leftעזבו school total
החינוך מערכת את 13,5028.313,3587.515,7437.616.6716.0Leftעזבו the educational

system(נשרו) (dropped out)

הבאה לשנה 10,3846.410,3755.812,0485.812,0484.4Inבמעבר transition for next year

□iirtrn שנת 3,1181.92,9831.73,6951.84,62317Duringבמשך the school year

ארור ספר לבית 8,0454.96,7383.712,0525.812,0524.4Leftעברו to another school

111'nעבריHebrew Education

כולל 140,130100.0153,652100.0178,122100.0237,899100.0GRANDסך TOTAL

ספר בית עזבו 122,40487.4137,04789.2155,26487.2214,31690.1Didלא not leave school

הכל סך  ספר בית 17,72312.616,60510.822,85812.823,5839.9Leftעזבו school  total

החינוך אתמערכת 10,2397.310,1806.611,9266.712,6515.3Leftעזבו the educational
system(נשרו) (dropped out)

הבאה לשנה 7,5135.47,6925.08,9385.08,9383.8Inנמעבר transition for next year
הלימודים שנת 2,7261.92,4881.62,9881.73,7131.6Duringבמשך the school year

אחר ספר לבית 7,4845.36,4254.210,9326.110,9324.6Leftעברו to another school

EducationArabערביחינוך

כולל 22,928100.026,280100.029,307100.038,334100.0GRANDסך TOTAL

ספר בית עזבו 19,10483.322,78986.724,37083.233,19486.6Didnotלא leave school

הכל סך  בית00ר aw3,82416.73,49113.34,93716.85,14013.4Left school total

מערכתהחינוך את 3,26314.23,17812.13,81713.04,02010.5Leftעזבו the educational
system(נשרו) (dropped out)

הבאה לשנה 2,87112.52,68310.23,11010.63,1108.1Inבמעבר transition for next year

הלימודים שנת 3921.74951.97072.49102.4Duringבמשך the school year

אחר לביתספר 5612.43131.21,1203.81,1202.9Leftעברו to another school

1 Excl. pupils in the 9th grade in intermediate schools. See intro
duction.

2 See explanations in introduction.

מבוא. ראה הביניים. בחטיבות '0 בכיתות תלמידים כולל לא 1

במבוא. הסברים ראה 2
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INTERNAL MATRICULATION EXAMS

MATRICULATION EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY TRACK OF STUDY AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1

אינ0רניות בגרות בחינות
וזכאים בנרות בבחינות נבחנים

נתיב לפי בנרות, לתעודת
שונות1 ותכונות הלימודים

מהנבחניםזכאים זכאים אחוז

ExamineesEntitledנבחנים to cetrificatesPercent entitled of examinees

טכנולוגי/טכנולוגי/טכנולוגי/
הכל הכלמקצועיעיוניסך הכלמקצועיעיוניסך מקצועיעיוניסך
TotalGeneralTechnological/TotalGeneralTechnological/TotalGeneralTechnological/

VocationalVocationalVocational

כולל GRANDסן TOTAL
rnmn37,65727,22510,43218,104 22,7404,63660.444.4 66.51986/87

46,22535,11711,10824,171תשנא 29,5775,40664.048.7 68.81990/91
הכל סן  49,64537,17412,47125,222תשנ"ב 31,0055,78362.546.4 67.81991/92 TOTAL

Hebrewעבריחינוך education
32,48322,47810,00515,851תשמו 20,3894,53862.845.4 70.51986/87

39,15429,09910,05521תשניא ,289 26,3625,07367.3505 73.21990/91

הכלי סך  42,63831,14611,49222,128תשנ"ב 27,6055,47764.747.7 71.01991/92 TOTAL2

Districtמחוז
4,6593,4491,2102,414'וושלים 2,97155763.846.0 70.0Jerusalem
3,9032,8491,0541,679הצפון 2,18250355.947.7 58.9Northern
6,3704,5501,8203,412חיפה 4,37996768.753.1 75.0Haifa

11,6618,6263,0356,515המרכו 7,9661,45168.347.8 75.5Central
אביב 11,2918,0083,2835,816תל 7,3951,57965.548.1 72.6Tel Aviv

4,7543,6641,0902,292הדרום 2,71242057.038.5 62.6Southern

Supervisionפיקוח
35,14125,2089,93317,926כללי 22,7984,87264.949.0 71.1General

דתי חינוך 7,1285,6441,4844,005מינהל 4,58658164.339.2 71.0Administration of
religious education

אחר 36929475197דתי 2212459.9(32.0) 67.0Other religious

Sex"י1
18,88612,6906,1968,701בנים 12,1163,41564.255.1 68.6Boys

22,99717,9105,08713,335בנות 15,3882,05366.940.4 74.5Girls



MATRICULATION EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO MATRICULATION
CERTIFICATES, BY TRACK OF STUDY AND
VARIOUS CHARACTERISTICS1 (cont.(

וזכאים בנרות בבחינות נבחנים
נתיב לפי בגרות, לתעודת
שונות1 ותכונות הלימודים

(המשך)
מהנבחניםזכאים זכאים אהוז

ExamineesEntitledנבחנים to certificatesPercent entitled of examinees

טכנולוגי/טכנולוגי/טכנולוגי/
הכלמקצועיעיוני0ךהכל הכלמקצועיעיוניסך מקצועיעיוניסך
TotalGeneralTechnological/TotalGeneralTechnological/TotalGeneralTechnological/

VocationalVocationalVocational

|11<n(המשך) cont.)Hebrewעבדי education
Originמוצא

14,50411,4143,0908,644ישראל 10,2371,59370.675.751.6Israel
אפריקה 14,8119,5455,2666,189אסיה 8,4832,29457.364.843.6AsiaAfrica

אמריקה 11,4258,8052,6206,616אירופה 8,0551,43970.575.154.9EuropeAmerica

Arabערביחינוך education
rnvjn5,1744,7474272,253 2,3519845.447.523.01986/87
7,0716,0181,0532,882תשנא 3,21533345.547.931.61990/91

הכלי סר  7,0076,0289793,094תשנ"ב 3,40030648.551.331.31991/92 TOTAL3

Sexמיו
3,4282,9155131,498בנים 1,67918149.051.435.3Boys
3,4012,9714301,587בנות 1.71212550.353.429.1Girls

Religionדת
4,9504,1967542,017מוסלמים 2,23521845.248.128.9Moslems

1,1851,014171740נוצרים 8197969.173.046.2Christians
69367518328דרוזים 337948.648.650.0Druze

1 In addition to pupils entitled to internalmatriculation certificates, 1 ,300 pupilswere
entitled to external certificates in 1986/87, 1,150 in 1987/88, 1,005 in 1988/89,
1,172 in 1989/90 and 1,317 in 1990/91 and 1,220 in 1992/93.

2 Incl. sex and origin not known.
3 Incl. sex not known and other religion or not known.

אקסטרנית, בגרות לתעודת זכאים 1.300 כתשמו היו אינ0רנית, בגרות לתעודת ובאים מלבד
.1,220 ובתשנב 1.317 ובתשנא 1,172 נת^ן ,1,005 בתשמ"0 1,150 בת^מ"ח

ידועים. לא ומוצא מין כולל 2

ידועה. לא או ארורת ודת ידוע לא מין כולל 3



EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO TECHNOLOGICAL
COMPLETION CERTIFICATES IN
VOCATIONAL SCHOOLS1

נמר בבחינות נבחנים
וזכאים טכנולוגיות

טכנולוגית, גמר לתעודת
שונות1 תכונות לפי

זכאים
נסר זכאיםלתעודת אחוז

מהנבחניםטכנולוגית/מקצועית

ExamineesEntitled toPercent entitled
technological/of examinees
vocational
certificates

כולל GRANDסך TOTAL
9,6112,3562451987/88תשמח
10,9803,38730.81990/91תשניא

הכלי סן  11,2263,28929.31991/92תשנ''ב TOTAL2

עברי Hebrewחינוך education
9,0442,31625.61987/88תשמוז
10,3903,32432.01990/91תשניא

הכלי סך  10,6113,22530.41991/92תשנ"ב TOTAL2

Districtמחת
55113224.0Jerusalemירושלים
1,55237023.8Northernהצפון
1,62457335.3Haifaחיפה
2,85690931.8Centralהמרכז

1,74158533.6Telתלאבינ Aviv
2,28765628.7Southernהדרום

Supervisionפיקוח
8,0962,51031.0Generalכללי

דתי רוינון 2,25870431.2Administrationמינהל of
religious education

אחד 257114.3Otherדתי religious

Sexנין
5,0991,29625.4Boysבנים
4,7881,86639.0Girlsבנות

Originמוצא
1,71554131.5Israelישראל

6,4392,01831.3AsiaAfricaאסיריאפריקה
1,45751635.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

ערכי Arabחינוך education
567407.11987/88תשמח
5906310.71990/91תשנ"א

הכל3 סך  6156410.41991/92תשנ''ב TOTAL3

Sexנין
357267.3Boysבנים
2133817.8Girlsבנות

Religionדת
4324811.1Moslemsמוםלמים
521121.2Christiansנוצרים
Druze(5.9)(5)85דרוזים

See definition in introduction. Besides, in 1991/92, in Hebrew
education 215pupils submitted general final exams, whereof 64
are entitled to certificates of completion; inArab education these
numbers are, accordingly, 111 and 22.
Incl. sex andorigin not known.
Incl. sex not known and other religion or not known.

עיוניות: גמר בבחינות נבחנו בתשניב אלה, מלבד במבוא. רינדרה ראה
ערבי ובחינוך לתעודה, זכאים מהם 64 אשר תלמידים, 5ו2 עברי בחינוך

לתעודה. זכאים 22 אשר תלמידים, 111
ידועים. לא ומוצא מין כולל

ידועה. לא או אחרת ודת ידוע, לא מין כולל
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS1
AND EXAMINATION UNITS
Absolute numbers and percents

בנרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

לפי עיונית, בגרות
נבחרים1 בחינה מקצועות

בחינה ויחידות
1991/92 תשנ''ב ואחוזים מוחלטים מספרים

מקצועות
נבחרים בחינה

סר
כולל

לא
נבחנו
Not

Examinedנבחנו

בחינה Examinationיחידות unitsansoD
מוחלטים

Selected
examination

Grand
total

exam
ined

הכל סך
Total12345+Absolute

numbers
subjects

הומניסטיים מקצועות
imn"עברeducationHebrew

Humanities
תנר

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

6.50 93.5
99.9

69.6
75.4

9.1

8.3
0.1
0.1

14.7
16.1

29,079
22,128

Bible
Examinees
Entitled

שבעלפה תורה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

80.7
80.1

0.3 19.3
0.1 19.9

1.4
0.9

1.4

1.1

0.1
0

16.1
17.8

6,013
4,404

Oral law
Examinees
Entitled

ספרות
נבחנים
ןכאים

100.0
100.0

14.3
7.8

1.3 85.7
1 .4 92.2

71.4
77.7

0

0

0
0

13.0
13.1

26,692
20,424

Literature
Examinees
Entitled

עברית
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

7.1
0

0 92.9
 100.0

79.1
84.7

117
12.9

2.1
2.4

28,946
22,127

Hebrew
Examinees
Entitled

הס0וריה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

5.7
1.8

5.2 94.3
0.3 98.2

80.1
89.6

1.2

0.6
1.2
0.7

6.6
7.0

29,340
21,732

History
Examinees
Entitled

אזרחות

נבחנים

זכאים

100.0
100.0

6.7
0.6

90.3 93.2
97.6 99.4

2.8
1.8

0.1

0
29,048

22,003

Civics
Examinees
Entitled

החברה מדעי
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

82.3
82.1

0 77.7
0 17.9

0.7
0.2

3.1

2.8

1.8
1.4

12.1
13.5

5.531
4,001

Social sciences
Examinees
Entitled

גיאוגרפיה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

90.2
91.5

0 9.8
8.5

0.2
0.3

1.8

1.2

0.1
0

7.7
7.0

3,053
1,898

Geography
Examinees
Entitled

אמנות
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

93.7
94.4

0 6.1
0 5.6

0.1
0.1

2.5

2.1

0.2
0.2

3.3
3.2

1,949
1,259

Plastic arts
Examinees
Entitled

מוסיקה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

98.2
98.1

1.8
1.9

0.4

0.4

0.4
0.5

1.0
1.0

570
446

Music
Examinees
Entitled

פילוסופיה
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

91.9
90.9

0.7 8.1
0.8 9.1

7.3
8.2

0

0

0.1
0.1

2,559
2,022

Philosophy
Examinees
Entitled
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS1
AND EXAMINATION UNITS (cont.(

בנרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

לפי עיונית, בגרות
נבחרים1 בחינה מקצועות
(המשך) בח'נה ויחידות

Absolute numbers and percents 1991/92 תשנ''ב ואחוזים מוחלטים מספרים

מקצועות
נבחרים בחינה

10
כולל

Grand
total

uj
Not

exam
ined

Examinedנבחנו

Selected
examination
subjects

בחינה nn'n'Examination unitsDHDOD
סווולנוים
Absolute
numbers

הכל סך
Total12345+

(המשך) הומניסטיים Humanitiesמקצועות (cont)
ערבית

נבחנים

זכאים

100.0
100.0

94.3
93.3

0 5.7
0 4.7

0.3
0.2

0.9
0.9

1.6
0

2.9
3.6

1,774
1,512

Arabic
Examinees
Entitled

צרפתית
נבחנים
זכאים

100.0
100.0

95.0
93.9

5.0
6.1

0.8
0.9

1.3
1.6

2.9
3.6

1,562
1,363

French language
Examinees
Entitled

אנגלית
נבחנים

0'/ar

100.0
100.0

8.2
0.4

91.8
99.6

9.7
5.4

31.3
30.5

50.8
63.7

28,647
22,046

English language
Examinees
Entitled

ריאלי00"ם mynrpnSciences
מתמסיקה
נבחנים

וכאי0

100.0
100.0

12.787.3
99.9

44.1
43.1

24.2
31.4

19.0
25.4

27,170
22,128

Mathematics
Examinees
Entitled

פיסיקה

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

84.2
79.2

15.8
20.8

17
1.8

0
0

14.1
19.0

4,899
4,606

Physics
Examinees
Entitled

כימיה

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

80.9
75.0

19.1
25.0

0.1
0.1

4.8
5.8

0.0
0.0

14.2
19.1

5,962
5,541

Chemistry
Examinees
Entitled

ביולוגירו

נבחנים

זכאים

100.0
100.0

70.4
67.2

29.6
32.8

6.4
4.5

0.3
0.3

22.9
28.0

9,220
7,269

Biology
Examinees
Entitled

מחשב >ימודי

נבחנים
זכאים

100.0
100.0

94.3
93.0

0.0 5.7
7.0

2.7
3.1

1.0
1.2

0.0
0.1

2.0
2.6

1,817
1,573

Computer studies
Examinees
Entitled
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED SUBJECTS1
AND EXAMINATION UNITS (cont.)
Absolute numbers and percents

בגרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

לפי עיונית, בגרות
נבחרים1 בחינה מקצועות
(המשך) בחינה ויחידות

1991/92 תשננ ואחוזים מוחלטים מספרים

Examinedנבחנו
לאסך
בחינהנבחנוכולל nnwExamination unitsDHOODSelected

נבחרים T\vnyNotמוחלטיםexamination
Grandexamהכל Absolutesubjects+2345ךסך
totalinedTotalnumbers

Arabערב1הינון education
הומניסטיים Humanitiesמקצועות

Arabicערבית
100.09.990.11.326747.314.85.432Examineesנבחנים
100.099.937.550.212.23,094Entitledובאים
Hebrewעברית

100.012.687.415.31.661.68.95,269Examineesנבחנים
100.0100.010.00.574.714.83,094Entitledזכאים

Historyהיסטוריה
100.07.292.87.155.75.82.921.35,593Examineesנבחנים
100.0100.01.771.66.60.819.33,094Entitledזכאים

Civicsאזרחות
100.094.55.52.03.5323Examineesנבחנים
100.095.64.41.72.7139Entitledזכאים

החברה Socialמדעי sciences
100.080.119.93.30.610.01.44.61,194Examineesנבחנים
100.086.413.62.60.07.40.72.9423Entitledזכאים

Englishאנגלית language
100.021.079.031.943.23.94,765Examineesנבחנים
100.00.199.926.666.17.23,090Entitledזכאים

Geographyגיאוגרפיה
100.085.714.311.33.0863Examineesנבחנים
100.091.09.07.31.7280Entitledזכאים

ו'אזיסט"ם Sciencesמקצועות

Mathematicsמתמטיקה
100.023.776.352.215.78.44,605Examineesנבחנים
100.0100.058.127.314.63,094Entitledזכאים
Physicsפיסיקה

100.088.411.61.80.09.8700Examineesנבחנים
100.079.620.42.80.017.6636Entitledזכאים

Chemistryכימיה
100.081.318.710.78.01,123Examineesנבחנים
100.070.829.215.114.1903Entitledזכאים

Biologyביולוגיה

100.060.439.611.50.028.12,387Examineesנבחנים
100.052.048.07.80.040.21,485Entitledזכאים

1 Compared to 1987/88, (the first year data on examination sub
iects were published), there are changes in the selection of
examination subjects. See introduction.

בחינה), מקצועות על נתונים פורסמו בה הראשונה (השנה תשמח לעומת 1

מבוא. ראה אלה. מקצועות במבחר שינויים חלו
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED EXAMINATION
SUBJECTS AND GRADES
Percents, unless otherwise stated

בגרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

מקצועות לפי עיונית, בגרות
וציונים נבחרים בחינה

1991/92 תשנ"ב אחרת צו"ן כן אם אלא אחוזים,
בבחינות Examinationציונים grades

Selectedציון
בחינה מקצועות

נבחרים
סןהכל
Total54556061707180819091100חציוני

Median
exam
subjects

grade

11Hebrewנר>תינון education
הומני00יו0 0Humanitiesקצ11/1ת

100.07.99.726.631.620.73.572.9Bibleתנן
זכאים :100.01.46.525.036.825.94.475.7Thereofמור.: entitled

שבעליפה 100.02.55.316.326.430.319.280.8Oralתורה Law
ובאים :100.00.11.510.426.137.224.884.2Thereofמזה: entitled

100.04.26.323.537.824.83.575.3Literatureספרות
זכאים :100.00.53.320.141.430.44.477.3Thereofכזןה: entitled

100.00.03.422.141530.12.976.9Hebrewעברית
זכאים :100.00.00.614.044.637.23.779.0Thereofמזה: entitled

100.06.47.424.033.725.03.574.6Historyהיססוריה
:100.00.53.620.239.131.94.677.6Thereofמזה:זכאים entitled

100.09.18.724.031.722.63.973.6Civicsאזרחות
:100.01.85.722536.728.44.976.5Thereofמזה:זכאים entitled
החברה 100.05.05.921.234.926.96.176.2Socialמרעי sciences
זכאים :100.00.42.316.839.23357.878.8Thereofמזה: entitled

■100.09.210.9גיאוגרפיה 34.033.211.21.569.8Geography
זכאים :100.01.16.331.642.416.32.373.6Thereofמזה: entitled

100.02.21.88.324.143.819.984.1Plasticאמנות arts
זכאים :100.00.10.64.118.350.626.386.3Thereofמזה: entitled

100.00.92.35.613.742.035.587.6Musicנווסיקה
זכאים :100.00.01.14.012.142.540.288.7Thereofמזרי: entitled

100.04.65.216.828.733.711.178.2Philosophyפילוסופיה
זכאים :100.00.62.713.730.638.913.481.6Thereofמזה: entitled

100.05.25.918.925.828.615.778.8Arabicערנית
זכאים :100.01.84.418527.430.717.280.3Thereofמזה: entitled

100.02.63.615526.335.316.681.6Frenchצרפתית
זכאים :100.00.92.914.526.837.217.782.3Thereofמזר.: entitled

100.08.29.828.430.217.26.272.2Englishאנגלית
זכאים :100.03.38.027.633.020.47.674.4Thereofמזה: entitled

דיאלי00"0 Sciencesמקצוע11ז
0100.011.86.114.620.024.922.579.8Mathematicsתכזנ1יקר.

זכאים :100.04.75.514.421.327.926.2825Thereofמזה: entitled
100.02.12.712.123.033.326.984.1Physicsפיסיקה

זכאים :100.00.72.111.423.134.528.284.7Thereofמזה: entitled
100.03.05.215.025531.320.081.4Chemistryכימיה

זכאים :100.01.44.514.325.932.621.382.2Thereofמזה: entitled
100.01.53.817.933.834.78.379.0Biologyניולוגיה

זכאים :100.00.11.612.334.341.310.581.4Thereofמזה: entitled
מחשב 100.03.63.28.818.729.636.0815Computerלימודי studies
זכאים :100.01.22.67.818.130.939.487.6Thereofמזה: entitled
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GENERAL MATRICULATION
EXAMINEES AND PUPILS
ENTITLED TO CERTIFICATES,
BY SELECTED EXAMINATION
SUBJECTS AND GRADES (cont.(

בנרות בבחינות נבחנים
לתעודת וזכאים עיוניות

מקצועות לפי עיונית, בגרות
וציונים נבחרים בחינה

(המשך)
אפאחתים, צוייןאלא 1991/92אחרתכן ,Percentsתשנ"ב unless otherwise stated

בבחינות Examinationציונים grades

Selectedציון
בחינה מקצועות

נבחרים
0ךהכל
Total54556061707180819091100הציוני

Median
exam

subjects
grade

educationArabת"נוו
הומניסטיים Humanitiesמקצועות

100.010.211.929.531.015.51.969.5Arabicערבית
זכאים :100.00.03.723.443.426.23.376.3Thereofמזה: entitled

100.017.813.127.625.814.21.468.0Hebrewעברית
זכאים :100.01.07.427.538.023.72.474.7Thereofמזה: entitled

100.013.49.426.129.719.22.271.4Historyהיסטוריה
זכאים :100.00.54.120.338.532.54.077.5Thereofמזה: entitled

100.08.73.014.736.933.63.077.6Civicsאזרחות
:100.00.00.05.028.859.76.583.7Thereofמזה:וכאים entitled
החברה 100.04.77.025.734.624.23.874.7Socialמרעי sciences
זכאים :100.00.00.312.037.840.89.381.0Thereofמזה: entitled

100.040.217.023.014.54.80.460.8Englishאנגלית
:100.021.220.230.320.67.20.663.9Thereofמזה:זכאים entitled

100.07.86.623.637.723.21.274.2Geographyגיאוגרפיה
זכאים :100.00.01.19.644.341.83.279.9Thereofמזה: entitled

Sciencesמקצועותריאליסטיים
100.022.37.615.617.618.218.573.6Mathematicsמתמ0י7ןה

זכאים :100.06.16.815.921.723.925580.8Thereofמזר.. entitled
100.03.14.011.018.932.031.085.1Physicsפיסיקה

זכאים :100.00.62.29.919.334.133.886.3Thereofמזה: entitled
100.07.06.620.726.326.912.577.0Chemistryכימיה

זכאים :100.01.04.317.629.831.915.480.1Thereofמזה: entitled
100.07.111.534.033512.41.570.3Biologyביולוגיה

וכאים :100.00.95.129.143.619.02.474.4Thereofמזה: entitled
מחשב 100.010.98.221.924.015.819.174.8Computerלימודי studies
זכאים :100.06.88.219.025.218.422.477.4Thereofמזה: entitled
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PERCENT OF PUPILS ENTITLED TO
MATRICULATION CERTIFICATES, BY
SELECTED EXAMINATION SUBJECTS
AND EXAMINATION UNITS1
Percents in each cell

1

1991/92 ; תשנ"ב

לתעודת זכאים אחוז
מקצועות לפי בגרות

ויחידות נבחרים בחינה
בחינה1

תא בכל אחוזים
לתעודת זכאים אחוז
התלמידים מכלל בגרות

Percent of pupils entitledבחינה nnwExamination units
to matirculation certificates

of all pupils
Selectedמקצועות
נבחנו2בחינה examinationשלא
subjectsבמקצועבמקצוענבחרים

Were not12345+
Examinedexamined
on theon the
subjectsubject2

עברי' Hebrewחינוך education3
הומניסטיים Humanitiesמקצועות

78.8Bible(80.0)76.10.277.064.7תנך
שנעלפה 785Oral(13.2)47.655.1(14.6)73.270.5תורה law

74.121.93.979.538.140.375.9Historyהיסטוריה
72.0Literature(50.0)(20.0)76.538.380.877.3ספרות
Hebrew(71.4)76.476.078.782.2עברית

החברה 10.665.454.260.0Social(5.0)66.572.1מרעי sciences
77.03.339.669.288.9Englishאנגלית

65.1Geography(57.9)47.5(77.3)(0.0)62.272.0גיאוגרפיה
78.270.971.885.077.9Musicמוסיקה
69.3Plastic(73.3)59.6(311)(33.3)64.6715אמנות arts

Philosophy(77.8)(14.3)79.070.379.479.2פילוסופיה
87.470.277.788.289.9Frenchצרפתית
75.587.790.1Arabic(54.4)(786)85.270.2עינית
Civics(21.9)75.76.076.845.1אזרחות

ריאליסטיים Sciencesמקצועות
81.469.492.395.6Mathematicsמתמ0יקה
95.9Physics(90.9)94.066.878.3פיסיקה
95.6Chemistry(75.0)85.1(88.9)92.965.9נימיה

87.0Biology(68.4)78.867.850.3ביולוגיה
מחשב 90.5Computer(86.7)83.587.9(0.0)86.670.1לימודי studies

עדבינ education3Arabחינוך
הומניסטיים Humanitiesמקצועות

55.312.665.958.114.946.6Historyהיס0וריה
62.385.0Hebrew(15.6)33.5(0.0)58.7עברית

החברה 32.8Social(25.3)38.3(2.8)35.455.340.8מדעי sciences
64.80.342.878593.7Englishאנגלית

32.454533.129.8Geographyגיאוגרפיה
72.254.542.5Arabic(0.0)57.0ערבית

ריאליסטיים Sciencesמקצועות
67.257.189.288.6Mathematicsמתמטיקה
92.6Physics(100.0)90.946.1815פיסיקה
72.990.6Chemistry(0.0)80.444.7בימיה

73.4Biology(100.0)62.244.234.7ביולוגיה
מחשב Computer(100.0)83.0(100.0)(33.3)80.350.4ליסודי studies

1 The calculation of compulsory subjects included only pupilswho
were examined in at least some compulsory units.

2 The calculation included only subjectswhich are not compulsory.
3 Percents on base lower than 100 are presented in brackets.

יחידות כמספר לפחות שנבחנו תלמידים רק נכללו חובה, למקצועות בחישוב 1

רוובה.
חובה. שאינם מקצועות רק בחישוב נכללו 2

בסוגריים. מוצגים מ100 נמוך בסיס על אחווים 3
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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 AND SEX
Percent of examinees of total examinees
in each respective cell and
ratio of entitled to 100 examinees
in each respective cell

בבחינות הנבחנים Tirw
ב4 עיוניות בגרות
ויחס ויותר יחידות
לנבחנים, זכאים

בחינה מקצועות לפי
ומין נבחרים1

הנבחנים הכל סך מתוך הנבחנים אחוז
תא בכל

נבחנים ל100 הזכאים ויחס
1991/92 ; תשנ"ב תא בכל

בחינה n1111!ff7D
נבחרים

עברי lii'n
Hebrew education

ערבי y/}'n
Arab educationSelected

examination
הכל 0ך
Total

בנים

Boys
בנות

Girls
הכל 0ך
Total

בנים

Boys
בנות

Girls
subjects

D"oo<mm mvi^pn

תנו
נבחנים אחו!

לנבחנים זכאים יחס
14.8
0.70

11.0
0.73

17.6
0.88



Humanities

Bible
Examinees
Ratio entitled to examinees

שבעלפה תורה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
16.2
0.90

16.5
0.71

16.2
0.82



Oral law
Examinees
Ratio entitled to examinees

היסנווריה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
7.8
0.70

7.0
0.64

8.4
0.75

22.3 24.2
0.39 0.43

26.7
0.46

History
Examinees
Ratio entitled to examinees

עברית
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
2.1
0.82

2.3
0.82

2.0
0.82

70.6 70.5
0.63 0.65

73.3
0.67

Hebrew
Examinees
Ratio entitled to examinees

ספרות
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
13.0
0.72

4.2
0.69

19.8
0.72



Literature
Examinees
Ratio entitled to examinees

החברה מדעי
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
13.9
0.77

10.0
0.75

17.2
0.77

4.2 6.0
0.35 0.31

7.9
029

Social sciences
Examinees
Ratio entitled to examinees

אנגלית
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
82.2
0.81

82.8
0.79

83.5
0.83

49.1 47.1
0.79 0.77

47.3
0.81

English language
Examinees
Ratio entitled to examinees

גיאוגרפיה
נבחנים אחוז

לנבחנים ובאים יחס
7.8

0.65
8.3
0.64

6.5
0.66

3.5 3.0
0.28 0.30

2.6
0.31

Geography
Examinees
Ratio entitled to examinees

מוסיקה
נבחנים אחח

לנבחנים זכאים יחס

1.4
0.80

1.4
0.73

1.6
0.82



Music
Examinees
Ratio entitled to examinees

אמנות
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
3.5

0.70
1.8

0.70
4.9
0.69





Plastic arts
Examinees
Ratio 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 AND SEX (cont.)
Percent of examinees of total examinees
in each respective cell and
ratio of entitledto 100 examinees

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בגרות
ויחס ויותר יחידות
לנבחנים, זכאים

בחינה מקצועות לפי
(המשך) ומין נבחרים1

הנבחנים הכל סך מתוך הנבחנים אחו?
תא בכל

נבחנים ל100 הזכאים ויחס
in each respective cell 1991/92 ; תשנ'ב תא בכל

בחינה myarpn
נבחרים

עברי j/j'n
Hebrew education

ערבי חינוך
Arab educationSelected

examination
הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

subjects

cimon) o"00'1o1n mvapoHumanities (cont.)

n'DiorarPhilosophy
נבוונים nar0.10.20.1Examinees

לנבחנים זכאים 0.780.790.75Ratioיחס entitled to examinees

Frenchצרפתית language
נבחנים 4.22.45.4Examineesאחוז

לנבחנים זכאים 0.890.900.91Ratioיחס entitled to examinees

Arabicערנית
נבחנים 4.53.25.554.3אחוז 62.173.5Examinees

לנבחנים זכאים 0.890.880.900.49יחס 0.520.53Ratio entitled to examinees

Sciencesהקצועותריאליסטיים

Mathematicsגזוזמסיקה
נבחנים 43.250.738.6285אחוז 24.120.9Examinees

לנבחנים זכאים 0.940.920.960.89יחס 0.890.89Ratio entitled to examinees

Physicsפיסיקה
נבחנים 14.124.57.114.1אחוז 9.86.1Examinees

לנבחנים זכאים 0.960.950.980.92יחס 0.930.93Ratio entitled to examinees

Chemistryנימיה

נבחנים 14.216513.09.5אחוז 8.06.8Examinees
לנבחנים ובאים 0.960.940.970.91יח0 0.910.91Ratio entitled to examinees

Biologyביולוגיה

נבחנים 23.222.224526.4אחוז 28.131.0Examinees
לנבחנים זכאים 0.870.810.900.69יחס 0.730.77Ratio entitled to examinees

מחשב Computerלימודי studies

נבחנים 2.04.00.8Examineesאחוז
לנבחנים זכאים 0.900.890.93Ratioיחס entitled to examinees

1 Exl. 'civics', for which there were no examinees in 4 units or
more.

יותר. או יחידות בי4 נבחנים היו לא שבו אורחות, כולל לא
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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,
AND VARIOUS CHARACTERISTICS

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בנרות

ויותר בחינה יחידות
לנבחנים, זכאים ויחס
בחינה מקצועות לפי

שונות ותכונות נבחרים1,
Percent of examinees of total examinees
in each cell and
ratio of entitled to 100 examinees
in each cell

הנבחנים הכל סך מתוך D'1m3n Tirm
תא בכל

נבחנים ל100 הזכאים ויחס
1991/92 ; תשנ''ב תא בכל

בחינה מקצועות
נבחרים'

עברי2 yrn
Hebrew education■

ערבי2 |i3'n
Arab education2

Selected
exam

subjects3

SupervisionmReligionפיקוחOirginמוצא

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

איחפה
אסריקה
Europe
America

כללי
General

 דתי
מחד4 בפיקוח
Religious 
supervised
byA.R.E.4

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
Druze

D"OO'3D1n 7WJ//i'/7OHumanities

תנך
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
13.3
0.83

17.9
0.72

13.2
0.85

4.0
0.73

58.0
0.81



Bible
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

שבעלסה תורה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים ירום
135
0.83

21.9
0.71

14.0
0.84

0.8
0.86

86.2
0.78



Oral law
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

הסטוריה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחם
7.6
0.74

7.2
0.60

8.5
0.75

8.2
0.70

5.4
0.75

7.7
0.43

2.5
0.59

3.7
0.31

History
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ספרות
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
13.7
0.75

14.9
0.66

10.9
0.77

14.5
0.71

7.2
0.83



Literature
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

עברית
נבחנים אחו!

לנבחנים זכאים יחס
2.5
0.82

1.4
0.79

2.4
0.85

2.6
0.82

0.1
0.83

25.0
0.63

8.7
0.79

6.3
057

Hebrew
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

החברה מדעי
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
14.4
0.79

15.1
0.73

13.0
0.78

16.4
0.76

3.6
0.81

2.8
0.28

0.3
0.64

0.1
0.50

Social sciences
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

אנגלית
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
87.7
0.83

76.5
0.78

84.7
0.83

84.2
0.81

76.1
0.83

16.0
0.77

7.1
0.90

3.7
0.76

English
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

גיאוגרפיה
נבחנים אחוז

לנבחנים זכאים יחס
8.4
0.66

7.9
0.59

7.1
0.71

8.8
0.65

3.4
0.64

1.3
0.28

0.2
0.28

0.1
0.46

Geography
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

מוסיקה
נבחנים אחה

לנבחנים זכאים יחס
1.7
0.80

0.7
0.76

2.1
0.81

1.6
0.62

0.7
1.00



Music
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

אמנות
נבחנים אחוז

לנבחנים וכאים יחס
4.4
0.72

2.9
0.60

6.5
0.38

4.4
0.69

0.3
0.80



Plastic atrs
Percent examinees
Ratio 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,
AND VARIOUS CHARACTERISTICS (cont.)
Percent of examinees of total examinees
in each cell and
ratio of entitled to 100 examinees
in each cell 1991/92 ; ב

בבחינות הנבחנים אחוז
ב4 עיוניות בגרות
ויותר בחינה יחידות

לנבחנים, זכאים ויחס
בחינה מקצועות לפי

שונות ותכונות נבחרים/
(המשך)

הנבחנים הכל סך מתוך הנבחנים אחוז
תא בכל

נבחנים ל100 הזכאים ויחס
תשנ תא בכל

*hdv IH'n
Hebrew education2

ערבי2 liyn
Arab education2

Selected
exam

subjects3

yioOirginפיקוחSupervisionדתReligion

בחינה מקצועות
ישראלנבחרים3

Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

nDr™
אמריקה
Europe
Ameirca

כללי
General

 דתי
סחד* בפיקוח
Religious 
supervised
byA.R.E.4

מוסלמים
Moslems

Dnxn
Christians

דרוזים
Druze

o"oo'jnm 71/v;s,7b
fltorri)

Humanities
)cont.)

1VDIDI>D

נבחנים 1\r\H

לנבחנים ונאים ירו0

0.1
0.81

0.1
0.75

0.1
0.75

0.1
0.69

0.4
0.83



Philosophy
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

צרפתית
נבחנים אחון

לנבחנים 1כאים on■

4.3
0.90

3.4
0.91

4.7
0.92

4.8
0.91

1.3
0.67



French
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ערבית
נבחנים אחו1

לנבחנים זכאים יחס
4.8

0.91
5.5
0.87

3.2
0.91

5.3
0.89

1.1
0.94

23.7
0.49

5.8
0.68

5.3
0.49

Arabic
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

Sciencesמקצועותריאלי00"ם

מתמ0יקה
נבחנים אחוו

לנבחנים וכאים on1

48.4
0.95

33.9
0.93

48.2
0.94

43.8
0.94

415
0.92

8.1
0.87

3.9
0.95

1.7
0.86

Mathematics
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

פיסיקה
נבחנים אחוו

לנבחנים זכאים otv
16.5
0.96

9.6
0.95

16.6
0.96

12.6
1.12

11.9
0.95

3.0
0.91

2.0
0.96

0.7
0.89

Physics
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

כימיה
נבחנים אחוו

לנבחנים ובאים יחס
16.3
0.96

9.9
0.94

17.1
0.96

16.4
0.96

5.3
0.95

2.8
0.91

1.1
0.93

0.6
0.87

Chemistry
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ביולוגיה
נבחנים אחו1

לנבחנים זכאים יחס
25.1
0.88

22.2
0.84

23.0
0.89

22.6
0.87

26.9
0.87

10.8
0.70

3.0
0.89

2.0
0.71

Biology
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

מחשב לימודי
נבחנים אתוו

לנבחנים ונאים יחס
2.5
0.93

1.5
0.87

2.3
0.90

1.8
0.90

4.0
0.91



Computer studies
Percent examinees
Ratio entitled to examinees

ו See note I to Table 22.27.
2 See total in Table 22.30.
3 See note 1 to Table 22.30.
4 A.R.E. = Administration of Religious Education.

.22.27 ללוח 1 הערר, ראה 1

.22.30 נלוח הכל סך ראה 2

.22.30 ללוח 1 הערה ראה 3
דתי. חינוך מינהל = מחד 4
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נבחנים, ל100 עיונית בגרות לתעודת זכאים שעור
בחינות כיווני ולפי שונות תבונות לפי

מוגברים1 מקצועות וצירופי
תשנ"ב

הכל TotalI'OSexסך

בחינות נבחניםכיווני
מוגברים מקצועות מוחלטים)וצירופי זכאים(מספרים בנותכניםשיעור

ExamineesRate ofBoysGirls
(absolute numbers)entitled

עבו" )1]>n
מוחלטים מספרים  הכל 31,14612,69017,910סך
נגחנים ל100 זכאים 716974שיעור

יותר או ריאליסטיים מקצועות נר2 3,080989699נבחנו
הכל 0ך  יותר מקצועותהומניסטייםאו ב~2 ונם

מזה:
פיסיקה ומתמטיקה ת1שנע 3969796100תנין
ביולוגיה ומתמטיקה ת1שבע 475979399תנך
פיסיקה ומתמטיקה אנגלית (100)1599796תנ"ך

הבל סך  יותר או ריאליסטיים מקצועות ב~2 7,480959496נבחנו
מזה:

כימיה פיסיקה 9729999100מתמטיקה
ביולוגיה כימיה 1,017989799מתמטיקה

פיסיקה 2,093959497מתמטיקה
כימיה 1,144959396מטמטיקה

ביולוגיה 1,912949395מתמטיקה
ביולוגיה (85)(70)14878כימיה

הכל 70  יותר או הומניסטיים מקצועות ב~1 10,305797381נבחנו
■x\m

אנגלית תושנ"ע 748857790תנין
אנגלית החברה מדעי 247919291ספרות

אנגלית החברה מדעי 87(86)22587הסטוריה
תו^בע 933655573תניד
ספרות 74(66)40073תנך

אנגלית 81(72)59279ספרות
אנגלית 376777580הסטוריה

אנגלית החברה 1,335858387מדעי
אנגלית 491797781גיאוגרפיה
אנגלית 380939293ערנית

אנגלית 86(84)35686צרפתית
ריאליסטי אחד במקצוע 1,984726578נבחנו

הכל סך  הומניסטי ובמקצועאחר
מזה:

ביולוגיה 614797682אנגלית
יותר או מוגברים מקצועות 2 של בצרוף נבחנו 8,297302536לא

מזה:
מוגבר אחר ריאליסטי במקצוע 946554765נבחנו
מוגבר אחד הומניסטי במקצוע 4,857403643נבחנו

ערבי חינוך
מוחלטים מספרים  הכל 06,0282,9152,971ך
נבחנים ל100 זכאים 515153שיעור

יותר או ריאליסטיים מקצועות ב2 665898891נבחנו
יותר הומניסט"םיאו מקצועות ב2 וגם
יותר או ריאליסטיים מקצועות ב2 731949495נבחנו
יותר או הומניסטיים מקצועות ב2 2,988484351נבחנו

הומניסטי אחד ובמקצוע ריאליסטי אחד במקצוע 477636264נבחנו
יותר או מוגברים מקצועות 2 של בצירוף נבחנו 1,1678134לא

מזה:

מוגבר אחד ריאליסטי במקצוע (34)1064955נבחנו
מוגבר אחד הומניסטי במקצוע 39810136נבחנו

בסוגריים. הודפסו מ100 נמוך בסיס על מחושבים יחסים ו

דתי. חינוך מינהל  מחיר 2
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RATES OF PUPILS ENTITLED TO MATRICULATION CERTIFICATES TO
100 EXAMINEES, BY VARIOUS CHARACTERISTICS AND BY
COURSE OF EXAMS AND COMBINATIONS OF ENHANCED SUBJECTS1

1991/1992

Originn1|7'3
:run

Supervision
Thereof:

בפיקוחאירופהאסיה titCourses of exams
rnDand*כלליאמחקהאפריקה combinations

IsraelAsiaEuropeGeneral.A.R.E2of enhanced subjects
AfricaAmeircareligious

educationHebrew
11,4049,5458,80525,2085,644TOTAL  absolute numbers

7665757171Rate of entitled per 100 examinees
9797989897Examined in 2 or more scientific and

2 ormore humanities subjects  total
9696100_97Bibleoral law and mathematicsphysics
97951097Bibleoral law and mathematicsbiology
(96)(98)(98)(100)97BibleEnglish and mathematicsphysics
9694959589Examined in 2 or more scientific subjects  total
99989999_

I (leicUI.
Mathematicsphysicschemistry

98979998Mathematicschemistrybiology
96969595(91)Mathematicsphysics
95959495(81)Mathematicschemistry
9594949591Mathematicsbiology
(79)(75)(78)78Chemistrybiology
8075818075Examined in2 ormore humanities subjects  total

Thorwft.
848982(91)84Bibleoral lawEnglish
9092(92)90Literaturesocial sciencesEnglish
(89)(84)(89)91Historysocial sciencesEnglish
71626852Bibleoral law
7072(80)73(74)Bibleliterature
85697979LiteratureEnglish
84717477HistoryEnglish
86848685(100)Social sciencesEnglish
80808079GeographyEnglish
93919693ArabicEnglish
85(86)8786FrenchEnglish
7371737366Examined in 1 scientificand 1 humanities

subject total
Thereof:

80758379(66)Englishbiology
3331303119Not examined ina combinationof2 enhanced

subjects or more
Thereof:

55445556(31)Examined in 1 enhanced scientific subject
4440384125Examined in 1 enhanced humanities subject

Arab education
TOTAL absolute numbers

Entitled rate for 100 examinees
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 combinationof 2 enhanced

subjects or more
Thereof:
Examined in 1 enhanced scientific subject
Examined in 1 enhanced humanities subject

1 Rates calculated on a base lower than 100 are pirnted in brackets.
2 A.R.E.  Administration of Religious Education.
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שונות, תכונות לפי טכנולוגיות, בגרות בבחינות נבחנים
וזכאות נבחרות1 מגמות

תשנ"ב

הכל מוצאTotal/'0Sexסך

נבחרות מספריםמגמות
ישראלבנותבניםאחתיםמוחלטים
AbsolutePercentBoysGirlsIsrael
numbers

עברי Iii'n

כולל3 11,492100.054.945.128.2סן
הכל 0ך  710001,303100.089.610.430.1

■.nm

ומכונות 262100.097.62.417.1מכניקה
תעופה 176100.091.68.421.7מכונאות

וייצור מיכון 224100.09257.533.3מערכות
מחשב האמצעות וייצור 475100.038.48.733.6תכנון

הכל סן  אלקטרוניקהמחשבים 3.035100.081.518.528.4חשמל
מזה:

483100.090.79.328.9מחשבים
אל7]0רוניות 1,857100.091.38.728.0ממערכות

1בקרה 372100.088.711.330.8מיחשוב
הכל סל  ואדריכלות 440100.045.055.036.8מזיין
הכל סל  463100.067.732.329.4טכנולוגיה0י7ע

:run

מינהל"ם O'niiy man347100.071.428.6295
ר'ג* סל  וביוטכנולוגיה 217100.039.061.030.3כימיהתעשייתית

מ1ה:

108100.051.548.538.6ביוסכנולוגיה
הכל 0ך  ניהול 2,643100.016.483.624.3נוינהל,

מזה:
ממוחשבת 808100.05.894.221.3מזכירות

ממוחשבת 1.017100.021.678.427.9חשבונאות
248100.026.773.320.8חשבונאות

מכירות DJTJ71 230100.028.371.726.3שיווק
העיצוב 443100.06.693.433.7אמנות

הכל 0ך  419100.01.598.530.9אופנה
■.nm

אופנה 254100.02.098.034.7עיצוב
278100.027.172.934.0תיירות

הכל 0ך  פררררפוא"ם 211100.013.486.615.1מקצועות

נוךץיתטכנולוגית O73.526.521.4.114100מגסה

ערבי חינור
כולל4 O54.445.6.979100סן
ומכונות 62100.0100.0מכניקה

ואיבחון מכונאות O100.0.94100רכב

אלקטרוניקה O96.43.6.197100חשמל
תפירה 5010O.O12.088.0אופנה

הכל סך  ניהול 226100.011.089.0מינהל
מזה:

ממוחשבת O3.896.2.136100מזכירות

מבוא. ראה תשניא). (לעומת ובשמותיהן, המגמות במבנה שינויים לגבי 1

דתי. חינוך מינהל = מחיר 2
תלמידים. מ100 פחות נבחנו מהן אחת בכל אשר במגמות נבחנים 1,926 כולל 3

נבחנים. מ40 פחות נבחנו מהן אחת בכל אשר במגמות נבחנים 350 כולל 4
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TECHNOLOGICAL MATRICULATION EXAMINEES, BY VARIOUS
CHARACTERISTICS.SELECTED TRENDS1 AND THOSE
ENTITLED TO MATRICULATION CERTIFICATES

1991/1992

Oirginפיקוח
מזה:

Supervision
Thereof:

nnK
D'tOI
תא בכי

בפיקוחrarrvxאסיה PercentSelectedדתי trends
entitledנוחד*גיליאסחקהאפריקה
AsiaEuropeGeneral.A.R.E2in each
AfricaAmeircacell

!ducationHebrew >

48.023.986.412.947.7GRAND TOTAL■

44.924.990.69.448.1Machinery total
Thereof:

50.328.0100.063.6Mechanics and machinery
42.324.384.815.227.7Aviation mechanics
36.729.794.75.367.8Automation and production system
56.226.783.616.418.7Computerized planning and production
47.823.883.616.463.2Electircityelectronicscomputers  total

Thereof:
38.730.584.415.663.4Computers
51.619.484.915.164.2Electronic systems
47.824.285.514567.3Computerizing and control
39.224.197.52.549.8Building and architecture total
46.923.890.39.766.5Technologyinformation  total

Thereof:
47.622.987.612.461.9Administrative programmingapplications
39.330.374.725.367.3Industrial chemistry and biotechnology total

Thereof:
20.840.674.125.991.7Biotechnology
57.917.883.514.926.3Administrationmanagement  total

Thereof:
61.017.885.812.622.2Computerized secretaryship
54.417.779.617.738.6Computerized accountancy
62.716567.731.9165Accountancy
55.818.0100.045.2Marketing and sales promotion
34.032.392.67.452.8Design arts
50.518.669.724.828.9Fashion  total

Thereof:
45.020.274.825.241.7Fashion design
40.425.5100.043.9Touirsm
42.942.059.740.326.5Paramedical subjects  total
34.843.8100.092.1Scientifictechnologic trend

Arab education
31.3GRAND TOTAL4
8.1Mechanics and machinery
10.6Vehicles  machinery
49.7Electricityelectronics
8.0Fashion
16.4Administrationmanagement  total

Thereof:
19.1Computerized secretaryship

1 For changes in the structure of trends and tHeir names (compared to 1990/91), see introduction.
2 A.R.E.  Administration ofReligious Education.
3 Incl. 1 ,926 examinees in trends, in each of which therewere less than 100 examinees.
4 Incl. 350 examinees in trends. in each of which therewere less than 40 examinees.
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TEACHING STAFF IN SCHOOLS OF
THE EDUCATIONAL SYSTEM

WORKUNITS,
BY LEVEL OF EDUCATION

ספר בבת1 הוראה mn13
החינוך במערכת

עבודה, יחידות
חיבול דרג לפי

1969/70
nian

1979/801989/90
r rerm
r1992/93

.tvoti
.1993/94

ו1בודה n11"n.Work units
כולל סן

..49,71857,70767,64371,270GRAND TOTAL

הכל סך  עברי 27,51843,03449,33556,86859,956Hebrewחינוך education total
הכל 0ך  יסודי 18,68323,03723,01926.72227,008Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 17,19121,35521.06424,59424,693Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1,4921,6821,9552.1282,315Schoolsבתי for handicapped

children

/1*'ס/7' Postprimaryחינוך education
ביניים 5486,4088,5879,80010,643Intermediateחטיבות schools

הכל סך  תיכונים 0פר 8,28713,58917,72920,34622,305Secondaryבתי schools  total
חדנתיב"ם 6,2048,0099,14110,40811.897Secondaryתיכונים onetrack
רבנתינ"ם 2,0835,5808,5889,93810,408Secondaryתיכונים multitrack

הכל סך  ערבי 6,6848,37210,77511,314Arabחינוך education  total
יסודי 4,9125,3535,8276,039Primaryחינוך education

ביניים 8461,6082,1412,283Intermediateח0יבות schools
תיכונים ספר 9261.4112,8072,992Secondaryבתי schools

יחי yxinn
לג עבודה

רות

תה ■

Average work
units per class

כולל 1.61.61.71.8GRANDסך TOTAL

הכל סך  עברי 1.41.71.71.81.8Hebrewחינוך education total
הכל 70  '™0' 7uv71.31.41.31.41.4Pirmary education  total
יסודיים ספר 1.31.31.31.41.3Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1.11.41.51.61.6Schoolsבתי for handicapped

children

עלי0ודי Postpirmaryeducationחינוך
ביניים 2.22.42.12.22.3Intermediateחטיבות schools

תיכונים םפר 1.82.42.42.42.6Secondaryבתי schools
חדנתיב"ם 1.82.32.42.42.6Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיב"ם 1.82.52.52.525Secondaryתיכונים multitrack

הכל סך  ערבי 1.31.41.51.6Arabחינוך education  total
יסודי 1.21.21.31.3Primaryחינוך education

ביניים 1.91.81.92.0Intermediateח0יבות schools
תיכונים ספר 1.52.02.12.2Secondaryבתי schools
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KINDERGARTEN TEACHERS IN THE
OFFICIAL EDUCATION1,
BY GRADE OF WAGES, AGE AND
RECOGNIZED YEARS OF TEACHING

הרשמי1, בחינוך נבנות
גיל שכר, דרגת לפי
מוכרות ותק ושנות

בהוראה
1992/93 תשנ''ג

.am Gradeדרגת of wages

בלתיבלתי
ותק ושנות הכלסרניל Ageמוסמךמוסמך*בכירסךהכלכווסמןבביוjvirrpxסך and
בהוראה TotalAcademicSeniorQualified2NotTotalSeniorQualified2Notrecognizedכוללמוכחת years

Grand
tntal

qualifiedqualifiedof teaching
lUlctl

ענד1 |1ynHebrew educationערבי lU'nArab education

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 10,1719,6181,2634,3572,9151,08355324724264TOTALסן

Ageגיל
24 3963341080521926235423Upעד to 24

25291,4761,32223971710925715412013212529
30394,2064,0245861,7701,24742118263104153039
40493,1172,9833231,3011,2001591342410554049

50+95693599486297532151650+
ידוע 202063101Notלא known

(שנים) <1 37.637.836.537.840.432.233.328.740.027.1Medianחציון age (years)

0וכרות /7/1/ Recognizedyearsשנות
ofכה/לאה teaching
שנה 7407016020478359399228Upעד to 1 year
241,5521,4502736321793661028241624
591,8521,73932596328516611385181059

10141,6071,5452205966309962272961014
15191,9471,8551737159105792167421519
20241,3681£791126434982689167122024
2529703666553842216376312529
30+4023834522011441961330+

ותק שנות 12.913.09.613.216.63.511.86.919.62.7Medianרוצ'ון recognized
בהוראה yearsמוכרות of teaching

■TinNcPercents
0100.013.145.330.311.3100.044.743.811.6TOTALךהכל
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן

1Ageיל
24 3.93.50.81.81.817.710.612.71.425.2Upער to 24
252914.513.819.01653.823.826.343.54.623.12529
303941.441.946.640.742.938.931.022.936.916.53039
404930.731.125.729.941.314.722.98.737.25.540^*9
50+9.49.77.911.210.24.93.61.85.750+

Recogarzecfyears
n/nm3of teaching
ma 1v7.37.34.84.72.733.17.13.60.843.8Up to 1 year
2415.315.121.614.56.133.818.433.21.725.024
5918.218.125.722.19.815.320.434.47.415.659

101415.816.117.413.721.69.111.210.912.09.41014
151919.119.313.716.431.25.316.66.530.63.11519
202413.513.38.914.817.12.416.16.529.33.12024
25296.96.94.48.87.60.66.72.412.82529

30+4.04.03.65.03.90.43.42.45.430+

1 Excl. teachers in private kindergartens.
2 Incl. grades qualified teacher* and 'qualified tutor".

0ר0"ם. נגנים גננות כולל לא
מוסמך. וימדריך מוסמך' "מורה שכר הרגת כולל
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TEACHERS1 IN PRIMARY AND
POSTPRIMARY EDUCATION,
BY LEVEL OF EDUCATION,
SEX, AGE, ORIGIN/RELIGION AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS

היסודי בחינוך מורים1
חינוך, דרג לפי והעליסודי,

מוצא/דת גיל, מי1,
תעסוקה ותכונות

1992/93תשנ"ג
עליסוד* Postpirmaryחינוך education3

ari'Vv ni'on
Secondary schools

Trackנתיב
גיל ,Sexמין. age and
employmentטכנולוגי/מקצוע1חטיבתחינוךותכונות
הכלתעסוקה הכליסודי2סך הכלבינייםסן characteirsticsוחקלאי*עיוניסך

TotalPrimaryTotalntermediateTotalSecondaryechnological/
education2schoolocational and

agricultural4

וערבחינוך Hebrew■עבר1 and Arab education
כולל 89,50947,72043,15418,35220,741סן 30,52912,433GRAND TOTAL

Sexק'/
65,96039,89626.85112,68912,663נשים 17,7966,726Women
21,0127,11214,4745,2147,280גברים 11,1994,887Men

ידוע 2,5377121,829449798לא 1,534820Not known

1Ageיל
2411'3,0751,9321,181430581 852333Up to 24
252910,7976,4504,5452,1482,170 3,0001,1732529
303931,35818,29913,5356,3536,434 9,1123,5633039
404929,51815,39214,5986,4996,874 10,1664,1734049
50+12,2604,9387,4982,4813,898 5,8902,38950+

ידוע 2,5017091,797441784לא 1,509802Not known
(שנים) גיל 39.438.341.040.041.2הציון 41541.8Median age (years)

בהוראה ותקמוכרות Recognizedשנות years of teaching
rw1n<3,6092,3211,339734536 754290Up to 1 year
249,8416,1103,8861,7951,877 2,59097824
5914,9258,1666,9992,9993,487 4,9962,00459

101414,8448,1496,9192,9913,384 4,9271,9921014
151915,2258,2387,2123,1273,469 5,1152,1171519
202412,6216,5946,2382,6472,900 4,4191,9142024
25297,6163,9433,7801,5211,756 2,7321,1622529
30+5,5122,3193,2749281,697 2,6531,13930+

ידוע 5,3161,8803,5071,6101,635לא 2,343837Not known
מוגרות ותק שנות 14.613.915514.815.4חציון 15.816.3Median recognized years

ofבהוראה teaching

בשבוע עבודה Weeklywontinghoursשעות
14 17,1107,21310,6743,8755,132עד 7.4942,691Upto 14
151912,3894,6887,9103,6923,763 5,2891,9711519 ,

202431,45318,37813,2447,1405,592 8,0463,2032024
252914,2649,8504,4951,5232,582 3,8061,6392529
30+12,3316,1496,2581,8663,465 5,5672,80230+

ידוע 1,9621,442573256207לא 327127Not known
בשבוע עבודה שעות 22.323.121.021.021.2חציון 21.422.3Median weekly working hours

שכד Gradeofwagesדרגת
ומא 11017n8,1232,2556,0161,7683,715 5,0191,748Ph.D. and M.A.

26,2128,11218,5317,60510,796כא6 13,7524,340.B.A5
32,66025,3437,8485,1262,097בכיר 3,7341,983Senior

13,8928,0126,0001,3382,256מוסמך 5,1803,242Qualified
מוסמך 3,4272,3981,101859178בלתי 387228Not qualified

ידוע 5,1951,6003,6581,6561,699לא 2,457892Not known
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teachers1 in primary and היסודי בחינוך מורים1
postprimary education, חינוך, דרג לפי והעליסודי,
by level of education, מוצא/דת גיל, מין,
sex, age, origin/religion and תעסוקה ותכונות
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS (cont.) (I*!!*)!!)

1992/93 תשניג
עליסוד1' 1n>nPostpirmary education3

עליונה ro'on
Secondary schools

Trackנתיב
Sex, age and

nnoni~\\vnjn'onטכנולוגי/מקצועיemployment
הגלתעסוקה הגליסודי*סר הכלבינייםסך characteirsticsוחקלאי*עיוניסך

TotalPrimaryTotalntermediateTotalSecondaryrechnological/
education2schoolvocational and

agricufturat4

111'nעבריHebrew education

הכ> 76,99340,37537,69115,58218,352סר 27,47211,472TOTAL

ק'/
60,67536,11425,26211.79112,090נשים 17,0136,431

Sex
Women

14,1953,85710,7093,3595,529ננרים 9,0174,250Men
ידוע 2,1234041,720432733לא 1,442791Not known

Age{.ל
24 2,2611,380899301467עד 686265Up to 24

25298,5485,1833,4801,6711,648 2,3309302529
303926,33115,37511,3145,2275,439 7,8703,2003039
40^926,48813,57313,3415,7166,432 9,6154,0194049

50+11,2734,4616,9672,2433,646 5,5532,28350+
ידוע 2,0924031.690424720לא 1,418775Not known

(שנים) גיל //<yn40.138.741.740.742.0 42.242.4Median age (years)
0Originוצ<?

17KW5,5733,2412,3841,0851,254 1,643519Israel
24,56114,82310,1574,7494,273אסיאאסריקה 7,0493,475AsiaAfrica

39,45319,26520.7268,41410,586אירופהאמחקה 15,2375,927EuropeAmerica
ידוע 7,4063,0464,4241,3342,239לא 3,5431,551Not known

mnmj מוכחת ותק Recognizedyearsשנות of teaching
שנה 2,7111,760982565377עד 550220Up to 1 year
248,0955.0963,0961,4411,500 2,09177924
5912,8547,1335,8842,5372,909 4,2601,78059

101412,9987,1296,0482,5273,009 4,4551,8541014
151912,9536,7316,4152,6603,170 4,7382,0081519
202410,7145,3665,5272,1402,704 4,1691,8432024
25296,7523,3743,4731,3201,651 2,6041,1282529
30+5,0022,0253,0458191,581 2,5161,10730+

ידוע 4,9141,7613,2211,5731.451לא 2,089753Not known
0וכר1ת 1תק שנות 14.813.716.014.916.0חציון 16.416.8Median recognized years

ofבהוראה teaching

בשבוע עבודה Weeklyשעות working hours
14 15,6866,5579,7523.4304,766עד 7,0012,541Upto 14

151911,3474,2007.3053,4083,482 4,9321,8601519
202427.40716,5860,9525,5224,979 7,2732,9762024
252910,7086,9533,8081,3612.113 3,2151,4552529
30+10.1294,8065,3881,6152,878 4,8012.52130+

ידוע 1,7161,273486246134לא 250119Not known
בשבוע עבודה שעות 21.922.720.720.820.9חציון 21.222.1Median weekly working hours

Gradeררגתשבר of wages
ומא 7.7092,1585,6811,6833,479דוקטוו 4,7501,697Ph.D. and M.A.

22,8417,1566,0276.582בא* 19,275 12,0573,973.B.A5

27,67021,5436,5364,0341,899בכיר 3,4361,854Senior
11,3636,1195,3291,0612,069מו0מך 4,7572,971Qualified

מוסמך 2,6701,904813637141בלתי 308185Not qualified
ידוע 4,7401,4953,3051,5851.489לא 2,164792Not known
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teachers1 in primary and היסודי בחינוך מורים1
postprimary education, חינוך, דרג לפי והעליסוד",
by level of education, מוצא/דת גיל, ,yn
sex, age, origin/religion and תעסוקה ותכונות
employment characteristics (cont.) (המשך)

1992/93 yvo1\
עליסוד1' Postpirmaryחינוך education3

עליונה n3'Dn
iSecondary school!

Trackנתיב
גיל Sexסין, age and
employmentטכנולוגי/מקצועיחטיבת1vn|ותכונות
הכלתעסוקה הכליסודי"סך הגלבינייםסך characteirsticsוחקלאי*עיוניסך

TotalPrimaryTotalntermediateTotalSecondaryrechnological/
Bducation2schoolocational and

agircultural4

Arabערב"חינוך education
הכל 12,5167,3455,4632,7703,0572,389961TOTALסן

/'"Sex
5,2853,7821,589898783573295Womenנשים
6,8173,2553,7651,8552,1821,751637Menגברים

ידוע 41430810917926529Notלא known
גיל

24 81455228212916611468עד
Age

Up to 24
25292,2491,2671,0654776705222432529
30395,0272,9242,2211,1261,2429953633039
40493,0301,8191,2577835514421544049

50+98747753123833725210650+
ידוע 40930610717916427Notלא known

(שנים) גיל 35.935.836.036.835.235.334.3Medianחציון age (years)
Religionדת

8,1034,8693,3761,8341,7421,350590Moslemsמוסלמים
2,4551,4931,083412758613214Christiansנוצרים
1,05058847333217916823Druzeדרווים
49385424171290196108Jewsיהודים
ידוע 41531010721886226Notלא known

בהוראר, נווכרות ותק Recognizedשנות years of teaching
שנה 89856135716920415970Upעד to 1 year 241,7461,01479035449937719924
592,0711,0331,11546273657822459

10141,8461,0208714644723751381014
15192,2721,5077974673772991091519 20241,9071,228711507250196712024
2529864569307201128105342529
30+5102942291091371163230+

ידוע 4021192863725418484Notלא known
סוטות ותק שנות חציון

בהוראה
13.614.911.914.19.79.98.8Median recognized years

of teaching
Weekly working hours בשבוע שעותעבודה

14 1,424656922445493366150Upעד to 14
15191,0424886052843572811111519 20244,0461,7922,2921,6187736132272024 25293,5562,8976871625914691842529

30+2,2021,34387025176658728130+
ידוע 246169871077738Notלא known

בשבוע עבודה שעות 24.526.122522.024.124.224.7Medianחציון weekly working hours
Gradeררנתשכר ofwages

ומא .414973358526923651Ph.Dדוק0ור and M.A.
3,3719562,5041,0231.69E1,521367B.A5באי
4,9903,8001.3121,092298198129Seniorבכיר

2,5291,893671277423187271Qualifiedמוסמך
מוסמך 757494288222793743Notבלתי qualified

ידוע 45510535371293210100Notלא known
1 On enumeration of teachers and definitions, see explanation in introduction. במבוא. ראה וההגדרות, המורים ספירת על
2 Primary schools and special schools. מיוחדים. ספר ובתי יסודיים ספר בתי
3 Incl. professional tutors. מקצועיים. מדריכים כולל
4 Incl teachers in the agricultural track (497 in Hebrew education and הערבי). בחינוך ו97 הענף בחינוך 497) החקלאי בנתיב מורים כולל

97 in Arab education). אקדמית. ביניים שכר דרגת כולל
5 Incl. an intermediate academicwage grade.
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TEACHERS1 IN PRIMARY
EDUCATION2, BY SEX,
AGE AND EMPLOYMENT
CHARACTERISTICS

היסודי2, בחינוך 1onin
ותכונות גיל מין, לפי

תעסוקה

עבר' ערב"חינוך |H'n
ניל Hebrewסין. educationArab educationSex, age and
employmentותבונות
OTTOrovm;mancharacteirstics*תשננxmunתשסאrvm"חעסוקה

1970/711980/811985/861992/931970/711980/811985/861992/93

הכל TOTALסך
מ1הל0ים מספרים 21,64532,13232,12840,37532,9675,4426,3317,345 absolute numbers

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
נשים :75.185.488.790.431.247.442.753.7Thereofמזה: women

Ageגיל
ZAw25.410.08.03.533.518.818.27.8Up to 24

252922.627.718.913.023.034.723.218.02529
303927.137.045.238.529.928.941.441.53039
404913.816.920.434.09.713.113.425.84049

50+11.28.37.511.24.04.53.86.850+
(שנים) גיל 30.833.235.138.728.529532.135.8Medianחציון age (years)

nmira nmio /7/1/ Recognizedשנות years of teaching
עישנה

I 23.4
6.33.64.634 5

3.54.37.8Up to 1 year
2418.913.013.218.112514.024
5932.525.025.218.526.530.823.014.359

101418.418.020.818.516.722.526.014.11014
151913.014.115.717.411.710.118.320.91519

20+12.717.721.727.810.615.115.828.920+
נזונרות ותק ו!י1ות 9.110.012.013.78.09.612.014.9Medianחציון recognized years

ofבהוראה teaching

בשב/ע עבודה nunuWeekly working hours
14.416.316.84.310.59.1Upעי14 to 14

15198.910.110.73.04.06.81519
202436.549.242.413.919.325.02024
2529| 40.1

45.240.42529ן15.117.8
/ 78.7

30+9.212.3/21.118.730+
כשבוע rnQii T\\)yb 23.622.422.727.826.826.1Medianחציו] weekly working hours

!DamnGrade of wages
ומא 1101717| 6.5

3.23.65.6
I 4.6

0.50.61.3Ph.D. and MA.
".10.613.018.48.19.113.2B.Aבא<

21.646.155.46.126.252.5Seniorבכיר
78.048.530.015.744.857.850526.1Qualifiedמוסמך

מוסמך 15.516.17.34.950.727.513.66.8Notמיתי qualified

1 See note 1 to Table 22.36.
2 Primary schools and special schools.
3 Incl. 31 7 teachers in the postpirmary education.
5 Incl. an intermediate academic wage grade.

.22.36 ללוח 1 הערה ראה 1

מיוחדים. ספר ובתי קוויים ספר בתי 2
העלקוה. בחינוך מוחם 317 כולל 3
אקדמית. ביניים שכר ורנת כולל 4
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TEACHERS1 IN POSTPRIMARY
EDUCATION, BY LEVEL OF
EDUCATION, SEX, AGE AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS

העליסודי, בחינוך מורים1
גיל מין, חינוך, דרג לפי

תעסוקה ותכונות

Kovin1980/811nun1985/86!.win1992/93

1<ל .I'nהטיבתm'onjwonTQ'onlu'onra'onSex, age and
nuomהכל הכלבינייםסך הכל2בינייםסן employmentעליונה3בינייםסך
TotalInterSecondTotalInterSecondTotal2InterSecondcharacteirsticsתעסוקה

mediatearymediatearymediateary
schoolsschoolsschoolsschoolsschoolsschools3

WnעבדיHebrew education
הכל TOTALסך

מוחלטים מספרים 22,6309,47916,79527,70812,23619,86437,69115,58227,472 absolute numbers
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.010O.O100.0100.0100.0 percents

נשים :63.369.159.567.474.162.470.277.865.4Thereofמזה: women

Age(יל
24 4.34.44.05.95.55.52.52.02.6Upעד to 24
252920.423.019.316.217.515.49.711.08.92529
303944.145.444.044.146.943.331.434.530.23039
404918.616.919.322.421.423.037.137.736.94049
50+12.510.313.411.48.812.819.414.821.350+

(שנים) גיל 35.735.036.136.435.836.741.740.742.2Medianחציון age (years)

מוכרות ותק Recognizedyearsשנות of
teachingכהוראה
שנה 5.45.25.24.34.34.12.84.02.2Upעד to 1 year
2416.619.315.612.113.011.49.010.38.224
5926.127.025.921.423520.817.118.116.859

101420.020.320.221.422.021.517.518.017.61014
151914.012.814.516.616.416.918.619.018.71519

20+17.915.418.624.220.825.434.930536.620+
ותק שנות 10.59.711.212.912.213.216.014.916.4Medianחציון recognized years

בהודאה ofמוכרות teaching

כשבוע עכורה Weeklyשעות working hours
14 26541.939.327.743.941.426.222.425.7Uptoעד 14

151914.015.014.118.419.414.419.622.218.11519
202432.930.822.932.429.723.329.436.026.72024
25+26.712.323.72157.020.824.719.429525+

ענודה שעות 21.517.718.820.616.618.020.720.821.2Medianחציון weekly working
hoursבשבוע

שכר /1177Grade of wages
ומא 110i7n14.610.017.214.611.117.216.512.018.8Ph.D. and MA.

B.A4.43.240.545.645.445.046.946.647.047.6נא<

11.819.77.616.224.810.719.028.813.6Seniorבכיר
27.026.326.419.414.322.915.57.618.8Qualifiedמוסמך

מוסמך 3.43.43.24.44.92.22.44.61.2Notבלתי qualified
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TEACHERS1 IN POSTPRIMARY
EDUCATION, BY LEVEL OF
EDUCATION, SEX, AGE AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS (cont.(

,.ior'Vyn בחינוך מורים1
גיל גזין, חינוך, דרג לפי

תעסוקה ותכונות
(המשך)

/roem1980/81xtxm1985/86mun1992/93

<'J .I'Dar'onחטיבהOT'onor'OnjoonrQ'DnSex, age and
n1D11הכל הכלעליונה0joן הכליעליונהבינ"םסך D"ar"OTI'TVemploymentסך
n101nTotalInterSecondוט0דInterSecondotal2InterSecondcharacteirstics

mediatearymediatearymediateary
schoolsschoolsschoolsschoolsschoolsschools3

educationArabערביחינון
TOTALםןהכל

מוחלכ1ים מספרים 1,9878151,3183,2131,4941,8855,4632,7703,057 absolute numbers
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

:21.422.819524.328.819.829.732.626.4Thereofמזה:נשים women

1Ageיל
24 11.39.412.312.49.714.15.34.75.6Upעד to 24
252930.630.231.328.124.331.019.917.322.62529
303936.737.935.339.944.236.841.540.941.93039
404916.118.015.615.318.013523528.418.64049
50+5.34.65.64.33.84.69.98.611.450+

(עונים) גיל 32.232.831.832.433.631.436.036.835.2Medianחציון age (years)

מוכחת ותק Recognizedyearsשנות of
teachingכהוראה
rum 1V6.94.08.68.66.01056.96.27.3Up to ו year
2423.219.425.717.412.720.715.313.017.824
5926.127.424.824.521.327.421.516.926.359

101419.722.618.219.923.816.816.817.016.81014
15199.511.18.215.019.011.815.417.113.41519
20+14.615.514.514.617.212.824.030.018.420+

1תק שנות 8.89.98.29.912.28.411.914.19.7Medianחציון recognized years
בהוראה ofמוכרות teaching

בשבוע עבודדו niyttiWeekly working hours
14 13.216.321עד 514.615.920.817.216.116.5Upto 14
15196.79.78.28.814.716.111.310.312.01519
202435.464.016.345.864.922.842.658.625.92024
25+44.79.954.330.74.640.328.915.045525+

ענודה שעות 24.321.925.124.421.522.922.522.024.1Medianחציון weekly working
hoursבשבוע

שכר Gradeofדרגת wages
ומא .5.31.67.25.42.67.76.63.19.7Ph.Dדוקסור and M.A.

<.47.429.158.947.532560.849.037.961.3B.Aנא4

9.614.67.017.028.67.225.740.510.8Seniorנכיר
33.351.622.127.632.123.013.110.315.3Qualifiedמוסמך

מוסמך 4.33.04.82.54.11.35.68.22.9Notבלתי qualified

1 Seenote 1 toTable 22.36.
2 Incl. professional tutors.
3 See note 4 toTable 22.36.
4 Incl. an intemnediate academic grade ofwages.

.22.36 ללווז 1 הערה ראה 1

מקצועיים. מדריכים כולל נ
.22.38 ללוח 4 הערה ראה 3

אקדמית. בינ"ם שכר דרגת כולל 4
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TEACHERS1 IN PRIMARY EDUCATION,
BY SELECTED SUBJECTS OF
TEACHING, SEX, ORIGIN AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS
(SELECTED GROUPS(

1992/93 תשנג

היסוד1, בחינוך מורים1
הוראה מקצועות לפי
מוצא מין, נבחרים,
תעסוקה ותכונות
נבחרות) (קבוצות

מקצועות
הכל סך
Total

מזה:
מוצא:
אסיה/

שכר דרגת
Grade of wages

ותק3
Seniority3

עבודה שעות
שבועויות
Weekly

working hours
Selected

הוראה
נבחרים

נשים
Thereof:
women

אפריקה
Origin:
Asia/
Africa

א7ךסית
Academic2

מוחם
בכירים
Senior
teachers

עד4
Upto 420+14 TV

Up to
14

25+
teaching
subjects

מספר1!!

מוחלטים
Absolute
numbersהבל מסף r/nitof totalPercent

עברי 40,37590.439.723.955.417.827.816.830.1HEBREWחינוך EDUCATION 
TOTALסךהכ7

תא בכל הכל הסן |1nn tiiikPercent of total in each cell

1,37996.434.114.258.420.822.727.723.9Plasticאמנות arts
31884.532.746.338.49.641.315.2285Historyהיסנווריה

1,45474.441.632.049.215.429.613.633.3Bibleחניך/מקרא

פה שבעל 1,42939.548.338.132.321.930.220.741.7Oralתורה law

עברית 1,41793.140.324.853.517.032.716.131.3Hebrewלשון language

עברית 91996.936.228.558.112.932.317.030.1Hebrewספרות literature

2,11695.426.942.136.720.924.824.6225Englishאנגלית

27786.666.040.539.719.215.433.015.8Arabicערבית

כוללת 16,54594.645.514.563.716.927.14.735.8Generalהוראה teaching
1,14486.816.432.246.821.223.842.020.6Musicמוסיקה ■

01,87292.345.023.161.720.825518.225.9Naturalבע sciences
74787.437.732.252.513.039.116.3295Geographyגיאוגרפיה

מיוחד 4,97195.932.133.552.717.128.415.629.4Specialחינוך education

והנדסה 3,27389.537.225.954.713.936.417.531.0Arithmeticחשבון and geometry

מחשב 56984.432.524.356.39.634.722.936.8Computerלימודי sciences

1,56993.242.84.167.410.734.021.224.0Handicraftsמלאכה

גופני 1,82867.041.618.662.822.719.725.926.9Physicalחינוך education

מ0פלות ,96397.847.315.160518.023.12.434.2Educatorsמחנכות, nursemaids

EDUCATION



TEACHERS1 IN PRIMARY EDUCATION,
BY SELECTED SUBJECTS OF
TEACHING, SEX, ORIGIN AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS
(SELECTED GROUPS) (cont.(

היסודי, בחינוך מורים1
הוראה מקצועות לפי
מוצא מין, נבחרים,
תעסוקה ותכונות

(המשך) נבחרות) (קבוצות
1992/93תשנג

כזקצןטןת
הכל סך
Total

מזה:

שכר דרגת
Grade of wages

ותק'
Senioirty3

עבודה שעות
שבועויות
Weekly

working hours
Selected

iwim

נברור'ם
נשים

Thereof:
women

אקדסית*
Academic2

Dnar
בכירים
Senior
teachers

4ry
Upto 420+

14 עד
Up to
14

25+

teaching
subjects

D<ID0n
מוחלטים

Absolute
numbersהבל ion rinxtotalPercent of

 ערבי חינוך
הכל סך

7,34553.714.552.529.0 21.89.159.1ARAB EDUCATION 
TOTAL

תא בכל הבל הסן מתון Percentאחוז of total in each cell

20560.812.751.7305אמנות 36512.955.0Plastic arts

28423.445.836.637.0היסנווריה 19.48.855.8History

עברית 60836.116.460.928.2ל₪ן 15.95.760.0Hebrew language

עברית 15432.715.759.519.1ספרות 22.45.954.9Hebrew literature

54853.821.554.720.6אנגלית 24.67.751.1English

1,45350.217.551.236.1ערנית 17.34.462.8Arabic

כוללת 1,69969.14.550.230.7הוראה 17.23.870.7General teaching

12627.24.854.821.8מוסיקה 22.619.845.2Music

052434.814.065.626.9נע 23.310.256.7Natural sciences

31822.725.756.236.7גיאוגרפיה 15.513.355.6Geography

מיוחד 63779.916.263.99.9חינוך 36.98.349.7Special education

nonni \nm1,13047.310.759.630.1 22.34.762.9Arithmetic and geometry

נזחשב 9239.824.262.614.3ליסודי 50529.346.7Computer sciences

18886.51.654.836.4מלאכה 17.913.444.9Handicrafts

גופני 30913.88.958.918.6יזינוך 24.222.451.0Physical education

מנוסלות 2290.59.552.428.6מחנכות, 19.09.168.2Educators, nursemaids

.22.36 niW 1 הערה run 1

אקדמית. ביניים שכר דרגת fj\o 2

המשכורת. חישוב לצורך סוברות ותק שנות 3

1See note 1 to Table 22.36.
2 Incl. an intermediate academic grade.
3 Recognized years of teaching for computation ofwages.
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נבחרים, הוראה מקצועות לפי העליסוד', בחינוך מורים1
נבחרות) (קבוצות תעסוקה ותכונות מין מוצא,

תשנ"ג

ביניים ar'on
עליונה חטיבה

 עליסוד1
הכל סך

Intermediate schoolsעיוני נתיב

הוראה
נבחרים

Post
primary 

totalהכל סך
Total

mm
נשים

Thereof:
women

מוצא:
אסיה/
אפרקה
Origin:
Asia/
Afirca

דרגת
שכר

אקדמית"
Academic
wages
degree2

עד4
שנות
ותק3

Upto 4
seniority
years3

הכל סך
Total

מזה:
נשים

Thereof:
women

d'o'Jnin

Absolute
numbers

הבל מסן אחוז
Percent of total

מספרים

מוחלטים
Absolute
numbers

אחוז
הבל 00ן

הכל סן  עברי 37,69115,58277.8i>J.Oחינוך 33.314.318,35268.6

תא בבל הבל הסן מתוך אתו?
Percent of total In each cell

40522479.3265אמנות 27.511.417374.7

כללית 2,5351,07275.875.2היססוריה 32.712.51,49064.9

3,7291,59974.060.7תנן/מקרא 41.411.32,20368.5

פה שבעל 1,22142942556.1תורה 50.114.687428.3

עברית 3,4281,46693.566.1ספרות 34.413.01,81187.8

1,16976974.669.4גיאוגרפיה 30.313.456368.4

3,7141,74689.375.9אנגלית 17.51852,17484.9

71948888.268.3ערבית 50.924.038476.4

מיוחד 1,2681,13493.540.7חינוך 33.79.718184.2

1,8361,05486.473.7ביולוגיה 31.618.01,07178.8

79315977.381.9כימיה 25.316.066779.9

3,9391,96376.161.2מתמסיקה 30.315.82,20065.8

1,33652963.474.6פיסיקה 26.315.684040.3

המחשב 73429067.158.6מדעי 24.621.837967.6

7735915.343.9אלקטרוניקה 49.221.17218.3

וחשבונאות 7782876.032.0מנהל 54.228.08687.2

700748.519.7מכונות 54.912.7537.8

גופני 1,9251,05552.726.1חינוך 32.511.21,13954.5
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TEACHERS1 IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY SELECTED SUBJECTS
OF TEACHING, ORIGIN, SEX AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS
(SELECTED GROUPS)

1992/93

Secondary schools

General trackוחקלאי טכנולוגי/מקצועי נתיב
Technological/vocational and agircultural track

Selected
מוצא:
אסיה/
אפריקה
Origin:
Asia/
Afirca

דתת
שכר

אקדמית'
Academic
wages
degree2

4TV
nav<
ותק'

Upto 4
seniority
years3

הגל סך
Total

:nor

Thereof:
women

מוצא:
אסיה/
אפריקה
Oirgin:
Asia/
Africa

דרנת
שגר

אקדמית'
Academic
wages
degree2

41V

ותק'
Upto 4
seniority
years3

teaching
subjects

Percent of
total

מספרים
מוחלםים

Absolute
numbers

הבל מסך אחו?
Percent of total

26.575.611.111,47260.235.053.19.4HEBREW EDUCATION  TOTAL

תא בבל הבל הסך מתון rinK
Percent of total in each cell

תא בבל הבל הסן מתון unn
Percent of total in each cell

18.545.812.58676.828.044.37.6Plastic arts

23.084.28.659165.331.187.45.9General history

33.868.511.078569.442.773.48.0Bible

41.263.014.722327.444.661.98.6Oral law

29.383.810.271587.433.879510.0Hebrew literature

27.280.710.115760.531.669.88.7Geography

15.285.012.779782.416.384.712.0English

47.889.714.92676.052.465.426.9Arabic

29.748.86.27181.333.944.47.9Special education

22.987.710.220282.428.381.29.4Biology

18.089511.416480.423.387.710.9Chemistry

26.178.511.294258.626.874.310.9Mathematics

20.686.47.636333.924.782.010.0Physics

21.964.917533158.829.452.319.4Computer sciences

38.839.110.172817.537.450.39.0Electronics

42532.510.074089.949.920.912.9Administration and accountancy

43.829.45.96569.042.721.42.3Machinery

33.129.18.752850.633.327.97.8Physical education
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נבחרים, הוראה מקצועות לפ* העליסודי, בחינוך מורים1
(המשך) נבחרות) (קבוצות תעסוקה ותכונות מין מוצא,

תשנ'ג

. מקצועות
 mo'^v
הכל סר

ביניים חטיבת
Intermediate schools

ואה הו
נבחרים

Post
primary 
totalהכל סך

Total

כחה:
נשים

Thereof:
women

דרגת
שכר

אקדסית*
Academic
wages
degree2

4tv
שנות
ותק3

Upto 4
seniority
years3

anooo
co'inin
Absolute
numbers

הבל מסך אחוז
Percent of total

הכל סן  ערב" 5,4632,77032.641.019.2חינוך

בגי הכל הסן מתור אחוז
out of total in each cell

תא "

Percent

כללית 23811825.675.7175היסטוריה

המזהת של 1054820.883.38.3היסטוריה

דרווים) נצרות, (איסלם, 1506124.665.011.7היסטוריה

האיסלם 22316526.736.79.3תרבות

עברית 38620133548.214.4לשון

עברית 32618725.747.013.7ספרות

59331545.541.623.3אנגלית

74243631.649.413.4ערבית

1647017.454.517.9אזרחות

17217130.037.623.5טבע

24917014.150.912.4גיאוגרפיה

27913145.855.826.7ביול1גיה

1907131.057.119.7כימיה

68439125.637.118.1מתמטיקה

2068432.176.231.0פיסיקה

המחשב 1296330.240.355.6מדעי

88520.0מכונות

גופני 29816924.015.825.7חינוך

.22.36 ללוח ו הערה ראה 1

אקדמית. ביניים שכד דרגת כולל 2
המשכורת. חישוב לצורך מוכרות ותק שנות 3
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TEACHERS1 IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY SELECTED SUBJECTS
OF TEACHING, ORIGIN, SEX AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS
(SELECTED GROUPS) (cont.)

1992/93

עליונה ro*onSecondary schools

עיוני נתיב
General track

וחקלאי טכנולוגי/מקצועי נתיב
echnological/vocational and agircultural track

Selected
teaching
subjects

Van ID
Total

מזה:
נשים

Thereof:
women

nrn
שכר

אקדמית2
Academic
wages
degree2

*TV

ותק*
Upto 4
seniority
years3

הבל סך
Total

.nOT

נשים
Thereof:
women

דרגת
שכר

אקדמית2
Academic
wages
degree2

עד4
שנוח
ותק3

Upto 4
senioirty
years3

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

הגל ion r1n*
Percent of total

מספרים
מוחלטים

Absolute
numbers

הכל מסן Tin*
Percent of total

2,38924.780.624.396131.748.530.7ARABEDUCATION TOTAL

תא בבל הבל הסך מתור rinK
Percent of total in each cell

תא בכל הגל הסך .unn Tin*
Percent of total in each cell

14010.997.013.5195.394.715.8General history

6417.598.223.6156.7100.040.0History of the Middle East

9913.593.726.33212.990.328.1History (Islam, Chirstianity, Druze(

7215.361.733.32334.870.038.1Islamic culture

19521.289.320.14820.886.724.4Hebrew language

14119.790.319.94017591.917.9Hebrew literature

28148.987.227.26054.486.836.4English

31721.493.516.68030.087.826.7Arabic

968.694.615.23212.987.125.0Civics

1438.584.661 51100.0100.0Natural science

1077.685.620.6119.181.827.3Geography

16427.496.619.91631.381.318.8Biology

12819.792.820.4166.378.637.5Chemistry

31020.885.327.97417.880.032.4Mathematics

13510.889.338.02420.882.641.7Physics

7216.970.167.2355.769.757.6Computer sciences

714.3803.88.920.3Machinery

15632.312.128.94731.929.8Physical education

1 See note 1 to Table 22.36.
2 Incl. an intermediate wages grade.
3 Recognized teaching years for calculation ofwages.
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TEACHERS IN TEACHER
TRAINING COLLEGES,
BY EDUCATION, SEX, AGE AND
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS

להכשרת במוסדות מורים
לפי וגננות, מורים
גיל מץ, השכלה,
תעסוקה ותכונות

1992/93 תשנ"ג
אקדמי אקדסתואר .wit

Academic degreeAcademic degree
הכל הכלסך סך

גיל ,SexשניראשוןTotalשניראשוןסין, age and
ידוע(11)'(מא)(בא)ותכונות 0employmentחי(נוא)1בא)לא
FirstSecondThirdNotFirstSecondThirdcharacteristicsתעסוקה

(B.A.)(M.A.)(PhD.)1known(B.A.)(M.A.)Ph.D.)1

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersאחוזיםPercents
הכל TOTALסך

מוחלטים מספרים 4,1508401,829896585100.023.651.325.1 absolute numbers
אחתים 100.0100.0100.0100.0 percents

I'DSex
2,4385681,15928542659.668564.232.1Womenנשים
1,65026164760313940.431.535.867.9Menגברים

ידוע 621123820Notלא known

Age
24 23410360.60.50.60.3Upעד to 24
25298337181272.04.51.00.12529
30397041893137912317.222.817.38.93039
40491,65934674935520940.641.741.539.94049

50+1,62025371645120039.630.539.650.750+
ידוע 611123720Notלא known

(שנים) גיל 47.445.347.550.346.1Medianחציון age (years)

מוכחת ותק Recognizedyearsשנות 01
teachingבהוראה
שנה 624822751858215.010.614.520.6Upעד to 1 year
24195665823484.78.53.12.624
593267515835587.99.78.43.959

1014458105234744511.013.512.48.31014
15196321383031127915.217.816.012.51519
20246361182911369115.315.215.415.22024
2529497822241296212.010.611.814.42529
30+78111134820212018.814.318.422.530+

ותק שמת 18.718.318.120.718.8Medianחציון recognized
בהוראה yearsמוכרות of teaching

הוראה 00Teaching>ול track
T\\m213426920825.15.43.62.2Kindergatren

הרך 644133345838315.517.118.29.3Infancyהגיל
77211639614012018.614.920.915.6Primaryיסודי

יסודי 1,09220742336210026.326.622.440.4Postprimaryעל
1,35526661528319132.734.232.531.6Intertrackביןמסלול1

731343891.81.72.30.9Otherאחר

1 Incl. 68 professors in academic institutions. אקדמיים. במוסדות פרופסורים 68 כולל 1
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NONUNIVERSrTY POSTSECONDARY
AND HIGHER EDUCATION

STUDENTS IN NONUNIVERSITY
POSTSECONDARY1 AND HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS,
BY FIELD OF STUDY2,
YEAR OF STUDY, SEX AND AGE

לאאוניברסיטאי וגםה עלתימן חינוך

במוסדות תלמידים
עלתיכוביםי חינוך

לאאוניברסיסאיים, וגבוהים
לימוד2, תחום לפי

וגיל מין לימוד, שנת

Year of study,
sex and age

Field of study ל'סח Qirui

54
£§=י
ac 3
>1 .0)75

.o2

ןי 52
00

o

הכל סן
Total

,no^ arw
וגילי מין

1970/71
1974/75
1979/80
1984/85 _

1989/90
1991/92
1992/93
1993/94

GRAND TOTAL

Hebrew education 
total

Thereof: first
degree students

Year of study
I

IV

Sex
Men
Women

Age
Up to 24
2529
30 and over

Arab education

1,265
1,801
1,737
874
807
714

1,219
1,858

1,868

634

1,129
704
25

734
1,124

726
371
761

876
1,835
1,375
2,028
2,529
3.318
2,931
6,208

6,208

1,898

3.180
1,661
784
583

2.232
3,976

2,879
2.487
842

1,364
2,353
2,176
2.603
3,821
7,269
8,623
11,482

11,482

4,947

6,090
2,949
1,647
796

6,101
5,381

4,948
3,940
2,594

600
607
475
748
742
742
812
768

1,177
1,219
1,961
1,567
1.273
1,656
1,363
1,418

4,793
7,355
7,857
13,892
11,512
13,951
15,496
17,414

5,442
11,057
11,770
12,905
12,909
18.599
19.127
19,647

15.517
26.227
27,351
34,617
33.593
46,249
49,571
58,795

768 1,418

434 458
203 380
109 457
22 123

17,1004 18.796 57.630

1,168 68201 516.848

9,953 5,598 26,842
6,107 5.218 17.222
697 5,730 9,449
343 2,250 4,117

278
490

529
180
59

123
1.295

858
201
359

12,358
4,742

3,105 24.931
15.691 32,699

12,171 14,473 36,584
3,364 4,323 14,866
1,565  6,180
314 851 1.165

rrViuri

תטם
תשסה
!em

תטנב
תשנג

 תשנד
כולל סך
 011/ 70*1

otn 70
>וסדים :/7m

ראשון לתואר
"1x0*1 שנת

אי

בי

ני

ד

ס'ו
גברים
נשים

נ*
24 עד

2529
ומעלר. 30
ערבי חינוך

1 For differences between this table and Table 22.10 see
introduction.

2 See details in introduction.
3 Incl. 1.168 technology students towards a first degree.
4 See notes 2 and 3 to Table 22.43.
5 See Tables 2259and 22.60.
6 Asof 1 985/86, incl. all first year through fourth year students

in courses inwhich the studies are towards a first degree.

מבוא. ראה ,22.10 לוח יעומת הבדלים >גבי
במבוא. סירוס ראה

בוגר. תואר לקראת הטכנולוגיה .vrra תלמידים 1,168 כולל
.22.43 ללוח 31 2 הערות ראה

22.60122.59 לוחות ראה
(ללומדים בתחומים די עד אי בשנים התלמידים כל כולל .rnum החל

ראשון. תואר לקראת בהם
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TEACHER TRAINING
COLLEGES

להכשרת nnoir(
ונבנות מורים

תשנ"ד
1993/94

תו!\ננ
1992/93

lwn
1989/90

rroun
1984/85

o'e/n
1979/80

1rum
1969/70

GRAND TOTAL

Institutions
Teaching posts
Work units

32
4,608
2,651

32
4,470
2,655

29
3,416
1,603

39
3,844
1,727

55
3,037
1,538

41

1,068
529

כולל סן
מוסדות

הוראה משרות
עבודה יחידות

7eaucaiioHeDrew/חינוך

405337273030nstitutionsמוסדות
הוראה 4,493Teachingי1,0342,9533,7543,2954,362משרות posts
עבודה 4991,4861,6801,5452,5682,706Workיחידות units

הכל2 סן  4,99411,28512,48212,33318,32618,796STUDENTSתלמידים TOTAL*
Supervisionפיקוח

2,9927,4648,3798,26411,57911,787Stateממלכתי
1,2242,6482,7792,6844,3744,200Statereligiousממלכתידת1

אחר 7781,1731,3241,3852,3732,809Otherדתי religious
לימוד Yearשנת of study

2,3134,1784,3584,4855,4695,598Iא
2,1513,7893,7003,7325,5865,218IIב

5302,9503,5472,8045,5185,730IIIנ

3688771,3121,7532,250IVד

הגברים 13.910.315.716.616.016.5Percentאחוז men
בגרות3 תעודת בעלי 27.858.370.884.387.989.3Percentאחוז holders of

matriculation certificates3

canonAraDערביחינוך eau

122222Institutionsמוסדות
הוראה 3484901211081115Teachingמשרות posts
עבודה 8790Work=30524758יחידות units

הכל2 851STUDENTS♦370485423576801תלמידיםסר TOTAL2
לימוד Yearשנת of study

199181145215218297Iא

171184134218261290IIב

120144143322264IIIג

הגברים 46.945.249.922.918.515.4Percentאחוז men
בנרות3 תעודת בעלי 77.293.494.2Percentאחוז holders of

matriculation certificates3

1 Estimate.
2 Excl. teachers studying towards qualified teacher cetrificate

)in 1993/941,842 in Hebrew education and 171 in Arab ed
ucation) and teachers studying towards the B.Ed. degree (in
1993/944,390). Incl. students in a course for teachers of
grades VllX who registered also in the University of Haifa
)580 in 1993/94). As of 1990/91, including immigrant teachers
and soldier teachers.

3 In 1984/851989/90 including also students who passed all
matriculation exams but did not receive grades by the time of
the survey.

4 Besides. about 300 nonJewish students who studied in special
classes in the Hebrew education in 1993/94.

אומדן.
בכיר מורה תעודת לקראת המשך בלימודי הלומדים בפועל מורים כולל לא
B.Ed. תואר ולקראת הערבי) בחינוך ו171 העברי בחינוך בתשנד 1,842)
הלומדים ד1' לכיתות למורים במסלול תלמידים כולל בתשנד). 4,390)
החל בתשנד). (כ580 חיפה באוניברסיטת כס0ודנטים ורשומים באורנים

חיילות. ומורות עולים מורים גם כולל בתשנא,
אך הבגרות בחינות בכל שנבחנו תלמידים גם כולל תשמהתשן בשנים

המפקד. סועד עד תוצאות קיבלו לא
בכיתות לאיהוד"ם תלמידים כ300 העברי בחינוך למדו כך, על נוסף

להם. מיוחדות
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recipients of matriculation בגרות תעודת מקבל1
certificates who began באוניברסיטה ללמוד iV'nnnuj
university studies six years שנת לאחר שנים שש
after studying in the twelfth '"ב, בכיתה הלימודים
grade, by various characteristics שונות תכונות לפי

עיוני נתוני :nor
Thereof: general track

הכל סן
Total

Year of study in the twelfth grade 'ב בכיתה DTio^n luvy

תשכרו
1985/86

תשסה
1984/85

תשמיד
1983/84

תטמין
1985/86

תשמה
1984/85

TDTOI
1983/84

Recipient of matriculation
certificates  total

Absolute numbers
18,259 17,091 17,019 22,596

D'O^nin o'idod
21,066 20,991  בג\ות תעודת מקבלי

הכל סך

שנתהמחזוו אחדי שנים שש ללמוד שהתחילו Percentאחוז who began studies 6 years after year of cohort
הגל Totalסך

גולל 38.839.038.643.343.843.2GRANDסן TOTAL
36.235.533.441.541.038.2Menגבוים
Q'KJ342.443.143.446.146.947.3Women

7Religionת
41.241.641.046.847.847.0Jewsיהודים

28.026.121.328.727.221.9NonJewsלאיהודים

עברי Hebrewחינוך education
040.440.840.645.946.746.3TOTALןהכל
loon בית nnaSchool distirct

40.841.442.947.849.349.8Jerusalemירושלים
28.231.630.331.436.236.3Northernהצפון
41.142.043.150.149.649.9Haifaחיפה

37.537.438.043.042.643.2Centralהכזרכז
אביב 45.544.944.251.649.650.5Telתל Aviv
38.840.337.241.140.139.1Southenrהדרום

Supervision
42.442.241.948.748.948.5General

דתי חינוך 32.635.635.435.838.938.1Administrationמינהל of
religious education

אחר 7.58.86.77.910.17.1Otherדתי religion

37.036.735.043.843.641.4Menגברים
44.445.445.848.849.850.3Womenנשים

Oirgin
46.045.546.250.250.050.5Israelישראל

30.931.430.636.437.837.2AsiaAfricaאסיהאפריקה
48.449.647.454.154.952.8EuropeAmericaאירופהאמויקה

ערב1 Arabחינוך education
הכל 26.724.821.027.1.2S921.6TOTALסך

31.628.222.732.229.123.5Menגברים
23.122.018.823.322.6.19.4Womenנשים

717Religion
26.823.916.727.624.517.6Moslemsמוסלמים

34.833.233.635.834.633.9Christiansנוצרים
14.517.319.614.517.419.4Druzeררהים
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UNIVERSITIES

STUDENTS IN UNIVERSITIES1
BY DEGREE AND
INSTITUTION

אוניברסיטאות

באוניברסיטאות1, תלמידים
ומוסד תואר לפי

תשנד
1993/94

R תשנג
R1 992/93

l'1un
1989/90

rrniun
1984/85

ovm
1979/80

ו/ש">
1969/70

תשך
1959/60

תשנו
1948/49

הב7 0Totalך
הכל 1,6359,27535,37454,48061,15567,77084,99091,480TOTALסן

ראשון 21,54928,34828,05340,25044,35546,96058,63063,180Firstתואר degree
ראשונה שנה :1902,9259,85413,51013,31014,72019,44020,200Thereofמזה: first year

שני 225,15610,05012,76516,10020,33021,980Secondתואר degree
שלישי 869271,3462,9303,2153,9104,9305,160Thirdתואר degree

8191,2508208001,1001,160Diplomaתעודה

העברית1 האוניברסיטה
Hebrew University3

הכל 9576,752R12.58813,57014,38516,78019,13019,680TOTALסן
ראשון 287126,2779,2138,7009,07010,60011,77011,860Firstתואר degree

ראשונה שנה :2154423,2963,3303,2303,7104,0903,790Thereofמזה: first year
שני 222,1193,1303,8404,6305,4405,750Secondתואר degree

שלישי 864757421,3401,3001,4201,7201,840Thirdתואר degree
514400175130200230Diplomaתעודה

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree
Diploma

10,500
7,560
1.620
2,210
670
60

לישראל טכנולוגי מבון  הגובניון
Technlon  Israel Institute of Technology
10,470 9,080 8,060 7,580 6,045 2,411

6,600 6,000 5,400
1,700
1.900

7,590
1,640
2,200
640
40

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

הכל סן
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל 6167,95814,38018,02019,27023,44025,190TOTALסן
ראשון 2.6166,83610.35012,97512.77015,42016,640Firstתואר degree

ראשונה שנה :2882,2193,8103,5003,6004,7404,800Thereofמזה: first year
שני 2תואר _9513,1004,1205,4506,7007,130Second degree

שלישי 6307508501.0701,090Thirdתואר degree
171300175200250330Diplomaתעורה
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STUDENTSבאוניברסיטאות1,תלמידים IN UNIVERSITIES1,

תואו22.45 TOIDIלפי BY DEGREE AND
ont.(INSTITUTION(המשך) (c

תשנדoionrniunlunR1*unתשילתשיךתט\נ1
1948/491959/601969/701979/801984/851989/90R1992/931993/94

בואי יואוניברסיטת
Barllan University

הכל 4234,2738,0708,7809,33013,32014,830TOTALסן

ראשון 24233,9256,7506,8006,7809,89011,130Firstתואר degree
ראשונה שנה .ran1761,2351,9001,7302,2603,2303,650Thereof: first year

שני win22721.0101,5501,9402,5502,800Second degree
שלישי 20210300410560580Thirdתואר degree

56100130200320320Diplomaתעודה

1D'n אוניברסיטת

Haifa University
02,7946,1406,3306,7809,67011,450TOTALןהכל

ראשון 2,7295,3505,4105,4007,5709,020Firstתואר degree
ראשונה שנה :1,1831,6701,7702,0503,2903,640Thereofמזה: first year

שני 4807151,1301,8102,140Secondתואר degree
שלישי 102590120120Thirdתואר degree

65300180160170170Diploma__תעורה

בנגב נוריון בן אוניברסיטת
Ben Gurion University of the Negev

1,2974,2505,0805,8908,2209,080TOTAL

1,2843.7004,1004,8106,3906.970First degree
6801,4001.3801,4002,4502.700Thereof: first year

4207208601.4001,720Second degree
70160170310340Third degree
13601005012050Diploma

הכל סן
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:

שני תואר

שלישי תואר

תעודה

למדע ויצמן מכון
Weizmann Institute of Science

הכל 419490500640740750TOTALסן

שני 169170180190230230Secondתואר degree
שלישי 250תואר  320320450510520Third degree

As of 1969/70 students in special courses. not for an academic
degree have not been included. As of 1976/77 data are based
on institutions files and complementary data (estimates) (see
intorduction). As for students of the Open University and in
nonuniversity higher education institutions  see Tables 2256
and 2258.
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 <nn
המוסדות קובצי על מבוססים הנתוניס בתשלז החל אקדמי. לתואר
באוניברסיטה לתלמידים אשר מבוא). (ראה (אומדנים) השלמות בתוספת
22.58 לוחות ראה  אוניברסיטאיים לא גבוהים חינוך ובמוסדות הפתוחה

.22.581
ראשון. תואר לקראת התלמידים בין כלולים שני לתואר התלמידים

תשיל. עד סתשר אביב נתל השלוחה כולל
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STUDENTS IN UNIVERSITIES,
BY DEGREE, FIELD OF
STUDY AND INSTITUTION

באוניברסיטאות, DTnVn
לימוד תחום תואר, לפי

ומוסד

תשנבתש"ןתשיםתשלי

2'TWO 'Yi'Vl TlnK
Annual percent

change2

תשנ"ג1979/801989/901991/921992/93D'1annunי1969/70
תשיל

1979/80
aiun

1989/90
xn

1992/93
1969/701979/801989/90

התלמידים Allכל students
הכל TOTALסן

מוחלטים מספרים 33,38354,48067,77078,64084,9905.02.27.8 absolute numbers
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0 percents

:43.346.250.852.553.65.73.19.8Thereofמזה:נשים women
Degreeתואר

ראשון 79.673.969.468.669.04.21.67.7Firstתואר degree
ראשונה שנה :29.524.821.723.422.93.20.99.7Thereofמזה: First year

שני 14.318.423.824.023.97.74.88.1Secondתואר degree
שלישי 3.85.45.66.05.88.82.98.0Thirdתואר degree

2.32.31.21.41.35.04.411.2Diplomaתעודה

ראשו לתואר ראשונה firstשנה degreeyear forFirst
הכל 100.0100.0100.0100.0100.03.20.99.7TOTALסך

:47.550.153.754.255.43.81.210.9Thereofמזה:נשים women
לימודים Fieldתחום of study
הרוח 32.931.729.028.431.62.8013.0Humanitiesמדעי

הוזכרה Jמדעי 32.324.627.825.426.71.28.4Social sciences
הניהול ומדעי 3.92.62.32.53.37.7Businessעסקים and admin

istration sciences
4.85.03.34.64.53.62.320.8Lawמשפטים

עזר ומקצועות 2.94.47.26.56.07.66.63.5Medicineרפואה and para
medicalרפואיים courses
מתמטיקה.

1 12.4

8.36.58.09.0

Y
2.622.2Mathematics,

ומדעי statisticsסטטיסטיקה and
computerהמרושנ sciences

פיסיקליים 3.64.84.23.67.80.3Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 3.74.43.63.92.45.2Biologialמדעים sciences

1.52.91.81.41.110.23.64.8Agricultureחקלאות
13.312.312.615.511.12.41.34.8Engineeringהנדסה

Institutionמוסד
העברית 33.421.825.220.221.01.11.13.3Hebrewהאוניברסיטה University

12.611.011.511.08.41.82.01.2Technionהטכניון
אביב תל 22.529.624.525.924.46.15.69.6Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 12.513.615.417.416.64.11.812.6Barאוניברסיטת Han University
חיפה 12.012.613.913.916.93.72.517.1Haifaאוניברסיטת University

גוריון בן 6.911.39.511.612.68.40205Benאוניברסיטת Gurion
University

1 Excl. students from abroad.
2 Geometirc average.

מחויל. תלמידים כולל לא
גיאומטרי. ממוצע
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STUDENTS IN UNIVERSITIES,
BY FIELD OF STUDY
AND DEGREE

באוניברסיטאות, תלמידים
ותואר לימוד תחום לפי

1992/93 תשנינ;
|11u>o Mm

First degree
תוארת1אר

הכל irnvnשלישישניmorסך
TotalשנהSecondThirdDiploma

otn degreedegreeואשונה10
TotalThereof:

first year

מלל 84,99058,63019,44020,3304,9301,100GRANDסן TOTAL

הכ> סך  nnn 'j/or24,06116,8036,1445,1861,165907Humanities  total
הכלליים הרוח 9,7457,5593,4211,623563Generalמדעי humanities

ולי10י ססרויות ,6,1074,7461,36199328682Languagesשפות, literature and
regionalרניונל"ם studies

להוראה והכשרה 5,2442,1856422,142226691Educationחינוך and teacher
training

2,3941,95959534689Artsאמנות

Jinnor ormyi 571354125821134Specialתבניות courses and
r\nvu\miscellaneous

ר*כל 70  י>7/נדר< .inn24,70216,6245,6817,422521135Social sciences  total
rarnn .vm19,79915,1345,2014,17043560Social sciences

הניהול ומדעי 4,9031,4904803,2528675Businessעסקים and administration
sciences

3,1262,86186921649Law

י** 7"  nxioi62823,7961,176220724039Medicine  total
3,1751,2324261,762181Medicineרפואה

רפ1א"ם עור 3,1072,5647514455939Paramedicalמקצועות courses

 toon .irmi 014,1169,7443,2072,7112,24219Mathematicsת00י7,ר, andnatural

**7 70sciences  total
סטטיססיקה .n17'0nnn6,1444,9521,75182734817Mathematics, statistics

המחשב andומדעי computer sciences

פיסיקליים 3,8432,1597078468362Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 4,1292,0337491,0381,058Biologicalמדעים sciences

1,311671226435205Agirculture

ntfyrmi norm11,3928,7312,1362,153508Engineeirng andarchitecture
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לימוד, תחום תואר, לפי באוניברסיטאות, תלמידים
ומוצא אוכלוסייה קבוצת גיל, מין,

אחוזים

תשן

מדעי
nnmnmunהבי nnnסן vorהחברה
1974/751984/85TotalHumanitiesSocial

sciences

הכל סך  ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
44.848.351.373.850.6מזה:נשים

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) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
7.919.228.826.628.1ישרא>

18.327.127.932.031.2אסיהאפריקה
73.853.743.341.440.7אירופהאמריקה

הכל סך  שני 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 35.246.850.370.750.3מזה:

ניל
24 22.812.413.66.79.8עד

252952.242.044.130.344.9
303411.221.819.420.221.5

1O O16.718.329.920.5
45+IO.O7.14.612.93.2

אוכלוסייה קבוצת
98.796.896.794.798.3יהודים

1.33.23.35.31.7לאיהוזים

הכל סך  (יהודים) 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 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
25.939.741.351.146.0מזה:נשים

גיל
29 48.221.625.67.311.9עד

303425.432.635.121.328.0
3544OR A

31.829.044.044.8
45+.>1D4

14.010.327.415.3

אוכלוסייה קבוצת
99.797.396.195.998.0יהודים

0.32.73.94.12.0לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
4.69.117.113.415.3ישראל

9.512.515.516.013.3אסיהאפחקה
85.978.467.470.671.4אירופהאמריקה

רפואיים. עזר iwarjor Yin 1
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STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY DEGREE, FIELD OF STUDY,
SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN

Pecrents

1989/90

inoavmהנדקה
O'ODVUD'רפואהnp'ODJOTIrnrtrpnואדריכלות
LawMedicine1SciencesAgircultureEngineering

andand
mathematicsarchitecture

100.0100.0100.0100.0100.0FIRST DEGREE  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
35.528.731.732.6285Israel
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

Ago
10.227.124.78.111.8Up to 24
54.847.158.049.744.62529
19.714.511.724525.43034
14.78.85.215517.03544
0.6250.42.21.245+

Population group
100.094.596.396.398.5Jews
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)39.114.724.0Upto 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)20512.913.5Israel
(29.0)14.320.916.7AsiaAfrica
(62.9)65.266.269.8EuropeAmerica

1 Incl. paramedical courses.
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באוניברסיטאות, ראשון לתואר ראשונה שנה תלמידי
אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי שנים, חמש אחרי

הלימודים בתחילת לימוד ותחום מוצא
שורה כל של הכל מסך אחוז

ID"Dלגודו
CompletedStudies

H'TKiT\תשנזינn'DiunN'niunrotun
1980/811982/831984/851980/811982/83

הכל 56.358.064.510.9סך 11.5
מין

on:u56.958.464.110.5 12.0
55.657.665.011.3נשים 11.1

בתחילת Vj
הלימודים
59562.066.312.8עד19 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
60.260.267.710.8יהורם 11.4

50.548.848.516.7לאיהודים 17.7
מוצא

64.765.272.710.4ישראל 12.0
57.255.263.211.4אסיהיאפריקה 115
ישראל 58.657.664.311.1ילידי 11.9
חול 54.147.858.312.0ילידי 10.7

60.361.068.010.7אירופהאמריקה 11.1
ישראל 62.262.569.310.5ילידי 11.2
רוול 55.557.064.311.1ילידי 11.0
לימוד תחום

הלימודים בתחילת
הכל 0ך  הרוח 44.045.551.613.0מדעי 13.1
הכלליים nnn 42.445.651.112.0מדעי 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 סך  iraim 58.060.964.6tfמדעי 1 10.5
wnnn 'inn58.061.665.38.3 10.2
ומדעי 57.456.459.714.4עסקים 13.4

הניהול

a>oonm73.465.967.419.8 13.4
רפואיים עזר 68.674.778.74.7נוקצועות 6.3

הטבע 58260.868.411.4מדעי 12.3
הכל סך  וסתנוטיקה
ם00יס0יקה 54.059.267.611.3מת00יקה, 12.3

המרושנ 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 73.074.180.09.4הנדסה 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

ללמחלנזדו הפסיקו
Studiesnterrupted studiesI

n'ov/ji<D1unr1r>wn

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

12.626.425.221.0Up to 19
9.521.321.217.72021
9.325.627.223.32224
7.938.640.833.42529
9.644.046.438.43034
10.645.743537.235+

Population group
9.328529.023.0Jews
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

Fieldof studyat 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

arts
2.688.987.5105Other studying programs

8.137.530.027.2Social sciences  total
8.031.830.126.7Social sciences
9.229.229.231.2Business and

administration sciences

75.913.174.376.7Law

5.725.120.615.7Paramedical studies

9.729.527.722.0Natural sciencesand
mathematics  total

9.733.729.622.7Mathematics, statistics
and computer sciences

8.226.227.6255Physical sciences
10.823.423.417.3Biological sciences

2.219.027.7172Agirculture

8.516.476.411.6Engineeirng 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 1onnyir(
ראשון לתואר ראשונה

מין, לפי באוניברסיטאות,
ותחום הרשמה תוצאות

עדיפות
'.ruiu .lyiu rinM
Annual percent

change2
תשב"גחשנ"בתשן{/O'erתשל"א
>//j"jhתשם1970/711979/801989/901991/921992/93

Diun\v>nתשלא
1979/801989/901992/93
1970/711979/801989/90

DThousandsאיפ
n\rwrv\21.535.636.740.743.35.80.35.7Enrollments

ונפשות) 16.224.625.027.829.54.80.25.6CANDIDATESמועמדים (persons)
הגל 0ר  TOTAL

:Thereofמהם:
מוסדות ל2 4.17.28.19.19.86.31.26.4Appliedפנו to 2 institutions

יותר orאו more
9.012.611.812.916.13.80.74.3Menגברים
7.212.013.315.013.45.91.06.7Womenנשים

ההרשמה Resultsתוצאות of registration
ולומדים 9.011.914.017.117.63.21.68.0Acceptedהתקבלו and studying

לומדים ואינם 1.74.34.34.95.311.10.17.7Acceptedהתקבלו and not studying
5.07.75.75.86.54.72.83.9Wereנדחו rejected

עדיפות Fieldתחום of preference
nnn 1inn4.56.96.16.66.94.91.14.2Humanities

rarnn 1inn3.97.67.27.88.97.70.57.3Social sciences
D'ODWD0.81.71.92.03.18.70.916.6Law

עזר ומקצועות 0.82.33.13.33.312.52.82.7Medicineרפואה and
paramedicalרפואיים courses

ומתמטיקה ה0בע 2.12.82.83.83.33.30.15.4Sciencesמדעי and mathematics
0.20.50.30.30.310.76.01.4Agricultureחקלאות
2.42.53.03.43.20.51.62.4Engineeringהנדסה and

architectureואדריכלות
ידוע 1.50.20.60.60.5Notלא known

nnxD■Percents
ונפשות) 100.0100.0100.0100.0100.0CANDIDATESמועמדים (persons)

הכל סך TOTAL
:Thereofמהם:

מוסדות ל2 25.729.132.332.533.1Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

55551.047.046.345.3Menגברים
44.549.053.053.754.7Womenנשים

הרשמה Resultsתוצאות of registration
:Thereofמהם:

ולומדים 55548.255.961.759.8Acceptedהתקבלו and studying
לומים ואינם 10.317.417.017.518.1Acceptedהתקבלו and not studying

31.231.122.920.722.1Wereנדחו rejected
עדיפות Fieldsתחום of preference
הרוח 30.428.125.124.124.0Humanitiesמדעי

הרוברה 26.731.129.528.630.7Socialמדעי sciences
5.27.17.97.5105Lawמשפסים

עזר ומקצועות 5.39.612.612.0115Medicineרפואה and
paramedicalרפואיים courses

ומתססיקה ה0בע 14.611.511.514.011.3Sciencesמדעי and mathematics
1.42.21.21.211Agricultureחקלאות

ואדריכלות 16.410.412.212.611.0Engineeringהנדסה and
architecture

Up to 1977/78, senior students who intended to change field
of studies were included. As of 1978/79. only freshmen were
included (those who changed field of study were not included 
6,203 enrollments and 5,696 candidates in 1992/93).
Geometirc average.

להחליף מנת על מועמדות שהגישו ותיקים תלמידים נכללו n'et/n 1v
נכללו (לא בלבד חושים מועמדים נכללו מתשלס החל לימודיהם. מקצוע

מועמדים). 6.6961 הרשמות 6,203  נתשנג חונים; מחליפי
גיאומטרי. ממוצע
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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 nnvYr D'oru1n
ראשון לתואר ראשונה

מין, לפי באוניברסיטאות,
אוכלוסייה קבוצת גיל,
תוצאות ולפי ומוצא

ההרשמה
1989/90 תשן אחוזים

Thereofמהם:

irrnהתקבלוהתקבלו
הכל לומדיםולומדיםסך ואינם
TotalAcceptedAcceptedWere

andand notrejected
studyingstudying

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך
Sex

47.046.045.050.8Menגברים

53.054.055.049.2Womenנטים
Age

גיד

17.315.510.625.8Upעד19 to 19

202125.928.824.520.82021

222433.634.637.929.22224

252913512.115.215.42529

30344.94.36.34.93034

35+4.84.75.53.935+

אוכלוסייה קבוצת
87.692.691.271.8

Population group
Jews

12.47.48.828.2NonJewsלאיהודים

('הודם) 100.0100.0100.0100.0ORIGINמוצא (JEWS)

29.230.629.724.3Israelישראל

אסיהאפריקה
אירוסהאמריקרו

30.4
40.4

27.8
41.6

31.2
39.1

38.7
37.0

AsiaAfrica
EuropeAmerica

הכל 0100.055.917.022.9TOTALך
Sex

"■ו
100.054.616.424.8Menגברים

100.056.917.721.2Womenנו'ים
Age

נ*
19 100.050.510.334.1Uptoעד 19

2021100.062.916.018.42021

2224100.058.219.019.92224

2529100.050.719.026.22529

3034100.049.321.422.93034

35+100.056.019.318.635+

אוכלוסייה קבוצת
100.059.817.518.8יהודים

Population group
Jews

100.033.711.951.9NonJewsלאיהוחם

(יהודים) ORIGINמוצא (JEWS)

100.062.817.815.6Israelישראל

אסיהאפויקה
אירוסהיאמריקה

100.0
100.0

54.7
61.6

17.9
17.0

23.9
17.2

AsiaAfrica
EuropeAmerica

705 חינוך



RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES1, BY
DEGREE AND INSTITUTION

מן unun *1riim
האוניברסיטאות/
ומוסד תואר לפי

תשטתואר
1948/49

תשר
1959/60

ye/n
1974/75

תשם
1979/80

rroron
1984/85

l"1un
1989/901991/92

yvon
1992/93Degree

גולל סן
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

14,658
10,506
3,068
510
574

15,573
11,144
3,153
556
720

GRAND TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

Hebrewהעברית1האוניברסיטה University2 הכל 587072,6222,3963,1363,5933,6843,827TOTALסן ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
48
10

315
323
69

1,849
411
135

1,430
594
130

2,049
761
118

2,412
909
133

2,495
878
177

2,615
900
158

irst degree
Second degree
Third degree

227242208139134154Diplomaתעודה
טכנולוגי מכון  לישראלהטכניון TechnologyTechnion  Israel Institute of הכל 1354641,0321,3471,4041,8161,7861,892TOTALסן

ראשון 1354047911,0459841,3131,2911,335Firstתואר degree
שני תואר

שלישי תואר

48
12

177
54

226
53

332
65

403
86

387
80

413
111

Second degree
Third degree

102323142833Diplomaתעודה
אביבאוניברס תל no1UniversityTel Aviv הכ7 181,2032,4523,2724,0354,0884,346TOTALסך

ראש1ן 129351,7342,4782,9402,7923,123Firstתואר degree
שנ* תואר

שלישי תואר

6141
4

527
83

603
76

877
100

1,008
105

953
127

Second degree
Third degree

123108115118183143Diplomaתעודה
ביאילןאוניברס UniversityBarllanטת הכל 484231,2651,3081,6211,9922,140TOTALסך

ראשון 483091,0451,0091,2661,5541,599Firstתואר degree שני תואר

שלישי תואר

47121
34

161
20

236
31

309
34

331
44

Second degree
Third degree

תעודה
67651188895166Diploma

nאוניברס Haifaפהטת University הכל 1871,0151,1731,4001,6381,731TOTALסך ראשון תואר
1578639591,1601,3021,334First degree

שני תואר
ג*1לעי1י תואר

68109133225235Second degree 22812Third degree
3084103105103150Diplomaתעודה

בןאוניברסי ב1גבנטת Benגוריון Gurion University of the Negev3 הכל 0237758121,3081,3171,479TOTALך
ראשון 236236341,1011,0721,138Firstתואר degree
שני תואר

שלישי תואר

59
14

116
20

165
23

185
29

248
19

Second degree
Third degree

347942193174Diplomaתעודה

TOTAL
Second degree
Third degree

weizmann Institute of Science3 י"יי*נ i"3'11 I1'"
158 153 142 113 121 76
73 76 67 58 57 318577755564 45

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר

Excl. first degree recipients of the Open University (see Table
22.57) and in academic courses of institutions authorized by the
higher education council (see Table 2259).
Including recipients of degrees from the Tel Aviv branch since
1962/63.
Recipients of degree up to 1963/64were included in theHebrew
University.

(22.57 לוח (ראה הפתוחה נאונינרסיסה ראשון תואר מקבלי כולל לא
להשכלה המועצה ע"' שהוכרו גבוהים ספר בתי של האקדמיים ובמסלולים

.(22.59 לוח (ראה גבוהה
ואילך. מתשכ"ג אביב בתל מהשלוחה תארים מקבלי כולל
העברית. באוניברסיסה נכללו תשכיר עד תארים מקבלי
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RECIPIENTS OF DEGREES
FROM UNIVERSITIES, BY
DEGREE, FIELD OF STUDY
AND INSTITUTION

מן DHNn ■Vnpr<
לפי האוניברסיטאות,

תחום תואר,
ומוסד לימוד

שנתי' שינוי אחוז
Percent annual

ניב תש
change'

תשיל
1969/70

תש"ם
1979/80

תש"!
1989/901991/921992/93pmnnun

oiunתשן
1979/801989/901992/93
1970/711979/801989/90

התארים נוקבל" Allכל recipients of degrees
הכל סך

מוחלטים מספרים 9,371 5,56613,91514,65815,5734.0 5.33.8

TOTAL

 absolute numbers

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0 percents
45.1מזה:נשים 38.150.551.452.95.2 7.15.4Thereof: women

תואר
Degree

ראשון 72.0תואר 73.073.271.771.64.2 5.23.0First degree

שני 17.6תואר 14.520.020.920.25.4 7.44.2Second degree

שלישי 4.0תואר 4.33.23.53.61.8 4.77.3Third degree

6.4תעודה 8.23.53.94.62.2 2.84.2Diploma

ראשון degreeFirstתואר
הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL

לימוד Fieldofתחום study

nnn 27.6מדעי 31.725.024.223.43.2 3.80.8Humanities

rarnn <\nr<30.7 1
< 21.3

3.1 /
26.431.830.9

< 10.17.8/
8.6Social sciences

הניהול ומדעי D'pov4.32.93.27.0Business and adminis
tration sciences

4.2משפטים 8.74.54.04.34.9 2.22.0Law

עזר ומקצועות 1.8רפואה 0.77.37.09.420.2 (15.9)11.9Medicine and para
medical courses ר0וא"0

סטטיסטיק 46מתמטיקה, ן
117 7

24 i4.9 3

6.24.54.6

V10
11.3 I
2.3 *

6.8Mathematics, statistics

המחשב andומדעי computer sciences

פיסיקליים 4.64.34.31.1Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 4.03.64.13.8Biologicalמדעים sciences

2.2חקלאות 2.51.62.01.90.9 3.98.8Agriculture

הנדסה
ואדריכלות

18.5 17.416.115.513.82.7 5.92.0Engineering and
architecture

Institution
3וו0ר

העברית 21.2האוניברסיטה 45.423.723.723.55.4 2.52.7Hebrew University

15.5הטכניון 19.412.912.312.02.3 2.80.6Technion

אביב תל 25.7אוניברסיטת 23.028.826.628.05.4 6.42.0Tel Aviv University

בר"אילן 15.5אוניברסיטת 7.612.414.814.31 9 13.08.1Barllan University

חיפה 12.8א1ניברסיטת 3.911.412.412.03.0 18.64.8Haifa University

בןגור'ון אוניברסיטת
בנגב

9.2 0.610.810.210.25.9 (39.1)1.1BenGurion University
of the Negev

1 Geometirc 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

1992/93 תשנ'ג;
תוארwinתואר

הכל rnivnשליש'שניראשוןסך
TotalFirst

degree
Second
degree

Third
degree

Diploma

כולל 15,57311,1443,153556720GRANDסן TOTAL

הכל סל  nnn .ym3,9152,60553190689Humanities  total
הכ7>"ם הרוח .inn1,2231,01316149General humanities

ולימודים ספרויות ,93782484209Languagesשפות, literature and
regionalרגיונל"ם studies

להוראה והכשרה 1,33645524616619Educationחינוך and teacher
training

30225131515Artsאמנות
מיוחדות לימודים 11762946Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

ה3( סל  ה7/נליו ■j/OT4,9463,8011,0824716Social sciences  total
החברה vor4,1873,4466854016Social sciences

הניהול ומדעי 7593553977Businessעסקים and administration

sciences

50648322JLawמשפטים

הכל סל  1,5101,043437228Medicineרפוו/ה total
85148135119Medicineרפואה

רפואיים עור 6595628638Paramedicalמקצועות courses

 pjon .ymi np'oono2,3507,4566082551Mathematics and natural
הכל סל

sciences  total
ס0סי00יקה ,658517121461Mathematicsמתמטיקה, statistics

המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקליים orino78648121986Physical sciences
ביולוגיים 8794582681KBiologicalמדעים sciences

nntfpn3082142A 70Agriculture

ו<?דחכלות norm2,0381,54287 4036Engineeringand architecture
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UNIVERSITY STAFF1, BY
TYPE, DEGREE AND GRADE

Fulltime equivalents  monthly average

באוניברסיטאות/ <jon
ודירוג דרגה סוג, לפי

חודשי ממוצע  שלמות משחת עין שווי

O'TKlTi|1unתו!1נבתשנא

1984/851988/891989/901990/911991/921992/93

V>d 017,60617,11716,63316,83317,53918,060GRANDן TOTAL

ומחקר תוראה 1no7,8717,5767,2667,5028,1108,589TEACHING AND RESEARCH

םןהכל STAFF TOTAL

דתה
Degree

הנ* 70  נג'ל ורקדנו1 04,2964,3664,3374,4744.5904,686Seniorגל academicstaff  total
המניו נזן 9341,0621,1151,1821,2191.286Professorסרופ10ר

חבר 9711,1041,0921,1271.1611,172Associateפרופסור professor

נכיר 1,3361,3051,2661.3001.3501,370Seniorמרצה lecturer

1,055895864865860858Lecturerמרצה

ot'7 70  ion <mpH 01,391962933899895924Juniorנל academic staff  total
דוק0ור 1641141031069593Instructorמדריך (senior)

637452432375340336Instructorמדריך

בי 325217135120129143Assistantא0י00נ0 B

אי 265179263298331352Assistantאםיססנס A

ipnni nmm nny1,398993683644665738Teaching andresearch
assistants

7861,2551,3131,4851,9602,241Other

הכל סן  "130 3,2323,5313,5283,5123,5763,581TECHNICALSTAFFסגל TOTAL

inn
Grade

557683709733767797Engineersמהנדסים

ומיקרוביולוגים 960880843813791782Laboratoryלבורנטים assistants and
microbiobgists

1,6661,7231,7031,6691,6791,670Techniciansנוננאים

49245273297339332Otherאחר

מינהלי 6,5036,0105,8395,8195,8535,890ADMINISTRATIVEסגל STAFF

הגל סן TOTAL
Grade

inn

4,6004,1004,0073,9293,9283,882Standardאחיד

והדוח החברה 1,5581,6061,6261,6721,7341,801Socialמדעי sciences and humanities

מיוחד בחוזה 17116288109103130Specialמועסקים contract employees

1741421181098877Otherאחר

trie Ben Gurion University of the Negev. בנגב. בןגוחון באוניברסיטת ופיתוח למחקר nvm n'ovunnמלל ,
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THE OPEN UNIVERSITY AND OTHER ACADEMIC COURSES

STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC
COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY,
BY SEX, FIELD AND YEAR OF STUDY
May each year

אחרים אקדמיים ומסלולים הפתוחה האוניברסיטה S
האקדמי למסלול נרשמים

הפתוחה, האוניברסיטה של
לימוד ושנת תרוום מין, לפי

שנה כל מאי

2
Q

students reenrolling חוזרים נרשמים

שלישית שנה
Third year

שנייה שנה
Second year

ראשונה שנה
First year

נרשמים
D'enn
New

students

הגל סך
Total

1981/82
1984/85
1989/90
1991/92
1992/93
1993/94 TOTAL
Thereof: women

Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

TOTAL
Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

TOTAL
Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

Absolute numbers
261 806
289 1.235
642 1,800

1,431 2,739
1,720 3,305
2,088 3,616
1,149 2,065
1,777 3,089
311 527

Percents
100.0 100.0
85.1 85.4
14.9 14.6

percent women
55.0 57.1
57.1 615
43.4 31.3

3,756
3,862
3,906
5,566
5,932
5,755
3,157
4,690
1,065

100.0
81.5
18.5

54.9
60.8
28.6

D'OT
8,772
6,648
6,659
8,193
8,082
8,288
4,401
6,732
1,556

100.0
81.2
18.8

53.1
58.2
30.8

13,595
12,034
13,007
17,929
19,039
19,747
10,772
16,288
3,459

אחתים
100.0
82.5
17.5

הנשים אחו?
54.6
59.8
31.4

תשמנ
תשמה
תשן

תשנב
תשנג

הכל סן  תשנ"ד
מזה:נשים

והחברה הרוח מדעי
ומתמטיקה הטבע מדעי

הכל 0ן
והחבוה הרוח >vm

ומתמטיקה ה0בע מדעי

הכל סן
והחברה הרורו מדעי

וסתמנ1יקה ה0בע מרעי

RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM
THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX AND
FIELD OF STUDY

מן ראש1ן תואר מקבלי
הפתוחה, האוניברסיטה
לימוד ותחום מין לפי

תשנ"ג
1992/93

תשנ"ב
1991/92

תשנא
1990/91

תשן
1989/90

תשמיט
1988/89

תשמח
1987/88

תשסיז
1986/87

תשמו
1985/86

תשסה
1984/85

תשסג
1982/83

TOTAL
Men
Women

Field of study
Humanities and social sciences
Sciences and mathematics

405
185
220

357
48

350
196
154

317
33

339
178
161

296
43

304
154
150

270
34

281
153
128

243
38

194
90
104

168
26

227
107
120

180
47

132
75
57

102
30

101
64
37

73
28

28
13

31
10

גברים
נשים

לימוד תחום
והחברה הרוח מדעי

ומתמטיקה הטבע מדעי



FIRST DEGREE STUDENTS
IN HIGHER NONUNIVERSITY
INSTITUTIONS, BY FIELD OF
STUDY, YEAR OF STUDY
AND SEX1

ראשון תואר TnVn
גבוהים חינוך במוסדות

לאאוניברסיטא"ם,
לימוד, תחום לפי
ומין1 לימוד שנת
ליסוד Yearשנת of study

Field of study ליסוד תחום
Totalא דישנהגשנהבשנה mu.nariu

FirstSecondThirdFourthFifth

2,0276855464533431981/82תשמב

2,8818356846567061984/85תשלו"ה

8,2862,6092,2291,8071,6411989/90תש"ן

13,9884,1213,7463,7132,4081992/93תשנ"ג

הכל סר  16.84S5,0144,3844,2922,9172931993/94תשנ''ד TOTAL
8,2011,9451,9552,5941,707Teacherהוראה2 training2

הטכנולוגיה 1,16847029522215031Technologyכזז"ט1 sciences
עסקים ומינהל 3,9271,4221,084833382206Economicsכלכלה and business

administration
וארכיטקטורה עיצוב ,1,89856750236940456Artsאמנויות, design and architecture

1,020263249264244משפטים
Law

634341293Communicationתקש1רת

הכלי סך  נשים :10,9573,0372,80a2,9952,02592Thereofמזח: women Total2

7,4381,7871,7962,3251,530Teacherהוראה2 training2
194825136232Technology sciences

עסקים וכזינהל trtrn1,2334713442688862Economics and business
administration

וארכי0ק0ורה עיצוב ,1,16035330922624428Artsאסנויות, design and architecture
509124112139134משפסים

Law

411216195Communicationתקשורת

מבוא. ראה 1
.22.42 לל1ח 4 הערה ראה 2

RECIPIENTS OF FIRST
DEGREES FROM HIGHER
NONUNIVERSITY INSTITUTIONS,
BY FIELD OF STUDY

ראשון win .Vnpr<
גבוהים ממוסדות

לאאוניברסיטא"ם,
לימוד תחום לפי

לימוד תשםתחום
1979/80

תשנזה
1984/85

תשמז
1986/87

תשמס
1988/89

תשן
1989/90

תשנא
1990/91

תשנב
1991/92

תשניג
1992/93

Field of study

הכל 01974576629531,0551,2331,6182,075TOTALך

הטכנולוגיה' 30127120112140178169227Technologyמדעי sciences1

עסקים' ומינהל 506112498100347545Economicsכלכלה and business
administration1

ועיצובי 92141170205162222221258Artsאכזנויות and design1

הכלי 0ך  751393115126557338811,045Teachingהוראה  total1
8736982102115For grades 111 הרך לניל

גו 9406796158233ForgradesII_לכיתות IVI

ז' 7585127208201216271334Forלכיתות grades VllX

18129160274299301312Forניו*00לולי2 all grades2

פורמלי בלתי 36383144404951Informalלחינוך education

2 Including physical education, music and special education. מבוא. ראה 1

מיוחד. וחינוך מחיקה גופני, חינוך כולל 2
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ADULT EDUCATION
STUDENTS |N PREACADEMIC
PREPARATORY COURSES1, BY
TRACK AND CHARACTERISTICS
OF STUDENTS

במכינות תלמידים
לפי קדםאקדמיותי,

ותכונות מסלול
התלמידים

מבוגרים חינוך

ווזשלב' מסלול
Onestage trackמסלול"itton

תלתישלב31דו"שלב21
הכל Twostagehreestageמזה:זכאיםסך
Totalהכל track2track2לסיועסך

TotalThereof:
entitled to
assistance

n'wun4,8113,2101,8201,4831181987/88
5,0243,4841,9431,3511891988/89

6,0014,2382,4211,5791841989/90תשן
6,7844,5662,6452,0092091990/91תשניא
7,6694,8972,9282,6231491991/92תשנ"ב
7,7895,5723,0922,0681491992/93תשניג

הכ7 סך  7,8075,9013,3811,8021041993/94תשנ''ד TOTAL
שליד מכינות :2,8412,6021,244239Thereofמזה: preparatory courses
האוניברסי0אות

in universities
אחוזים  הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך  percents

48.750.346.642.570.2Menגברים
51.349.753.457.529.8Womenנשים

גיל
20 3.1_3.23.3עד

Age
Up to 20

212241.638.241.852.645.82122
232440542.143.435.337.22324

25+14.716.414.89.017.025+
Originמוצא

25.927.120.722.514.9Israel3ישראלי
48.946.157.457.363.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

25.226.821.920.221.3EuropeAmericaאירופהאמריקה
ani/inבבית Children■לד'ם in parents home

51.153.644.443.040.4Uptoעד3 3
4+48.946.455.657.059.64+

םפר בבית לימוד Yearsשנות of schooling
11 7.12.65.918.383.0Upעד to 1 1

12+92.997.494.181.717.012+

בנרות בחינות Matriculationסיום prior
במכינה nnntrn toלפני preparatory courses

34.244.837.6Allכולן exams
48.553.860.93257.4Partחלקו of exams

בחינה 17.31.41.567592.6Noאף exams

בגדות בחינות Typeסונ of matriculation exam
73.184.681.936.418.1Internalאינ0רנית

26.915.418.163.681.9Externalאקסטרנית

1 See introduction.
2 Most entitled to assistance.
3 incl. nonJews.

מבוא. ראה 1

לסיוע. זכאים רובם 2

לאיהוחם. כולל 3
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PUBLIC HEBREW COURSES
FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF
EDUCATION AND CULTURE
January each year

ציבוריים oniyvy
למבוגרים לעברית

החינוך משרד מטעם
והתרבות
שנה כ> .נואר

הגל :Thereofמזה:Totalסך
עבודהUlpanimאולפנים אולפני

QTOrfWorkכיתות Ulpanim
ClassesStudents

nijvaonntrninooTntr
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
'19923,31969,2222,31746,6973,175 160
219932,07043,3111,03621,8252,706 132
19941,98140,7021,01121,0642,438 123

1 The increase derives from providing additional classes for new immigrants.
2 Thedecrease derives from the decrease in immigration.

לעולים. כיתות מריבוי 1au 1Jivm 1

בעלייה. מצנזצום נובעת הירידה ג

students in vocational training להכשרה1 בקורסים לומדים
courses1 and supplementary מקצועית והשתלמות
training for adults, sponsored מטעם למבוגרים
by the ministry of labour והרווחה העבודה משרד
ANDSOCIAL WELFARE

1993
1985199019911992raining הכשרה :Thereofנחה: 1

הכל הכל0ך O'UOגברים0ן
TotalTotalMaleFemale

הכליו 051,56177,823109,356128,888140,047120,31972,71947,600TOTALnן
O7//7/7 no

fuvyntpo /jmai42,81766,46295,690109.693120,319120,31972.71947,600
Type of course
Vocational trainingR

מקצועית niryrar/n8,74411,36113,66619.19519,728Supplementary training
Vocationמקצוע
1621,0808,11113,3139,9629,9129,653259Buildingננ"ן
3926268281,2291,0711,0711,00566Wood'יו work

4,1613,0873.9924,6784.3954,3514,188163Metalמתכת work
1,4582,5873,0524,2404,7273,9383,87959Mechanicsמכונאות
חשמל

ואלקטרוניקה

3,7135,5236,3927,7058,1427,8286,7791,049Electricity and
15.20211,46811,51710,53513.80713,80710,4063,401הניסאות.

electronics
Practical engineering,

'techniciansסכנאות, training,
instruction2Bהדרכה^

1,0583.4641,1101,1572,3952,3951,1451,250Programmingת>מת
חשבונות 2,4037,7281,47010,3938.2248,1402,2055,935Bookkeepingהנהלת

5411,8542.4103,2023,8853.7993203,479Clericalסקירות work
5,13110,4148,76317.73018.5584.3532,3312.022Hotelהארחה keeping
6141,8072,0413.1474,8784,8056974,108Nursemaidsמ0פל1ת

רסוא"ב עזר 5251,0311,9632,2952.3772,3775861,791Paramedicalמקצועות occupations
וקוסמטיקה ,3493,3463,4504,0673.8923,8771.0812,796Hairdressingספרות beauticians
ותדמיתנות 2.4142,9323,8675,9276,4636,4632,0784,385Dressmakingהסירה

7.2679,51312,14312.53513,3919,4749,338136Drivingנהינה
6.17111,36338.24726.73533,88033.72917,02816,701MiscellaneousRשונותי]

1 Incl. onthejob training (10,900 in 1993) and courses for retraining
of academicians (15,058 in 1993).

2 Studies in the Govenrment Institution for Technological Training:
Practical engineering and technicians' training (11,936 students in
1993); excl. students prepairng ■project work.. see introduction.

אקדמאים לה0בת וקורסים ב1993) 10.91x1 מפעלית הכשרהפנים כולל
ב1993). 15.058)

וסבנאות הנוקא1ת ..rvjiiiao n1von< הממשלתי במכון לימודים 2
מבוא. ראה פרו"ק0נ0ים, כולל לא נ1993); תלמידים 11.936)
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ופיתוח מחקר

הסקטור לפי סיווג
ממשלתיים ומפעלים פרסיים מפעלים עסקי:

עסקן. בסיס לפי הפועלים
ממשלה, משרדי כולל הרחבה בהגדרה ממשלה:
לבי המוסר לא1מ"ם, מוסחת מקומיות, רשויות
בעיקר הממומנים או השייכים ומלכ"ר לאומי 0ורו
"השכלה בסקטור המוסדות למעט הממשלה, ע">

גבוהה".
הטכניון, העברית, האוניברסיטה גבוהה: השכלה
אוניבר בראילן, אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת
ויצמן ומכון בנגב בןגוריון אוניברסיטת חיפה, סיטת

למרע.
מטרתם עיקר אשר מוסדות פרטי: 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 רוו"ל:

העברות. או
בהון שימוש הם המרפ לייצור המימון מקורות
עצמי), בהון מימון כמקור נחשבות (הלוואות עצמי
תרומות, שבוצע, מרפ 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 מו"פ רכישת
הניתנות אחרות הון והעברות מענקים תרומות,

לסקטור.

חישוב ושיסות מקורות
בענף המרפ הוצאות תעשייה: עסקי, סקטור
להלן) (ראה מיוחד מרפ סקר לפי נאמדות תעשייה
שירותי בענפי מרפ הוצאות .1990 בשנת שנערך
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, ומלכר המקומיות

משרד. בכל החשבות
להלן. ראה גבוהה: השכלה

למטרות באוניברסיטאות הגולמית ההשקעה
לתכנון מהועדה נתונים סמך על נאמדה מו"פ
המרכזית הלשכה וסקר האוניברסיטאות של ותקצוב

לחינוך. הלאומית ההוצאה על לסטטיסטיקה
כספיים. ודוהרת מיוחד שאלון פרטי: מלכ"ר

מכלל (0י109 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
715 ופיתוח מחקר

ופיתוח למחקר הוצאות
בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
בת באוניברסיטאות, ובפיתוח במחקר לתשומות
על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני עשייה
והאומנויות. המדע משרד עם בשיתוף שנערכו סקרים
במפורט תוארו הסקרים של והמתודולוגיה המקורות
בפרסומים הלשכה: של המיוחדים הפרסומים בסדרת
האוניברסיטאות לגבי  ו847 737 ,671 ,502 מס'
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 המיוערת מקורית
קיים. טכנולוגי או מדעי ידע של חדש "שום לגלות או

אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה
(23.13 (ל1ח

למו"פ הלאומית ההוצאה סיכום מוצג זה בשנתון
עד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה שערכה אזרחי
משרד שערך סיכומים הוצגו 1992 של השנתון
ולחיזו1 לניתוח המרכז עם בשיתוף והאומנויות המדע
הציבורית. ההוצאה סיכומי את שהכין טכנולוגי,
השוואה בר ואינו שונה במתכונת נערך הנוכחי הסיכום

והאמנויות. המדע משרד שערך הסיכומים עם

הגדרות
ההמלצות שימשו ולסיווגים להגדרות כבסיס
Frascati ומדריך UNESCO של הבינלאומיות
ופיתוח. מחקר פעילויות מרידת >\ל 0ECDn ש?

המיועדת ומקורית שיטתית כעבודה מוגדר מו"פ
אדם, על ידע כולל חדש, טכנולוגי או מדעי ידע לייצור
מרעי 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 במרינה. המיוצר מרפ על ההוצאה
המבוצע למו"פ תשלומים כולל אינו אך מחויל 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 niwwnn .(Frascati
קבועים הון ומוצרי רכב כלי ציוד, בניינים, רכישות

אחרים.
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נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מחקרים
האוניבר של החשבונות ומהנהלות למו"פ מהרשויות

הנ"ל. בפרסומים פירוט ראה סיטאות.

בתעשייה מוי'פ
(23.10 עד 23.9 (לוחות

והסברים הגדרות
נוספות: עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,

תעשייה.  14 בפרק הגדרות ראה
כלי עזר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת [מכשירים עבודה

וכד'. חשמל מים, דלק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
פסנטים. עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר
מחקר לצורכי ובציור במכונות במבנים, השקעות:

ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח
פעולות ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
ביצוע עבור ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר

הממשלה. ירי על מוזמנים מחקרים
חלק לפחות במרפ שעבר 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 והאר00קנ1ים האינגיינרים 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

ושרסטים). לבורנטים וכן מעשי
והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים

בתעשייה. מרפ סקר במסגרת נאספו

מקורות
ללא מפעלים כוללת אינה הסקר אוכלוסיית
ומפעלים היהלומים" "תעשיית תתענף רווח, כוונת
כמסגרת שוסף. "צור ללא במרפ רק העוסקים
משמשים: מרפ בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת
הסקר בשנת במרפ שעסקו המפעלים רשימת

הקודם,
בשנת במרפ 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 במרפ. העוסקים המפעלים
ולא הקודמים במדגמים היו שלא המפעלים כקרב
מקור בשום בהן שעסקו מרפ פעולות על מידע היה
את וכלל מפקדי היה 1990 של הסקר לפיכך, מינהל1.
1991 לשנת הסקר במרפ. העוסקים המפעלים כל

במרפ. העוסקים מפעלים מדגם על מבוסס
"1990 בתעשייה מרפ ב''סקר' ראה נוסף פירוט

.1992.11 מסי לישראל סטטיסטי לירחון במוסף

מו"פ, 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 מוסרות ידי על מרפ 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 כרי מרפ

הפרויקט. מסרות 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 ירי על והעברות

מקורות
הממשלה. של כספיים דוחרת (1

הממשלה. במשרדי חשבים עם ושיחות פגישות (2

באוניברסיטאות למו"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 שוטף מתקציב למו"פ ההוצאה בנתוני

ומשפטים. הרוח מדעי
בפרק מופיעים האוניברסיטאות סגל על נתונים

.22
נאמד ספציפי, מדד בהיעדר קבועים: מחירים
ניכוי ירי 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

ר737. 502 מס' בפרסומים
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פטנטים לרישום בקשות או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
(23.11 (לוח 1984 אקדמית

האקדמאים, בקרב במופ העיסוק על נתונים
גבוהה השכלה בעלי של מדגמי סקר על המבוססים

יצוין, המשפטים. משרד הפ0ננ1ים, רשם המקור: והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות ב984י, שנערך

""" יי יי"™  >* '™™ "' * n^S^i'SSrr^i'S
אישורה. לבין .842 מסי מיוחד פרסום

נבחרים פרסומים

1980/19811984/85 מיוחדים פרסומים
תיכונית על השכלה ובעלי אקדמאים סקר 842
ובפיתוח במחקר העיסוק ר' כרך  1984 ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו''פ העיסוק 593
באוניברסיטאות ופיתוח במחקר תשומות 930 1974 תיכונית

1988/89 ;1986/87  1984 ועלתיכונית אקדמית השכלה בעלי 795
אזרחי, ופיתוח למחקר הלאומית ההוצאה 949 אי ח7ק

1989 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799

717 ופיתוח מחקר



NATIONAL EXPENDITURE ON CIVILIAN
R&D, BY OPERATING SECTOR

למו"פ לאומית הוצאה
מבצוע סקטור לפי אזרחי,

מבצע Financingסקטור sector

הכל סך
Total

עסקי
Business

rV7K1nn
Government

גבוהה' ftioion
Higher education1

institution

פרטי מלכר
Private nonprofit

במחירים n"1u D'OOIKINISמיליוני million, at current prices
19891,9949342606361641989
19902,3761,0952937901981990
19912,9691,3993689652371991

219923,6271,6944301,21928419922

במחירי שיח, 19SS1989מיליוני pricesMIS million, at 1

19891,9949342606361641989

19902,0289312456781731990
19912,1621,0282656931761991
219922,3321,09327377419219922

בל באחוזים3, קודמתהשינויים לעומת .woPercent change3 on previous year
19901.70.25.86.55.71990
19916.610.38.22.31.81991
219927.96.33.011.79.119922

1 Includes the Universities and Weizmann Institute of Science.
2 Early estimate.
3 Percent change was calculated before rounding.

למדע. ויצמן ומכון האוניברסיטאות את כולל
מוקדם. אומדן 2

הנתונים. עיגול לפני חושבו באחחים השינויים 3

1
0

a
a

to



NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D, BY OPERATING
SECTOR AND FINANCING SECTOR

1990

למו"פ לאומית הוצאה
מבצע סקטור לפי אזרחי,

מממן וסקסור

מבצע Financingסקטור sector

הכל גבוהה'ממשלה0yoyך rottunפרטי סלכר
TotalBusinessGovernmentHigher education'Private nonprofit

institution

שח מיליוני  הכל 2,376.21,095.2293.0789.8198.2TOTALסו  NIS million

שוטפים) (במחירים
(at current prices)

מממן סקטור
Financing sector

אחווים 1004612338 percents

3836020Businessעסקי

381111151Governmentממשלה

גבוהה' 90090Higherהשכלה education1

פרטי 80125Privateמלכר nonprofit ins.

70061Restחול of the world

1991

שיז מיליוני  הכל 2,968.71,399.8367.6964.8236.5TOTALסך  NIS million

ארווויס 1004712338 percents

סממן Financingסקטור sector

3835020Businessעסקי

381212132Governmentממשלה

גבוהה' 1000100Higherהשכלה education1

פרטי 70025Privateמלכר nonprofit ins.

70061Restחול of the world

C

c

במבוא. הגדרה ראה



GOVERNMENT MINISTRIES EXPENDITURE
ON CIVILIAN R&D, BY TYPE

הממשלה משרדי הוצאות
סוג לפי אזרחי, מו"פ על

הכל 'שיחתסך Intramuralהוצאות expenses1אזרה סופ העבחתקניות

TotalTotal הכי שוטפותwagesשכרסר הוצאות
Current expenses

Purchases of civilian R&DTransfers

n1u NISמיליוג1 million
שוטפים D'vnniAt current prices

1989405.4113.052.160.932.2260.21989

1990496.1127.966.961.032.6335.61990

1991632.3150.481.469.033.0448.91991

1992746.6172.390.781.644.6529.71992

1989 Atבמחירי 19S9 prices
1990421.8107.755.652.127.8286.31990

1991456.2105.255.749.529.0322.01991

1992477.8109.657.352.328.6339.61992

באחו D'Mj'iuלעונות שנה בל previousקודמתהי0, yearPercent change on
19904571414101990

199182054121991

1992543 (6151992

a
z >



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

(מוק) ופיתוח למחקר הוצאות

והוצאות כוללות1 הוצאות
(מו"פ) ופיתוח למחקר
לפי באוניברסיטאות,

המוסד
1988/89 במחירי

באוניברסיטאות

= w

1
7:2

5<;

"§:

n £
n CQ

n CO

§1

a 

aif o

if I
III
HI

c 2?
* 03

31
הכל סך
Total

1981/82
TOTAL EXPENDITURE

TOTAL EXPENDITURE
Thereof:on R&D total
Intramural research
Separately budgeted
Separately budgeted R&D
as percent of total
expenditure on R&D

1984/85
TOTAL EXPENDITURE

TOTAL EXPENDITURE
Thereof: on R&D  total
Intramural research
Separately budgeted
Separately budgeted R&D
as percent of total
expenditure on R&D

1986/87
TOTAL EXPENDITURE

TOTAL EXPENDITURE
Thereof: on R&D  total
Intramural research
Separately budgeted
Separately budgeted R&D
as percent of total
expenditure on R&D

1988/89
TOTAL EXPENDITURE

TOTAL EXPENDITURE
Thereof: on R&D  total
Intramural research
Separately budgeted
Separately budgeted R&D
as percent of total
expenditure on R&D

NIS million nIU ■!!■*'D
133.7 109.7 93.6 84.1 247.9 159.5 291.5 1,120.4
Percents אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
98.4 25.3 8.0 26.6 29.3 46.8 40.0 40.6
84.6 19.1 7.3 22.9 23.6 34.0 27.3 31.6
13.8 6.2 0.7 3.7 5.7 12.8 12.7 90
14.0 24.6 9.3 13.9 19.5 27.2 31.8 22.2

NIS million n"1u מיליוני
178.2 126.4 77.5 106.4 287.0 204.2 348.4 1,328.1
Percents אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
99.2 29.6 7.5 27.4 28.4 52.1 47.5 45.4
72.9 19.2 5.9 20.2 21.0 33.1 27.4 30.4
26.3 10.4 1.6 7.2 7.4 19.0 20.1 15.0
265 35.2 21.0 20.0 25.9 36.4 42.3 33.0

NIS million n10 ■11^'n
174.4 91.7 79.1 98.2 282.0 192.2 346.5 1,264.0
Percents אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
98.6 33.8 6.9 26.3 29.0 47.5 44.9 44.5
73.7 19.9 6.0 18.8 205 31.4 24.7 29.5
24.9 13.9 0.9 7.5 8.5 16.1 20.2 15.0
25.2 41.2 13.4 28.7 29.2 33.9 44.9 33.6

NIS million שיח מיליוני
195.1 107.3 74.1 109.2 308.0 204.0 383.4 1,381.2
Percents אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
99.0 35.0 8.6 23.0 27.1 43.1 38.6 44.2
69.1 18.6 7.8 15.7 22.4 29.6 23.2 28.7
29.9 16.4 0.8 7.3 4.7 13.5 15.4 13.5
30.2 46.9 9.0 31.5 17.4 31.5 40.0 31.9

1981/82
ni^D nmxin

כוללות nmxin
הג.> 70  D'm1( :nw

שו0ף מתקציב
מיוחד ממימון

מיוחד ממימון סוים
מסר. כאחוז

למופ ההוצאה
1984/85
ת בוללו הוצאות

כוללות הוצאות
הכל joD1o>:nm

.\om מתקציב
ini'0 |ID'D0

מיוחד |i0'00 oin
מסיה כאחוז

למויפ ההוצאה
1986/87
כוללות הוצאות

כוללות הוצאות
הכל 0ך  לכוופ 0זר,:

שו0ף מתקציב
מיוחד ממימון

מיוחד ממימון מופ .

מסיה כאחוו
למופ ההוצאה

1988/89
כוללות הוצאות

כוללות הוצאות
הכל סל  למויפ גתה:

שוסף מתקציב
מיוחד ממימון

מיוחד מסימון מרפ
מסיה כארוח

למרפ ההוצאה

Current expenditure and expenditure on separately budgeted re
search with deduction of overheads. Incl. expenditure in non
academic units, pan of whose services were imputed to the
estimate of expenditureon R&D.

עליהם. התקורה בניכוי מיוחד מימון בעלי למחקרים [הוצאות שוטפות הוצאות
ההוצאות לאומרן נזקפו משירותיהן שחלק לאאקומיות ביחידות הוצאות כולל

למופ.
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EXPENDITURE ONR&D FROM
CURRENT BUDGET IN THE
UNIVERSITIES

מהתקציב למו"פ הוצאות
באוניברסיטאות השוטף

1988/89Atבמחיר 1988/89 prices

1981/821984/851986/871988/89

niu NISמיליוני million
הכל סך ■ שוטף1 679.1770.5703.9745.0CURRENTתקציב BUDGET1 TOTAL

למו"פ1 הוצאות :352.3404.9373.7369.2THEREOFמזה: EXPENDITURE ONR&D
מתקצינ D"1nבאחוז שונוף
השוטףמהתקצי! :

percentbudget asR&D from current
of current budget הכל 51.952.653.153.2TOTALסך

Institutionמוסד
העברית 49.147.447.849.1Theהאוניברסיטה Hebrew University

לישראל טכנולוגי מכון  43.945.745.343.7Technionה0בניון
אביב תל 43.543.842.143.6Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 43.346.245.841.5Barllanאוניברסיטת University
רויסה 16.214.414.617.3Haifaאוניברסיטת University

בנגב בןגוריון 33.733.734.234.7BenGurionאוניברסיטת University of the Negev
למדע ויצמן 0100.0100.0100.0100.0Weizmannכון Institute of Science

מדעי Scientificתחום field
ומתמטיקה הטבע 69.969.369.770.6Naturalמדעי sciences and mathematics

ואדריכלות הנדסה
חקלאות

36.4
26.1

36.5
25.7

35.9
30.0

36.2
38.4

Engineering and architecture
Agriculture

רפואיים עזר ומקצועות 41.242.241.638.9Medicineרפואה and paramedical courses
וחינוך החברה 31.733.134.935.9Socialמדעי sciences and education

ו Incl. the direct and imputed expenditure in natural sciences, engi
neering. medicine, agriculture, social sciences and education.

ומדעי חקלאות רפואה, הנדסה, הטבע, במדעי והזקופה הישירה ההוצאה כולל
והחינוך, החברה

EXPENDITURE ON R&D FROM
CURRENT BUDGET IN UNIVER
SITIES1,BY SCIENTIFIC
FIELD AND INSTITUTION
At 1988/89 prices

מהתקציב למוי'פ הוצאות
באוניברסיטאות1, השוטף
ומוסד מדעי תחום לפי

1988/89 במחירי

■ino■vm
החברההנדסההטבע

וחיכוךרפואהnutrj7nואדריכלותומתמטיקהסךהכל
TotalNaturalEngineeringAgricultureMedicineSocial

sciencesandsciences
andarchitectureand

mathematicseducation

n1uNISמיליוני million
1981/82352.3228.436.25539.342.91981/82
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 1988/89100.063.410.12.810.912.31988/89סר TOTAL

העברית 100.042.412.721.4235Theהא1ניברסיטה Hebrew University
טכנולוגי 100.037.547.412.22.9Technionlsraelהטכניוןמכון Institute

ofלישראל Technology
אביב תל 100.051.99.519.619.0Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 100.063.836.2Barllanאוניברסיטת University
חיפה 100.0100.0Haifaאוניברסיטת University
בןגוריון 100.054.524.116.05.4BenGurionאוניברסיטת University

ofבנגב the Negev
למדע ויצמן 100.099.90.1Weizmannמכון Institute

of Science

Excl. separately budgeted expenditure. מיוחד. מימון בעלי למחקרים הוצאות בולל לא 1
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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 במחירי

מדעי
nnn

Humanities
and law

מדעי
הווברה
Social
sciences

רפואה
Medicine2

'irarהנדסה

ואדריכלותה0בע
Engineerומתימטיקה
Scienceingחקלאות
andandAgirculture

mathemaarchitec
ticsture

הכלי סך
Total

1981/82

1984/85

1986/87

1988/89

1981/82

1984/85

1986/87

1988/89 TOTAL
The Hebrew University
Technion R&D

Foundation

Tel Aviv University
BarMan University

Haifa University

BenGurion University

of the Negev
Weizmann Institute

of Science

TOTAL

The Hebrew University
Technion R&D

Foundation
Tel Aviv University
Barllan University

Haifa University

BenGurion University

of the Negev
Weizmann Institute

of Science

NIS million
7.6

14.1

10.1

15.0

Percents
7.7

7.1

5.5

4.7

6.8

5.6

2.3

7.8

2.1

5.5

100.0

46.4

9.1

2.2

0.5

4.3

375

7.9

14.3

15.5

8.6

7.9

7.3

8.5

8.1

13.8

3.4

13.6

205
88.0
10.9

100.0
54.0

6.2

13.1

10.7

3.3
12.7

15.0
27.9

30.2
24.3

14.9

14.0
15.9

13.1

28.3
7.9

17.2

17.0

100.0
68.5

9.0

10.2

12.3

4.0
10.5

9.3
7.0

4.2

5.3

5.1

3.8

11.9

100.0
100.0

20.0
34.3

26.1

22.8

19.7

17.1

14.1

12.3

73.0

7.1

10.1

100.0

87.6

4.5

7.9

nit< מיליוני
46.1 100.6
98.6 199.7
97.8 189.0
107.3 186.0

אחוזים

45.6 100.0
49.2 100.0
50.9 100.0

58.0

39.2

15.7

100.0

100.0

100.0

56.5 100.0

77.2 100.0

4.2 100.0
59.9 100.0

94.5 100.0

100.0 100.0
21.4 31.8

4.0 14.9

7.6

5.7

9.8

7.8

4.3

0.3

9.5

51.5 31.4

1981/82
1984/85

1986/87

1988/89

1981/82

1984/85

1986/87

הכל JO  1988/89

העברית האוניברסיטה

למחקר הטכניון נווסד

ולפיתות

אביב תל אוניברסיטת

בראילן א1(יבר0י0ת

חיפה אוניברסיטת

כןנוריון אוניברסיטת

ננגב

למדע ויצמן מכון

0ןה3ל
העברית האוניברסיטה

למחקר הטכניון מוסד

ולפיתוח

אביב תל אוניברסיטת

כראילן אוניברסיטת

חיפה אוניברסיטת

נךנוריון אוניברסיטת

בנגב

למדע ויצמן מכון

1 Ind. scientific field not known.
2 Incl. paramedical courses.

ידוע. לא מדעי 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

ש NIS.חגויליו1י million
כוללי 1o100.6199.7189.0186.0GRAND TOTAL1

Sourceמקורמימון of financing
הכל! 0ך ■ 58.4116.2106.898.8Israelישראל  total1

6.516.615.810.3Academicאקדמי
43.874.368.763.0Publicציבורי
8.025.220.119.0Privateפרטי

מחויל 42.383.679.986.3Foreignמקורות sources

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך
מימון Sourceמקור of financing

הכל 0ך  58.457.757.253.4Israelישראל  total
7.08.28.45.6Academicאקדמי
43.636.936.734.0Publicציבורי
7.812.510.810.3Privateפרנ1י

מחויל 41.642.342.846.6Foreignמקורות sources

שלאחוז /wanמישראל m11i?n

sourcesof IsraelifinancingPercent
Institutionמוסך

העברית 48.551.857.754.5Theהאוניברסינוה Hebrew University
לישראל טכנולוגי מכון  81.374.373.065.8Theהטכניון Technion

אביב תל 71.273.475.866.2Telאוניברסיטת Aviv University
אילן בר 80.673.443.455.8BarHanאוניברסיטת University
חיפה 68.660.479.556.9Haifaאוניברסיטת University

בנגב בןגוריון 82.776.056.852.8BenGurionאוניברסיטת University of

the Negev
למד^ ויצמן 37.238.936.843.0Weizmanמכון Institute of Science

מדע1 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 החכרה 71.774.170.1Socialמדעי sciences and education

Incl. nkotnown. ידוע. לא כולל 1

RESEARCH AND DEVELOPMENT 724



RtfDIN INDUSTRY
EMPLOYED PERSONS IN R&DIN
INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

End of year

בתעשייה, במו"פ d'poyjin
ראשי ענף לפי

בתעשייה מופ

שנה סוף
בסוס העוסקים מועסקים

Employed persons dealing with R&D

:Thereofמזה:
ראשיסמל Aqqreqatedענף major
Codeהכלמקובץ 1c

Totalאקדמאים
Graduates

o'Ktmn
Practical
engineers

branch

199119921991199219911992 1

המפעלים Allבל establishments
הכל12 10,23811,6156,0557,0563,3453,530TOTALסן
1112j7noi nnpvm .liar2572581141157872Food, beverages

and tobacco
Textiles, clothing, הלבשה,1315 <00[7022517395485541

ומוצריו leatherעור and its
products

Paper and its prod רפוס1718 ומוצריו. 1098136185926נייר
לאור .uctsוהוצאה printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 376468181228148189Rubberמ1צרי and plastic

products
Chemical and oil כימיים20 1,1061,611686982317432מוצרים

נפט productsומוצרי
והציבה,10,16,21 10120042844665Miningכרייה and quarrying,

ומוצריו, woodעץ and its
מינרלים .productsמוצרי
nonmetallicאלמתכתיים

mineral products
בסיסית2223 389475181191147176Basicמתנת metal

מתכת andומוצרי metal products
382381186177147170Machineryמכונות24
חשמלי25 360574167322137194Electricalציור equipment

אלקטרוני 5,8186,2873,8084,2081,7061,775Electronicציוד equipment
הובלה,26,28 1.1151,107559683505390Transportבלי equipment.

שונות miscellaneousתעשיות
manufacturing

מועסקהמעסיקנופ/ולים 50 dויותר ם

more employed personsEstablishments with 50 and
הכל12 8,6759,3985,2595,7722,7782,793TOTALסן

וטבק1112 משקאות ,19517882975852Foodמ1ון. beverages
and tobacco

הלבשה.1315 ,20417385485441Textilesנ1קס0יל, clothing.
101וצרי1 leatherעוד and its

porducts
Paper and its prod ר1718010 ומוצריו, 1096635196026נייר

לאור ,uctsוהוצאה printing
and publishing

ופלסטיק19 גומי 248249129121103103Rubberמוצרי and plastic
products

כימיים20 9181,312569807271337Chemicalמוצרים and oil
נפט productsומוצרי

והציבה.10,16,21 10117342614656Miningכרייה and quarrying,
.n*101 yvwood and its

מינרלים ,productsמוצרי
nonmetallicאלימתכתיים

mineral products
בסיסית2223 345365158167133133Basicמתכת metal

מתכת andומוצרי metal products
316297154133135139Machineryמכונות24
חשמלי25 296310145160109110Electricalציוד equipment

אלקטרוני 5,0165,3203,3563,574ציור 1,4141,454Electronicי equipment
הובלה,26,28 927955504585395342Transportכלי equipment,

ש1נות miscellaneousתעשיות
manufacturing
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למו"פ ומימון השקעות הוצאות,
ראשי ענף לפי בתעשייה,

שוטפים Dn'nm ש"רו, מיליוני

ראשיסמל ענף
מקובץ

ופיתוח מחקר על הוצאות

הכל סך
Total

והוצאות עבודה שכר
נוספות עבודה

Wages and other
labour expenses

ואנרגיה cmnin
Materials and

energy

ארורות, הוצאות
תקורה כולל

Other expenses,
incl. overhead

19911992199119921991199219911992

המפעליםנל

1,236.11,515.4725.3872.0186.8218.4211.5269.2סךהכל12
וסבק1112 משקאות 12.610.49.27.51.71.10.80.4מזון,

הלבשה,1315 18.23.613.22.01.81.02.90.5סקססיל,
ומוצריו עור

דסו17180 ומוצריו, 5.17.62.74.61.42.70.50.2נייר
לאור והוצאה

ופלססיק19 גומי 29.633.514.514.75.65.74.34.5מוצרי

כימיים20 142.8194.078.4104.617.822.518.227.6מוצרים
נפ0 ומוצרי

והציבה,10,16,21 29.022.913.710.22.13.23.54.9כרייה
ומוצריו, עץ

מינרלים מוצרי
אלמתכייתיים

בסיסית2223 35.434.822.822.45.24.14.64.7מתכת
מתכת ומוצרי

24.130.615.419.94.24.13.12.8מכונות24
חשמלי250253 32.742.520.527.12.64.78.16.8ציוד
אלקסרונ2542561 757.5971.8449.3575.7120.9151.1135.0176.8ציוד
הובלה.26,28 149.0163.785.683.323.618.230.540.0כלי

שונות תעשיות

ויותר מועסקים 50 המעסיקים מפעלים

הכל12 01,117.81,356.4659.6776.1169.4194.9193.2250.2ך
וסבק1112 משקאות 8.78.16.75.91.10.80.20.4סוון,

הלבשה,1315 016.53.511.82.01.61.02.80.5ק00יל.
ומוצריו עור

רפוס1718 ומוצריו, 5.06.62.74.01.42.40.50.1נייר
לאור והוצאה

ופלסטיק19 גומי 21.120.010.28.24.64.23.13.6מוצרי

כימיים20 130.8174.971.093.316.320.516.625.2מוצרים
נס0 ומוצרי

והציבה,10,16,21 27.517.313.79.02.12.23.53.0כרייה
ומוצריו, עץ

מינרלים מוצרי
אלמתכ"ת"ם

בסיסית2223 28.525.817.516.74.83.53.63.5מתכת
מתכת ומוצרי

18.523.112.015.12.82.42.52.4מכונות24
חשמלי250253 28.631.918.821.42.12.76.36.5ציוד
אלקנורונ2542561 694.7889.8415.6522.5110.9138.8124.5165.3ציוד
הובלה,26,28 137.7155.479.678.021.616.529.639.6כלי

שונות תעשיות
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EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OF R&D IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

NIS million, at current prices

Expenditure on R&D

במבנים nivpun
לנזופ ובציוד

Investments
in buildings and
equipment for R&D

D"ID |IO'D
ממשלתיים nn1j7oo
R&D financed
by Gonernment

Aggregated
major branchCode

עבודות ביצ!ע
חוץ גורמי ידי על
Contract and

commission work

199119921991199219911992

All establishments

112.5155.864.888.6266.3286.2TOTAL12
0.91.30.50.40.70.8Food, beverages and1112

0.30.22.30.80.80.2Textiles, clothing, leather1315
and its products

0.50.10.50.100Paper and its products,1718
printing and publishing

5.27.12.61.72.83.8Rubber and plastic19
products

28.439.17.411.139.438.3Chemicals and oil20
products

9.74.52.12.02.41.1Mining and quarrying,10,16,21
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

2.82.40.90.41.52.5Basic metal and2223
metal products

1.43.30.60.53.25.4Machinery24
1.53.00.41.412.712.3Electrical equipment250253

52.472.743.066.2175.0203.3Electronic equipment254256
9.322.14.54.127.818.6Transport equipment,26,28

miscellaneous
manufacturing

Establishments with
50 and more employed persons

95.6135.258.880.3237.3260.6TOTAL12
0.71.00.30.20.50.5Food, beverages and

tahacco
1112

0.302.10.80.80.2Textiles, clothing, leather1315
and its products

0.40.100.100Paper and its products,1718
printing and publishing

3.23.91.10.91.51.9Rubber and plastic19
products

26.936.06.910536.8355Chemicals and oil20
products

8.23.12.12.02.41.1Mining and quarrying,10,16,21
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

2.62.10.60.41.31.5Basic metal and2223
metal products

1.23.20.60.52.45.4Machinery24
1.41.30.41.110.9105Electrical equipment250253
43.763.140.660.3156.4185.9Electronic equipment254256
6.921.34.13.724.218.2Transport equipment,26,28

miscellaneous
manufacturing
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PATENTS
APPLICATIONS ENTERED
FOR REGISTRATION OF
PATENTS IN ISRAEL, BY
SOURCE OF APPLICATION

לרישום lujainw mujpn
לפי בישראל, פטנטים

הבקשה מקור

פטנטים

הכל מישראלסך מחולבקשות בקשות
TotalApplications from IsraelApplications form abroad

19496382104281949

19506002223781950

19516242583661951

19527052914141952

19536642803841953

19546983033951954

19557382904481955

19568533025511956

19579003235771957

19581,0993977021958

19591,2524018511959

19601,5144651,0491960

19611,6964221,2741961

19621,9274191,5081962

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

19933,9531,3182,6351993
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בריאות

במוסדות הכלולות יחידות ידי על עסקי בסיס על
הנתונים במערכת הופרדו רווח, כוונת ללא שונים

פרסיים". "רופאים בסעיף ונכללו כאן המובאת
מעברות גם כולל שיניים" "רפואת הסעיף

שיניים. וטכנאות שיניים לרפואת
רפואה מכוני גם כולל פרסיים" "רופאים הסעיף
וטיפולים אחיות שירותי פרטיים, רפואה ומעבדות

מיוחדים.

הבריאות שירותי ערך
בריאות שירותי (1) שירותים: סוגי שני בין מבחינים
רווח כוונת ללא והמוסדות הממשלה ירי 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
 עבודה הוצאות (1) לייצורם: ההוצאות לפי
הפרשות לעובדים, ישירות ששולמו ומשכורת שכר
(כגון העוברים עבור ולקופות לקרנות המעסיקים
מקביל" מס " לרבות לאומי ביטוח תגמולים, קופת
ימס או שכר" "מס כמו עבודה על ומימים וכוי)
רפואה חומרי תרופות, על הוצאות (2) מעסיקים";
ושירותים; סחורות לקניית אחרות שוטפות והוצאות
בניינים בלאי על להוצאה תחשיבית הערכה (3)
את המשקפת זקופה ממשלתית הוצאה (4) וציוד;
לעובדיה תקציבית פנסיה לשלם הממשלה התחייבות
נכללו האחרונים המרכיבים שני פרישתם. לאחר
משנת רק הבריאות שירותי ערך על באומדנים

.1984/85
לתשלום ההוצאה נכללה לא הייצור בהוצאות
הממשלה שסיפקו הבריאות ערךשירותי 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:
המוסד כולל  המקומיות והרשויות הממשלה .1

הלאומיים; והמוסדות לאומי לכיסוח
חולים; קופות .2

רוח, כוונת ללא אחרים מוסדות .3
בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר .4

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו הבריאות שירותי
המממן: הסקטור

לבריאות1 לאומית הוצאה
כספיים נתונים

חישוב ושיסות הגדרות
(1) בין מבחינים לבריאות הלאומית בהוצאה
קבועים. בנכסים ההשקעה (2) השוטפת ההוצאה

שירותי על הוצאה כוללת השוספת 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 ציור ורכישת

וסיווגם הבריאות שירותי
כלל (בדרך בריאות כשירותי שהוגדרו השירותים
ממ מינהל כוללים: הכלכלה) ענפי לסיווג בהתאם
חולים בתי מונעת; ורפואה ציבוריות מרפאות שלת1;

פרטיים. שינ"ם,רופאים 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. ברו"חות להפרידו ניתן שלא
במרכזים בתשושים לטיפול שירותים נכללו: לא
כשירותי המוגדרים אבות, ובבתי גריאטריים
(לרבות באוניברסיטאות לרפואה ספר בתי סער,

רפואי). מחקר
מיוחדות יחידות כולל זה סעיף  מחקר .2
במחקר. העוסקות רווח כוונת ללא במוסרות

רפואי שירות כמו עסקי, בסיס על הפועלות יחידות
הניתנים רפואיים ושירותים חולים בבתי (שר"פ) פרטי

.1993.5on. qoio  >ישו*> הי7ח//הסטטיסטי .1991 ל מוקדם ואומדן לבריאות1990 הלאומית ההוצאה ראה
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ניתוחי כגון עסקית רפואית ופעילות מיוחדות רפואיות
וכוי צינתורים פתוח, לב

.1990 בשנת החל התרחבות נרשמה זו בפעילות
אש ליום הממוצעת השוטפת "ההוצאה
הכוללת ההוצאה חלוקת של בדרך פוז"חושבה

בו. האשפוז בימי חולים בית סוג בכל

קבועים במחירים אומדנים
לבריאות הלאומית בהוצאה השנתיים השינויים
ב0ק חושבו קבועים, במחירים העיקריים, ובמרכיביה
החולים קופות מקומיות, ורשויות ממשלה טורים
הוצאה סוג לכל רווח, כוונת ללא אחרים ומוסדות
ולכל וציוד) בנייה בלאי, שו0פות, 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 נאמרו 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 שינוי1 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. שפורס 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
הקודם בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה

סוגים: משני תיקונים הוכנסו
סקר מימצא1 בשילוב הקשורים תיקונים (1)
זה סקר .1992/93 לשנת המשפחה הוצאות
הוצאות על לאומדנים מוצא ונקודת בסיס שימש
שעיים ורופאי אחיות רופאים, לשירותי בית משקי
רפואים.האומדן ולמכשירים ולתרופות פרסיים
 אלה בסעיפים הקודם מהאומדן גבוה המתוקן
שימש החרש האומדן בממוצע. לערך, אחוזים 4
1986/87 משנת האומדנים לביון אחד מצד

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
סחורות ועל עבודה על הסקטור של הישירות
בסקטור התחשבות ללא אחרים, ושירותים
עבורה 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
סחו על הישירה ההוצאה כסך הסקטור ירי 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

קב1עים. בנכסים להשקעה והוצא1ת 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,  בוררת 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
הפיתוח 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 בתי היתר,

וכוי. בריאות
כוללת ה''אחר" הסקטור 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 פרטיים,

וכוי. פרטיים שיניים ורופאי רופאים שר''פ, כמו
של עסקית רפואית פעילות נכללה זה בסקטור
ירידים לאגודות או מחקר לקרנות המסונפים מכונים
רווח), כוונת ללא כמוסדות (המאורגנים חולים בתי ליד
לבדיקות מכונים תקופתיות, לבדיקות מכונים כגון
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היו המי0ות שבהם הימים מספר אשפוז: ימי
של שהייה ימי כולל הנדונה, השנה במשך תפוסות

החולים. בתי את עזבו ש0רם 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 ל0יפול

היום. כל למשך או ביום שעות מספר
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
ושעלת) צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי: באורח
כלל (בדרך ס"בין שי0ת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון
החיים בשנת מוחלש חי וירוס של האכלות שלוש
השנייה החיים שנת בתחילת רחף וחיסון הראשונה
חצבת נגד וחיסון הראשונה), החיים שנת בסוף או
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 חרשה. איננה שההידבקות

להתחררויות). (פרס כ"נרפא" שהוגדר
על דווח ממאירות. מחלות של חדשים מקרים
למרכז חולים מבתי ממאירות מחלות של מיקרים

סרסן. לרישום
אצל יותר או אחד ביקור רופאים. אצל ביקורים
ינואר בחורשים לראיון שקרמו בשבועיים כלשהו רופא

.1993 מרץ ער
המתגלים מולדים, מומים רשימת מולדים. מומים
וחייבים חי בלידות הלירה שלאחר הראשונים בימים
על הוא הריווח הבריאות. משרד הוראות לפי בריווח
אין זו. למטרה המיועד הלידה להודעת ספח גבי
מופיעים שאינם פתולוגיות או מומים על לדווח צורך

ברשימה.

ומקורות הסברים
והת המאושפזים תנועת מיטות, חולים, בתי
המחלקה ע"1 נמסרו הנתונים חולים. בבתי פו0ה
הבריאות, במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

החולים. מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם
נתקבלו נפש חולי על הנתונים הנפש. בריאות
שירותי של ולס00י00יקה לאפידמיולוגיה מהיחידה
על מבוססים והם הבריאות, במשרד הנפש בריאות
לחולי חולים 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 פרסניות
הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות אלו והודעות
המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים גם כלולים
במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה מהמחלקה

הבריאות.
לאפידמ המחלקה ע1 נמסרו הנתונים חיסונים.
מהתחנות דיווחים סמך על הבריאות שבמשרד יולוגיה
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול
(לא האוכלוסייה לכל מתיחסים הנתונים הנפתיות.

יר1שלים). 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

כאומדן שני ומצד הקורם) הסקר נערך (שבה
הבאות. לשנים חדש בסיס

ר1991 1990 לשנים שוטפים תיקונים (2)
נוספים מפורטים כספיים דו''חות קבלת בעקבות

הבריאות. ממוסדות

מקורות
הל המוסרות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
להצעות הסבר דברי המקומיות, והרשויות אומ"ם
המרינה. מבקר ודרחות 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
ודיווחים מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
הבנייה וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים

בנייה. וגמר התחלות שטח על הגדולות
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .4

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
התחלואה ואת הבריאות בשירותי השימוש דפוסי את

.(3 בפרק מופיעות מוות (סיבות

הגדרות
המיטות. סוג לפי נקבע חולים: בית סוג

ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות
מוסרות. 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 כ1ללת כללית כירורגיה
רם. כלי וכירורג"ת ולסת

גריאטריה שחפת, כולל:  ממושכות מחלות
ואונקולוגית נפש תשוש1 וסיעורית) (שיקומית

סיעודית. .

בתי את שיצאו חולים של שהייה ימי שה"ה: ימי
שקדמה בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים

הריווח. לשנת
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בשירותי השימוש בדפוסי עונתיות תנודות בשל
הסקר. נערך שבו לרבע רק תקפים הנתונים בריאות,
הדיווחים על מבוסס סרטן. של חדשים מיקרים
בורק הנתונים את שאוסף  סר0ן לרישום למרכז
המרכז ע"1 נמסרו הנתונים הנתונים. את ומרכז אותם

סרסן. לרישום

חישוב שיסות
שיעורים, מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אם (אלא ממוצעת אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו
האוכלוסייה כוללת ,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן

בנוח. עולים

המיטות: תפוסת אחוז
בפועל אשפוז ימי .* 100

המיסות מספר לפי בכוח אשפוז ימי
בתקן המאושרות

ממוצעת: שהייה
חולים של שהייה ימי סה"כ

הנידונה בשנה מהמחלקה שיצאו

מהמחלקה שיצאו חולים סה"כ

(אחוזים) בחיסונים הריווח כיסוי
הראשונה: בשנה

עליהם שרווח המקרים מספר
* 100

הריווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

השנייה: בשנה

* 100
בריווח המקרים מספר

הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר

מולדים: מומים

* 1000
שדווחו המומים מספר

שזווגו הטפחים מספר

לא ושחפת מלריה מין, (מחלות הביק1רת ובאפשרות
בסיכום). נכללו

למחלות המחלקה ע"1 נמסרו הנתונים שרופת.
הודעות על ומבוססים הבריאות במשרד ממושכות
לרופא שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרטי,
המ הלידה להודעת הספחים מולדים. מומים
למחלקה מועברים מולדים מומים לרישום יועדים
של הספחים כל הבריאות. משרד של וילד לאם
הבריאות, למשרד להישלח חייבים חי לידת הודעת
הבריאות משרד ברשימת המופיע מום נתגלה אם בין
1988 בשנת החל ביילוד. מום נתגלה לא אם ובין
לססטיסטיקה. המרכזית בלשכה הספחים מעוברים
במחלקה נבדקים הספחים ללשכה, העברתם לפני
על מסומלים המומים הבריאות. במשרד ולילד לאם
(ICD9CM) תשיעית מהדורה  המחלות סיווג פי
החתולים בתי ארגון של הקלינית הקודיפיקציה
לצורך חי לידות קובץ עם מזווגים הספהים בארה''ב.
המקרים כל את המכיל קובץ הנתונים. השלמת
כיסוי הבריאות. למשרד מועבר מום דווח שבהם
המרכזית ללשכה שהועברו הטפחים של הריווח
חי. מלידות 890/0 היה 1991 בשנת לסטטיסטיקה
הספחים עם בהצלחה זווגו הלידות מתוך 830/0

המתאימים.
אך מתייחסים בלוח המופיעים המולדים המומים
חלק כי לציין יש ללידה. בסמוך שאובחנו למקרים ורק
בחיים. יותר מאוחר רק לאיבחון ניתנים אלה ממומים
אינו אלה מומים לגבי בלוח המופיע השיעור לכך ואי

באוכלוסייה. המום היארעות את מאפיין
מתוך תוצאות על מבוסס רופאים. אצל ביקורים
כוח לסקר נספח שהיה בריאות בשירותי שימוש סקר
לכל מתייחס הסקר .1111/1993 בחורש בישראל אדם
במוסרות, אוכלוסייה למעט ישראל מדינת אוכלוסיית
לאיהודים ותושבים בנגב נוודים בדוים, בקיבוצים,
דיווחים על מבוססים הנתונים המזרחית. בירושלים
הביקורים מספר לגבי במשפחה מראיונות המתקבלים
אחד כל לגבי לראיון שקדמו בשבועיים רופא אצל
משקי כ6,000 כלל המדגם במדגם. הבית משק מבני

בית.

נבחרים פרסומים

1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 4ו8
בית משק וניהול דיור תנאי א.

מידבקות מחלות של סטטיסטיים 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.

19871989 מוות סיבות 923
תמותת של רמוגרפייםחברת"ם מאפיינים 932

19891985 נתוני בסיס על תינוקות
1987 אשפוזים של אבחנתית סטטיסטיקה 941

מיוחדים פרסומים

;1951 בישראל השיניים וחפאי הרופאים 14
1952

בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75
19501954

1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174
בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

19501967
19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453

19721976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
הדמוגרפיים המאפיינים של סטטיסטי ניתוח 659

1976 החולים קופות מבוטחי של
1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717
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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

הןצאה *lo 'D</ OA ושירות1 £<**. 1

אחרת צוין כן אם אלא תקציב, שמת
שוטפת Currentהוצאה expenditure

הוצאה
nmsnnavpvaלאומית

לבריאותבנכסיםniDnn'.2בתיציבוריותמינהל
כולל 1D'NDn..vרפואת'הוליםורפואהממשלתיסך Hjniuקבועיםnnio
GrandסרGovernביתפרטייםשינייםומחקרמונעת <p<tmFixed
totalהכלmentPublicHospitalsDental1Pirvate1Medicines1'2capitalNational

TotaladminclinicsandcarePhysibought byformaexpenditure
istrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas ¥0 of
medicineGNP

■11'V"nשוטפים במחירים ,nK1NIS million, at current prices
199110,0419,585833,2974,0411,183480501456

o'1\nnPercents
1962/63100.094.12.938.335.3714.2.95.955
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
1987/88100.094.31.030.840.312.64.45.25.77.3
1988/89100.095.01.031.840.412.44.54.95.07.6
1989/90100.094.70.932.540.012.14.44.85.37.9

לו nCalendarשנות years
1991100.095.50.832.840.211.84.85.04.57.6

1992100.095.54.57.7
1986/87*מיליוני במחיר" 0NISו"ח, million, at 1986/87 prices4

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
1987/883,4583,259321,0791,401420145182199
1988/893,5613,366331,1421,424431148190193
1989/903,8113,587341,2411,508446153205224
1990/913,9663,741341,2821,555467174229225

לו nCalendarשנות years
19913,8843,698351,2631,517491181202191
19924,0783,883203

I Estimates of low reliability.
2 Including medical equipment.
3 Comparing the data over the peirod of time, changes in defini

tions 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
רפואיים. מכשירים כולל

בשנת בהגדרות שינויים נוהשב1ן להביא יש זמן לאורך הנתונים בהשוואת
מבוא. ראה  1984/85

מבוא. ראה  הכל לסך מסתכמות הקבוצות אין השרשור. בגלל
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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

השיחת סוג לפי
By type of
service

By operating sector 1991 מבצע סקנוור לפי

19901991
סר
הכל
Total

ממשלה
מקומיות ורשויות
Government
and local
authorities

קופות
חולים
Sick
funds

G^rm nnoin
כוונת ללא
רווח

Other
nonprofit
institutions

אחר
Other

nv)millionNISמיל"ונ"

גולל 8,13610,04110,0414,174סר 2,1551,2742,438GRAND TOTAL

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0100.041.5סך 21.512.724.3GRAND TOTAL

■ שוטפת הוצאה
הכל 0ך

95.195.5100.041.5 21.511.625.4Current expenditure 
total

ממשלתי 0.80.8100.0100.0Governmentמינהל
administration

ציבוריות מרפאות
מונעת ורפואה

32.432.8100.080.1 12.46.70.8Public clinics and
preventive medicine

ומחקר ח1לים בתי
הכל סך 

40.340.2100.030.4 38.421.69.6Hospitals and research
 total

כלליים רוולים 30.130.2100.035.3בתי 38.919.66.1General hospitals

לחולי חולים בתי
נפש

3.83.7100.013.1 64.03.219.7Hospitals for the
mentally ill

למחלות חולים בתי
ממושכות

5.25.4100.016.1 24.138.221.7Hospitals for the
chronically ill

החלמה 0.30.2100.047.652.4Convalescentבתי homes

'0.80.7100.014.385.7Researchמחקרי

שיניים2 11.811.8100.09.4רפואת 1.41.288.1Dental care2

פרסיים2 4.84.8100.0100.0Privateרופאים physicians2

ומכשירים תרופות
שנקנו רפואיים
בית2 משקי ע''

5.05.0100.0 100.0Medicines and medical
equipment bought
by households2

בנכסים השקעה
הכל סך  קבועים

4.94.5100.042.5 21.336.00.2Fixedcapital
formation  total

חולים 3.73.1100.029.2בתי 24.146.40.3Hospitals

1.21.4100.072.3מרפאות 14.912.8Clinics

1 Expenditure of special research units associated with hospitals.
2 Estimates of low reliability.

החולים. 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

סקטורמבצע Byלפי operating sector'סקטורמממן Byלפי financing sector'
rfivmnאתרים nnoinורשויות ולאממשלה אחר

מקומיותסןהנ> ni'iuniJ1IDIJ7רווח כוונת הכלאחרללא noמקומיותסך '\1<on2ידוע
TotalGovernmentOtherOtherTotalGovernmentHouseOther

and localSicknonprofitand localholdsand not
authoritiesfundsinstitutionsauthoirtiesknown2

n10 .1i*1non1a ■11"Vn
NIS millionאחוזDPercentsNIS millionאחתDPercents

Budgetתקציבשנות years
1980/819100.027.141.011.520.4958.9 100.0
1983/84137100.023.140.612.124.213752.3 100.0
1984/85736100.022.045.012.620.473600.050.9 1

31984/85800100.024.144.612.518.875052.0 100.031.916.1
1985/862,236100.023.643.412.220.82,08700.053.7 138.97.4
1986/873,224100.022.742.312.322.73,01000.053.2 145.31.5
1987/884,306100.022.441.212.124.34,03300.049.5 147.62.9
1988/895,427100.022.141.512.224.25,10700.049.6 147.92.5
1989/906,955100.021.542.612.423.56,56700.046.3 146.96.8

לוח Calendaryearsשנות
19908,136100.021.541.412.724.37,69600.045.9 147.56.5
199110,041100.021.541.612.724.39,50000.046.2 149.04.8
■199212,016100.022.539.912.724.811,33800.046.9 152.40.8

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 Including deficit of the sick funds and of other nonprofit institu

tions and financing from unknown source.
3 For changes in definitions  see introduction.

AVERAGE CURRENT COST PER
DAY OF HOSPITALIZATION

לבלאי. תחשינית הוצאה כולל לא 1

רווח כוונת ללא אוורים מוסדות ושל החולים קופות של גירעונות כולל 2
ידוע. לא ומימון

מבוא. ראה  בהגדרות עוינו"ם בדבר 3

ממוצעת שוספת עלות
אשפוז ליום

שוטפים Atבמחירים current prices

D^in .riDHospitals

הכל נפשכללייםסך למחלותלחולי

TotalGeneralMentalממושכות
Chronic

שח

NIS;מדדיםIndices;
בת" =גל D>>1nnall hospitals 100.0

תקציב Budgetשנות years
1989/90

החולים 279100.0177.339.342.0ALLכלבתי HOSPITALS
חולים וקופת 128.5175.953.765.2Government1ממשלה' and Sick Fund

רווח כוונת ללא אחרים 93.9169.964.039.0Otherמוסדות nonprofit institutions
35.3279.718.427.3Otherאחו

לוח Calendaryearsשנות
1990

החולים בתי 325100.0178.040.941.3ALLכל HOSPITALS
חולים וקופת '130.5178.255.3655Governmentממטלה' and Sick Fund

רווח כוונות ללא אחרים 89.4165.465.938.1Otherמוסחת nonprofit institutions
36.2267.019.727.0Otherאחו

1991
החולים בתי 399100.0181.839.740.4ALLגל HOSPITALS

חולים וקופת '129.1178.153.365.7Governmentממטלה' and Sick Fund
■ רווח כוונת ללא אחרים 88.5166.755538.1Otherמוסדות nonprofit institutions

42.2396.619525.1Otherאחו

1 Including local authorities.
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EMPLOYED PERSONS
EMPLOYED PERSONS IN
HEALTH SERVICES1, BY SEX
AND MINOR BRANCHES

בשירותי D'poyin
מין לפי הבריאותי,

משנה וענף

מועסקים

כולל סך
Grand
Total

:Thereofמהם:

 nnaj
הכל סן
Men
total

:0nDThereof:

 נשים
הכל סך

ח6וח0^\ 
total

:Thereofמהם:

בבתי
חולים
In

hospitals

במרפאות
ציבוריות

In public
clinics

בבתי
וזולים
In

hospitals

במרפאות
ציבוריות

In public
clinics

בבתי
חולים
In

hospitals

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

1993100.057.226.130.817.96.069.239.320.1

Percentsאחוזים

1980100.057.230.3100.059.722.8100.056.033.8

1981100.058.928.6100.059.223.6100.058.731.1

1982100.057.028.6100.059.121.7100.055.931.9

1983100.055.729.0100.055.125.2100.055.930.7

1984100.056.829.0100.055.524.7100.057.430.8

1985100.055.630.1100.055.3245100.055.732.7

21986100.057.630.0100.058.823.6100.057.132.7

1987100.060.027.3100.062.221.1100.059.029.9

1988100.059.828.1100.060524.4100.059529.8

1989100.059.628.2100.057526.4100.060.629.0

1990100.057.727.2100.054.925.4100.058.928.0

1991100.057.725.7100.055.222.8100.058.726.9

1992100.056.4255100.053.719.7100.057.628.1

1993100.057.226.1100.058.1195100.056.829.0

1 Fromdata of LabourForce surveys in Israel; see explanations in
the introduction to Chapter 12.

2 As of 1986 persons aged 15 and over.

.12 לסרק במבוא הסכרים ראה בישראל; אדם כווו סקר נתוני מתון 1

ומעלה. שנה 15 בני נ1986 הרול 2
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בריאות .nrvio
חולים1 כת1
ובעלות aic

שנה €1ף

.לפי
HEALTH SERVICES
HOSPITALS1, BY TYPE AND
OWNERSHIP

End of year r24.6
1

<

<

ובעלות 110194819501960197019801990199119921993Type and ownership

הכל סן
מוסד 0ונ

כללי סקול
T\<xm

נפש מחלות
ממושבות מחלות

שיקום
בעלות

ממשלה
עווניתממו'ולתית
מקומיות ו"ויות

בללית רוולים קופת
הדסה

מלבן

ם ני מיס'ו
ציבוריים רוולים בתי

אחרים
מר0"ם חולים בתי

"' aw 192 187 144 160 133 83 66

4746464339504250 36

26 26 26264772 55 2? /f
152 135 118 116 58 35 30 3 2

29292929353327 20 7

~~  /1 4 4 2
14 14 14 14 14 16 16 12 10
1 1 1 1 1 1 14 3
~~5 10 
86776864^ 27 24 10 7 g

88 79 71 70 57 69 57 30 31

Type of institution
General care
Tuberculosis
Mental diseases
Chronic diseases
Rehabilitation

Ownership
Government
Municipalgovernment
Local authorities
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Malben
Missions
Other nonprofit
hospitals

Private hospitals

למפגרים. מוסדות בוליי ,1970 ער 1

entally rats

חולים לבתי ןבלות
מיטה סוג פי

ADMISSIONS TO HOSPITALS
BY TYPE OF BED

ל24.7

מיטה 196119651970197519801990199119921993Typeofסוג bed

סךטלל

כולל 10
■ ni/y^nnכלליות

הכלי 0ך
פנימית'

אקוטית גריא0ריה
עצבים

אונקולוגיה
כללי' נמרץ סיפול
לב נמרץ 0יפול

ילדים'
ביילוד מיוחד 0יקול

כללית' כירורגיה
ילחם כירורגית

אורסוסדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוחי

פלססית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן. אף,
נשים
יולדות

נפש ק7/>/77.
'jiidh/ioo נוחלות

DIjTHI

Thousands ' ~^~
1.014.9 930.1 874.2 827.9 624.7 498.8 402.9 319.5 268.8

Rates per 1.000 population תו"נים ל1,000 niiw.u
192.9 181.3 177.1 177.6 160.0 142.8 136.2124 7 122R
185.2 174.3 170.3 171.0 153.9 136.2 129.2 117.2 114.9

460 450 43.9 44.5 36.8 30.5 29.9 27.7 2,S
2.3 2.2 2.0 1.8 1.4 1.0 09 07 071.41 3 1.2 1.2 1.1 08 05
1.8 1.8 1.7 1.7 1.003 _
4.0 3.7 3.8 3.4 261 4
176 16.7 17.2 175 19.9 16.4 17.4 17.116 2
2.3 2.3 2.2 2.3 2.0 0.7 0.6 05 04
30.3 26.9 26.5 25.7 18.9 16.2 17.1 15.8 165
3.9 3.4 3.1 3.3 1.9 20 _ _
7.4 7.3 6.9 7.0 6.6 5.7 5.2 4.2 5.0
5.3 5.0 4.8 4.8 3.9 32 25 20 15
1.0 101 01 0 10 0.8 1.0 0.8 08
2.4 2.3 1.8 1.4 0.8 0.7 0.7 04 052.01 4 15 1.61 4 1.2 1.1 08 08
6.1 5.7 5.1 5.2 5.1 4.4 3.7 2:8 24
5.0 4.7 4.4 4.3 4.8 45 36 26 oR
16.7 16.1 15.9 16.2 17.4 16.1 15.3 151 111
25.7 25.7 25.3 25.9 25.8 29.9 28.5 26.2 247

ef 30 3.1 30 327 !4I 6V\ ^ 36
0.9 0.9 0.7 0.7 08 05 1? j 27 3.3

GRAND TOTAL

GRANDTOTAL
General care  total1

Internal medicine1
Acute geriatrics
Neurology
Oncology
General intensive care'
Cardiac intensive care
Pediatrics1
Neonatology
General surgery1
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory surgery
Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose S, throat
Gynaecology
Obstetrics

Mentaldiseases
Chronicdiseases'
Rehabilitation

המחלקות. הגדדת בדבר מבוא ראה 1

nofwards

737 בריאות



BEDS IN HOSPITALS, BY
OWNERSHIP AND TYPE OF BED

End of year

לפי חולים, בבת1 מיטות
מיסה וסוג בעלות

שנה 0וף
1993

מי0ה ;moType of bed

ntrnnntfno כוללבעלות סך
Grand totalכללית

nDnw
Tubercu

נפש
Mental

notion
Chronic

aip'v)
Rehabili

Ownership
Generallosisdiseasesdiseasestation

הכל סך
ממשלתי

עירוניממ^לת1

31,992
10,014
1 317

12,883
4,566
1 211

7,154 5
3,743

11,447
1,631

503
74

TOTAL
Government

חולים קופת
כללית

5,3093,877489 5
67
668

39
270

Municipalgovernment
General Workers'

הדסה
מיסיון

882
640

820
531

201428
Sick Fund

Hadassah
ללא אחרים מוסרות

רווח כוונת
6,1301,2851254,64872Missions

Other nonprofit
7,7005932,7774,31020פרסי

hospitals
Private

BEDS IN HOSPITALS, BY TYPE
OF BED

End of year

חולים, בבתי מיטות
מיטה סוג לפי

שנה סוף

Type of bed 1993 I 1992 I 1991 I 1990 11986 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
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory
surgery

plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose, S throat
Gynaecology
Obstetrics

Mental diseases
Chronic diseases2
Rehabilitation

Beds
1,992 30,695
Rates per 1
6.01 5.91
2.42 2.45
0.66 0.65
0.09 0.09
0.05 0.05
0.03 0.04
0 03 0.03
0.04 0.04
0.20 0.21
0.08 0.08
0.34 0.35
0.04 0.04
0.16 0.17
0.08 0.09
0.03 0.03
0.05 0.05

מיטות
29,529 29,094 27,427 27,554 26,367 23,682
000 population תושבים ל1,000 שיעורים
5 85 6.04 6.33 6.45 6.73 6.82
2 47 2 63 2.75 2.80 2.95 3.27
0 62 0 64 0.70 0.70 0.77 0.89
010 0 09 0.09 0.08 0.09 012
0 05 0.05 0.05 0.05 0.04 004
0 03 0 04 0.04 0.04 0.05 0.06
0 03 0.03 0.03 0.03 0.02 001
0 04 0 04 0.04 0.04 0.03 0.02
0 22 0 23 0.28 0.30 0.33 0.40
0 08 0 09 0.08 0.08 0.08 0.05
0 38 0 37 0.39 0.39 0.43 0.46
0 04 0 04 0.04 0.04 0.04 0.05
017 0.18 0.18 0.19 0.19 021
0 09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13
0 03 0 03 0.04 0.04 0.03 0.03
0 050 04 0.04 0.04 0.04 0.03

0.03
0.08
0.06
0.12
0.25
1.34
2.15
0.09

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
0.30
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

0.04
0.14
0.08
0.16
0.34
2.35
0.99
0.16

כולל סך
כולל סך

הכל סך ■ כלליות' מחלקות
פנימית'

אק01ית גריא0ריה
עצבים

אונקולוגיה
כללי2 נמרין 0יפול
לב נמרץ טיפול

ילדים2
ביילוד מיוחד 0יפול
כללית2 כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה

ולב חזה ניתוחי

פלס0ית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים

י1לדות
נפש מחלות

ממושכות' מחלות
שיקום

1 in 1986, a hospital with 215 beds was dosed.
2 See introduction lor definition of wards.

המחלקות. הגדרת בדבר מבוא ראה
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24.10
ותפוסת ממוצעת n"nw

חולים, בבתי המיטות
מיטה סוג לפי

AVERAGE DURATION OF STAY
AND BED OCCUPANCY IN
HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 988199019911992.1993Typeו1965197019801985סוג of bed

החולים בתי את שעזבו מאושפזים של (אלפים) n"ne< יקי
Days of stay (thousands) of patients discharged from hospitals

כולל 5,1326,7038,8008,9198,7928,3718,6419,3899,627GRANDגזר TOTAL
כלליות Tuftmn ■.run2,6773,2123,8153,7983,5333,8303,8634,1144,189Thereof: general care

הכל סך ■ total
■n") /tpy/oo n"ne<(days)1 '10Average duration of stay

ר>לי םל  כלליות 4.84.64.64.3General'.8.98.96.35.65מחלקות care  total2
2rvr>')010.910.07.25.95.45.05.05.24.9Internal medicine2

א7ן01ית 21.717.313514.216.014.615.014.3Acuteגריאסריר. geriatrics
415.210.410.19.88.57.77.67.1Neurologyעצבים

19.626.011.211.69.89.48.47.78.2Oncologyאונקולוגיה
כללי' נמרץ 5.54.84.74.64.54.44.5Generalטיפול intensive care2
לב2 נמרץ. 3.83.93.93.73.43.43.2Cardiacנויפול intensive care2

10.19.15.44.94.04.03.83.93.7Pediatrics2ילחם2
כיילוד מיוחד 29.225.414.115.914.212.912.713.413.2Neonatologyטיפול
כללית2 11.79.87.35.64.84.74.14.03.5Generalכירורגיה surgery2
ילר01 6.14.54.23.83.73.53.3Pediatricכירורגית surgery

14.214.29.58.68.27.87.47.37.0Orthopedicsאורטופדיה
16.615.19.88.37.36.35.85.65.0Urologyאורולוגית

15.814.610.811.111.99.79.19.49.6Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חור. 17.614.512.69.910.38.86.76.05.8Cardiorespiratoryניתוחי

פלסטית 10.59.37.97.46.75.35.15.74.4כירורגיה
surgery

Plastic surgery
12.811.18.06.15.04.13.83.22.9Ophthalmologyעיניים

גרון אוזן, ,8.77.05.04.84.64.03.93.63.4Earאף, nose and throat
4.44.03.23.43.13.02.82.72.6Gynaecologyנשים
4.84.44.03.83.63.63.53.53.5Obstetricsיולדות

נפש 152.7154.8233.2188.5226.6147.9128.6148.8134.5Mentalמחלות diseases
ממושכות' 69.4207.3190.0191.0185.6170.2184.0187.0170.0Chronicמחלות diseases2

Diana79.393.156.846.147.953.442.037.034.2Rehabilitation
עזבו שטרם חולים בולל (אלפים), אשפוז ■מי

Hospitalization days (thousands), incl. patients not yet discharged
כולל 6,3697,2449,0309,0498,7879,4689,64910,11310,513GRANDסך TOTAL

כלליות מחלקות :2,6963,2423,8663,8583,6063,8833,8974,1684,288Thereofנ"ר.: general care
(אחוזים) Occupancyתפוםה (percents)

כולל 97.496.993.291.089.191.490.992.692.8GRANDסך TOTAL
הכלי קן  כלליות 94.892.489.889.983.489.187.391.292.7Generalמחלקות care  total2

95.795.193.893.188.894.394.498.498.7Internalפנימית2 medicine2
אקוטית 95.282.482585.096.990.491.593.0Acuteגריאטריה geriatrics

104.3107.697.495.991.787.892.097.399.2Neurologyעצבים
93.888.973.979.179.790.695.092.392.7Oncologyאונקולוגיה

כללי2 נמרץ 72.074.570.876.477.180.179.3Generalטיפול intensive care2
לב נ0ר7. 90.386.989.192.596.7100.4100.3Cardiacטיפול intensive care

93.787.286.284.276.182.479.484.086.7Pediatrics2ילדים2
כיילוד מי!חר 92.191.198.5103.7100.299.197.2104.3106.2Neonatologyטיפול
כללית' 91.784.587.585.178.185.781.181.785.3Generalכירורגיה surgery2
ילדים 90.388.386.988.477.678.588.5Pediatricכירורגית surgery

94.899.290.792.982.285.082.187.889.9Orthopedicsאורטופדיה
95.894.691.590.375.986.184.888.4865Urologyאורולוגית

110.7110.885.988.485.081.183.792.192.9Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולכ חוה 83.489.678.185.371.187.978.280.977.1Cardiorespiratoryניתוחי

A■■ Tr^ i^ f\ t

פלסטית 94.296.293.993.971.376.772.680.877.6כירורגיה
surgery

Plastic surgery
87.382.675.581.667.471.780.287.186.3Ophthalmologyעיניים

גרון אוון, ,100.091.683.082.166.376.476.982.883.5Earאף, nose and throat
102.989.095.497.890.198.092.394.797.8Gynaecology{שים
93.395.495.594.790.093.390.796.097.6Obstetricsיולדות

נפשי 89.489.389.588.1Mental(.104.1104.595.191.086מחלות diseases2
ממושכות 88.595.492.592.894.295.796.796.095.9Chronicמחלות diseases

88.290.991.498.490.596.596.898.0101.1Rehabilitationשיקום

1 Includes transfers between wards within hospital.
2 See introduction for definition oi wards.

המוסד. בתוך כזתלקות בין העברות כולל
המחלקות. הגדרת לגבי מבוא ראה
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HOSPITALIZATION DAYS,
BY TYPE OF BED

Rates per 1,000 population

אשפוז, ימי
מיטה סוג לפי

תושבים ל1,000 שיעורים

1993 | 1992 | 1991 I 1990 1988 1985 1980 1975

GRAND TOTAL
Generalcare  total'
Internal medicinei
Acute geriatrics
Neurology
Oncology
General intensive care1
Cardiac intensive care
Pediatrics1
Neonatology
General surgery1
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory surgery
Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose, Si throat
Gynaecology
Obstetrics

Mentaldiseases
Chronic diseases1
Rehabilitation

,998.4
815.1
233.9
29.7
16.2
11.0
8.2
12.8
65.8
31.1
107.0
13.1
53.3
26.1
9.7
14.1
8.9
24.2
16.9
43.8
89.1
437.0
713.2
33.0

1,971.3 1

812.4
229.7
30.2
16.1
10.3
7.9
13.1
65.8
31.1
106.3
11.7
53.9
27.7
9.9
14.1
8.1
24.8
17.1
43.5
91.1
452.6
672.6
33.9

,961.4 2,031.4 1

792.4 833.2
2235
32.3
15.7
10.6

209.1
32.2
15.3
10.5
7.8
12.9
66.2
29.7
108.2
11.1
51.4
28.2
9.5
12.2
7.5
24.3
16.6
44.0
89.0
470.1
666.7
32.2

7.9
12.5
72.0
31.2
116.1
12.2
54.6
30.3
10.1
12.1
8.2
23.5
17.3
48.9
94.1
496.4
667.3
34.5

,979.4
812.4
219.7
27.2
15.9
11.6
7.4

12.1
72.0
31.0
109.6
10.3
53.4
28.1
10.8
10.4
8.2
24.4
16.5
47.2
93.5
537.8
595.7
33.6

2,125
911.3
241.1
27.3
176
12.7
7.7
12.2
88.9
31.3
121.7
9.7
61.7
35.0
11.0
12.3
11.2
32.1
21.1
52.5
103.0
623.3
550.0
39.9

2,172
997.0
270.5
24.9
15.3
13.0
5.7
10.2
109.1
28.6
140.0
11.7
65.0
39.2
10.6
10.9
11.2
38.6
24.3
58.2
107.6
721.0
400.3
53.5

2,304
1,037.0
281.7
29.7
14.9
14.2
1.0
5.9

128.5
16.0
145.8
37.0
69.3
40.7
10.9
9.0
10.9
42.2
25.4
569
118.1
851.0
.360
51.3

כו77 10
הכל סך  כלליות מחלקות

פנימית'
אקוטית גריאטריה

עצבים
אונק1לוגיה

כללי' נמרץ, טיפול
לב נמרץ טיפול

ילדים'
ביילוד מיוחד טיפול
כללית' כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוחי

פל00ית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים

יולדות
נפש מחלות

ממושכות' מחלות
שיקום

1 See introduction for definition of wards.
ברבר כ/כ/א i

PSYCHIATRIC CARE: BEDS,
INPATIENTS AND DAY PATIENTS

מיטות, הנפש: בריאות
יום וחולי מאושפזים

1993 1992 1991 1990 21980 1970 '1966 M958

End of year
Beds
Places for day patients
Inpatients
Day patients

During the year
Admissions for inpatient
care3  total
First admissions
Readmissions
Discharges3 (excl. deceased)
Deaths while in hospital

End of year
Beds
Places for day patients
Inpatients
Inpatients and day
patients
During the year

Admissions for inpatient
care3  total
First admissions
Readmissions1
Discharges3 (excl. deceased;

Absolute numbers
7,073 7,036 7,015 ■

1,218 1,167 1,135
6 866 6,867 6,909
1,906 1,930 1,689

7,074 8,598
1,136 782
6,877 8,678
1,616 1,005

מוחלטים Dnson
7,184 6,306 4,343

8,038
303

7,198 4,188

14,488 13,736 13,173 12,219 12,626 10,577 8,690 4,619

3 699 3,517 3,558 3,293 4,548
10789 10,219 9,615 8,926 8,078
14187 13,468 12,777 11,893 12,189
'262 266 236 254 424

. 3,724 2,593
.. 4,966 2,026

10,074 8,265 5,400
262 225 111

Rates per 1,000 population
1 3 1.4 1.4 1.5
0.2 0.2 0.2 0.2
1.3 1.3 1.4 1.4
1.7 1.7 1.7 1.8

תושבים 1,000* Dniv'K)
2.2 2.4 2.4 2.1
0.2
2.2 2.7 2.7 21
2.5 2.8

2.8

0.7
2.1
2.7

2.7

0.7
2.0
2.6

2.7

0.7
1.9
2.6

2.6

0.7
1.9
2.5

3.3

1.2
2.1
3.1

3.6

3.4

3.3

1.4
1.9
3.1

2.3

1.3
1.0
2.7

שנה סוף
מיטות

יום לדוול1 מקומות
מאושפזים
יום חולי

שנה במשך
לאשפוז3 קבלות
הכל סך 

ראשונות קבלות
חחרות קבל1ת

נפטרים) כולל (לא שחרורים3
חולים בבית נפטרו

שנה סוף
מיסות

יום לחולי מקומות
מאושפזים

וחולי מאושפזים
יום

שנה במשך
לאשפוז3 קבלות
הכל 0ך 

ר0ש1נות קבלות
חוזרות קבלות

נפטרים) כולל (לא שחרורים3

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 מב1ססים ראשונות קבלות על הנתונים ו

אומדנים. על מבוססים ראשונות קבלות על הנתונים 2
למוסד. ממוסר העבדות בולל 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 אחו^ם

Year
Deaths

1 + a'V'jn כל
All ages

Births nn1*

סת לידות
Stillbirths

חי לידות
Live births

1960
1970
1980
1990
1991
1992

1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992

1960
1970
1980
1990
1991
1992

Total population
84.351.4
84.666.1
84.864.1
85.969.0
87.167.8
83.666.8

Jews
87.351.3
88.659.9
91.867.1
89.4665
89.870.5
92.169.3
88.668.4

NonJews1
46.1285
67.7355
77.636.8
80.753.4
80.8
77 9

52.8
50.7

56.2
67.6
65.2
69.6
68.4
67.3

59.7
63.3
68.7
68.0
71.0
69.7
68.8

34.0
45.6
41.5
57.4
56.8
54.3

האונלס"ר fנל

90.795.2
94.299.9
99.7100.0
99.9100.0
100.0100.0
100.0
■הודים
94.892.1
99.497.3
100.099.9
100.0100.0
100.0100.0
100.0100.0
100.0

לאיהודים'
54.594.7
91.2100.0
98.8100.0
99.7100.0
99.5100.0
100.0

ב1973.

בשנות ילדים lioin
הראשונה חייהם

והשנייה

1960
1970
1980
1990
199)
1992

1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992

1960
1970
1980
1990
1991
1992

IMMUNIZATION OF
CHILDREN IN THE FIRST AND
SECOND YEAR OF LIFE

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים Tinx
Percent immunized children per 1 00 reported

חצבת נגד
Against
measles

ילדים1 שיתוק נגד
Against poliomyelitis'

האכלה
רביעית

4th feeding
האכלות

3 feedings

'(!trlkOD
Triplex vaccine1

דחף זריקת
Booster
dose

rtipni
3 injections

נגד
אבעבועות
Against
smallpox

ב.ק.נ.
שחפת נגד
B.C.G.
against

tuberculosis

הדיווח כיסוי
(אחוזים)

Coverage
of

reporting
)percentages)

הדיווח vim
Year of
reporting

irst year of life9 '1
R729

912258
a531

814
887

897

9110
During second year of life

24
81
85
91
94
96

66
81
79
85
88
87

7
7
8

85
88
77
78
86
85
84

90
91
84
80
88
89
91

4
4

10
5
4
5
4

78
74
14

9
11
23

הראשונה החיים בשנת
83
86
83
89
92
90
89

השנייה החיים בשנת
74
81
82
89
90
88
87

1965
1970
1980
1985
1990
1991
1992

1965
1970
1980
1985
1990
1991
1992

uaia on 1 ripiex vaccine and vaccine against poliomyelitis do nol
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 mmm
החיסון תוכנית הופעלה שלגביהן .1988 עד מ1980 ורמלה חררה נסות

ילדים. שיתוק נגד והחיסון המשולש החיסון כמקום המרובע
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MORBIDITY AND HOSPITALIZATION
NEWLY REPORTED CASES
OF ACTIVE TUBERCULOSIS,
BY LOCALIZATION AND AGE

של חדשים מקרים
לפי פעילה, riDniy
וגיל המחלה אית1ר

ואשפוז תחלואה

1993

Age
yino riDntu

לריאות
Extrapulmonary

noniu

Pulmonary
הכל סך
וטסה

גיל

Q1o7n1n D>1sonAbsolute numbers
הכל 41936158TOTALסן

041915404
51429281514
1529666241529
3044655963044
456410486184564
65+1361112565+

Dmyiu000Vo'je/m 10o
population,000Rates per 100

הכל 8.06.91.1TOTALסך
043.52.804
5142.82.75_14
15295.14.81529
30446.25.6(0.6)3044
456412.710.52.24564
65+27.422.45.065+

SELECTED INFECTIOUS
DISEASES

Rates per 100,000 population

זיהומיות מחלות
נבחרות

תושבים ל100,000 שיעורים
195019601970198019851990199119921993Diseaseמחלה

Cholera___6כולירה קרמת
נרוצל1ז'0

בצילרית דיזננוריה
נגיפית כנר דלקת

nio דלקת
המוח קרום דלקת
מנינגוקוקוס עי
ומים מזון הרעלת

132
2
77
90
2
8

11

11
1

112
131

2
1

'65

0
0
92
48
5
1

86

1

223
104
6
1

58

5
320
107

1

1

174

4
124
57

1

1

24

4
85
35

1

1

30

0
3

164
26

1

1

20

6
49
67

1

2

20

Diphtheria
Brucellosis
Dysentery, bacillary
Hepatitis, viral
Acute encephalitis
Meningococcal
meningitis

Food / water poisoning
1,2152829567152112Measles2חצבת2

(אנדמ1) בהרות 0יסו0
הב0ן 0יפ01

לפ0ו0פירוזי0

48
56
8

7
16
1

4
9
1

1

3
1

1

7
0

0
1

0
1

0

0
1

0

0
1

0

Typhus (endemic)
Typhoid fever
Leptospirosis פרסיפוס

צפדת
49
2

2
1

1

0
0
0

0
0

00
0

00
0

Paratyphoid fever
Tetanus חוזרת קדחת

שנית

2
104

3
95

0
27

00000Relapsing fever
Scarlet fever 4992158114123Pertussis2שעלת'

ילדים 12720000Poliomyelitisשיתוק
הנרכש החיסוני הכשל 11101AIDSתסמונת

1 Outbreaks include Jews only (see introduction).
2 See introduction.
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SELECTED CONGENITAL
MALFORMATIONS, REGISTERED AT
BIRTH1 WHICH MUST BE REPORTED

המתגלים מולדים D>nm
בדיווחי וחייבים בלידה

1991 24.17
Code by

ICD9CM3 Congenital malformations

DHDOD
*0'itrniD
Absolute
Numbers'

DHIV'IU
ל1.000
חי' לידות

Rates per
1,000 live
births2

d't>id D'oor
לסי <ao

3ICD9CM

740742

740.0
741
742.1
742.3
743

744,749

744.01 744 2
744.29
749.0
749.1
749.2

745747

745.1
745.2
745.4
745.5

746.0
746.7
747.0
747.3
748

748.5

750,751

750.3

751.1

751.2

752,753

752.6
753.1
753.2

754756

754.51
755.0
ו.755
756.0

756.6

758

758.0

GRAND TOTAL
NERVOUS SYSTEM  total
Thereof:

Anencephalus
Spina bifida
Microcephalus
Congenital hydrocephalus
EYES  total
OROFACIAL  total
Thereof:

Anomalies of ear
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
CARDIOVASCULAR total
Thereof:

Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Ostium secundum type atrial
septal defect

Anomalies of pulmonary valve
Hypoplastic left heart syndrome
Patent ductus arteriosus
Anomalies of pulmonary artery
RESPIRATORY SYSTEM  total
Thereof:

Agenesis, hypoplasia, and
dysplasia of lung

GASTROINTESTINAL  total
Thereof:
racheoesophageal fistula,
esophageal atresia and stenosis

Atresia and stenosis of small
intestine

Atresia and stenosis of large
intestine, rectum and anal canal

GENITOURINARY total
Thereof:

Hypospadias and epispadias
Cystic kidney disease
Obstructive defects of renal
pelvis and ureter

WUSCULOSKELETAL  total
Thereof:
Jlub foot (Talipes equinovarus)
'olydactyly
iyndactyly
Anomalies of skull and face
bones (Craniosynostosis)
,nomalies of diaphragm
)Congenital hernia 
diaphragmatic)
MROMOSOMAL ANOMALIES 
total
Thereof:
otwn's syndrome

1,491
82

14
23
18
13
9
87

8
26
19
34
535

20
18

257
73

28
14
75
14
/9

12

49

14

12

20

338

226
18
89

302

78
84
58
18

16

70

62

16.69
0.92

0.16
0.26
0.20
0.15
0.10
0.97

0.09
0.29
0.21
0.38
5.99

0.22
0.20
2.88
0.82

0.31
0.16
0.84
0.16
0.27

0.13

0.55

0.16

0.13

0.22

3.78

2.53
0.20
1.00

3.38

0.87
0.94
0.65
0.20

0.18

0.78

0.69

כולל 0ן
הכל סל  העצבים מערכת

מזה:
מוח חוסר

שסועה שדרה
סיקרוצפלוס
הראש סיימת

הכל סל  עיניים
הכל 0ך  וראש פנים

מזה:

באוון אנומליות
שסוע חך

שסוער. שפה
שסועה ושפה שסוע חך

הכל 0ך  הדם וכלי הלב מערכת
מזה:

גדולים דם כלי של העתקה
פאלו0 של טטראלוגיה

הביןחדרית המחיצה פגם
הביןפרוזדורית במחיצה משני מסוג פנס

הריאת1 העורק במסתם אנומליות
שמאלי חדר של תתהתפתחות וזסמונת

עביר ע1רקי צינור
הריאות בעורק אנומליות

הכל סל  הנשימה מערכת
מזה:

היסופלויה איהיווצרות,
הריאה של ודיספלזיה

הכל סל  העיכול מערכת
מזה:

אסרזיר. והוושס. הקנה של פיס0ולה
הוושס של והיצרות

הדק המעי של והיצרות אנורזיר.

הגס, המעי של והיצרות א0רזיה
ה0בעת ופי החחלחולת

הכל קל  והשתן המין מערכתאברי
■stm

ואפיספד'וס היפוספדיוס
ציססית כליה

הכליה, אגן של חסימתיים פנמים
השתן וצינור

הכל סל  והשלד השרירים מערכת
מזה:

עקול)  קפוד (ערקום מבולמת רגל
אצכע1ת ריבוי

האצבעות הידקות
 הפנים ועצמות בגולגולת אנומליה
(קתיו0ינו00וזי הגולגולת התגרמות

מולד) (סרעפת בסרעפת אנומליות

הכל 0ך  כרומוזומליות אנומליות

:nro
ראון תסמ1נת

740742

740.0
741
742.1
742.3
743

744,749

',44.01,744.23
744.29
749.0
749.1
749.2
745747

745.1
745.2
745.4
745.5

746.0
746.7
747.0
747.3
748

748.5

750,751

750.3

751.1

751.2

752,753

752.6
753.1
753.2

754756

754.51
755.0
755.1
756.0

756.6

758

758.0
1 According to instructions of the Ministry of Health.
2 In case of multiple malformations, each malformation is

presented separately. See also introduction.
3 International Classification of Diseases. 9th Revision Clinical

Modification.

הבריאות. משת להנחיות בהתאם 1

מבוא. גם ראה בנפרד. נ'וצנ מום כל "לוד, באותו מרובים מומים של במקרה 2

קלינית. התאמה תשיעית, מהדורה מחלות, של הבינלאומי הסיווג לפי 3
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SURVEY ON USE OF HEALTH SERVICES
VISITS TO PHYSICIANS AND
NURSES DURING A QUARTER
YEAR, BY AGE AND SPECIALITY

רופאים אצל ביקורים
שנה, ברבע ואחיות
והתמחות גיל לפי

בריאות בשיחתי שימושים סקר

1993Mil

התמחות
הכל סך

Ageגיל
Total

0451415242544456465+647575+
Speciality

Thousandsאלפים

משפחה1 9,1561,9221,5186061,4591,9911,6601,049611Familyרופא practitioner1

מומחה 2,747159233280880652544371173Specialistרופא

שיניים Dentist(71)2,964415294191,038651286215רופא

254389488316172Nurse(66)1,43413998אחות

תושביםשי ל100 populationRatesעורים per 100

משפחה1 19340315976111265381386374Familyרופא practitioner1

מ1מחה 583324356787125136106Specialistר1פא

שעיים Dentist2(44)639555279876679רופא

1952112116105Nurse(8)302910אחות

nnDum 1Kon כ\לל f
1 includes family and general practitioners. pediatricians and

internists.
2 Including dental practitioner.

שינ"ם. מרפא כולל 2
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וסעד רווחה

ממוצע תינו השנתי הנתון ואילך, זה ממועד הנקובה.
מענק פגיעה, בדמי בלורו. הנקובה השנה של חודשי
הנפשות במספר וכן אב0לה 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) לביטוח המוסד לגמלאות (פרס

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה

ושאירים זקנה
ו ב (החל הלאומי הביטוח חוק לפי זקנה קצבת
 זקנה לגיל בהגיעו למבוטח משולמת 957ו) 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 1לזוג
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 בו (החל חוק לפי שאיריס קצבת
פטירת לאחר מבוטח, של לאלמן/ה משלמים (1955
ילדים עם אלמנה לפחות. שנה מבוטח שהיה מבוטח
לקצבה  ילדים ללא ואלמנה שאירים, לקצבת זכאית
הקצבה גובה וכד'). הכנסה (גיל, מסוימים כללים לפי

לעיל. מפורט
זוהי הכנסה. הבטחת חוק לפי הכנסה השלמת
שאין קצבה, למקבלי הניתנת לאגב"תית תוספת
70/0ו 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 עדה1 ששולמה

להלן). (ראה הכנסה הבטחת חוק
 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 חוק
קודמים נכים לגבי 1975 ובאפריל חדשים, נכים לגבי
1984 באפריל .(1.4.1970 לפני לנכים שהיו (מי
הוכנסו וכן לקודם חרש נכה בין ההבחנה בוטלה

נוספים. תיקונים מספר
שכתוצאה למבוטח משולמת כללית נכות קצבת
מתאונה ממחלה, הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי

מאלה: אחד בו מתקיים מלירה ממום או

745 וסעד רווחה

לאומי ביטוח
והסברים הגדרות

הכספיים הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
בסיס על ולא והוצאות הכנסות של בסיס על מוצגים
מתבטא העיקרי ההבדל ותשלומים. תקבולים ש7י
בסיס לפי המוסח השקעות על הצמדה בהפרשי
השקעות של הצמדה הפרשי רק נרשמים תקבולים
נרשמים הכנסות בסיס על ואילו פרעונן זמן שהגיע
תוך שהבשילו ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי

השנה.
מגבייה ההכנסות את כוללות הכנסות הכל סך
הממשלה, השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
והסוכנות הממשלה והקצבות הצמדה והפרשי ריבית

היהודית.
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים מספר
זה מספר לאומי. לביטוח המוסד ע''' הנערך אומדן

כולל:
קיבוצים חברי גם כולל שכירים

וקואופרסיבים,
מושבים; חברי גם כולל עצמאיים

כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם
תלמידים ברשות, מבוטחים סטודנטים נתמכים,
בתשלום חייבת 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 שהמעבירים ההנחה על מבוסס והשכירים
לנכות רשאים שהם החלק את השכירים של משכרם

חוק. לפי
ששולמו חודשיים, תשלומים גב"תיות: גמלאות
ושמממנים הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים
כוללות הגמלאות שנגבו. הביטוח מדמי אותם
(רמי שכר מחליפות גמלאות וכן מענקים קצבאות,

וכר'). מילואים תגמול לידה,
תקציב. שנות לפי הם ו 991 מרס ער הנתונים
קלנדריות. כספים לשנות הם הנתונים ב1992 החל
דצמבר,  אפריל לחודשים הם ל1991 הנתונים

קלנדריות. כספים לשנות המעבר בעקבות
גמלה. המקבלים הזכאים 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 ומעלה. מ200/0 נכותו שדרגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 750/0 ערכה 000/0ו נכות קצבת .1000/0
תחושב יחסית נכות קצבת הנכה. של הובעשנת1

המלאה. הנכות מקצבת היחסי כחלק
שנהרג מבוטח לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפרנסתם. בו תלויים ושהיו בעבודה פגיעה עקב
באחוזים המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה

המלאה. הנכות קצבת מתוך
שאינם עב1דה, לנפגעי נוספים תשלומים קיימים
המוסר בפרסומי נמצא פירוסם בלוחות. מופיעים

לאומי. לניסוח
 שכירים לגבי עבודה לנפגעי החוק תחולת

מ1957.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות
עיקריות. גמלאות מספר מעניק אימהות ביטוח

ציור לרכישת מיועד יולדת. לכל  לידה מענק .1

הנולד. לרך ראשוני
ילדים משני יותר של בלידות לידה. קצבת .2

חורשים. ששה במשך לידה קצבת משלמים
ישירות לידה, כל עבור משלמים אשפוז מענק .3
כמו האשפוז. הוצאות לכיסוי החולים, לבית
בהוצאות לאומי לבי0וח המ1סד משתתף כן
רב במרחק הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה

החולים. מבית
או שכירה עוברת שהיא למבוטחת לידה דמי .4
דמי שבועות. 12 או 6 של לתקופה עצמאית
היולדת של הממוצע משכרה 750/0 הם הלידה
שקדמו החודשים בשלושת ביסוח בדמי החייב

לידה. לחופשת ליציאתה
אשר עובדת, למבוטחת 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  המזונות חוק

.1972 באוקטובר ב1 לתוקפו
ניתן למזונות דין שפסק מי מזונות: לדמי זכאי

לזכותו.
דין שפסק מי מזונות: דמי בתשלום חייב

לחובתו. ניתן למזונות
לפועל הוצאה מהליכי האשה את משחרר החוק
ובאופן במקביל לאומי, לביטוח המוסד על ומטיל
את החייב מן לגבות לאישה, בתשלום מותנה בלתי

הדין. לפסק בהתאם ממנו, המגיע הסכום מלוא
האוצר. ידי על ממומנים מזונות לרמי 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 הבטחת חוק

ילדים קצבת
כל בגין ילדים קצבת משולמת ,1975 ביולי החל
ידי על ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם בישראל ילד

לאומי. לביטוח המוסר

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) ביסוח 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 רמי .2 מיוחדים. סידורים .1

300/0 בין היא השונים, מרכיביה על הקצבה, רמת
מלאה. יחיד מקצבת ל1200/0

מאפריל החל משולמת מיוחדים שירותים גמלת
בביצוע הזולת בעזרת התלויים קשים לנכים 1979
בהתאם נקבעת הקצבה רמת 'וםיומיות. פעולות
הן הקצבה רמות בזולת. הנכה של תלותו לדרגת

מלאה. יחיד מקצבת ו1500/0 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 ניירות 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 רמי יום. 182
שקדמו החורשים בשלושת הנפגע של הממוצע
עד ומשולמים אלה, ימים ב90 מחולק לפגיעה,

בחוק. הקבוע למקסימום
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מהשיעור ב0'*י25 גבוה המוגדל השיעור הראשונים.
ולאלמנות לקשישים בעיקר משולם הוא הרגיל.
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 ביטוח חוק
החוק כספי נועדו הראשונות בשנתיים .1986 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. הביטוח חוק מכוח הסיעוד גימלת
זקנה בביטוח שמבוטח מי כל סיעוד ביסוח חוק לפי
לביתה, מחוץ עוברת שאינה בית עקרת ושאירים,
מבוטחים שאינם חדשים עולים וכן בתקצבה אלמנה
בארץ. שהות חודשי 12 לאחר ושאירים זקנה בביטוח
65 מגיל וגבר 60 מגיל אישה הם לגמלה זכאים
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 10096 של
למידת בהתאם המלאה, הנכות מקצבת 1500/0 של
ושיעורה לגמלה הזכות בזולת. הקשיש של תלותו

הכנסות. במבחן מותנים

מקורות
של והתכנון המחקר ממנהל נתקבלו הנתונים
סוגי על יותר מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד
התקופתיים השינויים הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות,
בסקירות ברבעונים, בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם
של והתכנון המחקר מינהל שבעריכת השנתיות

ובהוצאתו. המוסד

סעד
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, במס זיכוי
(באוקטובר בשנה פעמיים והתעדכנה לצרכן המחירים
הקצבה נקודת התעדכנה 1981 מינואר ובאפריל).
וינואר). אוקטובר יולי, (באפריל, בשנה פעמים ארבע
הקצבה נקודת את מעדכנים ,1987 באפריל החל
שנה כל בראשית לצרכן המחירים מדר עליית במלוא
לכלל יוקר תוספת שמשלמים אימת וכל (ינואר)

במשק. השכירים
במשפחות הראשון הילד קצבת בוטלה 1985 ביולי
ראש שבהם למקרים פרט ילדים, 3 עד בהן שיש
לאומי. לביטוח מהמוסד מזכה גמלה קיבל המשפחה
הממוצע. השכר מן אחוז מ95 נמוכה שהכנסתו או
השני הילד קצבת גם בוטלה 1990 באוגוסט
את משלמים שוב 1993 במרס החל אלה. למשפחות
ללא ילד, כל עבור המשפחות, לכל הילדים קצבת

הכנסות. מבחן

אבסלה
תקופת שהשלים שכיר מובטל זכאי אבטלה לדמי
לא ועוד שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר אכשרה
דמי (לאשרו). שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו
הממוצע השכר לפי יומי בסיס על מחושבים האבטלה
ככל אבטלתו. ערב החודשים בשלושת המובטל של
אחוז הם האבטלה דמי כן יותר, גבוה היה ששכרו

מהשכר. יותר נמוך
הבדל ללא זכאים, כוללים אבטלה דמי מקבלי

התשלום. את קיבלו שבעבורם החודשים במספר

הכנסה הבסחת
הבטחת חוק לתוקפו נכנס 1982 בינואר ב1
ההטבה תשלומי את אחידה במסגרת המשלב הכנסה,
את וכן ושאירים זקנה בענף שולמו אשר הסוציאלית
העבודה משרד ידי על כעבר 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 עוכד ליחיד הרגיל השיעור והרווחה.
הממוצע מהשכר 300/0 על  לזוג הממוצע, השכר
הילדים משני אחר כל עבור נוספים אחוזים וחמישה

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340
1968/69 מיוחדות

 ג' חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי
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NATIONAL INSURANCE
INSURED PERSONS AND
CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF
INSURED PERSONS

לפי וגבייה, D'noinn
מבוטח סוג

לאומי ביטויו

Class 01 insured
1993 1992

Calendar year לוח שנת

1990/91 1985/86 1 1980/81 1970/71 1960/61 1955/56

Budget year תקציב שנת
המבוטח סוג

Insured persons (thousands)at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) □■noun

TOTAL 2,421 2,360 2,073 1,797 1,636 1,060 660 535 הכל סך

Employees

Selfemployed

Nonemployees and
not selfemployed

1,607 1,560 1,421 1,239 1.138 840 479 386

229 220 212 2180 199 160 142 120

585 580 440 378 299 60 39 29 CriOV!) OJW

עצמאים ואינם

Contribution9 (NIS thousand, at current prices) the whole year השנה בל שוטפים) במחירים שיו (אלפי נב"הנ

TOTAL >12,988,959 M0,894,653 *7,607,863 2,239,548 9,470 99 11 הכל סך

Percents

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסן

הכ{ 0ך ■ 86.383.690.493.688.086.686.687.3Employeesשכירים  total

של 62.160.772573.866.362.462.262.8Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.917.919.821.724.424.424.5Employeesחלקם share
השכירים

שבירים t3.716.49.66.412.013.213.412.7Nonemployeesשאינם

1 New series incl. new populations not previously included.
2 The decrease in the number of selfemployed is due to

the sifting during the computerization of the cardfile non
employees.

3 Incl. contribution for civil defence levy, parallel tax, and
poslprimary education levy.

4 Incl. indemnification of the treasury on account of reducing
labour costs.

לבן. קורם נכללו שלא וודאות אוכלוסיות הבוללת חדשה סידרה 1

כר00ת מיח^וב בעת מהניסוי נובעת העצמאים נמספר הירידה 2

הלא^בירים.
חינוך ולהיטל מקביל למס אורחית, התגוננות להי0ל גבייה כולל 3

עליסוד1.
עבורה. עלויות הוררת חשבון על האוצר שיפוי כולל 4
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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,

1980/811985/861989/901990/9119921993

לצרכן בסחירים X114.8שינוי 21,734.217.727.911.0"X> change in consumer
הנקובה בתקופה pricesמ0!צע average of specified

שנה גזמנצע periodלעומת as against average
בלוח נקובה ofקודמת previousyear specified

in the table
שוטפים) (במחירים h bמיליוני

current prices)NIS million (at

הכל סך  29.910,992.1הכנסות 7,413.313,295.416,676.220,358.5INCOME TOTAL
הביטוחהלאומי לענפי

הבל 0ל י

28.39,834.5 6,849.011,871.214,344.577,5/6.7To National Insurance
branches  total

חוק ל0י 7.24,791.6מגבייה 1,515.95,567.97,979.39,528.0From contribution by the
National Insurance law rJln / 1 1 1 11U _lj 1

הממשלה השתתפות
הרווק לפי

0.11.344.8 380.11,307.22,119.52,068.9Government participation
by the law

הצמדה הפרשי 21.03,698.1ריבית, 4,953.04,996.14,245.75,919.9Interest, linkage differentials
and miscellaneous ושונות

n'mmon 1.61,157.6הקצבות 564.31,424.22,331.72,841.7Provision of Govenrment
nninm miDioniandJewishAgency to

noncontirbutoryלתשלו0ים
paymentsלורנב"ת"ם

הכ^2 סך . 8.77,351.9הוצאות 2,482.09,009.712,249.414,807.7EXPENDITURE  TOTAL2
הלאומי הניסוח |71n 7.16,194.3למי 1,917.77,585.59.917.711,965.9By the National Insurance

לאגב"ת"ם 1.61,157.6תאומים 564.31,424.22,331.72,841.7Noncontributory
payments

m^iui mmCurrent balance
על גבייה 0.11.402.6ע/7ף 401.82,017.61,938.42,437.9Excess of  contributions

החוק לסי overגמלאות statutory benefits
הכנסות עורף
הוצאות על

21.23,640.2 4,931.34,285.74,426.85,550.8Excess of income over
expenditure

בסוף נכסים הכל 0ך
השנה

36.021,362.5 8,432.925,615.935,222.641,166.0Total assets at end of
year

D>nnxPercents
הכל סך  100.0100.0הכנסות 100.0100.0100.0100.0INCOME TOTAL
הלאומי הביטוח 94.589.5לענפי 92.489.386.086.1To National Insurance

branches  total הבל 70 י
חוק לקי 24.143.6מגבייה 20.441.947.846.8From contribution under the

National Insurance law Ultr/11 1 1ILJ .111

הממונה השתתפות
i71n לסי

0.312.2 5.19.812.710.2Government participation
under the law

הצמדה הסושי 70.133.7ריבית, 66.837.625529.1Interest, linkage differential
and miscellaneous ושונות

n>e1non הקצבות
nmn>n וח0וכנות

5.510.5 7.610.714.014.0Provision ofGovenrment
andJewishAgency to

noncontirbutoryלו7בב"71"ם
Paymentsלתשלומים

הכ^1 סך  100.0100.0הוצאות 100.0100.0100.0100.0EXPENDITURE TOTAL2
הלאומי הביטוח חוק 81.384.3ל9י 77.384.281.080.8Under the National Insurance

law
18.715.7תשלומים 22.715.819.019.2Noncontributory

גב"תים paymentsלא

levy.
2 Incl. administrative expenses.

עלקוד'. חינוך והיטל מקביל ,ס0 אזרחית התגוננות היטל כולל לא
מינהל. ה1צאות כולל 2
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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 הביטוח ענפי לפי

ש" שוטפיםמיליונ" במחירים ,nNIS million, at current prices

ביטוח 1980/811985/861989/901990/9119921993Insuranceענף branch

לצרכן במחירים שינוי 96
הנקובה בתקופה ממוצע

שנה ממוצע לעומת
בלוח נקובה קודמת

21,734,219.117.727.911.0■J4 change in consumer
prices average of specified
period as against average
of previous year specified
in the table

ושאירים Oldזקנה age and survivors
12.72,813.13,735.64,848.25,958.97,397.0Incomeהכנסות
3.51,011.42,766.03,368.44,630.35,419.0Expenditureהוצאות

הכנסות 9.21,801.7969.61,479.81,328.61,978.0Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 16.03,179.96,969.49,467.712,561.114,698.4Cumulativeעודף excess3
כללית Generalנבות disability

2.151951,009.71,187.61,531.01,876.8Incomeהכנסות
0.9297.0769.7887.91,189.61,427.2Expenditureהוצאות

הכנסות 1.22225240.0299.7341.4449.6Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר1 2.1411.11,132.81,446.92,164.22,634.0Cumulativeעודף excess3

(שבירים עבודה employedandועצמאים)נפגעי selfWork injury (employees
2.9725.5678.1813.3847.31,018.9Incomeהכנסות
0.5120.0436.5570.9783.3915.0Expenditureהוצאות

הכנסות 2.46055241.6242.464.0103.9Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 3.91,025.62,078.02,316.42,710.72,824.6Cumulativeעודף excess3

Maternityאימהות
1.0314.9480.2587.3690.0851.2Incomeהכנסות
0.5115.9363.4453.3624.6734.9Expenditureהוצאות

הכנסות 0.5199.1116.8134.165.4116.3Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.6327.3899.21,036.61,262.71,398.1Cumulativeעודף excess3

Childrenילדים
2.81,114.32,794.13,259.74,187.95,154.1Incomeהכנסות
2.3565.81,455.01,669.62,202.43,160.4Expenditureהוצאות

הכנסות 0.5548.51,339.11,590.11,985.51,993.7Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבו* 10,0045Cumulative"1.7842.44,668.85,253.58,947.0עודף excess3

Unemploymentאבטלה
.5.21,188.3783.7947.5761הכנסות 5861. 5Income
0.258.1476.0555.6982.81,009.5Expenditureהוצאות

הכנסות 5.11,130.2307.0391.9221.3148.0Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 8.51,926.13,705.84,069.94,217.84,059.3Cumulativeעודף excess3

מילואים שירות insuranceReserveביטוח service
2.84225982.6992.31,700.91,702.6Incomeהכנסות
0.9235.2719.5995.68725855.8Expenditureהוצאות

הכנסות 1.9187.3263.13.3828.4846.8Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 2.9346.3777.3710.71,804.51,804.5Cumulativeעודף excess3

1 Incl. collection from insured, government patricipation, interest and
linkage of investments.

2 Incl. administrative expenses.
3 Assets at end of year.
4 In 1993, one bill. NIS was transferred from 'Children grants' to

"Longterm care".

השקע1ת. על והצמדה ריבית השתתפותממשלה, ממבוטחים, גבייה כולל
מינהל. הוצאות כולל
השנה. כסוף נכסים.

סיעוד. לענף ילדים ממענק שיח מיליארד הועברו 1993 בשנת
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RECIPIENTS OF PENSIONS

Monthly average

גימלאות מקבלי

לחודש ממוצע

Type of pension 1993 1992 1990/91 1985/86 1980/81 1970/71 1960/61 הגמלה סוג

Old age and
survivors

Old age and survivors
pensions

Total persons'
Survivor pension
Old age pension
Thereof: total receivers
of income
supplement

Disability
General disability
Total persons1
Benefit to disabled
child

Attendance allowance

Mobility allowance
Work injury
Injury benefits3
Permanent disability
pension

Dependant's pension
Maternity3
Maternity grants
Maternity allowances
Alimony
Alimony
Total persons1
Children4
Child allowances
Families receiving
child allowances

Unemployment5
Unemployment benefit
Income support
Income support benefits
Total persons1
Longterm care*
Entitled to benefits
Actually receive services6

517,749 499,785 450.829 390,226 343,359 176,696 62,241

847,653
100,574
417,175
175,716

799,656
99,653
400,132
169,925

729,334
97,798
353,031
143,588

641,900
89,145
301,081
143,741

570,100
76,051
267,308
155,516

82,921 77,793 73,492 62,132 42,871
144,990 129,136 202,103 170,703 117 578
8.565 7,184 5,795 4,037

245,900
36,619
140,077
79,374

24,685

85,300
7,326
54,915

8,347

12,169

74,701
13,382

3,698

7,451

12,054

74,213
12,690

6,520

11,396

59.139
11,753

4.636

10,602

56,921
9,872

3,598 3,520 3,286

1,419

8,432

73,913
7,542

2,859

77,047
2,958

1,480

115,575 103,815 107,721 101,735 97,307 77 978 49 928
48,377 43,660 43,550 42,688 39,785 24,843 13',118

15,067 14,617 12,910 7,494 4 193
45,201 45,313 37,268 24,482 12,579

1,716,685 1,035,195 1,130,031 1.287,455 1,512,871 862,345 83148
711,042 398,315 460,016 531,283 579.247 321,058 39,945

200,171 209,047 145,197 61,800 37,000

69,774 57,700 31,818 24,564 12 520
209,124 153,747 104,735 95,042

45,776 37,734 27,685
44,665 36,489 26,627

DH'MVII i>lj7f

זקנה קצבאות
ושאירים

נפשות1 הכל סן
טאיר0 קצבת
זקנה קצבת

מקבלי סהכ 0הם:
הכנסה השלמת

נמת
כללית נכות קצבת
נפשות' הכל סן
נכה ילד קצבת

שירותים גמלת
מיוחדים

ניידות גמלת

עבודה נפגעי
פגיעה3 דמי

צמיתה נכות קצבת

תלויים גמלת

אימהות1
לידה מענקי
לידה רמי

נתונות דמי

מזונות דמי
נפשות' הכל סך

.לחם*
קצבה מקבלי

המקבלות משפחות
קצבה

אב0להי
אבטלה דמי

הבנםה הבטחת
הכנסה הב0חת דמי
נפשות' הכל סן

סיעוד*
נמלה לקבל זכאים

בפועל* שירותים מקבלים

1 Incl. also dependant persons; see introduction.
2 Figure for 1975.
3 No. of recipients in the surveyed peirod.
4 For changes in entitlement regulations regarding this allowance

see explanation in the introduction.
5 Number of persons (not claims) who were unemployed and who

received unemployment beneift in the sun/eyed year.
6 Persons actually receiving services. as apporved by the commis

sion and receive services. The remainder refuse to accept services
or receive benefits in cash.

מבוא. ראה תלויים; גם כולל 1

.1976 לשנת הוא הנתון 2
הנדונה. התקופה במשך מקבלים מספר 3

וו. לקבצה הזכאות בתקנ1ת שינויים על הסברים במבוא ראה 4
שנה. באותה אב0לה דמי ושקיבלו סוב0לים שהיו תביעות!) (לא אנשים מספד 6
מסרבים היתר שירותים. ומקבלים בוועדה חון שעברו כפועל, שירותים מקבלי 6

כספית. גמלה מקבלים או שירותים לקבל
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RECIPIENTS OF BENEFITS FOR
INCOME MAINTENANCE, BY
SEX AND FAMILY
COMPOSITION

להבטחת גמלאות מקבל*
והרכב מין לפי קיום,

המשפחה

המשפחה Compositionהרכב of family

ומין גמלה 110
הכל Totalסך

ילדים עם מזה:
Thereof: With childrenType of beneift and sex

הכל הגלJIT'יחידסר זוגיpn1■סך
TotalSingleCouple1TotalSingleCouple1

onwui Oldזףקנה age and survivors

31 XII 1992173,544130,58642,9586,5654,4272,13831 XII 1992

הכל 31סך xii 1993177,789134,82649,9637,8685,4872,38131XII1993 TOTAL

55,64122,66832,9732,8658462,019Malesגברים

122,148112,1589,9905,0034,641362Femalesנשים

כללית3 Generalנמת disability3

31 )0\ 199282,30039,05443,24623,4043,33820,06631 XII 1992

הכל 31סר )01199385,86640,77845,09824,3493,53920,81031XII1993 TOTAL

50,11422,28127,89314,2551,47312,782Malesגברים

35,69218,49717,19510,0942,0668,028Femalesנשים

(נשים) מזונות Alimonyדמי (females)

31 <01 199214,14614,14614,14614,146
31 XII 1992

31 XII 199315,61315,61315,61315,61331 XII 1993

הכנסה Incomeהב0הת support

3 1XII 199137,75723,69514,06222,88410,25312,63131 XII 1991

הכל 31X11199268,00645,40422,60236,99418,92918,06531X111992סן TOTAL

31,0229,90821,11417,26950416.765Malesגברים

36,98435,4961,48819,72518,4251,300Femalesנשים

 7 "" """w"".y IV u.*, .**** "■ u"= uguchwtcu,. u4m /פ'  וכאים שני ש7 ובנזקיה הזכאי, מיו "07 מוינו הזוגות 1

and,n case 01two beneficients  according to the male. מין לפי בהתאמה, ילדים עם וביחידים ניח'ד'ם נל'ניס שאירים קצבאות מקבלי 2
2 Recipients of survivors' pensions are counted as individuals and רנויבל

as individuals with children, respectively, according to sex of עם הנתונים את להשוות אין ב1991. ש1נתה רגתונים חישוב jxovkuwd 3
recipient.

3 The method of computation of the data having been changed in
1991, figures are not comparable with previous years.

מבוא. ראה  קודמות שנים
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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 ofeach year

מח^ מסודרים ילדים
לילד השירות ע"י לבית

משרד של ולנ1ער
והרווחה העבודה

שנה כל ינואר

"שובים
לאיהוד"ם

NonJewish
localities

מחוז לפי Q'Tin1 o'j/e/"
Jewish localities by district

riD'n
והצפון

Haifa and
Notrhern

אביב תל
והמרכז

Tel Aviv
and Central

D^ivrv
והדרום

Jerusalem
81 Southern

הכל סך
Total

הכל 10
Total

Childrenילדים
198010,76010,4892,5964,4133.4802711980
198510,3289,8832,6474,3662,8704451985
19908,6858,3102,6473,5562,1073751990
19949,3558,9362,6073,9512,3784191994

Percentsאחוזים
otn jo  1994100.0100.0100.0100.0100.0100.01994 TOTAL

מוניציפאלי Municipalמעמד status
... 74.175.970.282.770.935.1Municipalitiesעיריות
מקומיות 19.017.019.512.721.261.6Localמועצות councils
אזוריות 6.77.09.84.67.90.7Regionalמועצות councils
מוחזקות 0.20.10.52.6Suppotredלשכות bureaux and

ארציים countrywideוסידורים
placements

(אלפי o<הוצאות במחירים נופים)שיח,
at current prices)(NIS thousand,Expenditure

1980992441980
19851,5381,482402631449571985
19907,6347,3572,3673,1651,8252771990
199418,72218,0065,7867,5914,6297161994

INMATES OF INSTITUTIONS
FOR THE RETARDED
FINANCED BY THE MINISTRY
OF LABOUR AND SOCIALWELFARE
January ofeach year

במעונות D'oinn
משרד במימון למפגרים

והרווחה העבודה

שנה גל ■מאי

משפחות
אומנות

Foster
families

פרט"ם

Pirvate
institu
tions

!mum
ציבור"ם
Public
institu
tions

D'TtfBOTD
Govern
ment
institu
tions

הכל סך
Total

n'oinInmates
19804,4622,7313331,1302681980
19855,0352,8115001,4103141985
19885,1192,7816111,4992281988
19905,3782,2971,0591,7492731990
19946,0772,2051,3412,2602711994

(אלפ במחירהוצאות ,ne1 ■(D'DOIK) D■

prices)at currentthousand,Expenditure (NIS
19805311980
198588736486359781985
19885,2733,0575211,4772171988
199010,0655,0001,6653,0463541990
199419,6357,6303,6597,0451,3011994

753 וסעד nnin



ובידור תרבות

תחשיבית והערכה ושירותים סחורות של אחרות
לבלאי.

בניינים להקמת ההוצאה הוא הנותר החלק
וספורנ1. בידור תרבות, למטרת ציוד ורכישת

מוינה וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
הבאים: הסקטורים לפי

סחורות לרכישת בית משקי הוצאות עסקים: .1
כניסה כרטיסי רכישת כגון: תרבות, ושירותי
לילה למועדוני לקונצרטים, לתיאטרון, לקולנוע,
למועדוני ומינויים כניסה אחרים; בידור ולמופעי
רדיו אגרת הימ!רים, שחייה, ולבריכות ספורט
כגון: בניק"מא, מוצרים רכישת וכד'; וטלויזיה
מערכות פטיפון, רדיו, וידאו, טלויזיה, מקלטי
ומחשבים קלטות תקליטים, סטריאופוניות,
אחרים ותחביבים בידור מוצרי רכישת ביתיים;
וכר. חיים בעלי פרחים, ומשחקים, צעצועים כגון
הוצ הלאומיים: והמוסדות הממשלה משרדי .2
במשרד מחלקות בעיקר  הממשלה משרדי אות
היהודית הסוכנות והוצאות  (התרבות 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 עבורה
לדוגמה: המממן, בסקטור התחשבות ללא
מוזיאון (כגון: רווח כוונת ללא מוסדות הוצא1ת
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 מוסרות (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 ירי

העברות מענקים, תמיכות, ועוד ושירותים

בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה
וספורט

חישוב ושיטות הגדרות
2 בין שילוב על התבססו והסיווג התחום הגדרת
הפרסית הצריכה והגדרות אונסקו1 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 של

לנמ'יא. רווח
וספורט בידור לתרבות, הלאומית ההוצאה עיקר
ושירותים סחורות על בית משקי הוצאות הוא
רכישת על ההוצאות כל עסקיים. גופים ע''1 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 שהממשלה, השירותים,
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 of ו
Cultural Activities, adopted on the repotr of Programme Commission V at the thirtyseventh plenary meeting, on

27October 1980.
UN. A System of National Accounts, Studies in Methods Series F No. 2 Rev. 3, New York, 1968. 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 40י1989, מ0י לישראל סטטיסטי בשנתון

מוזיאונים
שוסף 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),

קולנוע סרטי
(26.7 (לוח

הפנים. משרד ידי על סופקו הנתונים

תזמורות מחולתיאטרונים, ולהקות
ומתייח כלעיל שוסף 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 ירי על נתמכים

אחר. ציבורי
תיאטרון, (הצגת יצירה של בימתי מימוש מופע:

מחול). תוכנית או מוסיקלית תוכנית
שמממשות הראשוני, ל0קס0 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:
בארץ להרצות מתייחסים הרצות על הנתונים הבמה.

ובחויל.

(לא אחרים לסקטורים ננ1ו. 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 השינויים
לכל בנפרד חושבו קבועים במחירים וספורט בידור
ללא מוסדות מקומיות, רשויות (ממשלה, סקטור
(שכר, הוצאה סוג ולכל עסקי), וסקטור רווח כוונת

וציור). בנייה בלאי, שוכופות, 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
במרדי 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 מימצא1 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 מלכר
ההוצאות את ומסכם המוסדות של הכספיים הדויחות

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 ות7,ו0ונים יומיים ובעיתונים .1988 ר. 0ו0ף,מסי ■ o&ooonimvD■לאוראל ■\98e1a7 בישראל לאוו בספחםשיצאו הופיעו מפורטים נתונים
.1986,10 מ0י שם, ,'1985 בישראל

.1987,12 'on מו0ף לישראל .ooooon בירחון 1986 ציבוריות ספריות ב70,ר הופיעו מפורטים נתונים
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הסקר תקופת
וקודשים, 6 במשך רק נאספו הסקר שנתוני מאחר
העונתיות 1992 באפריל וכלה 1991 בנובמבר החל
האופייניים פעילויות של מסוימים בסוגים הקיימת
בחודשי (בעיקר הסקר לתקופת שמחוץ לחודשים

הסקר. באומדני ביטוי לכרי באה אינה הקץ),

והסברים הגדרות
26.8 (לוחות האומדנים וסוגי ביומן הפעילויות

(26.13
בכל שבוצעה העיקרית הפעילות  הפעילות סוג
מכלול את משקפים האומדנים אין לפיכך, זמן. פתן
כפעילות לבצען שנהוג לפעילויות המוקדש הזמן
פעילויות גם לרדיו). האזנה למשל, (כמו משנית
שיחות (כמו דקות 5 למשל קצר, זמן הנמשכות

באומדנים. מלא באופן מיוצגות אינ1 סלפון)
קבוצות 37 לפי האומדנים מוצגים מהלוחות בחלק
ראשיות. קבוצות 14 לפי בחלקם פעילויות, סוגי של
שנעשתה "צבאית" פעילות נכללו: "יתר" באופנות
לאף מתאימה נמצאה שלא פעילות מהיממה, בחלק
לא מסו"ם זמן לפרק ידוע"(כאשר ו''לא קבוצה,
היה ידועים" ה''לא מספר פעילות) על דיווח התקבל

קטן.
בממוצע לפעילות שהוקדש (בדקות) היומי הזמן
באוכלוסיית הנפשות לכל כממוצע מחושב לנפש
להוציא אך זמן, לה הקדישו שלא אלה כולל הסקר,
צבאית, במסגרת היממה כל במשך שהיו אלה
הזמן את מבטאים אלה ממוצעים וכד'. מאושפזים
האוכלוסייה כל ע"1 השונות לפעילויות המוקדש
1,440) שעות 24 של אחת ביממה לנפש בממוצע

דקות).
בממוצע לפעילות שהוקדש (בדקות) היומי הזמן
לכל כממוצע מחושב בפעילות שהשתתפה לנפש
אלה ממוצעים לפעילות. זמן שהקדישו הנפשות
לפעילות, בממוצע המוקדש הזמן משך את מבטאים

מתבצעת. היא כאשר
אחת ביממה בממוצע בפעילות המשתתפים אחוז
בפעילות עוסקים יום בכל בממוצע, כמה מב0א
מכלל ש350/0 נניח אם (לדוגמא: חמסו"מת.
אחד וכל ספורטיבית בפעילות עוסקים האוכלוסייה
שהאחוז הרי בשבוע, אחת פעם רק בה עוסק מהם

0י59). יהיה ליממה הממוצע
(26.8 (לוח האומדנים וסוג השאלון נתוני ג.

תקופת במשך פעם לפחות בפעילות השתתפות
הפעילות. אירעה שבה ההתייחסות

בשבוע ההשתתפות הוצגה מסוימות פעילויות לגבי
לגבי נחקרו ואחרות עתונים) קריאת (למשל, שעבר

שנה. או חודש
בבתי הלימודים בתוכנית הנכללות פעילויות נכללו לא

צבאית. במסגרת או ספר
הופיעו והשיטות, ההגדרות הסקר, של מפורט תיאור
.1994,1 מס' מוסף,  לישראל הס00יססי בירחון

ומעלה 14 בני של פעילויות סקר
1991/29 זמן תיקצוב סקר מתוך

(26.813 (לוחות
זמן תיקצוב סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
בחודשים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה

.1992 1991אפריל נובמבר
הקצאת על מידע לקבל היתה הסקר מסרת
שונות, לפעילויות בישראל ומעלה 14 בני של הזמן
ביתיים לעיסוקים ללימודים, לעבודה, למשל, כמו
לספק הסקר נועד כן, כמו ועוד. לבילוי ומשפחתיים,
בתחומים זו אוכלוסייה של הפנאי ניצול על מידע
ספורטיבית, בפעילות השתתפות הבילוי, הרגלי שונים,
פעילות המתנ"סים, במסגרת פעילות בארץ, טיולים
דמוגרפיות תכונות לפי זאת, כל ועוד. התנדבותית

האוכלוסייה. של וסוציראקונומיות

החקירה ושיטת הסקר אוכלוסיית
14 בני לאוכלוסיית מתייחסים הסקר אומדני
לאיהודים נכללו לא בארץ. בקביעות הגרים ומעלה
פחות בארץ ששהו חדשים עולים ירושלים, במזרח
סוהר, בתי אבות, בתי (כמו מוסדות ודיירי משנה

וכדי). למוגבלים מוסדות
באמצעות הלשכה פוקדי ע"1 נאספו הסקר נתוני
ומעלה 14 מבני אחד לכל שמולאו ושאלונים, יומנים

במדגם. שנכללו הבית במשקי
אישיים. ושאלונים משפחתיים שאלונים היו

הבית משק על נתונים נאספו משפחתי בשאלון
נתונים וכן ועור) בית ציוד חדרים, (מספר בכללותו

ועוד). מין (גיל, הבית משק בני כל על בסיסיים
לרישום יומנים של סוגים שני נאספו מרואיין מכל

היומיומיות: הפעילויות
ירי על ראיון באמצעות אתמול יום שיחזור (א)

פוקר.
לאחר מסו"ם ביום המרואיינים שמילאו יומנים (ב)

הראיון. יום
רקות 15 של זמן בפרקי פעילויות נרשמו ביומנים
בשעות דקות 30 של זמן ובפרקי היום שעות במשך

הלילה.
אך אחת, יממה במשך לדיווח מיועד היה יומן כל
לשתים יומנים למלא התבקשו מהמרואיינים חלק
הפעילות נרשמה זמן פרק בכל יממות. שלוש או
בזמן בו שנעשו משניות פעילויות שנעשתה. העיקרית
לרדיו האזנה למשל, (כמו, העיקרית, הפעילות עם

נרשמו. לא נהיגה), כדי תוך
באמצעות נאסף שכיחות פחות פעילויות על המידע
שהפעילות וככל רטרוספקטיביים, אישיים שאלונים
יותר. ארוכה תקופה לגבי נחקרה היא יותר, נדירה
על נתונים גם נאספו האישי השאלון באמצעות
גם ונשאלו הדתיות מידת התעסוקה, ההשכלה,
בתחומים הרצון ולשביעות לעמדות הנוגעות שאלות

שונים.
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(בילוי) לבית מחוץ פעילויות
בהצגות ביקור העבר': החינוך לתלמידי
בקולנוע, בידור, במופעי בקונצרטים, תיאטרון,
במסעדות ספורס, בתחרויות במוזיאונים,
ובאולמות בדיסקוטקים בפאבים, קפה, ובבתי

משחקים.
בקולנוע, ביקור הערבי: החינוך לתלמיד'
קפה, ובבתי במסעדות ספורט, בתחרויות

משחקים. ובאולמות בדיסקוטקים בפאבים,
בפעילויות השתתפות וחוגים: חברתית פעילות
פעילות קהילתיים, ומרכזים נוער תנועות
מחוצה ו/או הספר בית (במסגרת בהתנדבות

וחוגים. לה)
השתתפותו מידת לפי ניקוד ניתן תלמיד לכל
מידת לעיל. שפורטו מהפעילויות אחת בכל
השתתפות נמוכה השתתפות  ההשתתפות
מ3 אחד בכל  בינונית) (כולל גבוהה
סיכום לפי נקבעה הראשיים הפעילויות סוגי
השייכות הפעילויות בכל שצבר הנקודות

ראשי. סוג לאותו

הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות
ס'י"ב, כיתות תלמידי של

תשנ"א5
שהקיף סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
בחינוך ט'י'ב, כיתות תלמידי של מייצג מדגם
התרבות החינוך, משרד שבפיקוח והערבי העברי
הספר בתי בסקר נכללו העברי בחינוך והספורט.
הדתי החינוך מינהל שבפיקוח והדתיים הכלליים
 הערבי ובחינוך והספורט, התרבות החינוך, במשרד
הלשכה ידי על נערך הסקר הרשמ"ם.6 הספר בתי
,1991 אפריליונ1 בחורשים לסטטיסטיקה המרכזית
החינוך, במשרד והנוער החברה מינהל הזמנת לפי

והספורט. התרבות
ב3 השתתפותם מידת לפי אופיינו התלמידים

ראשיים. פעילויות סוגי
האזנה לרדיו, האזנה בית: פעילויות .1
צפייה בטלויזיה, צפייה לתקליטים/קלטות,
קריאת יומיים, עיתונים קריאת וידיאו, בסרטי
אישי. במחשב ושימוש ספרים קריאת עת, כתבי

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
אוכלוסייה  1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי 843

ומעלה 14 בגיל יהודית
תלמידי של הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות 946

א'. חלק  תשנ"א וערבי, עברי חינוך ט'י"ב, כיתות
עברי חינוך ט'י"ב, כיתות תלמידי של הלימודים לתוכנית מחוץ פעילויות 962

בי. תשנאחלק וערבי,

להלן). רשימה (וי המורדים הפרסומים בסחת 9621 946 מסי ראה 5

שם. ראה  הנתונים ומערכת המדגם הסקר. לאוכל1ס"ת ביחס 6
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סקטור, לפי ומימונה, וספורט בידור לתרבות, לאומית הוצאה
ופעילות הוצאה סוג

שוטפים במחירים
מבצע Executiveסקטור sector

סר
נול*
Grand
total

.T?7wm n1Oj70Government

נו>כר
פרטי

Pirvate
nonprofit
institutions

עסקים

Business

Ttxotm
nrorari
לא01"ם

Government
and national
institutions

Minn

Local
authoirties

Nonprofit
institutions

o>f1nMPercentsמיליוני
nia
MS

million

1984/85386.5100.05.015.47.311,361.0

R1986/872,419.3100.03.311.75.712.467.0

R1987/883,291.1100.02.913.75.78.069.7

R1988/893,814.4100.02.916.16.78.665.7

R1989/904,370.9100.03.015.47.69.964.1

כולל סך  1990/915,444.7100.02.014.28.010.265.6

noonu mam5,133.2100.01.310.87.910.669.6

תרבותית jmnm105.3100.05.311.641.231.310.6

דפוס ודברי 409.9100.01.010.11.12.085.8ספרות

הבמה ואומנויות 1,016.7100.000.45.815.778.2מוסיקה

פלססית 77.2100.00016.92.880.3אומנות

וצילום 447.8100.00.200.10.499.3קולנוע

ו0לויזיה 759.8100.00000100.0רדיו

קהילתית חברתית 612.7100.08.634.939.117.30פעילות

ומשווקים 896.0100.00.16.83.911.877.4ססור0

הסביבה ואינות 0437.0100.00.343.01.326.429.0בע

326.8100.00000100.0הימורים

ופעולות כללי 44.0100.01.879.46.312.40ניהול

לסווגן ניתן ו^לא

,n'1/q7 בנ03י0 311.5100.013.770.010.65.70השקע1וז
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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

:Thereofנזזה:

סר
ביתכולל משקי

Tfwtm
nrroim
לאומיים

ni'iKn
n'nipo

ניועון
בסלגר

Grand
total

HouseholdsGovernment
and national
institutions

Local
authorities

Deficit of
nonprofit
institutions

'iv'i'nD>nnxPercents
n10

NIS

million

386.5100.068.213.015.03.91984/85

2,419.3100.072.38.011.97.91986/87R

3,291.1100.076.97.414.90.91987/88R

3,814.4100.080.77517.15.31988/89R

4,370.9100.082.17.916.46.41989/90R

5,444.7100.083.67.315.212.11990/91  GRAND TOTAL

5,133.2100.081.35.6/2.20.9Current expenditure

105.3100.024.038.928.78.4Cultural heritage

409.9100.08753.29.10.2Literature and printed matter

1,016.7100.091.84.40.92.8Music and performing arts

77.2100.0895012.41.9Visual arts

447.8100.098.40.70.70.2Cinema and photography

759.8100.0100.0000Radio and television

612.7100.031.123.241.24.6Sociocultural activities

896.0100.092.52.58.43.4Sports and games

437.0100.052.13.342.52.2Nature and the environment

326.8100.0100.0000Gambling

44.0100.031.513.056.91.4General administration on
nonapportionable activities

311.5100.0226.835.663.3225.8Fixedcapital formation
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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,

Thereof:

הוצאהניהול

הוצאה

jvinm
Jvnmn
71nso

ITI
טבעפעילותוטלויזיה

כללי
השקעהופעולות

לאומית
לתרבות

סך ניתןואיכותספורסחברתיתקולנועואומנויותואומנותשוטפת בנכסיםשלא

כולל
Grand
total

הכל סך
Current

expenditure
 total

פלסטית
Cultural
heirtage,
literature

הבסה
Music and
performing

arts

וצילום
Radio and
television,
cinema and

קהילתית
Socio
cultural
activities

ומשהקים
Sports
and
games

הסביבה
Nature
and the

enviroment

D'110'n

Gambling
לםוגן

General
administration
and non

קבועים
Fixed
capital

formation

VTiT\tVQ
National

expenditure
on culture as

and visual
arts

photographyappotrionable
activities

a percent of
the G.D.P.

nni'מיליוני ,n"1aD'DOIU* D■
ion, in current pricesNIS mil

1990/915,444.75,133.2592.41,016.41,207.6612.7896.0437.0326.844.0311.51990/91

Percentsאחוזים

1984/85100.094.214.019.415.012.316.38.86.91.65.83.61984/85

1986/87100.094.711.824.217.38.615.88.77.21.25.35.31986/87

1987/88100.093.711.722.220.68.715.37.46.91.06.35.61987/88

1988/89100.092.211.121.318.99.515.57.57.41.07.85.31988/89

1989/90100.093.612.021.618.010.316.08.16.61.06.45.01989/90

1990/91100.094.310.918.722.211.316.58.06.00.85.75.11990/91

issoמיליוני 1vnna ,n"1i1NIS million, in 1990 prices
1984/853,192.53,008.4391.8715.9502.1393.6433.7278.9207.750.1181.01984/85

1986/874,683.74,415.8567.81,501.5754.6428.0402.0386.6340.2575263.11986/87

1987/884,944.24,601.7622.91,482.3824.3471.8418.0369.4378.453.1343.81987/88

1988/894,847.44,443.5554.31,370.1815.1467.7420.9368.8401.949.9412.41988/89

1989/904,876.64,550.3586.31,393.0832.8503.1449.2393.2345.347.4326.31989/90

990/915,212.54,943.1571.11,298.41,176.4580.1548.9413.7311.243.3269.41990/91

1

1
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BOOKS, DAILIES AND PERIODICALS
BOOKS1 PUBLISHED IN ISRAEL,
BY SUBJECT
Budget years

ותקופונים עיתונים ספרים,
לאור שיצאו ספרים1
נושא לפי בישראל,

תקציב שנות

Titles1986/87ספרים

(אלפים) לספר □.jniiv v31nD11170 1&

Average copies per title*בעברית
Subject(thousands)נושא

1965/661970/711980/811986/87>Y0 Hebrew
הכל קשהסך רנהכריכה arn3oirginal2
TotalHard coverSoft cover

2,2303,3534,3875,3002.92.53.169.0GRAND TOTAL3
לימוד 0פרי :nm1,1441,1475.03.45.2835Thereof: textbooks
או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7Firstorמהחלה reedition

מחודשת
רותרת 7291,4492,0922,6363.32.73.671.9Repirntהדפ0ר,

או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7FIRSTמהדורה OR REEDITION
הכ>4 סך  TOTAL4מחודשת

nr'iui nnoo5317068519312.02.11.957.7Literature and poetry
יפה ספרות :nar1863253944002.11.82.342.7Thereof: Fiction (prose)

ילדים 1451732193042.82.64.254.0Children'sספרות
books

634929631.61.81.467.3Artאמנות
1711531711682.02.01.988.9Judaism■החת

אהרות Other(14.3)9151.41.4דתות religions
הרוח 1722663233262.21.42.568.9Humanitiesמדעי

Education(82.1)559257721.72.01.3חינוך
ההברה 13681552075.23.75.764.3Socialמח1י and behavioural
sciencesוההתנהגות

5070701350.60.40.671.2Economicsכלכלה
ומדעי 661001231261.91.22.248.9Administrationמינהל and

political science
102925570.91.20.742.5Lawנזטס0ים

Medicine(36.4)(2.4)(2.3)123221142.4רפואה
,3.797.3Mathematics(2.0)52883.7מתימסיקה, statistics,

000computersיס0יקה,
מחשבים

הסבע 1,583.7Natural(2.0)10614668531.6מדעי sciences
66.7Agriculture(0.9)(21.2)(7.6)48543022חקלאות

0כנולוגיה, ,1.995.2Engineering(1.2)387266751.8הגרסה. technology,
architectureאדריכלות

תקשורת. ,Commerce(66.7)3.5(1.7)10333.3מסחר,
תיירות ,communicationתחבורה,

transport, tourism
וספה בית Home(44.9)57533.34.11.8כלכלת economics and
שימושיים handbooksעוד

משחקים ,Entetrainment(83.3)1.8(2.2)17221.9שעשועים, games
andו00ור0 sports

General(61.5)(2.5)(179)177691512.0כללי

Incl. government publications (478 in 1986/87), which are not
included in averages and percents.

2Oftotal titlesineach cell.
3 Incl. not known.
4 In 1965/66 and 1970/71. includes textbooks which are not

detailed by subject
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DAILY NEWSPAPERS AND
PERIODICALS PUBLISHED IN
ISRAEL, BY FREQUENCY,
LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

ותקופונים יומיים d^itvv
לפי בישראל, לאור שיצאו
ונושא סוג שפה, תדירות,

19691978198519901969197819851990

AbsoluteDnnKPercentsמספרים
numbersמוחלטים

הכל 895100.0100.0100.01100.0TOTALי481706911סן
nmnFrequency

יומיים cwijvv2721223.82.32.5Daily
בחודש מפעם 10896897722513.69.88.6Moreיותר than once a month

לשנה פעמים 51214121719720729.330.721.623.1512 timesa year
לשנה פעמים 2413119329929427.227.332.832.824 times a year

\\T\yu42952111708.713.523.219.0Annual
סדירה בלתי ruarm59789412512.311.110.314.0Irregular

Languageשפה
31444761248365.263.367.254.0Hebrewעברית

יומיים עיתונים :149112.01.01.2Thereofמזה: dailies
הכל סך  nnor* 10620726438222.029.329.042.7Otherשפות languages  total

אנגלית :46791302049.611.214.322.8Thereofמזה: English
3762635.26.87.0Arabicערבית
1216251.71.82.8Russianרוסית

6152353012.77.43.83.3Bilingualדולשונ"ם
110Type

012872310415926.617.411.417.8Currentק0ו0ל"0 affairs
הכל סל  ononn3535*380773673.482.688.682.2Specialized total

Subjectנושא
ארורות ודתות 1542143994.27.215.811.1Judaismיהדות and other religions

יהדות :1288214.09.2Thereofמזה: Judaism
nnn ■inn1751871004.88.79.511.2Humanities

293735308.26.43.83.3Educationחינוך
5660373815.910.34.14.2Economicsכלכלה

המחנה 203947405.76.75.24.5Politicalמדעי science
ונושאים החכרה 23521241236.58.913.613.7Socialמדעי sciences and

שונים miscellaneousחברתיים
social subjects

ומינהל צבא ,164339504.57.44.35.6Lawמשפטים. army and
publicציבורי administration

ומתמטיקה הטבע 173051504.85.15.65.6Naturalמדעי sciences and
mathematics

המחשב מדעי :12141.31.6Thereofמזה: Computer sciences
andוסטטיסטיקה statistics

202245255.73.84.92.8Agricultureחקלאות
242520276.84.32.23.0Medicineרפואה

וטכנולוגיה 1e235041הנדסה
A G

3.95.54.6Engineering and technology
ותקשורת תחבורה

IO
182031

*T.Q
3.12.23.5Transport and communication

ואמנות 162132264.53.6352.9Cultureתרכ1ת and atr
253535217.16.03.82.3Literatureספרות

ולנוער 293920208.26.72.22.2Childrenלילדים and youth
משחקים ,12208103.43.40.91.1Entertainmentשעשועים, games and

sportsוספורט
18261455.24.51.50.6Generalכללי

1 Excl. 89 regional and local newspapers. מקומונים. 89 כולל לא
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MUSEUMS
MUSEUMS1 מוזיאונים1

מוזיאונים

העיקרי האוסף noמוזיאונים
Museums

(אלפים) ביקורים
Visits (thousands)

Type of
main collection

1989/90885,4291989/90

1990/91824,4721990/91

1991956,7451991

הכל 1992884,6351992סן TOTAL

16796Artאמנות

היהודי העם 91,391Historyתולחת of the Jewish people

T\n<u"T\n>\ 33916Historyתולדות of Jewish settlement
in the Land of Israel

15199Archaeologyארכיאולוגיה

ופולקלור 270Ethnographyאתנוגרפיה and folklore

וטכנולוגיה 3124Scienceמדע and technology

1007340National science

3799Generalכללי

1 Till 1990/91 data relate to 31 III each year; As (arm 1991 , all
data are from 31 XII.

הנתונים כ1991 החל ל31.3; am כל מתייחסים הנתונים 1990/91 1y 1

ל31.12. מתייחסים

CINEMA
FULL LENGTH FILMS  PRODUCTION
IN ISRAEL AND IMPORTS

 ארוכים סרטים
ויבוא בישראל ייצור

קולנוע

"צור י1960/61'אוץ 1970/7119801985199019921993Country of production

הכל1 '425417272210229207168TOTALסך

1514121714Israelישראל

הברית .190149124129141118121USAארצות

5837151516147Franceצרפת

3095116881Italyאיסליה

46122Germanyגרמניה

המאוחדת 5516181814161Unitedהממלכה Kingdom

אחרות 881148323362619Otherארצות countries

1 Budget year.
2 Since 1980 incl. films which are coproductions.

תקציב. too 1

ארצות. מספר משיתוף טיוצרו סרסים בולל  ב1980 החל 2
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CULTURAL AND ENTERTAINMENT SHOWS
THEATRES, ORCHESTRAS AND
DANCE GROUPS

תזמורות תיאטרונים,
מחול ולהקות

ובידור תרבות מופעי

1nnoin
Institutions1

□'VOID
Shows

Works of art

הרצות
Runs

צופים
הכל סך
Total

ישראליות :run
Thereof:
Israeli

(אלפים)
Spectators
)Thousands)

THEATRESתיאטרונים

1989/1990R12136136r595,5251,999.21989/1990

1990/199111R150R150r854,2181,394.01990/1991

199111148148744,7821,910.41991

199211159159755,0462,029.81992

199313171171915,2461,800.41993

ואופרה ORCHESTRASתזמורות
AND OPERA

1989/1990R12252B681R4776769951989/1990

1990/1991R12R257R583R55690609.11990/1991

19911330373555852708.21991

19921330273357942688.21992

199312285574339371,006.21993

מחול DANCEלהקות GROUPS

1989/199089485R55503259.31989/1990

1990/1991810710874506233.71990/1991

199181059566599311.81991

19926588456504267.11992

19937819162645327.71993

הסב (ראה inipiyj nrorin נ0נוא).ו 1ים Institutions that reported (see explanation in introduction).
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TIME BUDGET SURVEY 1991/92

PERCENT AGED 14 AND OVER
WHO PARTICIPATED IN VARIOUS
LEISURE ACTIVITIES, BY AGE

1991/92 זמן תיקצוב סקר
ומעלה 14 בני אחוז

בפעילויות שהשתתפו
גיל לפי שונות, פנאי

הכל סך
14+ בני

Aged +14141718293044456465+

Total

אלפים הג> סן  3,329.1361.8884.6951.7709.6421.5Populationאוכלוסייה total Thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentsאוווזים

בבית .mid Leisureפעילויות activities at home
92.692.793.792.294.088.8Listened to radio

ולקלטות לתקליטים 66.787.684.470.652.027.8Listenedהאזינו to records and cassettes
נ0לוי1יה 94.996.894.793.796.494.0Watchedצפו T.V.
בויראו 54.171.465.653.449.324.5Watchedצפו video

בשבוע יום לפרוות יומי עיתון 77.878.780.982.974.065.2Readקראו daily newspaper at least 1 day
a week

נחות!* אתר עת כתב לפחות 45.968.751.345.335.034.4Readקראו at least 1 periodical a month
בחודש אחד ספר לפחות 38.750.041.333.734.341.7Readקראו at least 1 book a month

לפחות משפחה. בני ידידים, 74.070.576.778.072.365.1Hostedאירחו friends and family at least
בשבוע onceפעם a week

בתחביבים 30.833.733528.933.422.2Engagedעסקו in hobbies

לבית 3>רווץ בילוי nimpoPlaces of entertainmentout of home
בשנה: פעם לפחות Attendedניקרו at least once a year:

45.767.961.042.334.221.4Cinemaבקולנוע
תיא0ר1ן 29.240.027.432.927.019.3Theaterבהצגת

10.77.38.011.313.613.1Concertבקונצר0
מחול 6.09.35.66.26.43.2Danceבמופע performance
בידור 35.237.344.938.129.217.0Entertainmentבמופע show

26.835.125.230.925.416.0Museumבמוזיאון
ספורט 19.040.625.820.38.51.3Spotrsבתחרות competition

ל'ליה מועדון ,23.943.944.319.58.20.6Discothequeבדי0קו0ק, night club
קפה בית ,61.667.778.167.650527.2Restaurantבמסעדה, cafe

ידידים, אצל בשבוע פעם לפחות 67.879.775.367.266.645.6Visitedניקרו friends, family at least once
aמשפחה week

מתנס' קהילתי. במרכז 19.829.715.318.620.1235Visitedביקרו community center1

וחוגים טיולים ,00Sportsור0, excursionsand afterschool
courses

בשנה ספורט בפעילויות 32.847.936.630.129.223.6Engagedע0קו in sports activities in a
year

פעם לפחות לינה ללא לנ1יולים 34.036.839.238.729.717.2Leftיצאו on day excursions at least
חורשים onceני3 in 3 months

לנית, מחוץ לינה עם לנ1פש/סיול 48.756.755.850.145.628.9Leftיצאו on overnight vacation/excursion
inבשנה a year

(כתחביב) וחוגים בקורסים 13.923.013.513.012.311.7Participatedהשתתקו in courses (as a hobby)
inנשנה a year

וקורסים Volunteeirngהתסמת andcourses
חודשים ב3 ובהתנדבות בעזרה \pw20.027.810.022.224.122.2Engaged in helping and volunteering

activity in 3 months
מקצועית להכשרה בקורסים 6.107.08.15.80.5Attendedלמדו vocational training courses

inנשנה2 a year2
מקצועית להשתלמות בקורסים 13.408.422.116.10.5Attendedלמדו complementaryvocational

coursesנטנה2 in a year2

1 Not including Qibbuzim.
2 Not including post primary pupils.

קיבוצים. כולל לא
עלקוד"ם. בבתיספר תלמידים כולל לא
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לפעילויות ומעלה 14 בני שמקדישים היומי1 הזמן ממוצע
מין לפי בפעילויות, המשתתפים ואחת שונות

1991/92

+14 בני ני
All aged 14+

משתתפים
בפעילות

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

ליום3 דקות imnn
Average minutes per day9

דקות vxinn
ליום*

כולל 1,440סך 1,4401,4401,440

הכל סך  בתשלום 280עבודה 191110494

נסיעה) גולל (לא 251עבודה 17198446

ובחזרה לעבודה (הליכה) 29נסיעה 201261

ר>ל סל  בית nniyv31משק 98159168

כלי0 והדחת 8בישול 417193

הבית וניקי1ן 11כביסה 4881118

בנינה טיפול 12תיקונים. 9686

הכ> סך  וסידורים שירותים 34קניות, 3637105

13קניות 161860

וסידורים 11שירותים 10975

וסידורים שירותים, לקניות, (הליכות) 10נסיעות 101043

הכל סך  בילדים 21טיפול 4262137

וילדים בתעודות גופני 05יפ1ל 152585

בלימודים ועזרה שירחת 14משחקים, 233195

בילדים ב0יפול הקשורות (הליכות) 3נסיעות 5646

ה3ל סך  והתנדבות 11עזרה 97118

הכל סך  27פעילותדתית 179105

הכל סך  621ס&וליםאיש"ם 638654638

הלבשה 35רחצה, 353539

484שינה 492499492

35מנוחה 4148107

שתייה 63אכילה. 646467

אתרים אישיים 5טיפולים 6882
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AVERAGE DAILY TIME1 SPENT ON VARIOUS ACTIVITIES BY PERSONS
AGED 14 AND OVER AND PERCENT OF PARTICIPANTS, BY SEX

1991/92

Participants in the
activity

בפעזל1ת o'Dorwmn nnx
Percent of participants in the activity2

Activities
גברים
MalesFemales

הכל סך
Total

גברים

Males
נשים

Females

minutes
day4

Average
per

1,4401,440100.0100.0100.0GRAND TOTAL

54940138.751.027.4Paidwork total
49636138.450.727.1Paid work (excluding travel(

665232.843.822.6Travel to/from work

9019858.334280.4Domestic work  total
4310544.318.567.9Cooking and dishwashing

7712740.414.863.8Laundry and cleaning the dwelling
977210.311.98.9Home repairs, gardening

11170034230.9372Shopping, servicesand errands  total
616025.921.130.3Shopping

797013.414.112.7Services and errands
464124.022.625.3Travei related to shopping, services and errands

9615930.922.338.8Childcare  total
529517.78.725.9Child/baby physical care
8310224.017.030.5Playing, conversing and helping with learning

42489.86.712.8Travel related to child care

1191177.58.86.3Helpingandvolunteeirng  total

1237516.621.612.0Religious activity  total

621654100.0100.0100.0Personal care  total
384089.991.688.5Washing, dressing

48550099.899.899.9Sleeping

10011238.834.942.3Resting

676894.494.794.1Eating, drinking

611007.77.57.9Other personal care
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לפעילויות ומעלה 14 בני שמקדישים היומי1 הזמן ממוצע
(המשך) מין לפי בפעילויות, המשתתפים ואחוז שונות

1991/92

+14 כלבבי
All aged 14+

משתתפים
בפעילות

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סן
Total

day3
ליום3 דקות ממוצע

Average minutes per
דקות ממוצע

>ום*

הכל סך  6762לימודים 73360

סדירים 3232לימודים 33334

אחרים 94לימודים 14172

בית שעורי 1920הכנת 18161

ללימודים הקשורות (הליכות) 76נסיעות 758

הכל סך  330331פנאי 330343

הכל 0ך  ובידור 1411בילוי 17172

הכל סך  חברתית 108117פעילות 100170

משפחה אצל 2326ביקורים 19130

חברים אצל 2321ביקורים 26131

בביתו 1517אירוח 13117

פנים אל פנים 2124שיחות 1775

אחרת חברתית 1213פעילות 1071

חברתית לפעילות הקשורות (הליכות) 1515נסיעות 1552

הכל סך  וספורט 3330תחביבים 36138

ונסיעות טיולים 2119ספורט. 23123

1211תחביבים 13121

הכל סך  וקומוניקציה 167163מדיה 172194

ובוידאו בטלויזיה 125124צפייה 127163

ירחונים עיתונים, 1715קריאת 1966

ספרים 1417קריאת 1286

אחרות וקומוניקציה מחה 118פעילויות 1374

הכל סך  אחרות פנאי 89פעילויות 6109

109■תר' 12343

השבוע. ימי מכל חושב היומי הממוצע 1

הנתונים. משמעותלסיכום אין אחת. ליממה בממוצע בפעילות המשתתפים אחוז  תא בכל 2
לפעילות. זמן הקדישו שלא אלה כולל האוכלוסייה, לכל ממוצע 3

ב0ור. הנתונים לסיכום משמעות אין תא. בכל שונה החישוב שבסיס מכיון לפעילות. זמן שהקדישו לאלה רק ממוצע 4
מהיום). בחלק צבאית פעילות (כגון: אחר במקום נמצא ולא ידוע לא כולל 6
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AVERAGE DAILY1 TIME SPENT ON VARIOUS ACTIVITIES BY PERSONS
AGED 14 AND OVER AND PERCENT OF PARTICIPANTS, BY SEX (cont.)

1991/92

Participants in the
activity

בפעילות* הקשתתפים אחה
Percent of participants in the activity2

Activities
נבחם
Males

נשים
Females

0ךהכ>
Total

גברים
Males

נשים
Females

minutes
day4

Average
per

36235818.619.917.3Education  total
3373329.79.79.6Regular studies
2001205.06.93.3Other studies
16415811.811.212.4Homework

585811.712.311.1Travel related to education

34534196.495.797.0Leisure  total

1781648.19.66.8Entertainment  total

17017064.058.768.7Socialising  total
12013717.515.918.9Visiting relatives

14511817.717.817.6Visiting friends
13610713.09.416.2Hosting at home
727627.523.031.6Conversations
786717.013.420.2Other socialising
535128.428.128.7Travel related to socialising

14013723.825.622.2Hobbies and sports  total
12112616.818.615.2Sports, excursions and traveling

13011310.010.29.9Hobbies

20019086.186.086.2Media and communication  total

16516077.076.877.2Watching television and video
676525528.422.8Reading newspapers, magazines
838816.814.519.0Reading books
846214.415.813.1Other media and communication activities

901247.26.77.6Other leisure activities  total

3902993.03.32.9Residual5

1 The daily average was calculated of all days of the week.
2 In each cell  the average percent of participants in the activity per day. The total has no significance.
3 Average for all population, incl. those who did not participate in the activity.
4 Average only for those who participated in the activity.

The base of calculation is different in each cell. therefore the summing of each column has no significance.
5 Incl. "not known" and 'nol elswere classified' (such as military activity on pan of the day).
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לפעילויות ומעלה 14 בבי שמקדישים היומי הזמן ממוצע
(יהודים) והמין בשבוע היום לפי שונות,

1991/92

14+ בני כל
All aged +14

גברים
Males

בשבוע חוליום vavaיום Vinיום dp
(איח

A day of
the week
)Sun.Sat.)

(א"הי)
Weekday

)Sun.Thurs.)

ששי יום
Firday

שבת יום
Saturday

{■rx)
A day of
the week
)Sun.Sat.)

(א"ה)
Weekday

)Sun.Thurs.)

ליום דקות vxtnn
כולל 1,4401,4401,4401,4401,4401,440סך

בתשלום 19624710630279355עבודה
הגל סך  תשלום ללא 18719622110710399ענודה

הבית משק 9593138603429עבודות
וסידורים שמתים 39444563637קניות,

בילדים 444931342222טיפול
והתנדבות 910771111עזרה

דתית 171031392918פעילות
אישיים 628599655747611576סיפולים
שינה 483464478584476453מזה:

688438207593לימודים
הכל סך  332289382494330281פנאי

ובידור 151023321813בילוי
חברתית 108861311939973פעילות
וספור0 342929623430תחביבים
וקומוניקציה 170159194200174161מדיה

ובוידאו בנולויויה צפייה 124118139133125118מזה:
אחרות פנאי 556744פעילויות

1215621518יתרי

Q'TinM

גולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סן
בתשלום 13.617.17.42.119.424.6עבורה

הכל 0ך  תשלום ללא 13.013.615.47.47.16.9עבודה
הבית משק 6.66.59.64.22.42.0עבודות

וסידורים שחתים 2.73.03.10.42.52.6קניות.
בילדים 03.13.42.12.41.51.5יפול

והתנדבות 0.60.70.50.50.70.8עזרה
דתית 1.20.72.12.72.01.3פעילות

איש"ם 043.641.645.551.942.440.0יפולים
שינה 33.632.333.240.633.0315מזה:

4.75.82.71.45.26.5לימודים
הכל 0ך  23.120.126.534.322.9195סנאי

ובידור 1.10.71.62.21.30.9בילוי
חברתית 7.56.09.113.46.95.1פעילות
וספורט 2.32.02.04.32.32.1תחביבים
וקומוניקציה 11.811.013.513.912.111.2מדיה

ובוידאו ב0לויזיה צפייה 8.68.29.69.38.78.2מזה:
אחרות פנאי 0.40.40.40.50.30.3פעילויות

0.81.10.40.21.01.3תר'

מהיום). בחלק צבאית פעילות (כגון: אחר" במקום נמצא ו"לא ידוע" "לא כולל ו
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AVERAGE DAILY TIME SPENT ONVARIOUS ACTIVITIES BY PERSONS
AGED 14 AND OVER, BY DAY OF THEWEEK AND SEX (JEWS)

1991/92

נשיםגגוים
MalesFemales

viyia 01<</n 01■Activities
"o>0 D1<ran/ on(איד)fn'Wששי dpשבת op
FirdaySaturdayA day ofWeekdayFridaySaturday

the week(Sun.Thurs.)
(Sun.Sat.)

Average minutes per day
1,440 1,4401,4401,4401,4401,440GRAND TOTAL

40 1441211507222Paid work
72 152263284286138Unpaid work  total
32 6415015220786Domestic work
7 594150335Shopping, services and errands
25 2064734042Child care
8 98965Helping and volunteering

64 43722016Religious activity
743 653644620657751Personal care
583 479490474477585Thereof: sleeping
21 3862753919Education
496 402334297363492Leisure  total
37 261382026Entertainment
189 13911598123196Socialising
56 2934282868Hobbies and sports
209 204166157184193Media and communication
142 143123119135126Thereof: television and video
5 46679Other leisure activities
3 8101352Residual1

Percents
100.0 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDTOTAL
.2.8 1O08.410.45.01.5Paid work

5.1 10.518.219.619.997Unpaid work  total
2.2 4.410.410.514.46.0Domestic work
0.5 4.12.83.42.30.4Shopping, services and errands
1.8 1.44.45.12.82.9Child care
0.6 0.60.50.60.40.4Helping and volunteering
4.4 3.00.50.11.41.1Religious activity
51.6 45.344.743.045.652.2Personal care
40.5 33.334.132.933.140.6Thereof: sleeping
1.4 2.64.35.22.71.3Education

34.4 27.923.220.625.234.2Leisure  total
2.6 1.80.90.61.41.8Entertainment
13.1 9.68.06.88.613.6Socialising
3.9 2.02.31.91.94.7Hobbies and sports
14.5 14.211510.912.813.4Media and communication
9.8 9.98.58.39.48.7Thereof: television and video
.0.3 O30.40.40.50.6Other leisure activities
0.2 050.70.90.30.1Residual'

1 Incl. not known" and "not elsewhere classified* (such asmilitary activity on part of the day).
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לפעילויות ומעלה 14 בני שמקדישים היומי הזמן ממוצע
וגיל מין לפי שובות,

1991/92 ליום דקות ממוצע

1829 1417
הכי סך
+14 בני
Total

All aged 14+

65+ 4564 30^4 1829 1417
הכל סך
+14 בני
Total

ni'iTvD

1,440 1,440 1,440

51 280287

58

13

25

15

5

15

105

1,440 1,440

39 231

1,440 1,440 1,440 1,440

278 203 35 191

46

22

10

3

11

24

298

97

31

34

21

11

27

182

101

50

13

17

26

209

132

47

18

12

21

235

113

38

79

6

158

74

26

53

5

59

33

11

6

9

185

98

36

42

9

644733621649607

480501484538485

16 12 15 17

601 621 653 638

473 498 539 492

73 10 10 23 84 329 67

הכל 0ל  5330349327281323448330372338נ*
ובירור 172535ר14212699בילוי

חברתית 10810212510210311010096119פעילות
ו0פור0 336529242546368136תחביבים
וקומוניקציה 167153143142179261172165144מדיה

ובוידאו בסלויויה צפייה 125120118111130168127127119מזה:
אחרות פנאי 8754823664פעילויות

101356112136יתרי

סןהכ7

בתשלום עבודה

הכל 0ך  תשלום ללא עבודה

הבית משק עבודות

וסידורים שרותים קניות,

בילדים טיפול

והתנדבות עזרה

דתית פעילות

אישיים טיפולים

/we/ ■s\m

O'7/O'<
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AVERAGE DAILY TIME SPENT ON VARIOUS ACTIVITIES, BY PERSONS
AGED 14 AND OVER, BY SEX AND AGE

Average minutes per day 1991/92

MalesנשיםFemales

3044456465+
הכל סך
+14 בני
Total

141718293044456465+
Activities

1,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,440GRAND TOTAL

39635070110/913515912315Paid work

1/511314226573241357297215Unpaid work  total

32424815945125195214145Domestic work

314760371228444743Shopping, services and errands

46108629851112517Child care

5142777461010Helping and volunteering

243246969712//Religious activity

589625706654657637613661756Personalcare

470471485499540509476489513Thereof: sleeping

321014623606715106Education

272308462331324317289337437Leisure  total

81361116181058Entertainment

9291103117109130111113116Socialising

252246305022242846Hobbies and spotrs

142176296163141142142182233Media and communication

110130181124113116112130158Thereof: television and video

57109852834Other leisure activities

122/913470Residual'

1 Incl. not *"own and "not elsewhere classified (such as military activity on part of theda")
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לפעילויות ומעלה 20 בני שמקדישים היומי הזמן ממוצע
אוכלוסייה וקבוצת מין השכלה, רמת לפי שונות,

ליום דקות ממוצע

20+ בני
כולל סך

Aged 20+
Grand
total

08
שנות
לימ1ד
08

years of
schooling

nD^nmu9u
912 years of
schooling

ליסוד שנות 13+
13+ years of
schooling

20+ גני
הכל סך

Aged 201
total

O8
שנות
לימוד
08

years of
schooling

tio'7 שנות 912
912 years of
schooling

הכל סך
Total

עם מזה:
תעודת
בנרות

Thereof:
with

matriculation
certificate

הכל סך
Total

DV:nor
תואר
אקדמי

Thereof:
with

academic
degree

הכל סך
Total

עם נחה:
תעודת
בנחת

Thereof:
with

academic
degree

הודי הכל■ סן  EJews  totalיהודים נברים

הכל 1,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,440סן

בתשלום 2221072412452673233/9183339332/ובודה

 בתשלום ללא עבורה
יוכל סר

208239208174ff/18411314210997

הבית משק 10615110288858236513435ענודות

וסידורים שרותים 43494133413740593934קניות,

בילדים 050305540565725202312יפול

[התנדבות 9910138911121216עזרה

דתית 1828138181130512114פעילות

אישיים 626717616613585571607713600591טיפולים

שינה 477520476471452451466519467451מזה:

326913773441141116

הכל סל  325342340356296311317335340347פנאי

ובידור 1361514151216102013בילוי

חברתית 106921111241091229773104108מעילות

וספורט 28312736282926292637תחביבים

וקומוניקציה 172200182178142147174215186187מדיה

בנולויויה צפייה מזה:
ובוידאו

1251541401338885124153140145

אחרות פנאי 61454225853פעילויות

8013307513/1944יתרי

הכל. סך ב0ור רק נכללו ליסוד שנות 13+ של השכלה בעלי יהודים, לא אצל
מהיום). בחלק צבאית פעילות (כגון: אחר במקום נמצא ולא ידוע לא כולל 2
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AVERAGE DAILY TIME SPENT BY PERSONS AGED 20 AND OVER
ON VARIOUS ACTIVITIES, BY LEVEL OF EDUCATION, SEX AND
POPULATION GROUP

Average minutes per day

ליסוד שנות 13+
13+ years of
schooling

בני
+20

הכל 0ך
Aged
20+
total

O8
שנות
ליסוד
08

years 01
schooling

nowליסוד 912
912 years of
schooling

ליסוד שנות 13+
13+ years of
schooling

:1nrn
Thereof:

Activities ךהמ1
Total

□v : run
win
א7ףמי

Thereof:
with

academic
degree

הכל סך
Total

עם מזה:
תעודת
גבחת

Thereof:
with

natriculation
certiifcate

סןהנל
Total

עם ל מזה
תואו
אקדמי

Thereof:
with

academic
degree

+20
Aged
20+

O8
שנות
ליסוד
06

years of
schooling

s12
mito
ליסוד
912

years of
schooling

maleJewishיהודיות Jewishנשים females
הכל סן  לאיהודים
NonJews  total

1,4001,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,440TOTAL

35942813558143176181207184759217Paid work

104100294302308237272277195189205Unpaid work total

3332168216170130134137126126123Domestic work

3227454343334947201824Shopping, services
and errands

3132723686628183423557Child care
98879117107101Helping and volunteering

30/5712446723339Religious activity

564562644720631630605581701746646Personal care
442446486521486488461456531558500Thereof: sleeping

942824171161401246Education

277298333347340362313326325309357Leisure  total

148103101416166211Entertainment

99120115104118137118123126129124Socialising

2424313128353333232228Hobbies and spotrs

139144170191179171144151147124181Media and communication

90881251541401238582134118160Thereof: television and
video

227185522233212Other leisure activities

11S307202;000Residual2

1 For nonJews. personswith 13+ years of schooling were included only in the total1 column.
2 Incl. not known and 'not elsewere classilfed (such as military activity during part of the day).
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לפעילויות ומעלה 20 בני שמקדישים היומי הזמן ממוצע
ומין תעסוקה מצב לפי שונות,

1991/92 ליום דקות ממוצע

כל
20+ בני

o

Employed
נבחרות סיבות לפי  מועסקים אינם

Not employed, by selected causes

גברים

מועסקים
Employed

Aged
20+
Grand
total

הכל סך
Total

rnym
מלאה
Full
time

משרה

חלקית
Patr
time

הכל סך
Total

לימודים
Studies

JVIj71<

בית
House
wife

,iVOJQ
גבוה גיל
Retired,
aged

'niiiV
Sought
work1

,rtrnn
נכות

Illness,
disability

20+ בני
Males
aged
20+

הכל סך
Total

vrmn
מלאה
Full
time

משרה
חלקית
Part
time

הגל גבריםrotalסן

01,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,440ןהנל

בתשלום 217376422204137523550320447460248עבודה

 תשלום ללא עבודה
הכל סל

2071521272472771074212112897701069088113

הנית משק 1097154138156432661181308833282737ענודות

וסידורים שדוחים 4032304250283554735038292844קניות,

בילדים 049423761592810819762625252620יסול

והתנדבות 96661381219105118713עזרה

דתית 0181616172155172193528232141עילות

אישיים 636587580615698601672731674841617577575598טיפולים

שינה 484462459473511448499502531595474453454444מזה:

301910524444768327738179101לימודים

רוכל םך  325284279303378201322466378377319283278333פנאי

ובידור 12141414925489115141414בילוי

חברתית 109100971111208112512012510099939399פעילות

ו0פור0 2822212635151854332927202026תחביבים

וקומוניקציה 16914514315020079160264203228171151147192מדיה

בסלויזיר צפייה 12611011110714650134173158170126118116133מזה:

1בוידאו

אחרות פנאי 834214015228196342פעילויות

76729130130129105■תר'

הסקר. למועד שקדמה בשנה או האחרון בשבוע עבודה חיפשו ו
מהיום). בחלק צבאית פעילות (כגון: אחר במקום נמצא ולא ידוע לא כולל 2
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AVERAGE DAILY TIME SPENT ON VARIOUS ACTIVITIES, BY PERSONS
AGED 20 AND OVER, BY STATE OF EMPLOYMENT AND SEX

Average minutes per day 1991/92

 מועסקים אינם
נבהחת סיבות לפי
Not employed,

by selected causes
נשים

+20 בנות
Females
aged
20+

מועסקות
Employed

 מועסקות אינן
נבחרות סיבות לפי
Not employed,

by selected causes

Activities

הכל סר
Total

פנסיה,
נבות גיל
Retired,
aged

ibidti
עבודה'

Sought
work1

הכל סך
Total

man
מלאה
Full
time

משרה
חלקית
Part
time

הכל סך
Total

עקרת
בית

House
wife

פנסיה.
גבוה גיל
Retired,
aged

iu/9'n
עבודה'

Sought
work1

MalesנשD"Females

1,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,4401,440TOTAL

2567612527933618972037Paid work

147159201297244213293338422247363Unpaid work  total

455353177136114172208267164195Domestic work

6059914137354145355158Shopping, services and errands

241644716660767510821103Child care

18311384541012128Helping and volunteering

4144179648121753Religious activity

715723700652602590620691672737651Personal care

525502541492475470483505499501523Thereof: sleeping

88113722221335236628Education

407498403331286281293365321444357Leisure  total

1671591414156484Entertainment

114116128117110107115123124123122Socialising

4455302825242630175236Hobbies and sports

219305214167135134136191160235194Media and communication

146194155125999999146133159160Thereof: television and video

131517103421515261Other leisure activities

187531/;401/Residual2

2 Incl. 'not known" and 'not elsewhere classified' (such as military activity on part 01 the day)
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ט'י"ב כתות תלמידי של הלימודים לתוכנית מרו^ פעילויות סקר
מחוץ פעילויות בית, בפעילויות השתתפות לפי תלמידים,

שונות תכונות ולפי חברתיות ופעילויות (בילוי) לבית
תשניא

פעילויות סוני ב2 גבוהה הששתפות
High participation in 2 kinds of activities

בפעילויותבפעילויותגבוהה
הכל סוגיסך לביתביתבפעילויותב3 מחוץ

ובפעילויותובפעילויותביתהפעילויות
TotalHighהכל לביתסך חברתיותחברתיותומחוץ

patricipationTotalActivitiesHome andAway from
in 3 kindsat homesocialhome activities
of activitiesand awayactivitiesand social

from homeactivities

אלפים
Thousandsאחוזים

הכל סן  עברי 230.421.4חינוך 100.035.59.69.416.5
כתה דרגת

.>'O124.822.3 100.036.17.811.716.6
105.620.4'איב 100.035.011.86.816.4

I'D
109.924.9בנים 100.037.39.18519.7
120518.3בנות 100.034.010.110.313.6

פיקוח
191.923.2כללי 100.037.410.99.517.0

דתי החינוך מינהל בפיקוח 38.512.2דתי 100.026.02.99.014.1

לידר, .בשת
הכל סן  205.621.7י1!וראל 100.036.39.99.816.6
ישראל יליד 79.224.1האב 100.037.910.910.816.2

אסיהאפריקה ילדי 85.018.6האב 100.034.18.77.817.6
אירוסריאמריקה יליד 37.423.7האב 100.038.310.912.514.9

לארץ 16.520.0חוץ 100.031.36.48.216.7

ההורים' ש> אחרון ספר בית
ביניים' חסיבת יסודי. ספר 30.214.2בית 100.034.29.46518.3

תיכון ספר 88.220.7בית 100.034.910.38.316.3
אקדמי מוסד או עלתיכון ספר 98.124.9בית 100.037.59.212.116.2

הכל סך  ערבי 46.513.0חינוך 100.031.73.06.422.3
כתה דרגת

■''028.713.7 100.031.7356.421.8
17.812.0■איב 100.031.72.26.523.0

24.317.9בנים 100.041.93.44.234.3
22.27.8בנות 100.020.62.68.89.2

ההורים' ש> אחרון ביתםפר
ביניים3 ח0יבת יסודי. ספר 26.710.3בית 100.029.62.35.521.8

תיכון ספר 11.815.0בית 100.034.44.27.023.2
אקדמי מוסד או עלתיכון ספר 6.820.2בית 100.036.63.19.324.2

יותר. גבוה ספר בית סוג שסיים ההורה 1

ספר. בבתי למדו לא שהוריהם תלמידים אלף 6.6 כולל 2

ספר. בבתי למדו לא שהוריהם תלמידים אלף 7.5 כולל 3
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF PUPILS IN GRADES 912

PUPILS, BY PARTICIPATION IN ACTIVITIES AT HOME, AWAY FROM HOME
(ENTERTAINMENT) AND IN SOCIAL ACTIVITIES AND BY VARIOUS
CHARACTERISTICS

1990/91

אחד פעילות בסונ גבוהה narnniun
High participation in one kind of activity

nmnrvua
נמוכה
סוני ב3

הפעילויותבפעילויותבפעילויותבפעילויות
לביתביתסןהכל Lowחברתיותסחוץ
TotalHomeAway fromSocialparticipation

activitieshomeactivitiesin 3 kinds
activitiesof activities

Percents

30.06.810.513.0 12.7HEBREWEDUCATION TOTAL
Grade

29.36.28.7125 14.4IXX

30.97.612.613.7 10.7XIXII

Sex
27.45.910.510.4 11.0Boys

32.37.710.415.5 14.2Girls

Supervision
28.06.911.111.3 10.0General
39.96.67.221.9 26.1Religious Education Administration

Continentofbirth
29.87.010.512.2 12.3Israel

28.36.63.59.7 12.2Father born in Israel
32.07.512.215.2 12.3Father born in AsiaAfrica
27.86.58.610.2 12.7Father born inEuropeAmerica
31.85.87.317.0 18.7Born abroad

Parents' last type of school1
31.46.312.120.1 13.0Primary, intermediate school2
31.57.712.812.9 11.0Secondary school
28.26.57.69.4 14.1Postsecondary school or academic institution

29.96.08.025.3 15.9ARABIC EDUCATION TOTAL
Grade

29.45.87.525.2 16.1IXX

30.96.48.925.5 15.6XIXII

Sex
25.91.711.314.3 12.9Boys

34.310.74.537.3 19.1Girls

Parents' last type of school'
31.25.98.628.9 16.7Primary, intermediate schooP
31.16.98.3195 15.9Secondary school
23.75.64.9195 13.2Postsecondary school or academic institution

1 Parent who completed highest type of study.
2 Ind. 55 thousand pupilswhose parents did not attend any school.
3 Incl. 7.5 thousand pupilswhose parents did not attend any school.
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עזה וחבל שומרון .הודה,

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 ולהקטנת מחדש להערכה הביאו
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 איחור כולל הנכנסים, התושבים
באזורים לגור ובאו לארץ בחוץ שנולדו תושבים ילדי
מתחנות שוסף באופן מתקבלים אלה מספרים אלה.
הפנים וממשרד הביטחון וממשרד הגבולות בקורת

.(27.5 לוח (ראה
נקבע התושבים תנועת מאזן של הגילים הרכב
1984 עד 1968 בשנים לחדל היוצאים הרכב עלפי
האומדן ,19751968 בשנים : שנה תוך חזרו שלא
שנרשמו הפרטים 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 1992 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 מסי

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
סטטי סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
צריכת בסעיפי בעיקר  הערכות ועל שלמות לא ססיות
על ובסעיפים  שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים
הנמוכה המהימנות בשל ישראלי, עם החוץ סחר
בממוצעים השימוש הועדף האומדנים, של יחסית

השינוי. טווח צוין מהמשתנים ובחלק דושנת"ם

כללי
עזה, וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
הנתונים באיסוף 1988 תחילת מאז קשיים יש
שהתקבלו הנתונים איכות לפיכך, הסטטיסטיים.

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 פקטו) (דה נוכחת
אינה האוכלוסייה הנסקרת. בתקופה באזור, בפועל
ושומרון ביהודה יהודיים ביישובים ישראלים כוללת

.(32 פרקים (ראה עזה ובחבל
האוכלוסין מפקד הוא האוכלוסייה לאומדנ1 הבסיס
.1967 בספטמבר עזה וחבל ושומרון ביהודה שנערך
תוספת ע''1 שנה מדי מעודכן האוכלוסייה אומדן
תנועות מאזן והפרש פטירות אומרן הפחתת לידות,

ת1שבים.
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 פסירות.
הפטירות מרכיב  התינוקות תמותת בעיקר 

הערכות על מבוסס ומין גיל לפי האוכלוסייה באומדני
של ניסיונן עפ''1 שנבנו דמוגרפיים מודלים באמצעות

להלן). רשימה (ראה 818 מסי מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות 0\7י מפורנו לתיאור 1
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ממשלת ידי על תשתית עבודות על נתונים .2
(|1noan Tmn מעץ, השיכון, (משרד ישראל

לישראל. הקיימת ppm
בקטע (ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .3

להלן); בנייה"
וציור. מכונות יבוא על נתונים .4

"צור, נתוני על מתבסס זית שמן במלאי השינוי .5
האוכלוסייה. ע1 וצריכה יצוא

חושב קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
בענף הממוצע העבודה בשכר השינויים בסיס על
שיובא הציוד ומחירי בבנ"ה התשומות מחירי הבנייה,

אחרות. ומארצות מישראל

ויצוא .בוא

של ערכם את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
(ישראל, לחו''ל נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות
שיסות ותיאור הגדרות אחרות). וארצות ערב ארצות
ועל התשלומים" "מאזן על בקטעים ניתנים החישוב

להלן. חוץ" "סחר
ישראל בין הסחר על האומדנים מדירה, 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, סרטים גבי על נתונים מאגר
ליהודה, הלאומיים החשבונות נתוני של שנתיות
לקבל אפשר ,1968 בשנת החל עזה ולחבל שומרון

לסטטיסטיקה. 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 ב988ו, החל פרסים. ירי על ושירותים
הנתונים ושומרון. יהודה עם ישראל של הסחר היקף
ירדן לבין עזה וחבל ושומרון יהןדה 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

781 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. נסו והעברות לאזור מחוץ מעבודה נסו

פרטית לצריכה הוצאה

מ"צור רוקלא"ם 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" בקסע מתוארת
לצרכן. המחירים מדר במסגרת הנאספים נתונים על
בסיס על נאמר חקלאיים מוצרים של נטו היבוא ערך
מסחר. מתחי בתוספת חוץ סחר של הסטטיסטיקה
נאמדה מקומי מ"צור תעשייתיים מוצרים צריכת
הת במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על
ומספר התעשייה מדדי במסגרת שנתקבל עש"ת"ם
אומדן ארם. 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. במרוירים 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 רוחות 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 רו"חות .1

המקומיות; והרשויות



ושכר עבודה
ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

המבוא).
אוגוסט מאז שוסף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסטטיסיקה. המרכזית הלשכה ידי על ,1968
דומים והגררותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
המדגם כלל ,1973 יוליספנ1מבר עד .(12 לפרק
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות כ4,500
והוא בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 באוקטוברדצמבר
כ6,500  1974 ביוליספסמבר 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 במוסרות 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 א' משלב המתקבל
חיצוני אוכלוסייה אומרן שבין היחס הוא התיקון גורם
בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה אומדן לבין

אי.
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה
אוכלוסייה סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
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 שוטפים. חודשיים נתונים על
והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל
שהתקבל כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים מחוץ

.1967 במפקד
את כוללים אץ ,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 אפריליוני בסקר החל
שהוחזר רפיח, של חלק אותו תושבי את כוללים
כשמשוים אלה שינויים בחשבון להביא יש למצרים.

קודמות. לשנים עזה חבל נתוני את
אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1983,
,35 מסי בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים אוכלוסייה

.1984
אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1985,
,36 מסי בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים אוכלוסייה
ובהשוואתם אלה בנתונים בשימוש להיזהר יש .1985

קודמות. שנים עם

כך אקויוולנטיות, או משתנות בלתי ובכמות באיכות
בלבד. מחירים שינו" משקפים במדד שהשינויים

של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המרד סל
הפליטים מחנות ואוכלוסיית העירונית הא1כלוס"ה
שלא דיור, לצריכת פרט 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 אומרים הצריכה
המצרכים כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450
פוקדים ידי על חורש 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 מדר מחושב השונים בעסקים
מתקבל הכללי המדד הבסיס. לתקופת ביחס הנתונה
המצרכים כל של המחירים מדרי של משוקלל כממוצע

במדד. נמדדים שמחיריהם
1976 בינואר המדד עדכון עם המדד. קישור
דבר המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
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.

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,
וציור דיור תנאי סקר נערך ,1992 ינוארמר0 ברבע
הסברים הגדרות, עזה. וחבל שומרון ביהודה, בית
הדיור, תנאי סקר מימצא1 על מפורטים ולוחות
יהודה, של סטטיסטיקה בפרסום מיוחד בנספח נכללו
עמי ,1992  תשנ"ב כ"א, כרך עזה, וחבל שומרון

.230174

ביררוון עזה", ורצועת וש1מרון ביהודה המחירים מדדי "עדכון ואה: ,1976 בינואר העדכון בעקבות במדד שהוכנסו וגינויים המעודכנים המשקלים בדבר
.1976,1 מסי המוחזקים. לשסרוים ס00יס0י וברבעון ,1976,3 מסי מחירים, של לס00יס0יקה
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1988 מאז בפקידה קשיים
מאז עזה וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
בבעיות הסקר פוקדי נתקלו ,1987 דצמבר תחילת

סוגים: משני
במועד במדגם בית משקי לכל להגיע קשיים (א)

להיפקד; עליהם היה שבו
התע על לשאלות שנתקבלו התשובות (ב)
מהרמה נמוכה איכות ברמת נתקבלו סוקה,

קודמות. בתקופות זה בסקר שהתקבלה
השכירים) (או המועסקים מספר רגיל, במצב
משתנים לפי עבודה, לתשומת סוב קירוב משמש
מוגדרכ"מועסק" בסקר, הרגילות ההגדרות לפי שונים.
עבד לא או בשבוע, אחת שעה אפילו שעבד מי גם
שממנו עבורה, מקום לו יש אבל הסקר בשבוע כלל
מועסקים של ניכר מספר ,1988 מאז זמנית. נעדר
פחות עבדו או עבודתם, ממקום זמנית נעדרו
ומומלץ מוצע אלו, מסיבות בשבוע. עבודה שעות
לאומדן בשבוע עבודה שעות במספר להשתמש
או מועסקים במספר ולא עבורה, 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"ימי כנראה התייחסו שלהם, המגורים
זו תופעה למעשה". עבודה ל"ימי 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.
(אוקטוברספטמבר, חקלאיות לשנים הם החקלאי
לוח לשנות הם המחיר נתוני ואילו ויבול), שטח

(ינוארדצמבר).
המקורות על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן

הבאים:
מתקבלים לשנה, אחת החקלאות. 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
עורכים שנתיים או בשנה פעם חיים. בעלי מפקד
בעלי מפקד ובשומרון ביהודה הווטרינריים השירותים
החיים בעלי אומדן לעריכת בסיס המשמש חיים,

ותוצרתם.
שוטף שווקים סקר עורכת הלשכה שווקים. סקר
עזה. ובחבל ושומרון ביהודה העיקר"ם בשווקים
במדגם נתונים, נאספים נסקר הכלולים בשווקים
וחפירות הירקות כמות על משמרות, או ימים של
מקומיים, מחקלאים מקורם: לפי לשוק הנכנסים

783 עזה וחבל שומרון יהודה,

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 פעמ"ם, 1987 עוארמרס של הסקר מדגם
הסבר הכיסוי". "תוספת וכולל הכיסוי", 'תוספת
אדם כוח סקר מדגם ב"עדכון פורסם, יותר מפורט
יהודה, של בסטטיסטיקה עזה" וחבל שומרון ביהודה,

.269 עמי ,1987 ,3 מסי עזה, וחבל שומרון
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"סטטיסטיקה בנספח בהם,
תקפים הרגימה 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 הרול

יד. משלחי של
העובדים חלקית, מועסקים של קבוצה ,1980 ער
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 פעמ"ם, לוחות אלה

.1981 ב החל מופיעים מחדש
מתייחסים שכר ועל עבודה ימי על הנתונים
הנהוגות, הפקידה 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 מדר
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
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
הסט מהימנותם שאין התברר שוטפים, במחירים
השכר נתוני פרסום הופסק לכן, מספקת. טיסטית
לפרסם ממשיכים אך ב1991, החל שוטפים במחירים
רק לשמש היכולים קבועים, במחירים המדדים את

זמן. לאורך השינויים כיווני למדידת



ביהודה תעשייה מפעלי מרוכזים שבהם אזורים של
ושומרון.

החרשים המפעלים הוספו אלו, פעולות בעקבות
בסקר נחקרו זו מתוספת שנדגמו והמפעלים למסגרת
לעדכון שימשו שנאספו הנתונים השו0ף. התעשייה
שהנתונים מאחר .1989 בשנת החל הסקר אומדני
ומורחבת, מעודכנת למסגרת מתייחסים המעודכנים
קודמות תקופות נתוני עם להשוואה ניתנים הם אין
בלוחות 1990 שלפני לשנים השוואה ניתנה לא כן ועל

זה. שבשנתון

בנ"ה

הופיעו עזה וחבל שומרון ביהודה, בנ"ה על נתונים
עמי ,1992  43 מסי לישראל ה000י00< בשנתון

.772770

כבישים סלילת
סלילת על הנתונים בינוי.  16 בפרק ראה הגדרות
מס"ד ידי על בעיקר שנסללו כבישים כוללים כבישים
וכן ותשכון) 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.
ירי על שנסללו כבישים כולל לא אף ו16.20. 16.19

עצמן. המקומיות הרשויות

מלון בתי
הופיעו ושומרון ביהודה מלון בתי על נתונים
עמי ,1992  43 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון

.773

תחבורה

מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
במינהל תחבורה מקמט''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 בריווח

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
קמ"0 באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשמנות
ראה והסברים הגדרות מפורטים. נתונים פנים.
כרך עזה, וחבל שומרון יהודה, של בסטטיסטיקה

יחשלים. ,1993 תשנ"ר1992, כיב,

מיהודה או ושומרון, יהודה בשוקי מעזה או מישראל
על נתונים גם אוספים הפוקדים עזה. בשוקי ושומרון
משמשים אלה מחירים הסי0ונ"ם. 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 אומרן הוא
כל של הכספית התמורה  שנה כל של הממוצעת
שנה, כל של לממוצע השיווק מחודש הותאמה מוצר

אזור. בכל לצרכן המחירים מדד פי על
אוספת הזיתים, מ0'ק גמר עם בד. בתי סקר
ועל הכד בבתי שנקלס הזיתים יבול על נתונים הלשכה
בהכנת עוזרים אלה נתונים שהופקה. השמן כמות

וערכו. הזיתים יבול אומרן
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. מינהל"ם נתונים
שונים, נתונים מתקבלים עזה, ובחבל ושומרון ביהודה
יבול עזה, בחבל הרגה ושלל הדר פרי יבול כגון:
על ונתונים ושומרון ביהודה אחרים ומוצרים 0בק
כגון עזה, ולחבל ושומרון ליהודה תשומות שיווק
המסבח"ם, מבתי הלול); (ממועצות אפרוחים שיווק
חודשי ררח מתקבל הוסרינר"ם, השירותים שבפיקוח
משלים זה דרח החיים. בעלי סוג לפי שהיסה, על

החיים. בעלי תפוקת על המידע את
מתפ וכוי שטחים "צור, של יותר מפורסים נתונים
חקלאית'. לסטטיסטיקה ב"רבעון שנה מידי רסמים

שומרון ביהודה, וירקות פירות אספקת על נתונים
.1986/87 תשמיז לשנת ויעד מקור לפי עזה וחבל
.1992  43 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון הופיעו

.764 עמי

תעשייה

תעשייה.  14 בפרק ראה הגדרות
ביהודה התעשייה סקר התעשייה. סקר מסגרת
בערים התעשייה מפעלי כל את כולל ושומרון
רישיונות מוצאים לגביהם אשר הגדולים, וביישובים
אין האזרחי. במינהל ישירים מסים קמ0 מסעם
לאזורים ולא הכפריים ליישובים מתייחס הסקר

הגדולים. והיישובים הערים לתחומי שמחוץ
כולל היישובים, כל את הסקר כולל עזה בחבל

והכפרים. הפליטים מחנות
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 שסח סריקת באמצעות וכן אלה באזורים

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 784



הרשות לפי מוינו הספר בתי המנהלת. הרשות
כדלקמן: המפקרות

המורים משכורות שבהם ממשלתיים ספר בתי א.
המדינה. מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות
והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ההרוזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
של והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

האו'ם.
דת מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרסיים ספר ובתי
יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

הבאים: השינויים את
וצפון עזה בחבל נכללו לא בתשל''ס 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 דוחות 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
רוחות מתוך עזה וחבל שומרון 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 שינוי חל תשנב הלימודים בשנת החל
שלבים שלושה במקום החינוך: שלבי לפי הספר בתי
בלבה 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
(א' הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי; ספר בית

ו').
בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית

סי).  (זי היסודי הספר
בית שלאחר הכיתה דרגות 3 תיכ1ן. ספר בית

''ב).  (י' המכין הספר
למסיימ1 כיתר. דרגות 3 עד 2 ביניים: מכללת
מדרש בתי רק נכללו תשמיט. עד תיכון, ספר בית

למורים.

נבחרים פרסומים
1967 והחור 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
א' חלק  העבודה כוח 4
ב' חלק  העבודה כוח 5

מיוחדים פרסומים
המוחזקים כשטחים ספר ובתי ילדים גני 398

ו 97 ו נובמבר
וחבל שומרון ביהודה, אוכלוסייה תחזיות 802
בשנת האוכלוסייה בסיס על  2002 עד עזה

1982
עזה וחבל שומרון יהודה, של לאומיים חשבונות 818

19681986

טכניים פרסומים
ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים בשטחים

785 עזה וחבל שומרון יהודה,



POPULATION
POPULATION ESTIMATES1 AND
SOURCES OF ITS GROWTH

Thousands, unless otherwise stated

ומקורות אוכלוסייה1 אומדני
גידולה

אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

אוכלוסייה

n"of7Dm.on\nmגידול אוכלוסייהאחוז
התקופה התקופהשנתיהגירה2טבעיבתחילת בסוף
Population atNaturalMigrationPercent annualPopulation at

beginning of periodincreasebalance2growthend of peirod
■11n1e11i111n ■Judea and Samaria

595.933.0113.0585.9Census IX 1967
585.913.015.80.5583.11968
583.113.51.32.5597.91969
597.914.95.01.7607.81970
607.817.32.52.4622.61971
622.618.17.31.863351972
633518.70.33.0652.41973
652.420.12.82.7669.71974
669.720.615.10.8675.21975
675.222.514.41.2683.31976
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
732.72457.92.4749.319822
749.325.22.73.0771.81983
771.827.45.82.8793.41984
793.427.15.02.8815.51985
815.52755.12.7837.71986
837.729.70.73.6868.11987
868.130.83.53.1895.41988
895.433.713.12.3916.01989
916.038.52.54.5957.01990
957.040.38.95.11,006.2r1991

1,006.240.05.14.51,051.3R1992
1,051.341.98.83.11,084.41993
עזה Gazaחבל Area
389.73.3112.2380.8Census 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
387.012.81.73.740151973
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
463.01654.832.5444.71979
444.716.95.12.745651980
456.517.75.32.7468.91981
469.617.83.133.1477.319822
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
642.732.90.45.2676.01991
676.033.26.95.9716.2R1992
716.235.52.84.6748.91993

IX 1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
21982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

R1991
R1992
*1993

IX 1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
21982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
R1992
*1993

מפקד

מפקד

1 September  December.
2 There is a discontinuity between 1981 and 1982 due to the

revision of data; see "Population in the introduction.
3 Without subtracting the population of ElArish in 1979, about

30,000 persons, and about 7,000persons of Rafiah in 1982.

דצמבר.  ספטמבר
ראה הנתונים; עדכון בעקבות ו1982 1981 השנים בין איירציפות יש

במבוא. ■אוכלוסייה
וכ7,000 תושבים, כ30,000 ב1979, אלעריש אוכלוסיית הפחתת ללא

ב982ו. רפיח תושבי תושבים
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לפי אוכלוסייה1, POPULATIONאומדני ESTIMATES1, BY

ל1,000גיל27.2 זכרים AGEומספר AND NUMBER OF MALES
PERנקבות 1,000 FEMALES
שנה Endסוף of year

19671977198219851987198819901991.1992Ageניל

ושומרון הודה .and SamariaJudea
אלפים ■ הכל 585.9695.8749.3815.5868.1895.4957.01,006.21,051.3TOTALסך thousands
אחוזים ■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

0418.718.518.218.819.719.720.120.320.204
51430.328.628.127.927.527.727.728.128.1514
15198.612.912.411.410.410.19.59.59.51519
20246.39.410.710.710.310.09.08.6852024
25349.78.610.412.514.014.615.315.114.92534
35449.07.05.85.15.15.36.46.97.53544
45545.76.66.15.44.84.64.34.14.24554
55645.23.84.34.44.54.14.03.73.75564
65+6.54.54.03.83.73.83.83.63.665+

נקבות ל1,000 9851,0079909941,0071,0121,0101,0131,016Malesוכרים per 1 ,000
females

עזה AreaGazaחבל
אלפים  הכל 380.8450.8477.3527.0565.6588.5642.7676.0716.2TOTALסך  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

0420.519.819.719.120.421.022.022.222.104
51430.428527.728.628.428.528.428.729.1514
15199.911.712.511.210.410.09.69.59.41519
20246.69.49.510.09.59.38.58.38.12024
25349.810.012.513.313.914.114.013.81352534
35449.26.85.75.95.96.27.07.37.73544
45545.26.45.95.24.74.44.14.04.14554
55643.83.43.73.94.03.73.63.43.35564
65+4.63.02.82.82.82.92.82.72.765+

נקבות ל~000\ 9429779901,0011,0081,0091,0121,0131,009Malesוכרים per 1,000
females

M11n 1ר/>ה For quality of data, see introduction.

POPULATION ESTIMATES1, BY
SEX AND AGE

Thousands '31X111992

אוכלוסייה1, אומדני
וגיל מין לפי

אלפים
ושומחן .הודה

Judea and SamairaGaza Area
Age

הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותO'DTסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 1,051.3529.9521.4716.2359.7356.5TOTALסן

04212.3109.9102.4158.280.877.404
514295.1153.7141.4208.3107.4100.9514
1519100.352.048.367.334.333.01519
202489546.043.557.729.628.12024
2534156.380.475.997.150.746.42534
3544. 78.638.040.655.027.127.93544
455443.317.725.629.011.018.04554
556438.515.722.824.19.914.25564
65+37.416520.919.58.910.665+

1 For quality of data, see introduction. *,," .,", ",,."" " ™
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REPORTED LIVE BIRTHS, BY
SEX AND PLACE OF BIRTH

לפי מדווחות, חי לידות
לידה ומקום מין

1993 r1 992 1991 1990 1985 1980 1975 1968

TOTAL

Males

Females

Males per 1,000
females

Place of birth

In hospital1

Outside hospital

Percent births in
hospital1

Birth rates per 1,000
population

Judea and Samaria inniiui הודה .

49,000 46,853 46,456 43,882 33,238 30,400 30,522 25,650

25,100 23,979 23,808 22,582 17,289 15,940 15,890 13,342

23,900 22,874 22,643 21,300 15,949 14,460 14,632 12,308

1,050 1,048 1,051 1,060 1,084 1,102 1,086 1,084

33,400 30,462 25,852 23,364 18,588 12.292 9,177 3,463

15,600 16,391 20,604 20,518 14,650 18,108 21,345 22,187

68.2 65.2 55.6 R53.2 55.9 40.4 30.1 13.5

45.9 45.5 47.3 46.9 41.3 42.1 45.4 43.9

ס1הג>

זכרים

נקבות

נקבות לאלף זכרים

לידה מקום

תולים' בבית

חולים לבית מחוץ

בבית לידות אחוז
וזולים'

ל1,000 לידה שיעורי
באוכלוסייה

Gaza Area ntv Vin

הגל 15,50321,62621,43623,53734,28637,01837,59940,000TOTALסן

8,01811,17410,83712.10817,36018,91019,28720,443Malesזכרים

7,48510,45210,59911,42916,92618,10818,31219,557Femalesנקבות

נקבות לאלף 1,0711,0691,0221,0591,0261,0441,0531,045Malesזכרים per 1,000
females

לידה Placeמקום of birth

חולים' 2,0264,4346,30713,291Inבבית hospital1

חולים לבית 13,47717,19215,12910,246Outsideמחוץ hospital

בבית לידות אחוז
חולים'

13.120529.4565Percent births in
hospital1

ל1,000 לידה שיעורי
באוכלוסייה

42.0R51547.645.454.756.154.054.6Birth rates per 1,000
population

1 For changes in definition of bitrhs in hospitals over the years,
see introduction.

לובוא. דאה הזמן, במעון חולים בבתי לידות הגדות שינוי על 1
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DEPARTURES AND
ENTRANCES, BY AREA

Thousands

אזור לפי וכניסות, יציאות

אלפים

מאזן
Balance

4 = 21

Entrances

היתרי נחה:
תושבות'

Residence
permits1

הכל סך
Total

יציאות
יווול

Departures

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992H

1993

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

8.8 13.0

ושומרון הודה

258.0252.9

249.8250.5

146.9143.4

159.5146.4

203.6206.2

151.1160.0

168.2173.3

284.1275.3

1986

1987

1988

1989

1990

1991

R1992

1993

/ntv fj1Gaza Area

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

199165565.94.40.41991

R199283.190.06.26.81992R

M993111.8109.05.02.81993

1 Includes mostly children of residents bom abroad andwho came
to register aswell as residents who entered within the framework
of reunion of families.

ת1שכים וכן להירשם ובאו לארץ בחוץ שנולדו תושבים ילדי .לחב. כולל
משסחות. איחוד במסגרת שנכנסו
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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 p אם אלא שיח, מיליוני

לאומיים חשבונות

במקורות O'e/io'e/Uses of resources:ninD

מקומיnninoיצואיiwpvinהוצאההוצאה
גולמיnnino20'jin'iuiגולמיתלצריכהלצריכה

הכל D'nrviuiLess:Grossמקומיתציבוריתפרסיתסך
TotalPrivateGeneralGross domesExports ofimports ofdomestic

consumptiongovernmenttic capitalgoods andgoods andproduct
expenditureexpenditureformationservices1services2

At current prices
r3,2623,335
r3,4333,S25
4,6194,742
At 1986 prices3

Judea and Samaria

1,726
R1 ,7851,819
R1,7241 ,768
112,1382,184
R1 ,9792,034
2,4792,544

1,193 349 497

קודמתה לעומת שנה כל  ם
Percent quantity change 
14 10.17.0

(2.5)
3
24
7
25

Twoyear moving averages5
7.3 15 4

)1..1)
9...10)
7
8

Gaza Area

14.0

I9.1

ושומרון .הודה
שוטפים במחירים

1990346
1991393
1992490

1986נ במחירי
1987178 1,895 2,918
1988151
1989163
1990226
1991213
1992268

באחו? במותי שינוי
on previous year

19878 7 1

198815
"19898
4199039
"19916
"199226

נעים* דושנת"ם D'wxinn
1986198711 12 10
198819894
1989199022
1990199114
199019929

עזה חבל
1990

במחירי
1,929

שוטפים ם
1,326165310128

prices
R835856

At current
111,0801,101

19912,4511,697200349205r1,1621, 185R1,2661,289
19922,9641,9642165372461,3011,3311,6331,663

1986Atנבמחירי 1986 prices3
19871,35483374201245743611
198872533542
19891,0627567517656451U56606617
19901,1278097716577490496R635646
19911,30094782163121632637R672684
19921,6511,00489229134649656801816

באחוזישינו במותי קודמתה■ לעומת שנה גל  D
yearon previous:hange quantity (Percent

1987879106412.3
19884(13...11)
41989514
"199068383695
"199115176158R296
4199211694010(23)19

נעים"ממוצעי דושנת"ם asmoving averagesTwoyear
198619871099111199.3
198819891151752(22...21)0
1989199049
19901991111243r'47185
199119921411718321512

1 Exports do not include factor income from abroad (Israel 81 Jordan).2Impotrs c.i.f., do not include factor payments to abroad  payments to Israeli
workers.

3 Estimates at 1986 prices were calculated for each component of expenditure
and for the total components on the basis of annual quantity changes which
were computed on the basis of previous year prices; hence, total expenditure
is not identicalwith the sum of the expenditure components.

4 Rough 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 מחויל "צור גורמי הכנסות כולל t(7
בעיקר  זרים "צור לגורמי תשלומים כולל לא סיפ; יבוא

ישראלים. לעובדים שכר תשלומי
בנסרד הוצאה מרכיב לכל נערך 1986 במחירי האומדנים חישוב
מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים בסיס על המרכיבים כל ולסך
עם והה אינו המרכיבים כל 0ך לכן קודמתה, במחירי שנה כל

המרכיבים. סכום
מבוא. ראה גולמיים. אומדנים

של גיאומסר"ם 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 p אם אלא שיח, מיליוני

גורמי לאומיתהעבחתהכנסות פר0יתהכנסה צריכה
מקומי סחולתוצר לאומי"צור arinלאומיתשוטפות לנפשהכנסה wotrפנויה

נטוגולמינטוגולמי >n1u<(n1u)פנויהמחול

GrossNetGrossNetNationalNationalPirvate
domesticfactornationalcurrentdisposabledisposableconsumption
productpaymentsproducttarnsfersincomeincome perper capita

from abroadform abroadcapita (NIS)(NIS)

ושומרון הווה .uaea ana samariaj
שוטפים Atבמחירים current prices

R1990977 3,2623,3354,2634,3804,4054,522 1424,7364,862
R19911,022 3,4333,5254,5054,6484,7294,872 2244,8254,971
19921,511 4,6194,7426,1306,2536,3976,520 2676.2116,330

י 1986 Atבמחירי 1986 prices1
98717262,4252,221ו 2,843
R19881,7851,8192,3842,4182,7042,742
R19891,7241,7682,3482,3862,5952,637
R19902,1382,1842,7432,7902,9322,982
R19911,9792,0342,5842,6392,6352,692
1119922,4792,5443,2613,3283,1743,240

באחוזי במותי קודמתהשינוי לעומת שנה גל  ם
on previous yearPercent quantity change 

19877.034 0.6
1988(2.5)(20)(5.3)
21989314
2199024R1713
219917(6.5)10
21992252620

דושות"ם Twoyearנעים3ממוצעים moving averages3
19861987729 9
19881989(1...1)(2...1)>5...3)
R1989199C(9...10)95
R19901991751

19911992894
עזה Gazaחבל Area

שוםפים tבמחירים pricesAt curren
1990612 R1,0801,1011,6861,7121,8511,877 1652,9492,9912,113
1991642R1,2661,2891,8991,9292,1022.131 2023,1593,2032,570
1992747R1,6331 ,6632,3802,4102,6922.722 3123,9594,0032,889

'1986 Atבמחירי 1986 prices1
19876111,1332,0411,500
1988R5345429509581,6441,658
1989R6066179889981,6441,6611.248
1990R6356461,0831,1041,7261,7601,289
1991R6726841,0891,1111,6491,6831,433
19928018161,2821,2961,8361,8571,439

באחוזי במותי קודמתהשינוי לעומת שנה בל  ם
on previous yearPercent quantity change 

1987R121394
1988(13.11)1619
219891440
219905(10...11)(5...6)3
2199162311
2199219(17.18)100

דושנת"ם movingנעים1ממוצעים averages1Twoyear
19861987915115
1987198807109
1989199097(2.3)
199019915(5.6)(0...1)7
1991199212936

1 See note 3 to Table Z7.6.
2 Rough estimates. see introduction.
3 See note 5 to Table 27.6.

.27.6 ללוח 3 הערה ראה
מבוא. ראה גולמיים, אומדנים t

.27.6 ללוח 5 העור. ראר, 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 שח, מיליוני

לצריכהJiirar:הוצאה הוצאה
מקומיתצריכהלצריכה פרטית
 פרטית זרים הכלשל 0ר מוצריסוצח

הכל חקלאותתעש"ה'DomesticDwrvuנטוסך
PirvateLess: netprivateServicesIndustrial1Agricultural

consumptionconsumptionconsumptiongoodsgoods
expenditureby nonexpenditure
 totalresidents total

Judea and Samaria
At current prices

290
652
748

At 1986 prices2
529
529
560
519
652
642

301
527
729

407
398
407
417
527
634

251
423
550

357
377
396
404
423
445

841
1,602
2,028

ושומרון nim .

שוטפים במחירים
110
166
209

2.6 8.8
0.0 2.1
5.9 2.3
7.2 2.5
25.5 26.3
1.5 20.3

Twoyear moving averages3
1.3 3.2
2.9 0.1
0.9 2.4
7.9 13.8
11.2 23.3

Gaza Area
At current prices

412 403
563 543
658 579

At 1986 prices2
269

קודמתה לעומת שנה כל 
Percent quantity change

309
315
414
456

295

192
219
262
252

5.6
5.6
5.1
2.1
4.6
5.2

5.6
5.4
3.6
3.3
4.9

394
455
567

182

190
203
211
238

1,286 179
1,297 171
1,355 164
1,340 160
1,602 166
1,722 173

באחוזים כמותי שינוי
 on previous year

3.2 5.8
0.8 4.7
4.4 3.8
1.1 2.9
19.5 3.8
7.5 4.4

951
1,767
2,237

'1986 במחירי
1,470
1,471
1,521
1,501
1,767
1,895

3.5
0.1
3.4
1.3
17.7
7.2

2.0
2.6
1.6
8.7
13.4

1,209
1,561
1,805

745

685
736
873
926

נעים3 דושנת"ם ממוצעים
0.4 1.8
4.2 1.7
3.3 1.0
0.4 7.8
4.1 12.3
עזה חבל

שוטפים במחירים
117 1,326
136 1,697
160 1,964

21986 במחיר"
88 833

קודמתה לעומת שנה בל  באחוזים במותי שינוי
Percent quantity change  on previous year

O7 7 AC .■.a .a

66
75
74
78

3.0 27.7 4.5
17.4 6.9 3.7

2 14 7
3120 4
10 4 13

Twoyear moving averages3
6.7 16.8 4.1
7 19 2

16 17 6
207 9

11.1
9.6
8

19
6

10.3
4
13
12

6.5
8.3
13
0
5

750
809
946

1,003

10.5
7.4
8
17
6

נעים1 דושנתיים ממוצעים
1.2 8.9
13 5
6 12
2 11

1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

19821983
19831984
19841985
19851986
19861987

1990
1991
1992

1987
1988
1989
1990
1991
1992

1986
1987
1990
1991
1992

19861987
19881989
19901991
19911992

1 Includesfood products processed in industry.
2 See note 3 toTable 27.6.
3 See note 5 toTable 27.6.

כתעשייה. מעובדים מזון 'arin כולל 1

.27.6 בלוח 3 הערה ראה 2

.27.6 בלוח 6 הערה ראה 3
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GROSS DOMESTIC CAPITAL
FORMATION, BY SECTOR AND
TYPE OF ASSET
NIS million, unless otherwise stated

,jvnipn JvnVn nupujn
הנכס וסוג סקטור לפי

אחרת צוין כן אם אלא שח, מיליוני
Private Sector פרטי סקטור

צ'ח מכונות,
תחבורה וכלי
Machinery,
transport
and other
equipment

ועבודות מבנים
ציבוריות
Building
and

construction
works

הכל סך
Total

itrliOTD

nvmpD
Government
and local
authorities

witm ruipum
בבנסיס גזקונוית
 קבועים
הכל סך

Grossdomestic
fixed capital
formation
total

כוללי סך
Grand total1

At current prices
Judea and Samaria

At 1986 prices2
92 345 436

16.8

קודמתה לעומת שנה כל 
Percent quantity change

3.2 5.8

Twoyear moving averages4
26.7 10.0 13.1

Gaza Area

ושומרון nim .

שוטפיםבמחירי ם
199075
1991R140
1992147

1986'במחירי
198749789 525
198843
198934
199042
199169
199267

באחוזים במותי שינוי on previous year
198714.032.4 9.6
198851
319891 #22
3199025
3199165
319923.0

נעים4ממוצע a"7!je//r d
198619876.326.3 15.0
1988198938
198919901
1990199144
1991199268.0

עזה חבל
D'OOIIEIבמחיר DAt current prices

19893023023226924920
19903103102728326122
19913493492932028733
19925375376047742750

1198SAtבמחירי 1986 prices2
19872012073316912940
198824122
19891767762015514212
1990R165R1651515013711
1991R163ft /631414913215
19922282282720217722

באחוזיםשי כמותי קודמתהנוי לעומת שנה בל 
year on previousPercent quantity change

19879.59.530.56.33.961.9
1988285
319893910
319906624335
319911751333
31992404091353446

4D'lllממוצע 0"n1ISPl7 D■averages4Twoyear moving
1986198710.770.736.07.00.838.5
1988198977344245
19891990r m322
1990199133152412
19911992181835161439

n^t^ mirnur^ 4uii rvrmn mi invi 1V?min Judea anei inn1 Fixed caoital formation and increase in stocks of □live oil
Samaria. No estimate wasmade for other stock components.

2 See note 3 to Table 27.6.
3 Rough estimates, see introduction.
4Seenote5toTable 27.6.

האחרים. המלאי למרכיבי אומדן נערך לא
.27.6 בלות 3 הערה ואה 2

נזב1א. ראה גולמיים, אונזתים 3
.27.6 בלוח s myn ruo a
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GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY
ECONOMIC BRANCH AND THE
DISPOSABLE PRIVATE INCOME1
NIS million, at factor cost

לפי גולמי, מקומי תוצר
פרטית והכנסה כלכלי ענף

פנויה1
ייצור גורמי במחירי ש''ח, מיליוני

ושומרון עור,יהודה atn
Judea and SamariaGaza Area

219902199121992219902199121992

שוטפים Atבמחירים current prices
"עור ,niN^nR717R533902188224269Agriculture, forestry
(כולל andוחג fishing (incl.
(subsidiesתמיכות)

(כרייה r209R236328125132157165187196Industryתעשייה (mining
andוחרושת) manufacturing)
(בנייה 201211216227330339Constructionבינוי (building

ציבוריות) andועבודות public works)
ציבוריים R310R379400237R273330Publicשירותים and community

services3וקהילתיים'
ושירותים מסחר ,R289298R329339441453Transportתחבורה, trade and
בעלות (כולל otherאחרים services (incl.

מנורים) בתי ownershipעל of dwellings)
והשמסות4 andוטעויות errors <S omissions4

מקומי R3,1תוצר 743,292R3,3063,4494,3974,527R1,1991 ,228 R1,0401 ,0661,5571,587GROSS DOMESTIC
הכל סך  PRODUCTגולמי TOTAL

גורמי של R1.012R1,0691,568629657771Factorהכנסות payments from
בחול מקומיים abroad"צור
לגורמי תשלומים :r35r4757171524Lessסחות: factor payments

מחויל to"צור abroad
לאומית 14,0904,163R4.241)הכנסה 4,3335,8465,975R1 ,6521,678R1,8401 ,8702,3042,334GROSS NATIONAL

INCOMEגולמית

מהממשלה 19.2022142421Transfersהעברות from government
המקומיות andוהרשויות local authorities

הכנסה מ0 :13220121592124130Lessסחות: income tax and
לממשלה transfersוהעברות to the

government
פרטית 4,0494,1664,1764,3195,6535,7821,5741,6001,7401,7702,1952,225GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
מחוץ לפרסים 109155145148R242258Transfersהעברות to private

personsלארץ from abroad
פרטית 4,1584,2754,3314,4745,7986,9271,7221,748R1הכנסה ,9822,0122,4532,483a/JOSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES

1 The components do not necessarily add up to the total, due to
roundings of figures.

2 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 בגלל הכל לסך בהכרח מסתכם המרכיבים 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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FOREIGN TRADE
IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE
BALANCE
$ million

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,
yin סוור

on>rr מיליוני

הארצות יתר עם סחר
Trade with other countries

Balance Exports Imports

ירדן עם סחר
Trade with Jordan

|n<r>
Balance Exports Imports

ישראל עם סחר
Trade with Israel

iorn
Balance

יצוא
Exports

יבוא
Imports

Total הכל סך

מאזן
Balance Exports Imports

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Judaa and Samaria
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
80.2
76.1
67.6

0.4
0.7
4.4
3.5
1.0
1.3
1.1
1.7
1.4
1.0
11
1.1
1.0
0.9
1.3
1.2
1.2
3.9
4.8
3.7
3.6

10.1
15.3
21.1
22.0
22.2
28.8
455
47.7
38.6
43.2
39.0
35.5
38.3
50.1
49.0
41.2
68.1
78.7
85.0
79.8
71.2

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
21.2
16.1
28.4

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
30.4
25.6
38.0

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
9.6

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

41.6
62.8
69.9
77.1
73.6
77.9
89.0
1113
129.6
109.1
134.0
99.9
96.1
155.9
160.5

118.3
172.0
204.0
222.1
239.6
217.1
297.6
350.5
381.8
366.4
406.9
363.1
339.5
451.0
580.7

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
410.9

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

ושו .הודה
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

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

B1991
R1992
1993

עזה AreaGazaחבל
197383.543.140.476.125.151.00.14.54.47.313.56.21973
1974129.957.272.7115.335.679.70.19.49.314.512.22.31974
1975176.883.992.9167.253.4113.80.217.016.89.413.54.11975
1976186.1104.182.0169.866.1103.70.125.125.016.212.93.31976
1977240.6136.9103.7223.880.5143.3044.444.416.812.04.81977
1978204.9122.382.6186.779.9106.8033.733.718.28.79.51978
1979219.7123.596.2195.380.0115.3034.234.224.49.315.11979
1980260.9154.2106.7231.9113.1118.8031.331.329.09.819.21980
1981309.5197.8111.7282.6159.11235031.231.226.97.519.41981
1982310.4190.0120.4282.0149.4132.6034534.528.46.122.31982
1983332.1180.61515305.7151.1154.6022522526.47.019.41983
1984279.4104.5174.9256.885.4171.4014.914.922.64.218.41984
1985281.4106.0175.4258.585.2173.3016.116.122.94.718.21985
1986378.0139.7238.3346.8118.7228.1018.818.831.22.229.01986
1987412.1157.1255.03805143.2237.3011.811.831.62.129.51987
1988010.710.727.91.126.81988
1989200:631.4168.6165721.8143.906.96.934.32.731.61989
1990268.647.6221.0228.635.2193.407.77.740.04.735.31990

R1991355.470.7284.7314.158.9255.20.08.18.141.33.737.61991
R1992365.977.2288.7328563.8264.70.011.911.937.41535.91992
1993353.162.62905311548.026350.014.414.441.60.241.41993

c
E
3
C
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PRICES
CHANGE IN THE LEVEL OF THE
CONSUMER PRICE INDEX IN JUDEA,
SAMARIA AND THE GAZA AREA

Dn>nD
המחירים מדד ברמת השינוי

שומרון ביהודה, לצרכן
עזה וחבל

inDiuii nnn'nn1V3n
Judea and SamariaThe Gaza Area

rornירקות ירקותהנודדnijn'TOTללא ירקותללא מדד
ופיחתופיחתהכלליjin'Diופיחתהכללי

GeneralExcl.Index ofGeneralExcl.Index of
IndexvegetablesvegetablesIndexvegetablesvegetables

and fruitsand fruitsand fruitsand fruits

ממוצעים (שנותא. .Aשנת"ם Annual averages (calendar years),
שנה קודמתהבל changeלו1ומת on previous year

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
1981114.0116.795.21095109.1111.91981
1982107.4109.690.4114.6104.5101.31982
1983139.8139.1145.2151.2165.6157.71983
1984360.7358.4379.8373.0369.039451984
1985320.6314.8366.2337.6338.0335.21985
198650.049.355.149.647.66051986
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
19936.88.75.75.79.414.61993

דצמבר שנהב. דצמבר asקודמתלעומת against DecemberB. December
previous yearon the

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
198197.194.7114.799.084.8181.41981
1982114.8118.590.8128.2137592.71982
1983194.4203.2127.3183.9201.0104.01983
1984442.1408.8778.1469.3415.7839.11984
1985184.7188.4162.81995216.0136.91985
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
199015.816.511.012.214.80.91990
19919.49.39.87.76.017.61991
199212.012.011.913.013510.11992
19934.96.88.34.15.95.61993
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THE CONSUMER PRICE INDEX
IN JUDEA, SAMARIA AND
THE GAZA AREA
Annual average Base: 11976 = 100.0 הבסיס:

לצרכן המחירים מדד
עזה וחבל שומרון ביהודה,

שנתי ממוצע

ממוצע
Monthרוחששנתי

Annual
averageוווIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

ר ושומרון. SamariaJudeaandודה
indexTheהכלליהמדד General

19894,119.54,026.34,055.34,031.04,121.84,095.84,018.14,004.64,042.84,135.94,299.04,266.04,337.0
19904,653.54,365.04,393.74,473.34,587.44,608.84,556.94,548.54,619.94,771.94.915.74,980.75,020.3
19915,187.55,039.55,039.55,013.75,158.25,095.55,083.95,019.25,159.35,300.75.411.35,438.35,491.3
19925,910.75,618.35,798.16,099.06,197.75,879.65,775.25,784.15,794.05,843.05,962.76,025.66,151.4
19936,315.06,207.76,288.66,277.96,376.56.195.56,164.86.280.26.400.66,368.46,338.76,428.36,452.8
19946,403.56,536.66,749.66,729.16,61556,603.06.7135

רקהמדד ומידותללא ndexת excl. vegetables and fruitThe
19894,049.83,832.93,861.53,898.33,993.04,019.84,047.54,090.94,113.04,139.64,183.84,186.74,230.6
19904,572.24,276.84,299.74,402.04,468.04,486.54,479.44,488.84,571.84,722.14,844.64,898.34,928.0
19915,120.14,954.24,954.24,957.05,018.55,046.85,062.15,056.25,132.25,226.45.299.75,346.35,387.5
19925,776.15,418.65,537.05,690.25 704.35,718.15,762.95 804 45,842.45,897.85,929.35,971. 26,036.4
19936,279.56,084.76,142.26,190.96,190.56,201.16,220.26,341.36,429.36,367.16,341.46,397.86,447.7
19946,446.36,536.56,603.26.594.56.608.56,614.46,721.9

ה והסירותמדד רקות ■index 01 vegetables and fruit
19894,682.55,589.35,621.85,103.25,163.14,710.33,780.33,307.03,475.04,106.45,230.54,906.75,196.3
19905,310.85,078.35.153.15,049.75,552.05,597.25,183.35,030.95,008.35,174.35 490 55,646.25,766.2
19915,732.75,729.15,729.15,472.16,287.45,489.15,259.74,719.95,378.55,901.76,313.46,182.66,329.9
19926,999.37,232.07,908.69,402.910,186.27,185.15,874.55,620.35,402.25,400.36,233.36,464.67,081.2
19936,601.87,202.17,472.06,981.17,879.96,151.05,716.45,786.56,16956,378.66,316.86,674.16,494.1
19946,057.26,537.87,932.27,816.76,672.16,511.06,645.6

עזה Gazaחבל AreaThe
indexQeneraTheהגלל'המדד

19894,765.34,538.04,617.54,587.84,688.74,662.44,682.64,573.94,629.34,827.95,071.15,063.75,240.2
19905,571.35,273.55,388.15,423.15,513.25,624.35,425.95,420.25,549.05,738.35,778.95,841.85,879.6
19915,958.65,848.45,817.45,786.65,847.15,746.45,752.15,755.86.002.06,209.66,149.26,257.16,331.8
19926,799.06,499.56,669.07,016.47,119.26,898.06,714.16,653.66,584.16,667.16,782.06,832.87,152.3
19937,183.57,210.47,223.17,247.87,129.96,950.16 913 37,059.67,180.47,214.27,196.47,429.67,447.0
19947,230.17,489.17,574.77,390.5

ו0ירותהמדד "רקות ndexללא excl. vegetables and fruitThe
19894,747.84,427.34,473.44511.14,573.44,619.24,721 f4,810.34,849.14,906.64,982.25,001.15,098.9
19905,512.25,152.95,158.55,240.35,360.55,401.95,430.45,459.65,603.85,745.45,859.35,880.45,853.5
19916,009.55,864.75,875.95,887.15,914.05,894.55,930.25,985.26,070.26,136.36,155.16,196.06,204.4
19926,683.86,256.56,320.16,410.66,519.96,598.06,715.56,796.26,813.16,859.56,921.26,952.87,041.8
19937,314.47,108.57,155.97,254.67,240 if7,214.77,242.67,354.07,428.37,422.67,399 57,493.47,458.1
19947 445.87.517.87,575.37,5555

ה והקירותמדד Indexרקות of vegetables and fruit
19894,870.05,203.35,483.85,049.35,381.44,922.54,448.43,152.83,30814,354.25,605.55,440.36,090.1
19905,926.85,998.46,768.36,522.46,431.46,961.45.398.85,183.65,219.45,695.75,295.55,610.06,036.7
19915,650.65,737.15,452.45,181.85,444.44,855.74,681.44,376.45.592.16,650.26,113.96,624.37,098.0
19927,492.07,960.78,767.18,701.610.722.610.658.56,705.95,796.75.207.45,510.45,944.46,111.57,816.7
19936,396.37,822.97,627.17,206.96,464.65,359.04,933.65.289.45.689.45,961.35,975.77,045.67.379.9
19945,933.57,316.77,571.06,398.5

797 עזה וחבל שומרון יהודה,



CONSUMER PRICE INDEX, BY
MAIN GROUP

לפי לצרכן, on'nnn tot
ראשית קבוצה

שנתי :Baseממוצע 11976 = 100.0 Annualהבסיס: average

ראשית 198719891990199119921993Mainקבוצה group

Judea and Samaria ושומרון הודה ■

*tna 77/7,73,309.34,119.54,653.55,187.55,910.76,315.0GENERAL INDEX

ירקות ללא Tinn3,229.94,049.84,572.25,120.15,776.16,2795The index excluding

vegetablesוסירות and fruit

וסירות 3,950.54,682.55,310.85,732.76,999.36,601.8Vegetablesירקות and fruit

03,526.94,390.34,823.85,174.36,018.16,6555Foodוון

הדירה 2,624.43,597.24,075.04,603.34,969.35,173.3Householdאחזקת maintenance

וציוד 1,486.71ריהו0 ,788.52,073.32,491.52,875.53,318.6Furniture and equipment

והנעלה 2,598.53,178.93,477.33,959.24,408.94,765.7Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 4,472.95,691.06,698.37,696.78,270.98,372.0Transportתחבורה and communication

2,810.13,628.84,083.84,674.75,308.36,000.6Healthבריאות

ותרבות 2,264.32,799.03,115.73,575.03,825.04,370.6Educationחינוך and culture

אחרים 3,943.54,78655,688.56,752.17,754.88,719.7Otherשירותים services and

miscellaneousושונות

עזה Gazaחבל Area

.Yna 3,705.04,765.35,571.35,958.66,799.07,183.5GENERALהמדד INDEX

n!|7r ללא 3,601.24,747.85,512.26,009.56,683.87,314.4Theהמדד index excluding

nn'Divegetables and fruit

nn'Di niin4,328.64,870.05,926.85,650.67,492.06,396.3Vegetables and fruit

\<m3,538.24,825.15,301.85,463.66,048.56,614.5Food

rmn nfnnN3,531.44,590.95,667.66,082.76,372.46,740.6Household maintenance

וציוד 2,242.63,100.13,714.24,236.35,060.45,758.0Furnitureריהו0 and equipment

והנעלה 3,457.44,358.15,214.35,849.46,894.47,733.0Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 4,569.55,959.57,505.28,962.89,582.110,106.6Transportתחבורה and communication

5,578.56,372.17,704.39,288.110,100.211,649.5Healthבריאות

ותרבות 2,429.93,293.13,723.34,149.44,585.85,040.8Educationחינוך and culture

אחרים 4,405.75,199.16,488.17,662.38,991.710,105.1Otherשירותים 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, 1iivm
דיור צפיפות
דירה וגודל

אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

בית וציוד דיור תנאי

Size of household and dwelling
and housing density 1993 1992 1991 1990 1989 '1988 rrn >7a .no משק מדל

דיור וצפיפות

andושומרון■הודה SamariaJudea
(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percents)

בית במשק Personsנפשות in household
14.65.15.04.43.74.01

28.48.88.78.89.49.02
38.28.39.29510.010.23
410.410.910.811.511.812.24
511.211.811.411.412.312.75
611.511.311.512.211.612.06
7+45.743.843.442.241.339.87+

בזירה ontnRooms in dwelling
110.610.19.89.410.110.11

230.330.829.430.329.229.62
330.130.932.433531.932.63
419.619.219.718.519.818.74
5+9.49.08.78.38.98.95+

לחדר Personsנפשות per room
מאחת 7.38.37.97.78.28.5Lessפחות than one

1.010.710.911.611.211.010.71.0
1.11.920.421.221.621.822.623.11.11.9
2.02.929.929.730.030.530.530.62.02.9
3.03.916.515.816.016.415.415.03.03.9
4.04.98.27.67.17.16.66.74.04.9
5.05.93.63.42.82.73.22.75.05.9

6+3.43.13.03.0252.66+
למשק נפשות 6.416.236.226.146.065.95Averageממוצע no. of persons per
בודדים) (כולל householdבית (incl. singles)
דיור צפיפות 2.42.32.32.32.32.3Medianחציון housing density

TVAreaGaza\7חבל
הכל!אחוזים) JO100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL (percents)
בית במשק Personsנפשות in household
13.34.44.53.64.25.01

29.010.810.010.711.613.42
39.89.38.99.510.511.63
49.89.710.110.512.112.14
510.811.511.311.210.910.85
611.910.710.911.010.810.36
7+45.443.644.343.540.036.77+

בזירה ם Roomsהזח in dwelling
116.416.317.916.220.020.01

228.527.328.533.934.736.32
326.832.431.629.730.031.83
419.417.416.114.912.49.84
5+8.86.65,95.32.82.15+

לחדר Personsנפשות per room
מאחת 5.46.25.34.64.35.0Lessפחות than one

1.08.89.89.38.99.511.61.0
1.11.917.718.616.916.214.815.41.11.9
2.02.932.331.932.335.433.431.82.02.9
3.03.919.418.619.618.620.820.43.03.9
4.04.99.28.59.39.09.79.14.04.9
5.05.93.53.23.63.83.73.75.05.9

6+3.73.23.73.53.72.96+
למשק נפשות 6.426.196.246.195.895.58Averageממוצע no. of persons per
בודדים) (כולל householdבית (incl. singles)
חור צפיפות 2.62.52.62.62.62.6Medianחציון housing density

1 For difficulties in enumeration since1988see introduction. במבוא. ראה  1988 בשנת החל כפקידה קשיים על

799 עזה וחבל שומרון יהודה,



הדירה, על ובעלות בדירה שירותים
נבחרות יישוב צורות לפי

הבית משקי מכל אחוז

inmur nnrvJudea and Samaira

Total1 הכי1 10Towns Villagesערים dhq3

198119851992198119861992198119861992

mon74.580.990.589.096.3 93.475.8 66.888.9
בלעדי ewe? :3nor98.298.395.597.098.7 98.798.5 98.595.0

משק של
win

בישול vxnn
גז ih/i 74.686.693.287.497.8חשמל 95.683.9 69.091.9

בלבד גז 62.777.676.162.969.9מזה: 75.378.7 61.978.2
22.19.15.111.51.9נפט 3.510.2 26.45.9
(0.2)(12)3.24.31.7)/חר 0.96.0 4.42.0

הדירה חימום אמצעי
24.018.623.338.726.5נפט 34.912.9 17.121.3

פחם ,YV63.665.152.139.727.6 35.876.5 74.760.9
5.49.815.014.125.0דושמל 19.76.2 1.911.8
4.33.88.24.919.7אחר 6.82.6 4.24.9

חימום 1.2(2.6)1.3(27)(2.7)אין (2.8)(1.8) (2.1)1.2

המים מקור
ברירה זורמים 44.961.679.479.096.0מים 91.049.5 29.372.4

בחצר 20.413.67.213.43.3בח 7.315.3 20.48.3
נחצר (0.6)25.418.912.55.6בור 1.227.9 37.618.0

ציבורי 6.9(0.3)1.9(0.9)9.25.4מקור 12.71.3

שירותים
בלבד לרחצה 34.839.343.853.656.8חדר 50.136.5 27.640.6
ושירותים 15.713.328.220.127.4לרחצה 27.67.8 12.628.3
רחצה חדר 49.347.227.926.215.8אין 22.355.6 59.630.9

מקלחת* או 28.634.962.749.264.4אמבטיה 58.727.6 20.365.3
שימוש 85.390.198.497.699.8בית 99.885.5 78.498.1

בלעדי לשימ1ש 93.391.593.296.1§91.7מזה3. §96.292.6 90.990.6
משק של

הבית

קבוע6 שטיפה 19.829.637.735.153.1מתקן 51.722.0 12.934.1

לרחצה מים חימום
שמש 29.444.251.041.856.4דוד 60.739.2 24.049.6
חשמל 9.75.517.9(11)(2.4)דוד (1.0)(1.1) (0.8)7.4
גז 1.8(11)(0.9)(0.4)(2.2)מתקן (0.4)(0.4) 2.7(0.5)

Coi yv (נפט, 65.551.938.050.823.6אחר 32.957.7 72.142.0
מים חימום (0.3)(08)(0.4)(0.2)(0.5)אין (01)(0.3) (0.4)(0.5)

חשמל
היממה שעות 50.663.175.395.899.3כל 98.246.4 26.964.7

ביממה שעות (0.5)(15)31.028.121.0מספר (1.0)41.0 46.530.3

הדירה "tv בעלות
58.268.7בבעלות6 67.891.0 91.591.5

ואין בבעלות 02Z283.225!3לא 2.32.5 3.13.2
שנרדירה משלמים

13.511.510.238.128.6בשכירות 29.86.2 4.65.0

קליטים. מחנות כולל
כפרים. כולל

בהתאמה. שימוש, בית או סטנח להם שיש הבית משקי מתון ארווו
בדירה. זורמים מים עם בית משקי מתוך
שימוש. בית להם שיש הבית משקי מתוך

הכלבאחו. לסר נם ולפיכך הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים אין הפליטים, במחנות הדירה על בעלות כהגדרת קושי עקב
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HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING,
BY SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Percent of all households

my "nnGaza Area

Total2 הנ7* Townsסך anv
פליטים nnrm

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 87.868.782.584.5Thereof: gas only
26.49.45.325.34.4 7.028.81357.2Kerosene
07)3.4(0.8)(18)(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)(05)Other
35.948.314.032.014.8 42.446.757.115.4No heating facility

Water source
51.475.193.063.194.6 83.239.768.595.4Running water in dwelling
44.022.16.333.75.0 15.056.929.44.3Tap in courtyard
(1.1)(0.2)(0.2)(0.1)(07)Cistern in courtyard
352.4(0.6)3.0(0.4) (1.6)2.8(17)(0.3)Communal source

Facilities
44458.348.653.154.0 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
38.063.486.347.0905 69.327557.178.3Tub or shower4
97897.399598.399.9 98.799.097.499.3Toiiet
79.167.358.983560.3 74.572.357.454.4Thereof3:

for household

14.459524.576.92.837.4
use only

Permanent flush5

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 22.364.234.4235Other (kerosene. timber, etc.(
(0.2)(0.2)(0.4)(0.5)(0.2) (0.3)(0.1)(0.1)(0.6)No water heating

88592.897.689.297.2 93.783.994.498.9
Electricity
Round the clock

(0.7)(0.2)(0.2) (0.1)(0.7)(0.3)For patr of the day

Ownership of dwelling
80.895.5 89.1Owned6

(1.3)(2.0)(0.4)(2.7)(0.6) (17)(0.2)Not owned but
no rent is paid

6.44.02.114.03.6 7.6(05)(0.4)Rented

1 Incl. refugee camps.
2 Incl. villages.
3 Percent of householdswith kitchen or toilet, respectively.
4 Of households with running water in dwelling.
5 Of households with toilet.
6 Because of difficulties in definition 01 ownership in refugee camps, nodata are presented of refugee camp population and, consequently, (0!

total in the area.
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HOUSEHOLDS POSSESSING
DURABLE GOODS

Percent of all households

שברשותם בית *\1\DYi
קיימא בני מוצרים

הבית משקי מכל7 אחוז
ושומרון ruv'arnהודה

Judea and SamariaGaza Area

Thereof: ..norThereof: נוזה:
וצר הכלט הכלסך Yearסך

TotalTotalnnnD
פליטיםער'0כפחםערים

TownsVillagesTownsRefugee
camps

או גז 197432.722.8כיריים 59.512.718.67.41974Gas or combined
משולבת 198175.370.3'מערכת 86.370.971.670.31981'gas/electricity

לבישול חשמל / 198590.588.4גו 97.487.891,074.91985system for cooking
199293.792.6 97.994.895.993.41992

חשמלי (3.4)197213.8מקרר 40.75.711.9(19)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 67.015.82459.61981
198537.223.3 75.038.947.134.31985
199255.345.9 82.670.679.260.21992

.197274.971רדיו 5 86.885587.484.81972Radio
198180.276.9 89.389.892587.31981
198580.177.1 91.086.988.885.11985
199281.779.2 89.894.896.493.21992

שחור/לבן (25)197210.0סלויו'ה 28.77.514.3(3.4)1972TV set
198160.751.3 79.569.672.568.21981
198566.165.8 64576.578.176.11985
199254.257.0 45.058.953.665.91992

צבעונית (1.1)19813.4נולויזיה 91(0.7)(12)(0.4)1981Colour TV
198512.86.2 33.28.210.85.31985
199234.327.7 55.032.541.222.01992

(2.3)019815.6לפון 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 22.512.216.97.31985
199216.710.7 37.241551.431.11992

חשמלי (0.9)(2.5)1981דור 5.7(0.3)(0.4)(0.2)1981Electric boiler
19852.9(1.7) 7.03.35.3(12)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

פרסית 1972Private(2.6)(24)19722.35.42.3מכונית car
19839.96.2 22.014.120.6(7.0)1983
199215.913.3 26.016.821.39.71992

1 Only gas range. גו. כיריים ר7] 1
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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

n"of>D1x
15+ בני

Population
aged 15+

העבודה כוח
Labour force

Employed persons

מועסקים בלחי
Unemployed

הכל סך
Total

מלא עבדו
Worked
fulltime

חלקית עבדו
Worked
parttime

זסנית mw
מעבודתם

Temporairly
absent from

work

000000000000

ה ושומר■ 1andדה SamariaJudea
האוכלוסייה Totalכל population

21980401.0137.234.2134.8119.210.25.42.015
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
31988459.1188.141.0183.0121.441.320.35.12.7
1989469.5189.140.3180.8134.733.61258.34.4
1990489.7199.740.8192.6160.12755.07.13.6
1991508.0200.339.4179.7149.621.48.720.610.3
1992521.6214.841.2204.6178.321.25.110.24.7
1993542.8218.340.2201.0172.121.07.917.27.9

גברים :malesThereofנחה:
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
31988223.2163.673.3159.1106.835.017.34.52.7
1989229.5168.873.6161.3122.928.210.27.54.4
1990241.3175.372.6168.9140.624.14.26.43.7
1991249.1177.571.31575132517.47.620.111.3
1992255.6187.773.4178.1156517.44.19.65.1
1993266.0193.272.6176.5155.114.96.516.78.6

AreaGazaעזהחבל
האוכלוסייה Totalבל population

21980242.781.333580.975.62.03.3(0.4)(0.5)
21985278.892.033.090.98352.45.0(11)(1.2)
י 1986286.695.633.494.287.13.04.1(14)(15)
1986276.595.134.493.786.63.04.1(15)(1.5)

31988291.9101.234.798.969.413.216.32.42.3
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
1993351.3120.234.2114.896.79.88.35.44.5

dhjj mmThereof: males
21980115.675.865.575.671.1(1.6)2.9(0.2)(1.6)
21985134.387.865.486.880.02.34.5(10)(1.1)
'1986138.991.265.790.283.82.73.7(1.1)(1.2)

1986134.290.767.689.783.42.73.6(1.1)02)
31988141.597.668.995.466512.916.02.22.3
1989146.798.166.895.767.614.413.72.42.4
1990153.1105.068.6101.172519.98.63.93.7
1991159.2109.068.4105.087.88.98.33.93.6
1992164.6115.770.3111.892.610.98.23.93.4
1993172.7116.967.7111.593.89.78.05.44.6

4 and o\/prr to oersons anpir36 data refe1 Till If
2 One should be cautious on comparing data with previous

years; see introduction.
3 For addition of coverage and for diiffculties in enumeration

since 1988 see introduction.
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העבודה, בכוח ואחוז ומעלה1 15 בני גברים
גיל קבוצת לפי

גיל קבוצת

(אלפים) הכל 0ך
Total (thousands)

 XII
1968

י1970 1980219863198819891990199119921993

ושומרון הודה .

222.9 193.3 153.7 141.5

266.0 255.6 249.1 241.3 229.5 223.2 213.5

36.9 42.2 30.9 25.4

32.9 31.5 30.6 29.6 27.0 27.5 27.5

64.0 62.1 63.4 64.8 68.0 67.5 67.0 54.7 28.9 24.1

77.0 72.7 66.7 61.7 55.5 30.7 24.7 20.1

26.4 22.9 19.4 17.5 159 21.5 22.9 21.4

18.0 17.7 16.6 17.5 18.2 19.2 15.6 14.3

16.1 16.1 15.9 16.1 15.4 12.4 13.0 15.3

17.6 17.6 159 15.4 14.0 12.6 17.7 20.9

79.381.0

33.139.0

17.217.6

15.115.0

17.416.5

14+ כני ■ הכל סן
15+ גנ ■

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

+65

ע7החבל

14+ בני ■ הכ> 79.990.4115.8138.9סך

15+ בנ 134.2141.5146.7153.1159.2164.6172.7

141716.020.224.922.4

151717.717.617.820.021.121.221.8

182414.4. 19.532.441.041.443.140.940.740.741.5

253410.913.122.837.241.443.446.348.049.451.4

35^413.714.011.111.813.214.817.220.424.728.2

45549.79.912.110.910.79.910.110.110.211.1

55646.76.47.29.09.99.910.09.99.59.7

65+8.57.35.36.77.37.88.58.99.09.0

כהתאמה. .27.18 ללורו 21 1 ר.עוות ואה 21
1987 בשנת כיויש הכיסוי room ע> 3

מבוא. ראה ב1988, הרול כפקידה והקשיים
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MALES AGED 15 ANDOVER1AND PERCENT IN LABOUR
FORCE, BY AGE GROUP

תא בכל המתאימה n"ootmnr> rrmnn n13 nnit
Percent labour forceof the respective population in each cell

Age group

VIIIXII
1968

19701980'1980219863198819891990199119921993

TOTAL age 14+

age 154

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

65+

Judea and Samaria

72.6 73.4 71.3 72.6 73.6 73.3

26.6 25.7 25.0 27.3 315 33.2

70.6 71.4 70.8 72.2 74.4 75.2

90.7 93.4 912 92.6 92.8 91.3

90.9 93.7 927 93.7 93.2 92.2

86.0 86.2 835 85.8 85.5 85.2

65.3 65.7 61.9 65.0 64.6 67.3

33.0 31.2 29.9 34.1 33.1 35J

Gaza Area

56.061.456.257.766.7

69.1

23.022.424.224.926.0

30.4

58.261.448.449.767.8

84.489.075.076.986.0

82.989.386.087.990.1 .

74.779.184.486585.9

53.166.873.675.872.6

27.635.239.742.134.8

58.863.064.8.65.565.7 ^
TOTAL age 14+

67.668.966.8 R68.668.470.367.7age 15+

21.120.326.627.325.41417

29.4 '25519.3"17.9~~14.614.714.5*1517

63.764.264565.465.367565.768.066.767.463.61824

89.093.982.082581.789.090.192.992.794.790.22534

84.793.292.093.790.2'90.490.191.892.493.591.53544

76.186.891.893.488.181.378.181.084.389.284.04554

54.861.477.877.868.858.747.351.451.249.547.55564

23.434.834.032.129.425.418.516.419.516.314.365+

12See notes 12ot Table Z
3 For addition of overage in JudeaS Samaria in 1987.and difficulties in enumeration since 988ו  see introduction,
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EMPLOYED PERSONS, BY
ECONOMIC BRANCH AND SEX

ענף לפי ,D'poyin
ומין כלכלי

12

ii■

U

I!

.1

1
111fif
3 = E

iff52' הכל סך
Total

y> .000

Code 3,7,9 12 סמל

andושומרון■הוור SamariaJudea
980ו2 המועסקים 134.8100.026.216.922.612.74.513.33.8Allבל employed 19802
31986167.0100.023.116.324.413.84.912.64.9persons 19863

1986165.7100.022.916.324.613.84.812.74.91986
"1988183.0100.023.916.024.713.25.611.45.219884
1989180.8100.020516.026.414.35.312.15.41989
1990192.6100.022.514.326.713.75.711.95.21990
1991179.7100.021.814528.212.65.812.44.71991
1992204.6100.020.813533.012.35.011.34.21992
1993201.0100.020.414.029.313.85.511.95.11993
21980 גברים :109.6100.017.318.527.815.05.411.74.3Thereofמזה: males 19802
31986144.0100.018.017.228.315.55.610.25.219863
1986142.7100.017.717.328515.55.510.25.31986
"1988159.1100.018.416.928.314.96.59.55.519884
1989161.3100.016.716.729.615.65.99.75.81989
1990168.9100.017515.330.515.36.59.55.41990
1991157.5100.017.215.532.114.16.69.55.01991
1992178.1100.015.314.237.913.75.78.74.61992
1993176.5100.016.014.633.415.36.19.25.41993

WVAreaGaza■חבל
21980 המועסקים 80.9100.018.519523.114.06.613.05.3Allבל employed 19802
3198694.1100.019.117.625.014.15.112.86.3persons 19863
198693.7100.019.117.325.114.35.212.86.21986
"198898.9100.020.215.426514.55.311.46.71988"
198998.7100.018.712.829.018.04.610.96.01989
1990103.9100.018.710.331.918.14.810.95.31990
1991107.7100.020.010.033.414.95.210.46.11991
1992114.7100.018.69.736.115.45.59.74.91992
1993114.7100.018.410.631.716.06.212.24.91993
21980 גברים :75.8100.019.019.024.714.56.91055.4Thereofמזה: males 19802
3198689.9100.019.417526.214.65.310.76.319863

198689.7100.019.417.426.214.75.310.76.31986
4198895.4100.020.715.727.314.95.59.06.919884
198995.7100.019.213.029.918.44.78.86.01989
1990101.1100.019.110.632.718.44.98.95.41990
1991105.0100.020.410.234.015.25.48.66.21991
1992111.8100.019.09.937.015.75.77.84.91992
1993111.5100.018.910.832.616.36.310.24.91993

1 Electricity and water, finance and business services, per
sonal and other services.

2 See note 2 to Table 27.18.
34 See notes 1 and 3 to Table 27.18.

For difficulties in enumeration since 1988, see introduction.
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EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCHES AND
PLACE OF WORK

לפי ,D'povin
נבחרים כלכלה ענפי

עבודה ומקום

בישראל עובדים
Work in Israel

יתר
הענפים
Other

branches

בינוי
Con

struclion

n"wvn
Indus

niitrpn
Agricul
ture

סןהגל
Total

Vo .000

עזה ובחבל בשומרון ביהודה. cariy
Work in Judea, Samaria, and Gaza Area

יתר
הענפים
Other

Dranches

בינוי
Con

struction
Indus
try

Agircul
ture

סןהכל
Total

Vo 000

TOTAL
181 51.0 18.2 12.7 100.0
16 7 52.8 17.7 12.8 100.0
18.8 50.4 18.6 12.2 100.0
19 5 48.3 18.0 14.2 100.0
18 8 47.6 17.8 15.8 100.0
18 8 48.0 17.4 15.8 100.0

75.8
79.1
87.8
90.3
89.2
94.7

47.0
47.0
47.8
485
485
47.3

10.7 16.0
9.9 15.5

10.1 15.8
10.4 16.3
11.1 16.1
11.4 16.3

26.3 100.0
27.6 100.0
26.3 100.0
24.8 100.0
24.4 100.0
25.0 100.0

140.1
143.6
144.7
151.0
152.7
166.4

1981
1982י
'1983
1984
'1985
21986

18.8
21.8
19.8
20.1
18.4
11.8
10.7
11.4

48.1
45.6
49.5
53.5
59.5
68.5
74.3
72.6

17.5
18.1
15.4
12.9
10.4
7.7
6.0
5.7

judea and Samaria
19.9 52.7 18.1
186 54.1 17.9
20.0 534 18.2
21.3 51.0 17.9
20.4 52.3 16.6
20.7 50.6 18.0

15.6
14.5
15.3
135
11.7
12.0
9.0
10.3

9.3
9.4
8.4
9.8
10.7
10.7

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

94.5
108.9
109.4
104.9
107.7
97.8
115.6
83.8

39.9
43.0
48.1
50.1
47.5
51.3

47.4
49.3
46.7
48.8
43.6
48.3
46.8
46.6

41.9
41.4
43.4
44.3
44.1
43.0

11.4 16.3
11.0 16.9
10.0 16.0
11.6 15.9
11.0 14.3
10.4 15.5
11.3 15.6
14.9 15.3

24.9
22.8
27.3
23.7
26.6
25.8
26.2
23.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ושומרון .הודה
11.9 15.7 30.5 100.0
10 6 15.9 32.1 100.0
11.0 16.1 29.5 100.0
11.3 15.9 28.5 100.0
12.4 16.2 27.3 100.0
12.7 15.7 28.6 100.0

164.9
168.8
172.5
174.6
188.8
189.7
203.7
232.0

93.5
97.5
99.1
104.0
103.8
115.7

1986
31987
41988
1989
1990
1991
1992
1993

1981
1982
י 1983
1984
1985י
21986

20.8
24.1
22.9
22.4
21.7
15.8
13.8
15.2

51.0
48.4
50.7
53.5
58.2
67.3
73.7
70.1

Gaza Area
15.9 495
14.5 51.2
17.3 46.9
17.2 45.1
17.1 42.3
16.2 44.9

17.8
17.7
16.1
13.9
11.4
9.0
7.0
7.1

18.4
17.4
19.1
18.1
19.0
17.1

10.4
9.8
10.3
10.2
8.7
7.9
5.6
7.6

16.2
16.9
16.7
19.6
21.6
21.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

51.1
62.9
64.0
65.4
64.6
55.9
72.5
53.6

35.9
36.1
39.7
40.2
41.7
43.4

43.1
45.2
42.2
45.4
43.8
445
43.2
43.6

57.1
58.8
57.4
57.9
57.4
57.1

12.8
12.2
10.7
11.0
10.9
10.5
10.7
14.6

8.4
8.5
8.2
8.5
8.4
8.2

15.7 28.4
16.6 26.0
15.9 31.2
17.2 26.4
15.8 29.5
16.9 28.1
17.0 29.1
16.5 25.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

16.5
14.8
15.2
17.1
16.2
17.8

nrv "tin
18.0 100.0
17.9 100.0
19.2 100.0
16.5 1O0.0
18.0 100.0
16.9 100.0

114.6
114.7
119.0
115.4
128.0
123.8
132.1
147.7

46.6
46.1
45.6
47.0
48.9
50.7

1986
31987
"1988
1989
1990
1991
1992
1993

1981
'1982
'1983
1984
י 1985
21986

16.4
18.4
15.5
16.2
13.1
6.6
5.4
4.7

44.7
41.9
47.9
53.4
61.6
70.0
75.4
76.9

17.1
18.7
14.3
11.3
9.0
5.9
(43)
(32)

21.8
21.0
22.3
19.1
16.3
17.5
14.9
15.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

43.4
46.0
45.4
39.5
43.1
41.8
43.1
30.4

57.2
58.1
56.7
55.5
57.2
55.7
53.6
51.7

8.3
8.4
8.4
12.6
11.1
10.0
12.4
15.4

17.6
17.5
16.3
13.5
11.3
12.7
13.0
13.3

16.9
16.0
18.6
18.4
20.4
21.6
20.9
19.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

50.3
54.1
53.5
59.2
60.8
65.9
71.6
84.4

1986
1987
"1988
1989
1990
1991
1992
1993

1 See note 2 toTable 27.18.
23 See notes 1 and 3 to Table 27.18.
4 For difficulties in enumeration since 1988  see introdution.
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EMPLOYED PERSONS, BY
SELECTED ECONOMIC
BRANCHES, AREA AND
LOCALITY OF WORK

ענפי לפי מועסקים,
אזור נבחרים, כלכלה

עבודה ויישוב

'1993

Area and locality
of work

הענפים .תר
Other

בינוי
Construc

tion

n"1n>n
B9F18J

mxV17n
.ד'ל9>

הכל סך
9ב* עבודה ויישוב אזור

Thousandsאלפים
315.862.540.395.4117.6GRAND TOTAL
232.053.835.634.6108.0In area of residence
188.250.428.224.385.3In locality of residence
43.83.47.310.322.8In other locality
4.8(1.0)(0.8)2.7(0.3)Thereof: in Israeli

locality
83.88.74.860.89.5In Israel
17.40.0(1.2)10.65.6Thereof: in Jerusalem

201.041.328.259.072.5JUDEA AND SAMARIA
TOTAL

147.737.324.421.664.4In areaof residence
110.235.117.412.445.3In locality of residence
37.5(2.1)7.09.219.2In other locality
4.6(0.9)(0.8)2.7(0.2)Thereof: in Israeli

locality
53.34.03.837.48.1In Israel
17.40.0(1.2)10.65.6Thereof: in Jerusalem
114.821.212.236.445.0GAZAAREA TOTAL
84.416.511.213.043.7In area of residence
78.115.310.911.940.0In locality of residence
6.3(1.2)(0.3)(1.1)3.7In other locality
30.44.6(1.0)23.4(14)In Israel

כולל סן
המגורים באזור

המגורים ביישוב
אחר ביישוב

ישראלי ביישוב מזרי:

בישראל
בירושלים מזה:

ושומרון ■הודה
הכל סך 

החגורים נא^ד
המגורים ביישוב

אחר ביישוב
ישראלי ביישוב מזה:

בישראל
בירושלים מזה:

הכל סך  עזה חבל
המגורים באזור

onuon 1[<u<>i f
אחר j/e"'j
בישראל

D'rmnPercents
מלל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסן TOTAL

המגורים 73.586.188.236.391.8Inבאזור areaof residence
המגורים 59.680.770.025.572.5Inנ"שוב locality of residence

אחר 13.95.418.110.819.4Inנ"שוב other locality
ישראלי ביישוב :Thereof(0.3)2.8(2.1)(1.6)1.5מזרי: in Israeli

localiyt
26.573.911.863.78.1Inבישראל Israel

כירושלים :arn5.50.1(30)11.14.8Thereof: in Jerusalem
ושומרון 100.0100.0100.0100.0100.0JUDEA.הודה AND SAMARIA

הכל 0ך TOTAL
המגורים 73.590.286.536.688.8Inנאזור area of residence

54.885.161.621.0625In locality of residence
אחר 18.75.224.915.6265Inביישוב other locality

ישראלי ביישוב :Thereof(0.3)4.5(2.9)(2.2)2.3מזרי: in Israeli
locality

26.59.873.563.411,2Inבישראל Israel
בירושלים :18.07,7Thereof(4.3)(0.1)8.6מזה: in Jerusalem

הכל סך  עזה 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAהבל AREA TOTAL
הסגורים 73.578.192.035.797.1Inבאזור area of residence

המגורים 68.072.389.532.688.9Inביישוב locality of residence
אחר 8.2In(3.1)(2.6)(5.8)5.5ביישוב other locality
In(3.1)64.3(8.0)26.521.9בישראל Israel

1 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction. מבוא. ראה  1988 בשנת החל נסקידה קשיים ו\ל 1
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EMPLOYEES AND INDEX OF
AVERAGE "NET' DAILYWAGE PER
EMPLOYEE, AT FIXED PRICES, BY
PLACE OFWORK AND ECONOMIC
BRANCH

יומי שכר ומדד שכירים
לשכיר, "נסו" ממוצע
לפי קבועים, במחירים

וענף עבודה מקום
כלכלי

?8

Ill
cr§

'c£ coXO C
£. a<§

Mi
n CO
>

Code 3,7,9 8 6 12 סמל

Judea and 19892
Samaira 1990

1991
1992
1993

Gaza Area 19892
1990
1991
1992
1993

Employees (thousands)
5.3
5.4
4.5
5.0
4.8
3.4
2.5
3.0
2.4
2.2

21.2
22.3
21.5
22.3
23.1
10.7
11.2
11.1
10.9
13.7

2.8
2.9
2.4
2.5
2.7
(0.7)
(08)
(0.7)
(0.6)
(0.9)

8.0
8.1
5.2
6.7
6.2
3.2
3.4
(16)
(1.2)
(1.0)

43.4
47.4
47.2
63.7
54.0
24.9
29.9
32.7
37.0
32.1

21.3
20.0
17.1
18.6
18.7
7.7
6.7
6.8
6.6
6.1

(אלפים) שגירים
8.3 110.5
7.3 113.5

104.6
125.3
116.0
61.2
65.1
67.4
68.1
63.9

6.6
6.6
6.6
10.6
10.6
11.4
9.3
7.9

קבועים3 במחירים לשכיר, נסו" ממוצע יומי שכר מדד
100.00 = 1111 1981 בםיס:

Index of average "net" daily wage per employee at fixed prices3
base: llll 1981 = 100.00

21989 ■הודהושומתן
1990
1991
1992
1993
21989 חב>עזר,
1990
1991
1992
1993

21989 166.33205.23175.46172.10180.97164.30126.56171.3919892Judea■הודהושומחן and
1990160.65203.41170.33157.92174.65162.42130.49174.911990Samaria
1991165.62203.9416650170.90161.60158.51131.15165.141991
1992173.77192.44 .169.73176.67170.12165.40126.54168.491992
1993182.03203.62181.68194.27171.76178.70132.33173.271993
21989 עזה 154.86190.76182.09165.51177.64158.04103.91196.3919892Gazaחבל Area
1990149.89174.38179.44161.98178.08141.369858156.361990
1991149.41170.69167.48164.07167.91130.3799.72156.681991
1992145.28172.36147.32157.36153.94145.4793.88149.181992
1993140.22161.01143.67157.54(118.60)(151.40)92.18154.061993

Employees(אלפים)שבירים (thousands)
עובדים: Thereofמזה working:

21989 ושומרון 12.39.32.22.316.63.519892In(1.8)47.9ביהודה Judea and
199051.6(1.8)12.710.72.52.317.93.61990Samaira
199150.62.212.210.02.42.018.43.31991
199255.02.613.710.82.72.119.63.41992
199364.92.615.217.13.42.320.73.61993
21989 עזה 19892In(15)9.6(0.5(23.03.23.34.30.5בחמי Gaza Area
199023.33.72.93.90.4)0.7)10.0(1.6)1990
199126.54.24.43.80.5)0.6)10.62.31991
199226.42.94.85.50.5)(0.5)10.6(1.6)1992
199334.33.35.19.20.6)0.7)13.6(1.8)1993

קבועים3 במחירים לשכיר, ינסו" ממוצע יומי שכר מדד
100.00= 1111 1981 בםיס:

Index of average "net" daily wage per employee at fixed prices3
base: llll 1981 = 100.00

21989 ושומרון 140.30172.57172.20136.60158.41159.72120.70179.7819892Inביהודה Judea and
1990144.73180.54174.00137.95150.09157.49128.23184.801990Samaria
1991141.95163.65170.42134.33143.71155.60128.17183.701991
1992142.48165.71173.75143.25142.85160.02123.78179.471992
199316154178.06194.21175.99160.28173.31128.90178.011993
21989 עזת 125.06235.48177.10141.03174.93184.1698.46265.0419892Inבחבל Gaza Area
1990117.09212.65174.54131.43175.66170.3993.00218.191990
1991117.21191.27179.57131.5817850154.139451264.081991
199211052184.45156.43128.45154.12168.7288.69226.891992
1993107.78166.0516152112.59(146.18)(162.54)88.65(248.63)1993

1

.2 For difficulties in enumeration since 1938, see introduction
3 Deflated by the consumer price index, for each area sepa

rately; see explanation in introduction.

811 עזה וחבל שומרון יהודה,

.27.21 ללוח 1 הערה ראה
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EMPLOYEES WORKING IN
ISRAEL AND INDEX OF
AVERAGE "NET1 DAILY
WAGE PER EMPLOYEE, AT
FIXED PRICES, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בישראל העובדים שכירים
ממוצע יומי שכר ומדד
במחירים לשכיר, "נטו"

כלכלה ענפי לפי קבועים,
נבחרים

הכל הענפיםבינויתעשייהחקלאותסך יתר
TotalAgricultureIndustryConstructionOther

(D'D}N) D'VSKI(thousands)Employees
198691.614.716.344.416.01986TOTALסןהכ>

'1988104.316.316.552.119.01988'
1989100.813.913.454.718.71989
1990103.712.411.162.717.51990
199194.911.67.366.09.91991
1992112.010.36.884.31051992
199380.78.64.559.87.91993

ושומרון 198649.05.38.925.39.41986Fromמיהודה Judea and
'198860.96.510.231.412.71988'Samaira
198962.66.69.034.112.81989
199061.95.57.336.712.41990
199154.04.44.937.2751991
199270.34.04.952.88.61992
199351.24.03.636.96.71993

ותה 198642.69.47.419.16.61986Fromמחבל Gaza Area
'198843.39.76.320.66.319881
198938.37.44.420.65.91989
199041.86.83.826.15.11990
199140.97.22.428.92.41991
199241.76.4(1.8)3152.01992
199329.64.6(1.0)22.9(12)1993

טוכר j/jr/oaמדד .m.במחיר .wo"! 1O1'קבועים ם
 1111 1981 100.00בסיס: :

employeewage perIndex of average "net" daily
at fixed prices2

100.00111 1981 =base: I
ושומתן 1986130.69141.05135.64124.71132581986Fromמיהודה Judea and

י 1988184.22214.41189.64180.90171.0519881Samaira
1989183.59209.12184.37181.32166.291989
1990172.85207.70179.14163.70162.951990
1991190.12224.21188.36180.62165.201991
1992195.94214.49196.55182.61171.361992
1993214.82225.48210.5820351190511993

עזה 1986115.79113.58123.81116.09113501986Fromמחבל Gaza Area
י 1988175.15180.48192.87170.01173.761988'
1989179.73187.01195.06172.39176.341989
1990174.22172.80193.21166.48168.441990
1991177.06177.59195.88168.29173561991
1992174.49180.25(194.95)163.58177.421992
1993188.35180.08(229.01)178.65(189.84)1993

1 For difficulties in enumeration since 1988 see introduction.
2 Deflated by the consumer price index in each area: see

introduction.
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WEEKLYWORK HOURS AND
AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE
WORKING IN JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA, BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בשבוע n7np myuj
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
וחבל שומרון ביהודה,
כלכלה ענפי לפי עזה,

נבחרים
שיחתים
ציבוריים
Public
Services

1n0D
Commerce Construction

n"1uvn
Industry

חק7אות
Agriculture

הכלי סר
Total1

עבודה hoursWeeklyבשבועשעות work
(thousands)(אלפים)

Judea and
Samaira

2,001974414141236711984
2,02110945643413562919852
2,2381075175031446751986
2,25612255647313168819873
1,410943532966041519884
1,57566424339684701989
1,92866475391936701990
1,91384461363966901991
2,2441035974281207461992
2,6401056546871537671993

Gaza Area
8167815584173831984
88287163891938919852
91480195114173871986
94562221962440719873
69962118611337519884
824110113155183571989
79613598129163421990
998156166136204071991
969106178201173851992

1,330125210354255151993
עבודהממונע Averageשעות weekly work
employeehoursלשגיילשבוע per

Judea■הודה and
innie/iSamaira
198443.543.845.543.948.93951984

2198543.444.645.943.849.238.719852
198644.146.047.044.549.139.21986
3198744.144.946.944.748.339519873
>198830.237.930.733.427.126.01988"
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
199340.740.543.240.145.737.11993

Gaza Area
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
4198834.031.329.629.733.638.01988'
198935.934.334.236.236.137.21989
199034.236.133.533536.034.01990
199137.737.337.636.038.438.41991
199236.636.437.436.435.436.41992
199338.737.740.738.540.438.01993

1 Incl. other branches and not known.
2Seenote2toTable 27.18.
3 See notes 1 and 3 toTable 27.18.
4 For difficulties in enumeration since 1988 see introduction.
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WEEKLYWORK HOURS AND
AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE
WORKING IN ISRAEL, BY PLACE
OF RESIDENCE AND BY
SELECTED ECONOMIC BRANCH

בשבוע עבודה myuj
עבודה שעות וממוצע
העובד לשכיר לשבוע
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה
הענפים יתר
Other Construction

n"u1m
Industry

חקלאות
Agriculture

הכלי סך
Total1

בשבוע עבודה weeklyשעות work hours

הכל (thousands)(אלפים)סן
TOTAL

219874,6546708932,14095119872
319883,5295505791,71668419883
19893,6164635001,9397111989
19903,8354264222,2966891990
19913,5354062702,4633951991
19924,3993642763,3064521992
19932,9032961752,1203121993

ושומרון Fromמיהודה Judea and Samaira
219872,7572825171,33961919872
319882,1882413791,09147719883
19892,4372613611,2895241989
19902,4102142871,4025041990
19912,0461671801,3923071991
19922,8671512112,1253791992
19931,9311501421,3642751993
עזה Fromמחבל Gaza Area
219871,89838737680133219872
319881,34130820162520719883
19891,1792021396491871989
19901,4252121358941851990
19911,489239911,071881991
19921,532212651,181731992
199397214632757371993

.nap now iwinnAverage weekly work

הכל סך
לשכיר uniiiVhours per employee

TOTAL
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
199336.034.638.635.539.71993

ושומרון Fromמיהודה Judea and Samaria
2198746.046.446.945.246.719872
3198835.936.937.334.737.219883
198938.939.740.137.840.91989
199039.038.739.438.340.81990
199137.938.036.537.541.11991
199240.838.242.840.244.21992
199337.837.839.837.041.01993
עזה Fromמחבל Gaza Area
2198742.440.843.942.642.519872
3198830.931.731.830.331.019883
198930.827531.831.531.81989
199034.131.035.534.335.91990
199136.433.137.437.13651991
199236.833.435.537.537.41992
199332.931.834.133.132.01993

1 Incl. not known.
2See notes 1and3to 27.18.
3 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.

ידוע. לא כולל t
.27.18 ללוח 31 1 הערות ראה 2
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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 .מי
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר1 לחודש
וחבל שומרון ביהודה,

ענפי לפי עזה,
נבחרים כלכלה

שיחתים
הכלי ווו00.תעשייה0ipnן ציבורייםסס
Total2AgircultureIndustryConstruCommercePublic

ctionServices

Judea and Samaria
19853
1986
19874
19885
1989
1990
1991
1992
1993

Gaza Area
19853
1986
1987<
19885
1989
1990
1991
1992
1993

Monthly work days
)thousands)

בחנדש עבודה ■n.
(אלפים)

403
432
437
364
404
441
459
487
511

68
72
66
43
44
54
49
61
79

249 9
255 9
264 12
241 8
286 10
248 9
261 11
267 11
327 14

Average monthly work
days per employee

209
244
234
153
173
210
180
214
321

43
55
47
33
63
55
56
96
144

228
257
282
206
233
258
236
296
330

82
100
111
67
52
51
78
88
102

46
45
52
42
30
32
37
48
47

41
38
31
32
41
50
62
49
56

1,079
1,196
1,211
915

1,002
1.121
1,074
1,232
1.424

494
521
534
422
442
458
527
558
695

.naw ■n. ממוצע
לשג"ר בחודש

ושומחן ■הודה
31985
1986

41987
51988
1989
1990
1991
1992
1993
הבלותה
31985
1986
"1987
51988
1989
1990
1991
1992
1993

ושומרון Judea■הודה and Samaria
3198523.919.923.621.625.225.419853
198624.120.724.021.925.125.51986
4198724.220.824.222.624.825.41987*
5198821.518.319.618.521.625.11988s
198921.517.319.619.120.824.91989
199022.118.420.619.921.425.11990
199121.818.019.918.620.925.11991
199222.719.321.819.922.725.21992
199322.419.122.119.223.825.01993

עזה Gazaחבל Area
3198523.819.923.121.724.825.119853
198624.220.824.322.324.725.11986
4198724.121.223.822.425.125.019874
5198821.016.117.216.519.724.71988s
198919.413.016.014.720.323.71989
199019.914.017.614.720.723.71990
199120.314.917.915.920.524.71991
199221.317.118.717.723.125.31992
199320.616.820.016.222.824.31993

1 Employees whose wages are known.
2 Incl. other branches and not known.
3 Seenote 2 to Table 27.18.
4 Seenotes 1and3toTable 27.18.
5 For difficulties in enumeration since 1988 see introduction.
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MONTHLY WORK DAYS AND
AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE1 WORKING
IN ISRAEL, BY PLACE OF
RESIDENCE AND BY SELECTED
ECONOMIC BRANCH

בחודש עבודה .מי
עבודה ימי וממוצע

העובד לשכיר1 לחודש
מקום לפי בישראל,
ענפי ולפי המגורים

נבחרים כלכלה

Other Construction
n"1uvn

Industry Agirculture
הכל* סך
Total2

בחודש map .n■Monthly work days
TOTAL(thousands)(אלפים)
2,2743174391,04147719873
1,75425728984336519884
1,7022062398963591989
1,8111892081,0623511990
1,5601701321,0582001991
2,0641631351,5382281992
1,403134901,0081701993

From Judea and Samaria
1,32912425164630719873
1,0831061875332571988"
1,1741121746172691989
1,186941476772671990
94768906291591991

1,396671031,0341931992
94865746601501993

From Gaza Area
94519318739516919873
67115010231010819884
5289565278891989
6259562385841990
61310142429411991
6679732504351992
4556916350201993

הכל סן
31987
"1988
1989
1990
1991
1992
1993

ושומרון מיהודה
31987
"1988
1989
1990
1991
1992
1993
ותה מחבל
31987
41988
1989
1990
1991
1992
1993

עבודה .n. Averageממוצע monthly work

הכל לשכ"ד0ך daysלחודש per employeeTOTAL
3198722.020.722.621.722.919873
"198817.416.218.316.619.71988"
198917.315.418.316.819.61989
199017.615.418.917.120.21990
199119.215.819.217.123.41991
199218.616.119.918.421.91992
199318.116.220.217.722.11993

ושומחן Fromמיהודה Judea and Samaria
3198722.521.023.222.123.719873
"198818.617.019.417.621.31988"
198919.217.819.91852151989
199019.417.420.318.621.81990
199118.616.319.118.122.11991
199220.017.220.919.722.81992
199319.617.321.119.123.01993
ומה Fromמחבל Gaza Area
3198721.220521.921.121.619873
"198815.715.616.615.21651988"
198914.213.315.114.015.41989
199015.113.916.315.016.31990
199115.815.317.815.618.31991
199216.115.417.316.118.01992
199315.615.316.815.517.41993

1 Employees whose wages are known.
2 Incl. not known.
3 See notes 1 and 3 to Table 27.18.
4 For difficulties in enumeration since 1988  see introduction.

ידוע. ששכרם שכירים
ידוע. לא כולל

.27.18 ללוח ו3 ו הערות ראה
מבוא. ראה  1988 בשנת החל כפקידה קשיים על
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AGRICULTURE
AGRICULTURE OUTPUT,
INPUTS AND INCOME

תפוקה,  חקלאות
והכנסה תשומה

חקלאות

שיח)' (אלפ1 ערך
Value (NIS thousand)1

1993 R1992 R1991

נן אם אלא 0ונות. (אלפי כסות
אחרת) צוין

Quantity (thousand tons, unless
otherwise stated)

תשננ
1992/93

תשנב
R1991/92

תשנא
R1 990/91

III>IK>I1anu|■הודה oamaruuueaa

כולל סך  790,9831,216,7211,066,655OUTPUTתפוקה GRAND TOTAL
רו3> סן  343,416711,368485,749Crops('דולים  total
זיתים ללא :332,505419,704468,115Thereofמזה: excl. olives

rrar 19.736.237.820,29441,45141,943Fieldגידולי crops
אדמה 1niDor n1jnr186.0208.3235.0157,040202,567222.555Vegetables and potatoes

rnrpn5.613.610.13,0307,5395,083Melons and pumpkins
O'JVJ5.4170.65.910,911291,66517,634Olives

הדר no72.365.167.135,33943,33249,651Citrus
אחרים 97.387.295.0107,786110,212130,559Otherסירות fruit

9,01614,60318,324Miscellaneousשונות
ותוצרתם חיים 447,567505,353580,906Livestockכעלי A livestockproducts

הכל 0ך ■ total
61.661.664.8286,320320,277370,941Meatבשר

לינורים) 'J1'>n) jfn65.869574.9124,100128,086151,715Milk (million litres)
(מיליונים) 172.4239.8259534,30053,51854,840Eggsביצים (million)

2,8473,4723,410Miscellaneousשונות
305,286353,344396,253INPUTSתשומה

נובעת 485,697863,377670,402INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

עזה Gazaחבל Area

כולל סר  323,887377,021393,671OUTPUTתפוקה  GRAND TOTAL
הכל 0ך 203,919244,722264,328Cropsנידוים  total

שדה 8.112.89.33,6916,0195,089Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 173.1201.6236.8135,695160,077180,357Vegetablesירקות and potatoes

10.49.97.35,4914,0673,063Melonsמקשה and pumpkins
הדר 134.7119.3109.934,50542,35043,750Citrusפרי

(כולל אחרים 19.919.820.522,37028,54227,981Otherסירות fruit (incl. olives)
זיתים)
2,1673,6674,088Miscellaneousשונות

ותוצרתם o"n 119,968132,298129,343Livestockנעלי <S livestockproducts
16.618.216.059,89373,99270,317Meatבשר

ליסרים) (מיליוני 9.510.312.218,53519,58925,215Milkרולנ (million litres)
1.81.02.27,0084,6857,191Fishדגים

(מיליונים) 112.0145.0120.032,88031,90023,866Eggsביצים (million)
1,6522,1332,755Miscellaneousשונות
120,241136,318144,511INPUTSתשומה

נובעת 203,646240,703249,160INCOMEהכנמת ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

Prices were adjusted to the average prices of each year,
quantities  by agricultural year and prices  by calendar
year

817 עזה וחבל שומרון יהודה,
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OLIVE PRESSES:
EMPLOYMENT AND
EXTRACTION IN JUDEA AND
SAMARIA

תעס1קה בד: בת1
ביהודה וכבישה

ושומרון

19761980198519891990199119921993

ttr'no בד 250110בתי 210 2792296622687Active olive press

establishments

 2,335440מועסקים 1,174 3,5002,1152072,062328Employed persons

הכל סן
total

315שכירים 1,0591,7141721,958223Employees

עמדה 52.5615,706ימי 18,598 202,00085,5201,63092,6702,991Working days of

שכירים <iu
employees

של עבודה 458163,663שכר 324,770 9,59365,777 2,082,2293,694,277170.723Wages paid to

(שיח) שבירים
employees (NIS)

כבישה
Extraction

דת'ם 31,6516,016תשומת 12,348 88,800 .78,6151,94399,4944.348Olive input (tons)

(טונות)

\rx1 8,3041,582תסוקת 3,024 22,20017,14743422,8241,120Oil output (tons)

(nuio)

המיצוי nm2626 24 2522252326Extraction rate

)percentages)

JUDEA. SAMARIA AND GAZA AREA 818



INDUSTRYתעשייה
inniuji1ANDINביהודהyvm*"1מדדי JUDEAINDICES OF INDUSTRY

27.32/100:O'OJ7ase: 1989 =B

SAMARIA1

ופלסטיקטקסטיל, מוצריגומי
niNpur) ,|1mעור בסיסימינרליםומוצריםהלבשה. תעשייהמתכת

הכל ומוצריוהלבשהומוצריווסבקסך מתכתאלסתכת"םכימייםעץ 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
1992107.7113.1102.0113.5113.2110.3110.3102.3107.71992

1990 102.11005102.8109.3107.7107.1103.496.591.91990Employeesשכירים
1991104.0108.197.499.3107.7109.9112.694.595.81991
1992110.7115.1105.2112.9135.9109.3119.496.8109.81992

בפועל 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

E
פ
c

tr

|

1 For comparison to previous years and completion of the framework 01 establishments, see introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה התעשייה, מסעל' מסגרת והשלמת קודמות לשנים השוואה על



עזה1 בחבל תעשייה מדדי

1989 = 100.0 הבסיס.

ראשי הכלענף סך
Total

מזון,
משקאות
וטבק

Food,
beverages

and
tobacco

טקסטיל,
והלבשה

ומוצריו עור

Textiles,
clothing,
leather
and its
products

: נחה
טקסטיל
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 עב1זה 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

יומי עבודה שכר

1990 102.794.810751085(נדולרים)

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 ללורו 1 הערה ראה
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INDICES OF INDUSTRY IN THE GAZA AREA1

Base: 1989 = 100.0

mxim YD

Wood
and its
products

בסיסית, מתכת
מתכת, מוצרי

מכונות,
."!man וניוד
הובלה וכלי

Basic metal,
metal products,

machinery, electrical
equipment and

transport equipment

rviuim
אחרים

Other
industrial
products

: nro

אלמתכת"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

Man days 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

975117.5116.4114.61991

105.7125.5146.9159.31992

Employees daily wage

955105.798.799.2)US $) 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.

821 עזה וחבל שומרון יהודה,



ראשי1 ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים,

VII4X 1992 חדשי ממוצע
ושומרון Judeaיהודה and Samaira

נותנתoa",0קס0יל,
נווצר'בסיסיתמינרליםפלסנויקהלבשה,מזון,

תעשייהומוצריאלומוצריםYVנזזה:עורמשקאות
הכל אחריםמתכתמתכת"םכימייםומוצריוהלבשהומוצריווטבקסך
TotalFood,Textiles,Thereof:WoodRubber,NonBasicOther

beveragesclothing,clothingand itsplasticsmetallicmetalindustiral
andleatherproductsandmineralsandproducts

tobaccoand itschemicalmetal
productsproductsproducts

ענף 12111213151416192021222317,18,24,25,28סמל

כולל סך  2,14625145432240488227545128מפעל1ם

גודל קבוצת
במפעל) מועסקים (מס

15462614312215410517832
237671038751187235526152
47538761025249211728732
81091114435921853
11201111451424132063
21+94212820220986

12,4202,5923,0682,2171,0301,6271,8181,569718מועסקים
שכירים 8,8302,0932,3371,7664011,4751,295718512מזה:

דולרים) (אלפי 23,99810,6382,3591,2868734,0023,0131,5181,548פדיון
דולרים) (אלפי עבודה 2,39566448234199414417167152שכר

(דולרים) יוסי 11.212.98.78.39.711.913.68.612.7שכר

ר,0ע0יקי0 1,1971662711771466524323572מפעלים
י'ג* קל  שכירים

גודל קבוצת
במפעל) מועסקים (מם

14602778448112178818342
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 םך ■ שכירים

0'iiovm1,5621972341733914610949591
דולרים) (באלפי 72012376571614150168101פדיון

.27.32 ללוח 1 הערה ראה
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ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH1

1992Monthly average VIMX

nniVnnGaza Area

בסיסית, כותבת
מתכת,0קסנ1> מזה:מוצרי

,|1rr<,ציודהלבשה מוצריn*1Dמכונות,
וכליYVמזה:עורמשקאות מינרליםתעשייהחשמלי

הכל אלסתנת"םאחריםהובלהומוצריוהלבשהומוצריווטבקסך
TotalFood,Textiles,Thereof:WoodBasic metal,OtherThereof:

beveragesclothing,clothingandmetal products,industiralnonmetallic
andleatheritselectircal andproductsmineral

tobaccoand itsproductstransportproducts
productsequipment

1211121315141622261721,2821Branch code

115 1,712570472320380328274ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Size Group
)Employed persons
in establishment(

51 38811387831251791

23 7161299317418820318823

28 4232101814957805947
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$(
86 982316280118246216171Totalwages (1,000$(
8.3 9.06.26.08.916.510.912.0Employee's dailywage

)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 6681901471662083926Establishmentsnot
engaging employeestotal

89 1,0182912262603107049Employed persons

62 563134961581624835Revenue (1$ ,000(

1 See note 1 to table 27.32
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PUBLIC WORKS
CONSTRUCTION1, 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 עבוד™

1993 111992 R1991 1990 1989 1988 1987 1985

D'viinגבישיסלילת croadsConstruction of new
סלילה Roadsגמר completed

Length(.km)(np)אורן
הכל 2.68.81.1סן


5.17.652.28.0TOTAL

Typeסוג
3.55.13.02.33.5Mainראשי
0.54.649.94.5Regionalאזורי
Access__2.10.6גישה
2.62.70.5Innerפנימי
Coatingציפוי

אספלנו 1.65.6Withoutבלי asphalt
אספלנו 2.68.81.15.16.046.68.0Withעם asphalt
(Dnon) Widthרוחב (meters)
2.9 2.0Upעד to 2.9

3.04.92.64.2__3.04.9
5.05.90.65.05.9
6.06.91.04.3_6.06.9
7.09.91.01.15.17.616.96.07.09.9
10.0+31.02.010.0+

m.)sq.Area(אלפישטח (thousand
הכל 7.836.59.035.754.8490.985.0TOTALסך

סלילה Roadsהתחלת begun
Length(.km)(קנ>)אורן

הכל 2.68.45.03.63.517.540.87.1TOTALסן
Typeסוג

3.54.53.63.51.31.01.4Mainראשי
0.516.239.85.7Regionalאזורי
2.7Accessגישה
2.61.70.5Innerפנימי
Coatingציפוי

אספל0 2.94.3Withoutבלי asphalt
אספלט 2.68.45.03.63.514.636.57.1Withעם asphalt
(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 2.0Upעד to 2.9

3.04.92.63.23.04.9
5.05.90.6_5.05.9
6.06.91.0_4.3_6.06.9
7.09.93.63.51555.51.47.09.9
10.0+1.62.031.05.710.0+

sq.Area(.I'Dm)(אלפישטח (thousand
הכל 7.838.535.525.224.5410.5סן 153.475.5TOTAL

DDipVJIגבישיהרחבת Oof roadsWidening and repair
Roadsגמרסלילה completed

Length(.km)(קמ!אורן
הכל 75.4125.855.735.416.357.897.8195.4TOTALסן

Typeסוג
28.562.029.726.56.424.913.174.3Mainראשי
22.041.512.75.02.521.066.396.5Regionalאזורי
21.18.62.51.47.49.515.49.6Accessגישה
3.813.710.82.52.43.015.0Innerפנימי
Coatingוניפוי

אספלס 16.02.710.51.629.6Withoutבלי asphalt
אספל0 75.4109.855.732.716.347.396.2165.8Withעם asphalt

sq.Area(חי1n<(אלפישטח (thousand
הכל 380.7714.3329.5220.879.5567.7סן 379.11,213.8TOTAL
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CONSTRUCTION1, WIDENING
AND REPAIR1 OF ROADS IN

JUDEA AND SAMARIA, BY
TYPE, COATING AND WIDTH (cont.(

הרחבתם כבישים, סלילתי
ושומרון, ביהודה ושיקומם1

(המשך) ורוחב ציפוי סוג, לפי

1993 R1992 R1991 1990 1989 1988 1987 1985

סלילה Roadsהתחלת begun
(קס) Length(.km)אודן

הכל 75.4126.851.727.823.764.0152.2165.7TOTALסך

0Typeג
28.567.025.72258.422.847.753.9Mainראשי
22.041.512.75.011.029.372.198.8Regionalאזורי
21.14.62.54.39.522.03.4Accessנישה
3.813.710.80.32.410.49.6Innerפנימי

Coatingניפוי
אספל0 1051.745.6Without_2.7_16.0_כלי asphalt
א00ל0 75.4110.851.725.123.7535150.5120.1Withעם asphalt

מ (אלפ1 Area(.ר)שטח (thousand sq. תו

0737.3ךהכל 380.7305.5213.2134.1421.0919.1989.8TOTAL

לישראל; קיימת וקרן מעצ שסללו כבישים כולל מנוא.1 1ראה Incl. roads constructed by the Public Works Department and the
ליישובים נישה וכבישי פנימיים כבישים כולל accessnnerהודים:לא andFund; see Introduction. Excl. iJewish National

ג ר' אלה כבישים טל ו19.ונתונים 16.18 11Tablesthese;לוחות roads see inlocalities; data onroads to Jewish
עצמן. המקומיות התאיות ויסללו כבישים כולל ;16.1819לא excl. roads the local authorities constructed.

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
Roadscompleted

1992 1991 1990 1989

חדשים גבישים Constructionסלילת of new roads
(קמ) Lengthאורן (km.)

הכל 2.01.51.02.01.51.0TOTALסן

Typeסוג
1.01.0Main__ראשי
2.01.52.01.5Innerפנימי
Coatingציפו1

אספל0 2.01.5Without_2.01.5כלי asphalt
א0פל0 1.01.0Withעם asphalt

(מטרים) Widthרוחב (meters)
6.06.92.02.06.06.9
7.09.91.51.01.51.07.09.9

מיו) (אלפי now.הו.)(thousand sqArea
הכל 15.022.08.015.022.08.0TOTALסך

ושיקומם גבישים Wideningהרחבת and repair of roads
(קמ) Lengthאורך (km.)

הכל 5.00.1סר 3.55.00.1 3.5TOTAL

Typeסוג
5.03.5Regional_5.03.5אזורי
0.10.1Innerפנימי

Coatingציפוי
אספל0 5.00.1עם 3.55.00.1 3.5With asphalt

מר) (אלפי notii!ח.)(thousand sq.Area
הכל 5.01.5סר 4.5



5.01.5 4.5TOTAL

הערה ראה 1.27.35 1ללוח See note to Table 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

תחבורה

שנה סוף
Type of vehicle 1993 1992 1991 1987 1980

Judea and Samaria

VEHICLES TOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other
vehicles

DRIVERS

96,506

67,942

19,984

739

1,258

684

4,935

964

86,896

60,098

18,595

717

1,215

677

4,676

918

76,076

50,955

17,234

712

1,109

683

4,489

894

24,257

11,691

7,905

508

892

629

2,145

487

ושומרון הודה

4,893

1,626

1,299

394

828

134

459

153

115,538 102,619 93,038 29,204 7,200

הכל סך  רכב כל1

פרסיות מכוניות

מסחריות ומכ!ניות משאיות

ומיניבוסים אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד רכב

נהנים

nrw AreaGazaחבל

הכל סך  רכב <V313,58724,29024,89226,947VEHICLES TOTAL

פרטיות 1,2937,55018,57618,75620,434Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,9053,8054,2254,518Trucksמשאיות and commercial cars

(מיניבוסים 28738992121Busesאוטובוסים and minibuses

790771772772Taxisסוניות

וקטנועים 175567635870Motorcyclesאופנועים and scooters

36636817853887Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 1366169136145Specialרכב service and other
vehicles

4,43722,15056,63460,75366,122DRIVERSנהגים

JUDEA, SAMARIAAND GAZA AREA 826



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 niyatn■הודה
Judea and SamairaGaza Area

19871991199219931987199119921993

הכל סן  nnmn976 9031,177 1,251564599400508ACCIDENTS TOTAL

התאונה Typeסונ of accident
נע רכב עם 343התנגשות 310515 503184149138112Collision with moving

vehicle

אחרות 66התנגשויות 3676 667421911Other collisions

רגל הולך 397דריסת 444396 463352373229369Running over a pedestrian
170אתר 113190 21921351416Other

הכל סך  2,061נפגעים 1,6202,781 2,6768731,130697740CASUALTIES TOTAL

Ageגיל

(014) 407ילדים 417504 499336390202303Children (014)

(1564) 1,408מבוגרים 1,0202,174 2,055468712473412Adults (1564)
(65+) 52קשישים 4571 8632172119Old people (65+)

ידוע 194לא 13832 36371116Not known

הנפגע Typeסוג of casualty

רגל 423הולר 475444 502374432248432Pedestrian

מנועי רכב 552נהג 370836 78313716910370Driver of motor vehicle

1,042נוסע 7031,443 1,340269383266159Passenger
אופניים 42רוכב 6037 3958654547Bicycle rider

2אחר 1221 1235813532Other

הפגיעה Severityחומרת of injury

98הרונים 107128 11884615549Fatally injured

קשה 681פצועים 754759 781161161177183Severely injured

קל 1,282פצועים 7591,894 1,777628908465508Slightly injured

מעורבים רכב 1,389כל" 1,2491,772 1,847758764555632VEHICLES INVOLVED
הכל סר TOTAL

ומסחרי פר0י 844רכב 7451,105 1,139478457300367Private <S commercial cars
וטיוליות 370משאיות 291468 491128101113101Trucks S excursion vehicles

42מוניות 5952 4827201717Taxis

29אוטובוסים 3833 34138123Buses

39אופניים 6337 4055604244Bicycles

65אחר 5377 955711871100Other
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LOCAL AUTHORITIES
INCOME AND EXPENDITURE
OF TOWNS IN JUDEA AND
SAMARIA
NIS thousand, at current prices

בערי והוצאות הכנסות
ושומרון .הודה

שוטפים במחירים ש"וו, אלפי

מקומיות רשויות

ו1991' 992

כולל סך  88,827109,770INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך . רגיל 74,79892,527ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
24,57829,992Ordinaryהכנסותרגילות income

האזרחי המינהל 7,1765,387Throughבאמצעות the civil administration
רכוש2 005,3874,003Properly tax2
דלק 001,7891,384Fuel tax
9,84312,920Fromמאגרות fees

וסירות ירקות 1,9562,286Vegetableאגרות and fruit fees
שח'0ה 382Slaughtering_אגרות fees

ובנייה מלאכה תעשייה, ,5,5927,732Industryרישיונות craft and building licenses
ואשפה ביוב 1,5211,814Sewageאגרות and disposal of garbage fees

ארורות 774706Otherאגרות fees
ומכירות נכסים 1,3711,947Leaseהשברות of property and sales

3,8226,588Depositsפיקדונות
ושונות ריבית הוצאות. 2,3663,150Reimbursementהחור of expenses on

interest and miscellaneous
0050,22062.535Establishmentsעלי0
12,03812,322Waterמים

38,18250,213Electricityחשמל

רגיל בלתי 14,02917,243EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
0הסינהל והלוואות 12,10715,734Loansמענקים and grants from the civil

administrationהאזרח1
חוץ 0נור0י 1,556916Transfersהעברות from external factors

366593Othersאחרי

גולל סן  86,143115,919EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סן  רגיל 72,33095,303ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
27,22439,649Ordinaryהוצא™רגילות expenditure
כללית 7,59910,074Generalהנהלה administration

5,8226,825Sanitationתברואה
0כנית ומחלקה 9,95615,264Engineeringהנדסה and technical department

אש וכיבוי 1,7262,100Guardingשמירה and security and fire
extinguishing

ספריות) (כולל פיקדונות 2,1215,386Refundהחזר of deposits incl. libraries
44.96355,654Establishmentsקפ/ג>'0
9,25811,466Waterמים

±י' 35,70544,188Electricityחשמל

מלוות 143פירעון
Repayment of loans

הכל סן  רגיל בלתי 13,81320,616EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
2,0462,508Sanitationתברואה

ותאורה 4,0826,939Roadsדרכים and lighting

694332Establishmentsמפעלים
ציבור 3,5075,550Publicסבני building

קרקע רכישות (כולל אחר
וציוד)

3,4845,287Other (incl. acquisition of land and
equipment)

2 Includes licenses for businesses.
3 E.g., patricipation of owners and institutions.

אפרילדצמבר. תקציב: two 1

לעסקים. ושיונות כולל 2
ומוסדות. בעלים השתתפות כגון: 3
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INCOME AND EXPENDITURE
OF TOWNS IN THE GAZA
AREA
NIS thousand, atcurrent prices

בערי והוצאות הכנסות
עזה חבל

שוטפים בסחיי'ם .n"\o אלפי

1990/9111991

כולל2 סן  67,65670,597INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL2

הכל 0ן  רגיל 60,36965,557ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 6,04712,692Ordinaryהכנסות income
ואגדות nwjvt1,2561,559Rates and fees
הרשות Municipalרכ1ש property

מקומיים 6,44711,082Localשירותים services
34451Miscellaneous3שונות3
52,32252.865Establishmentsנו0ע{0
Q'n7,1266,711Water

45,07445,924Electricity

122230Sewageביוב

הכל סן  רגיל בלתי 7,2875,040EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
האזרחי מהמינהל 5,1944,162Grantsמענקים from the civil administration

Selffinancing and participation of
בעלים והשתתפות עצמי 1,350186ownersמימון

חוץ מגורמי 743692Transfersהעברות from external factors

כולל2 קר  69,54669,880EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL2

הכל סן  רגיל 62,33964,977ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
ר3ילות nmyin73,93014,061Ordinary expenses
כללית 3,4313,460Generalהנהלה administration

מקומיים 10,06910,462Localשירותים services
ממלכתיים 66Governmentשיר1תים services

רגיל בלתי לתקציב 424133Transferהעברה to extraordinary budget
48.40950,916Establishmentsמפעלים
O'D6,5984,615Water

1oriyn41,01245,620Electricity
799681Sewageביוב

הכל סן  רגיל בלתי 7,2074,903EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
ציבור 980677Publicנכסי property
3,2262,684Establishmentsמפעלים
3,0011,542Other4אחר4

1 Budget year: AprilOecember.
2 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget.
3 Incl. income from govenrment services and from previous

years.
4 E.g., acquisition of vehicles and equipment, master plan,

transfer to ordinary budget etc.

אפרילדצסבר. .JV/7n ran 1

רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 2
ק1דמות. משנים ממלכתיים. משירותים הכנסות כולל 3

וכוי. הרגיל לתקציב העברות מתאר. תוכנית וצי1ד. רכב של רכישות כגון: 4
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ומין גיל לימוד, שנות לפ1 ומעלה2, 15 בני
השכלה

וגיל CD

לימוד שנות

הכל Totalסך
0167891213+

אלפים
Thousands

אחוזים

Percents

כולל סך
1970

SamariaandJudeaושומרון.הודה

322.9100.047.526.410514.70.9
1975366.9100.037.025.812.019.85.4

י 1980401.0100.028.526.812.724.77.3
'1985443.8100.025.223.514.027.210.1
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
1992521.6100.019.022.213.035.610.2

הכל 1993542.8100.017.721.913.337.010.1סך
151763.6100.0(1.3)12.920.765.0(0.1)
1824124.2100.02.117.115.553.012.3
2534157.0100.05.023.215.139.617.1
354480.1100.014.631.514.228.311.4
455442.9100.042.730.55.914.76.2
556437.2100.067.223.1(3.3)(4.7)(17)
65+37.8100.079.915.9(19)(1.7)(0.6)

גברים
1970153.7100.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230514.726.08.6
'1980193.3100.014.228.815.130.911.0
'1985215.1100.013.424.216.232513.7
31988223.2100.011.724.315.136.112.8
1989229.5100.011.422.915.238.212.3
1990241.3100.011.623.114.239.411.7
1991249.1100.011.421.914.340511.9
1992255.6100.09.921.714.141.013.3

סךהכל 1993266.0100.08.820.974.242.713.4
151732.9100.0(0.9)10.919568.4(0.3)
182464.0100.0(1.4)14.114.856.613.1
253481.0100.0(1.8)17.315.243.622.1
354439.0100.0(3.4)27.416.735.616.9
455417.6100.014.341.7(92)23.411.4
556415.0100.041.441.4(5.9)(7.9)(3.4)
65+16.5100.064.529.5(2.4)(2.4)(12)
נשים
1970169.2100.065.118.96.78.8(0.5)
1975189.7100.052.821 59513.92.3
'1980207.7100.041.824.810.519.03.9
'1985228.7100.036.323.011.922.26.6
31988235.9100.033.723.711.225.16.3
1989240.0100.032.623.211.626.46.2
1990248.4100.031.723.111.527.66.1
1991258.8100.030.822.611.52856.6
1992266.0100.027.822.711.93057.1

הכ> סל 1993276.8100.026.422.812.431.47.0
151730.7100.0(19)15.021.761.1(0.3)
182460.2100.0(2.8)20.316.349.111.5
253476.1100.08.329.615.135.211.8
351441.1100.025.335.311.721.46.3
455425.3100.062.722.6(3.6)8.7(2.4
556422.1100.084.210.8(18)(2.7)(0.5
65+21.3100.091.6(5.6)(1.4)(0.9)(0.5

.27.18 ללוח 2 הערה ראה 1

.27.18 ללוח 311 הערות ראה 2
. 1988 בשנת החל בסקירה קשיים על 3
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EDUCATIONAL LEVEL
POPULATION AGED 15 AND OVER2, BY YEARS OF
SCHOOLING, AGE AND SEX

Years of schooling

Sex and age
הכי Totalסך

0167891213+
אלפים

Thousands
D'Tinx

Percents

.trv'nnGaza Area
GRAND TOTAL

196.8.10O051.116.87.224.4(0.5)1970
225.0100.038.91858.629.05.01975
242.7100.030.220.110.232.66.919801
278.8100.024.419.910.035.110.619851
291.9100.021.320.99.33959.019883
301.2100.021.32058.940.88.51989
314.3100.021.319.47.742.98.71990
325.9100.019.91957.544.68.51991
336.2100.018.719.27.446.28.41992
351.3100.017.618.57.447.39.21993  GRAND TOTAL
42.8100.0(1.6)9.88.979.4(0.3)1517
815100.02.416.88.662.010.21824
98.2100.03.323.49.649.114.62534
56.3100.012.322.97545.811.53544
29.1100.046.721.0(3.1)20.38.94554
23.8100.076.114.6(1.3)(5.9)(21)5564
19.6100.088.9.(8.6)(0.5)(1.5)(0.5)65+

Males
90.4100.034.224.69.131.5(0.6)1970
104.8100.025.223.510.033.67.71975
115.8100.018.423.910.536.610.61980'
134.3100.014.123510.436.51551985'
141.5100.01252359.142.112.819883
146.7100.012.722.98.44351251989
153.1100.012.122.37.446.112.11990
159.2100.011.421.47.048.212.01991
164.6100.011.121.37.149.011.51992
172.7100.010.321.06.649.312.81993 Total
21.8100.0(0.9)10.6(55)82.5(0.5)1517
41.5100.0(1.9)17.56561.61251824
51.4100.0(2.1)24.98.645.019.42534
28.2100.0(4.6)23.87.846.817.03544
11.1100.018.026.1(4.6)36.9(14.4)4554
9.7100.055.228.1(21)(10.4)(4.2)5564
9.0100.079.8(16.9)0(2.2)(1.1)65+

Females
106.4100.065.310.35.618.4(0.4)1970
120.2100.051.214.17.324.82.61975
126.9100.040.816.610.029.03.619801
144.5100.033.816.99.533.86.01985'
150.4100.029.51859.537.15.419883
1545100.029.518.09.338.34.91989
161.2100.030.116.77.840.05.41990
166.8100.028.017.87.941.15.21991
171.6100.026.017.27.843.65.51992
178.6100.024.816.18.145.35.71993 Total
21.1100.0(2.4)(9.0)12.376.301517
39.9100.0(3.0)16.211.062.07.81824
46.7100.04.621.810.75359.42534
28.2100.019.922.07.444.7(6.0)3544
18.0100.064.117.7(2.2)(105)(5.5)4554
14.0100.091.4(50)(0.7)(2.9)05564
10.7100.097.2(1.9)0(0.9)65+

1Seenote2toTable 27.18.
2 See notes 1 and 3 to Table 2718.
3 For difficulties in enumeration since 1 988  see introduction.
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EDUCATION
EDUCATIONAL INSTITUTIONS1,
BY CONTROLLING AUTHORITY

לפי 1,in'n jirrDin
מנהלת רשות

חינון

inmtui rmrv
הכל Judeaסך and
TotalSamariaGaza Area

n"31un1967/68
987821166Institutionsמוסדות
6,1484,4021,746Classesכיתות

222,266142,21680,050Pupilsתלמידים

|iun1989/90
Institutions(347)(1,238)(1,585)מוסדות
14,2449,7034,541Classesכיתות

511,566315,108196,458Pupilsתלמידים

1992/932ת>8נגנ
INSTITUTIONS(397)1,406(1,803)מוסדות
17,09811,8725,226CLASSESכיתות

604,519383,386221,133PUPILSתלמידים

o"ir11tmn nnDii}Government institutions
nnoin(991)856(135)Institutions
jiino10,8938,4472,446Classes

385,620284,426101,194Pupilsתלמידים

ססות של nrtDinUNRWA institutions
Institutions(170)103(273)מוסדות
3.5901,2832,307Classesכיתות

150,29943,171107,128Pupilsתלמידים

איורים Otherמוסדות institutions
Institutions(92)447(539)מוסדות
2,6152,142473Classesכיתות

68,60055,78912,811Pupilsתלמידים

1 Excl. universities.
2 In 1992/93, therewere six nonuniversitary colleges with 1,760

students in the Gaza Area, (in 1991/92 there were two non
universitary colleges with 570 students), in addition to the 5
teacher training colleges included in the data.

אוניבר0י0אות. כולל לא
תלמידים, 1,760 עם ביניים מכללות v1\u עזה בחבל m rvur\ בשנת
מדרש בתי ל5 בנוסף תלמידים), 670 עם ביניים מכללות שתי היו (בתשנב

אלה. בסיכומים הנכללים למורים

PUPILS,1 BY TYPE OF
INSTITUTION2

דרג לפי תלמידים,'
המוסד2

1992/93תשנ'ג

■amאזורRegion
nrtoiDתשיןתשכיח
הכל1967/681989/90 ■הודהniooסך

TotalThereof:inDivutעזה חבל
UNRWAJudea andGaza Area
institutionsSamaria

הגל 222,266511,566604,519150,299383,386221,133TOTALסך
ילדים 3,85028,07138,6431,16527,49211,151Kindergartensגני

יסודיים ספר 162,051304,582בתי
{ ::

134,937Primary schools
מכינים ספר 40,177108,10545,683Preparatoryבתי schools

עליסוד"ם ספר 25,31327,860Postprimary"15,91065,361בתי schools
ביניים 2785,4476,4798954,9771,502Teacherמיכללות training colleges

1 See notes to Table 27.50.
2 See introduction.
3Grades 110.
4Grades 1112.

.27.60 ללוח הערות ראה 1

מבוא. ראה 2
אי1'. כיתות 3

'איב. כיתות 4
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HEALTHבריא!ת

27.44
בת1
לפי

D'71n
אזורי

,tidwkiN/ HOSPITALIZATIOHOSPITALS ANC
BY REGION1

\nmvn nnrv
Judea and Samaira

nwatn )

Gaza Area

199019911992199319901919921993

תולים' 171716176בתי 766Hospitals'

בפועלי 1,4121,4121,4141,41845מיטות 945982957Actual beds'

שאושפזו 78,46680,97687,54995,00779,451חולים 75,795 76,177101,322Hospitalized patients

ושוחררו חולים

נפטרו מזה:

78,951
1,001

80,231

1,098

86,005
1,350

93,858
1,331

,78,108 7t457 76,178
1,425 1,328 1,110

100,355
1,307

Discharged patients
Thereof: deceased

(cotVk) uouiH >ry396382414419323 284 233342Hospitalisation days
(thousands(

מיסות תפוסת 777480819083אחוז 6897Percent of bed
occupancy

22,17421,35323,56424,48627,69028,48627,61730,776Surgicalניתוחים operations

Thereof: in governmental hospitals ממשלתיים חולים בבת* מזה:

חולים' '292929296555Hospitalsבתי

בפועלי 1,0021,0021,0001,004870870902877Actualמיסות beds'

שאושפזו 48,81352.82061,10968,76769,75368.89672,38593,911Hospitalizedת!לים patients

ושוחררו 49,12052,56560,66368,72869,76067,67871,14993,027Dischargedהולים patients
נפטרו :7258171,0541,0571,0511,2131,3141,189Thereofמזה: deceased

(אלפים) אשפוז w288278297298212262301319Hospitalization days
(thousands)

מיטות תפוסת 7976818267839199Percentאחון of bed
occupancy

11,36210,93712,79213,64124,20425,81824,64527,417Surgicalניתוחים operations

1 End of year.
2 Incl. mental hospital.

השנה. בסוף 1

נפש. לחולי חולים בית כולל 1
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EXPLANATORY NOTES

A. GEOGRAPHICAL AREA
1. Up to 14 V1 948, the dayof the establishment of the State of Israel. the entire area of Palestine that was within the

jurisdiction of the Mandatory Government.
2. Atfer 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 Subdistrict. Data for Judea and Samaria and Gaza Area relate to areas administered by the Israel Defence
Forces at the time towhich the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES
Economic Branches are classified according to the Standard Industrial Classification of All Economic Activities 1970
(Technical Publication No. 46  fourth revised edition, Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS
Occupationsare 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 New Sheqel (NIS) = 1,000 old Sheqalim, which is divided into 100 new

Agorot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:
Weights according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric ■dunam' is equivalent to 1 ,000 square meters (a quarter of an acre, approx.).

F. 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

r = 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. YEARSAND MONTHS:
Calendar year  January 1stDecember 31st
Rain year September1stAugust 31st
Agricultural year  October 1st September 30th
School year  September 1st !August 31st; academic year 

October  September
Budget year  April 1st  March 31st

Jewish Calendar year  corresponds roughly to agricultural and school years.

All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g. 1990/91; months are indicated by Roman numerals.

Details do not necessarily add up to totals, because of rounding.
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Institutions: See introduction to Chapter 22.
Pirmaryschool: The first six grades (I  VI).
Preparatory school: The three grades following

pirmary school grades (VIIIX).
Secondary schools: The three grades following the

postpirmary school classes (X XII).
Nonuniversitary colleges:2to 3 grades for

secondary school graduates; till 1988/89, only teacher
taining colleges were included.

Controlling authoirty: Schools were classified by
controlling authoirty as follows:
a. Government institutions: teachers' salaires and

maintenance expenses are supplied by the
Government.

b. UNREA institutions: Teachers salaires and
maintenance expenses are supplied by the UNREA.

c. Other institutions: Schools of religious institutions
and other pirvate 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 1 978/79, theGaza Area and NorthSinai does
not include areas whichwere returned to Egypt.

b. Most of the Jordan Subdistirct was included in the
Bethlehem Subdistirct.

HEALTH

Hospitalized patients: All patients hospitalized for
one day at least.

Dischargedpatients 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 Kindergartens and Schools in the Administered

Terirtoires, November 1971 Decade 19681977.
802 Projections of Population in Judea, Samaria and

Gaza Area up to 2002
818 National Accounts of Judea, Samaria and Gaza

Area 19681986

CENSUS OF POPULATION 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 Characteirstics of the Population in
the Administered Areas

4 Labour Force  Patr I

Labour Force  Part II

TECHNICAL SERIES
44 Multiplicity Study of Bitrhs and Deaths in Judea 

Samaria and Gaza Area  North Sinai

63 Cf. "National Expenditure on Health 1987/88 and
Preliminary Estimate for 1988/89" in Monthly
Bulletin of Sfatfsf/cs Supplement, No. 6, 1 990.

64 Cl. Quarteiry Statistics. The National Insurance
Institute.

65 Unesco: Recommendation concenring the
International Standardization of Statistics on the
Public Financing of Cultural Activities, adopted
on the repotr of Programme Commission V at
the thirtyseventh plenary meeting, on 27 October
1980.
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More detailed data on production and areas, etc.,
are published annually in the Agircultural STaf/sitcs
Quatrerly.

Data on supply of fruit and vegetables to markets
in Judea, Samaira and Gaza Area by oirgin and
destination, 1 986/87, were published in Abstractno. 43
 1992, p. 764.

INDUSTRY

Definitions  see Chapter 14 Industry.
The frame of the survey. The survey of industry in

Judeaand Samaira includes all industrial establishments
in towns and in large localities for which licences are
issued by the Staff Officer of Taxation in the Civil
Administration. The survey does not cover rural localities
nor areas outside the juirsdiction of towns and large
localities.

In the Gaza Area, the survey includes all localities,
refugee camps and villages included.

Updating the frame of industiral establishments. In

19901992, the frame of the industiral establishments,
which serve for sampling in Judea, Samaira 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 industiral
establishments are concentrated in Judea and Samaria.

Following these activitiesthe 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 Abstractno. 43  1992, pp. 770772.

ROAD CONSTRUCTION

Definitions see Chapter 16 Construction.
Data include roads constructed mainly by the Public

Works Department 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 authoirties constructed.

HOTELS

Data on hotels in Judea and Samaira appeared in
Abstractno. 43 1992, pp. 773.

TRANSPORT

Vehicles and dirvers. The figures on vehicles are
received from the transportation staff officers in Judea,
Samaira and the Gaza Area. The definitions are
identical to those used in Chapter 18 Transport and
Communication.

Accidents: See sources and deifnitions in Chapter
18 Transport and Communications.

Data for 19881990. Due to the considerable
deifciency in reporting to the police, data are not
presented for 19881990. As for 1991 data the
deifciency 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, Samaira and
Gaza Area Statistics, Vol. XXII 1 993, Jerusalem.

PUBLIC ORDER

Data on public order in Judea, Samaira and Gaza
Area appeared in Abstractno. 43  1992, p. 779.

EDUCATION

Data on the educational system were summairzed
by the civil administration in Judea, Samaira and the
Gaza Area from repotrs received from the institutions
themselves and describe the situation at the beginning
of the school year.

Countingof schools: see deifnition in the introduction
to Chapter 22.

Level 01 education in Judea and Samaira. As of
the 1992/93 school year, the distirbution of schools
by level of education has changed. Instead of three
levels (pirmary, preparatory and secondary) only two
stages have been instituted: pirmary (grades 110) and
secondary (grades 1112). Consequently, data by level
of education in Judea and Samaira can be compared
neither with the Gaza Area nor with data of previous
years.

Level of education in the Gaza Area
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made separately for Judea and Samaria and for the
Gaza Area. The pirce indices which are used are those
that arecompiled for these areas.

In 1988, the average daily wage per employee
was delfated by the Consumer Price Index, asit 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 of data onwages has been discontinued
as of 1991. Indices at constant prices are published,
which can only serve for measuirng the change in trends
over time.

ENUMERATION DIFFICULTIESSINCE 1988
Because of the events in Judea, Samaira 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 forwork input according to miscellaneous
vairables. According to the usual definitions of the
survey, an "employed person" is defined as such even
if working one hour duirng the week or even not at
all, provided that he has a place of work from which
he is temporairly absent. Since 1988, a considerable
number of employed persons were temporarily absent
from their places of work, or worked fewer hours duirng
the week. For this reason it was proposed for estimating
the changes in work input, to use the number of work
hours in theweek rather than the number of employed
persons or employees.

The number of work days in the month is supposed
to represent the work days actually worked by employed
persons or employees. But in 1988, employees in the
branch "Public and Community Services", who worked
in their regions of residence, recorded "Paid work
days", rather than "Work days actually worked". This
feature appeared in other economic branches, perhaps
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
graduallychanging to summary of data according to the
calendar year. Beginning in 1988, the data ofquantities
of agircultural production refer to agircultural years

)OctoberSeptember, area and yield), whereas pirces
data refer to calendar years.

The estimate of physical production is pirncipally
based on the following sources:

Ministry of Agirculture data. Once a year the
local agircultural advisers who are the regional
representatives of the Ministry coordinated by the
Regional Agircultural Planning Officer, complete a
questionnaire estimating areas and yields by region.
These estimates make possible calculation of the
quantities of agricultural production annually.

Livestock Surve.y Once every year or two, the
veterinary services in Judea, Samaira and the Gaza
Area, arrange a livestock survey, which serves as a
basis for an estimate of livestock and their products.

Surveyofmarkets. The Bureau arranges an ongoing
survey on the main markets of Judea, Samaira 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 enteirng the market,
by soucre: rfom local afrmers, form Israel or Gaza to
the markets of Judea and Samaira, or, from Judea
and Samaira to the markets of Gaza The enumerators
also collect data 0/7 prices in the wholesale markets.
These pirces make it possible to calculate the value of
agircultural production. In regard to products for which
there was no appropriate collection of pirces (wheat,
olives, etc.), an estimate is made in consultation with
agircultural advisers and professionals.

Beginning in 1983, the monetary value of the
products is the estimate adjusted to the averagegeneral
pirce level for the full year  the monetary equivalent
of each product being adjusted rfom the month it was
marketed to the average for the full year, according to
the Consumer Pirces 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
expotrdata, mainly to Jordan, from theSurvey ofTransit
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 duirng the year, at the main crossing
points from Israel into the Gaza Area.

Administrative data and miscellaneous. Various
data are received from the agircultural offices in Judea,
Samaira and the Gaza Area, such as citrus and fishing
yields in the Gaza Area, tobacco yield and other
products in Judea and Samaira, and data on marketing
inputs to Judea, Samaira and the Gaza Area, such
as, marketing of chicks (the Poultry Council); from the
slaughterhouses under the inspection of the Veteirnary
Service, a monthly report is received on slaughter of the
vairous types of animals. This report complements the
information on livestock production.
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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 lamilieshas been conductedcurrently,
since August 1968, by the Central Bureau of Statistics.
It is based on a sample drawn according to pirnciples
and definitions which are similar to those applied in
the Labour Force Survey in Israel (see Intorduction
to Chapter 12, above). Until JulySeptember 1973,
the sample included about 4,500 families which were
surveyed every quarter yean in OctoberDecember
1 973 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 psrsons aged 15 and over living in Judea,
Samaira and the Gaza 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.

Thesample is inlfated in two stages. First an inlfation
factor is obtained which is the reciprocal of the sampling
fraction in each type of locality, which is multiplied
by a correction factor for nonresponsed 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 inlfation 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 0btain8d
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 arededucted from thepopulation
estimate according to their share in the population as it
was obtained in the 1967 census.

Since the surveyofApirKJune, 1 979, the inhabitants
of El Arish have not been included. The number of
inhabitants of El Airsh is estimated at 30,000, and
this numb8r was deducted from the total number of
inhabitants of the Gaza Area by age group and sex.
Distirbution by sex and age was assumed according to
the distirbution of the total population of the GazaArea

Since the survey of ApirlJune, 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 compairng data with previous years.

In 1983, the survey data were based on revised
population estimates that were published inAbstract35
1984.

In 1985, the survey data were based on revised
population estimates which appeared in Abstract no.
36. One should be cautious on using these estimates
and compairng with previous years' data

Since 1987, thepersonal questionnaire of the survey
refers ot persons aged 15 and over and not 14 and
over, as piror to that date.

Along with the said change, the sample for Judea
and Samaira has been improved, in order to cops with
the "noncoverage" that accumulated since the 1967
Census.

These changesmust be considered when 1987 data
are compared with previous ones.

In order ot get some notion of the scope of the
changes that deirved from the transition to persons aged
15 and over, part of the 1 986data were reprocessed. As
for the changes due to the "additions of coverage", the
survey sample for JanuaryMarch, 1 987 was processed
twice, once without the said addition and once including
it.

Detailed explanations were published in Judea,
Samaira and Gaza Area Sfacftfcs, No. 3, 1 987, p. 270.

As in any sample survey, the estimates obtained in
the labour force survey are liable to sampling errors.
For estimates relating to 1975 (and earlier years),
tables of apporximate sampling errors are presented
with instructions for usage in the Appendix to Judea,
Samaira and Gaza Area Statistics,No. 1, 1 985. The
tables of sampling erorrs are valid also for estimates
since 1979.

Employed psrsons and employees are classiifed
according to the new 1970 classiifcation of economic
activities.

In 1972, the new classification of occupations was
introduced. The questionnaires of the 1972 survey of
families were coded according to the new classification
ata 3 digit detail and were automatically converted to
the 2 digit detail according to the 1961 classiifcation.

Till 1980, a group of about 3,0005,000 parttime
employed in Judea, Samaira and the Gaza Area, who
worked 1534 hours a week, were included among
those who do not belong to the labour force. The data
were corrected and reprocessed as of 1980. In some
tables, 1980 data appear twice and in others  the
revised data are presented as of 1981 .

Data on work days and wages refer to the last
calendar month. In the enumerating methods employed,
it is assumed that monthlywages are not wages.

The average daily wage per employee, at current
pirces, is computedby dividing total net wages that were
paid to employees by the total number of workdays of
all amployees. The index of average daily wages pgr
employee at constant pirces is computed as follows:
the change in daily wages at current pirces in a given
quatreryear as against the base peirod (JanuaryMarch
1981100.0) divided by the change in the Consumer
Pirce Index between thesaid quarteryear and the base
peirod, multiplied by 100. The annual average is an
airthmetic mean of the quarteryears. Calculations are
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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 seires
of national accounts data for Judea, Samaira 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, Samaira
and the Gaza Area appeared in Abstractno. 43  1992,
p. 741.

FOREIGN TRADE

Data on the extent of the trade between Israel
and Judea, Samaira 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 dataon
the trade between those areas and Jordan and oversea
countires are based on customs registration.

Theconversions 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 countires.

The weights of the goods and services in the
basket reflected, up to December 1975, consumption
habits before the 1973 war, and their estimation was
based on local sources. In January 1976, the basket
of commodities was updated by the Survey of Family
Expenditure which was carired out in Judea, Samaira
and the Gaza Area between September 1973 and
August 1974. The updated index is presented on the
base of January1976 = 1 00.064.

The changes in pirce level of all consumption items
are estimated according to the changes in consumer's
pirces 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 Samaira and about 600 businesses in the Gaza
Area. The pirce collected is that first demanded from
the local consumer before the bargaining. The index of
price change in the given peirod in relation to the base
peirod is computed according to the pirces recorded for
each commodity in the various businesses. The general
index is obtained as a weighted average of pirce indices
of all commodities whose pirces are measured in the
index.

Chaining of the Index. Following the updating of
the index in January 1976 the base peirod in relation to
which the index is presented was changed. This causes
a cetrain difficulty in determining the change rate in
the index between the vairous peirods. But for practical
purposes, it is possible to chain the index figures which
are computed according to the new base: January 1976
=100.0, with the previous base: average July 1968 
June 1 969=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 Samaira and 4.892 for the Gaza Area.

PRICES

TheConsumer Price Index measures thepercentage
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, Samaira 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
pirces.

Thebasket includes all the consumption components
of the urban population and population in refugee
camps in Judea, Samaira and the Gaza Area, except
the consumption of housing, for the pirce of which no
reliable method of measurement could be found.

FOOD CONSUMPTION
Data on food consumption in Judea, Samaria and

the Gaza Area appeared in Abstractno.43  1992,
p.744.

HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS
In JanuaryMarch 1992, a survey on housing

conditions and household equipment was conducted
in Judea, Samaira and the Gaza Area. Definitions,
explanations and detailed tables on the findings of the
survey appeared in Judea, Samaira and Gaza Area
Statistics vol. XXI, 1992, pp. 174230.

Definitions of household facilities and equipment,
see introduction to Chapter 11  Living Conditions.

64 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see "UpDating of, Consumer
Pirce Indices in Judea and Samaira and the Gaza Stirp" in the Pirce Statistics Monthly No. 3. 1976 and in Administered Territoires
^^^ Quarterly, No. 1, 1976. (Heberw only(.
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in 19761981  on the age composition observed in
1976 and in 19821984on the average observed
for 19811982. For 19851992, the age composition
was determined according to the difference in the age
composition of those who entered the areas and those
whodeparted,

POPULATION PROJECTIONS
The projections of population, as based on a

population from 1982, the vairous assumptions and
results were published in Abstraa no. 39  1988, p. 707
and in Special Publication no. 802 (see list below(.

NATIONAL ACCOUNTS

Due to me conditions prevailing in these regions,
there were dififculties 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 andevaluations mainly with regard to
the consumption of industiral products and services 
andon data on foreign trade with Israel63, 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 agircultural products from

domestic production was calculated by muftiplying
the quantities consumed by average annual prices.
Quantities were estimated according to data on
agircultural output (see description of the method
ofmeasuirng in "Agirculture", below). Prices were based
on data collected for the consumer pirce index. The net
value of impotrs of agircultural products is estimated
in accordance with foreign trade statistics, with the
addition of proift margins.

Consumption of industiral products from domestic
production was estimated according to the
avearge revenue per employed person in industrial
establishments, obtained from industiral 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 sen/ices of pirvate 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 perhospital ization
day in government institutions.

Esitmates at constant pirces were obtained by
deflating by the relevant component of the consumer
price index otr each major component

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

The expenditureestimates of the civil administration
and the local authorities are based on the classification
of relevant itemsderived by analysisofoperation reports
or budgets.

For general government consumption expenditure,
quantitativechanges inwageswere estimatedaccording
to changes in the number of workers, and expenses on
current purchases of goods and services were deflated
by the respective pirce indices of the main purchasing
items.

GROSS CAPITAL FORMATION
77)© estimate includes investments of tne Israeli

Government and JNF in roads and other infrastructure
and is based on the following sources:
1. repotrs 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
Depatrment, Ministry of Defence and the JNF;

3. data on building begun and compettecf (see
construction, below);

4. data on impotrs 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

pirces was computed according to the changes in
average wages in the construction branch, building
input pirces and pirces of equipment imported rfom
Israel and other countires.

IMPORTS AND EXPORTS
Imports and exportsof goods and ^^^^^^^^ include

the value of goods and services purchased abroad or
sold abroad (Israel, theArabstates and other countires).
Definitions and explanations are given in the sections
on the Balance of Payments and Foreign Trade befow.

63 Fota detailed descirption 01 sources and methods  see Special Publication no. 818 (see list below(.
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SELECTED PUBLICATIONS

special se/7/es
843 Reading, Leisure and Sports Activities 1 987 

Jewish Population Aged 14 and Over
946 Extracurricular Activities of 9th1 2th Grade Pupils

Hebrew and Arab Education, 1990/91, Part I
962 Extracurricular Activities of 9th12th Grade Pupils

Hebrew and Arab Education, 1 990/91, Patr II

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 seires in the other chaptersof this
Abstract, except if otherwise stated.

POPULATION

The population estimate is based on de facto
population. i.e., all the residents that were actually
present in the area in the period under review. The
population does not include 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 births,
subtracting the estimate of deaths and adding or
subtracting the balance of movement of population.

Between the 1967 Census and March, 1 979, tables
on the Gaza Area include also residents of North Sinai,
excluding Bedouins.

Since April, 1979, the tables do not include the
population of ElArish  about 30,000  and since 1982
 the other part of Notrh Sinai (about 7,000 inhabitants
of Rafah).

The death estimates and the age composition of
the migration balance were revaluated in 1 982, based
on partial indicators (see below) and the population
estimates were revised accordingly.

For the method and results of these revisions, see
"Population Estimates for Judea, Samaria and Gaza
Area," in Judea, Samaira and Gaza Area Sfaf/sf/cs, nos.
1,1983and 1,1987.

Births. The number of bitrhs is based on birth
notifications issued up to 1981 by the SubDistrict
Health Offices and as of 1982 by the Population
Registration, according to repotrs of hospitals, midwives
and the families themselves. In the birth registration,
there may be some missing cases, mainly cases of
bitrhs at home where the newbonr died within a few
days. A delay in the registration of some of the bitrhs is
also possible.

As of 1982, the repotrs on bitrhs in hospitals also
include bitrhs in medical centers or in clinics.

Deaths. Due to the incomplete recording of deaths
 mainly infant motrality  the death component by
age and sex in the population estimates is based
on estimations by means of demographic models
which were built according to the experience of other
countires. These models were chosen in accordance
with the characteristics and level of development of
the population and are based on patrial empiircal tests
in the field. Vairous surveys, tests and comparisons
conducted intermittently brought to a reassessment and
diminishing of the estimates of motrality level (mainly
infant motrality) 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 depatring and the number of residents
enteirng, including family reunification and registration
of children bom abroad and came to live in these
regions. These figures are currently obtained from the
vairous border check posts, the Ministry of Defence and
the Ministry of the Inteiror (see Table 27.5).

The age composition of the migration balance
is based on that of residents depatring abroad in
19681984 who did not retunr within a year: in
19681975 it was based on the age composition
received from the main border check posts in 1968;
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and as the activity takes place less frequently, the
period of investigation is longer. Through the personal
questionnaire, data on education, employment, level of
religiousness 0ז6א> collected and questions were asked
regarding positions and satisfaction in different areas.

Secondary activities which were done
simultaneously with main activities (i.e., listening to
the radio while driving) were not recorded.

SURVEY PERIOD
Since the survey data was only collected during a

sixmonth peirod  November,1991 Apirl,1992 there
is a seasonality in certain types of activities for months
which are not during the survey period (mainly summer
months) which is not expressed in the survey estimates.

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

Diary Activities and Types of Estimates (Tables
26.926.13)

Type of Activity  the main activity done duirng
each timeblock. Therefore, the estimates do not reflect
the time devoted to secondary activities (such as
listening to ardio). Also, activities of short duration, such
as a 5minute phone call, for example, are not fully
represented in the estimates.

In some of the tables the estimates are presented
for 37 groups of activity types and some are for 14
main groups. In "residual" the following were included:
"military" activity done part of the day, activities not
found suitable for any group and "not known" (when
for a specific timeblock no activity was reported). The
number of "not known"was small.

The average daily time (in minutes) devoted to an
activity per person is calculated as an average for all
persons in the survey population, including those who
devoted no time to it, but excluding those who, for the
whole day, were in a military framework, hospitalized,
etc. These averages express the average time devoted
to different activities by the whole population per person
in one day of24 hours (1,440 minutes).

The average daily time (in minutes) devoted to an
activity per person who participated in the activity was
calculated as an average for all persons who devoted
time to the activity. These averages express the amount
of time devoted to an activity when it is performed.

Percentage 01 participants in an activity as an
average for one day (24 hours). This expresses how
much time, on average, is devoted to a specific activity
every day. (For example, if we assume that 35^0 of the
total population are involved ina sport and each person
is only involved once during the week, then the average
daily percentage will be 5^0).
Questionnaire Data and Types of Estimates (Tables
26.8)

Participation in an activity at least once duirng the
relevant peirod duirng which the activity took place.
For certain activities, participation was presented (or
the previous week (reading newspapers, for example).
Others were investigated for a month or a year.

Activitieswhich are included in educational programs
in schools or in a military framework were not included.

A detailed descirption of the survey, definitions and
methods appeared in the Supplement to the Monthly
BulletinofStatistics, No. 1, 1994.

EXTRACURRICULAR
ACTIVITIESOF PUPILS

IN GRADES91 26'

Thedata are basedon the results ofa survey which
encompassed a representative sample of pupils in
grades 912, in the Hebrew and Arab education under
the supervisionof the Ministry of Education, Culture and
Sports. In the Hebrew education, the survey included
general and religious schools under the Religious
Education Administration of the Ministry of Education,
Culture and Sports, and in the Arab education  the
official schools.62 The survey was carried out by the
Central Bureau of Statistics in ApirlJune 1991, at the
request of the Society and Youth Administration in the
Ministry of Education,Cultureand Sports.

The pupils were characteirzed by participation in 3
major types of activities:
1. Activities at home: listening to radio, to records,

cassette tapes, T.V. watching, watching video
cassettes, reading daily newspapers, peirodicals.
books and use of personal computer.

2. Activities away from home (entertainment):
Pupils in the Hebrew education: visits to the theater,
concerts, entertainment shows, cinema, museums,
sports competition (as spectator), restaurants, cafe,
pubs, discotheque, and playhalls.
Pupils in the Arab education: visits to the cinema,
sports competition (as spectator), restaurants, cafe,
pubs, discotheque, and playhalls.

3. Social activities and afterschool courses:
participation in activities of youth movement and
community center, volunteeirng (within school and/or
away from school) and atferschool courses.
Each pupil received points according to his
patricipation in each of the activities mentioned
above.The extent of participation lowparticipation/
high participation (incl. average)  in each of the 3
major activities was determined by the total number
of points accumulated in each activity belonging to
the same major type.

61 See nos. 946 and 962 of the Special PublicationsSeires (see list below).
62 On the population of the survey, the sample and data  see ibid.
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Valueswhichwerecomputed from absolute numbers
smaller than 50 are printed in brackets.

Dataon peirodicals andnewspaperswere processed
from information that was culled from the cardHe of
the National and University Library. Regional and local
newspapers were first included in the 1990 survey.

SURVEY OF PUBLIC LIBRARIES60

Data on public libraires were last published in
StatisticalAbstract of Israel no. 40  1989, p. 687.

THEATERS, ORCHESTRAS AND
DANCE GROUPS

Data are obtained from a current survey, as above,
and relate to professional artistic institutions which are
supported by the Culture and Atr Division in the Ministry
of Education, Culture and Spotrs.

Professional atristic institution: theatre, orchestra,
dancing group, that operates 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 adance show.

Work of atr: a generic name of a primary text
realized on the stage, e.g., a play, a musical score,
choreography.

Israeli work of atr: the work of an Israeli
atrist (playwright, composer of choreographer) living
permanently in Israel.

Running: a single performance of a stage show.
The data on running refer to performances in Israel and
abroad.

CINEMAS
(Table 26.6)

Data were supplied by the Ministry of the Interior.

MUSEUMS

Data on museums are obtained from a current
survey conducted by theCenter for Cultural Information
and Research of the National Council of Culture and
Atrs. The survey covers only the museums financially
suppotred by the Ministry of Education, Culture and
Spotrs.

General type of collection: museums with large
collections of various types, in which the main collection

cannot be defined. This type includes: the Israel
Museum (incl. the Rockefeller Museum), the HaAretz
Museum and the Haifa Museum.

LEISURE ACTIVITIES
OF PERSONSAGED 14

AND OVER
from Survey of Time Budget 1991/92

(Tables 26.813)

Thedata are based on results of the Time Budgeting
Survey which was conducted by the Central Bureau of
Statistics from November 1991 through Apirl 1992.

The survey's purpose was to obtain information on
the allocation of time among persons aged 14 and over
for vairous activities such as work, studies, home and
family involvement, entertainment and others. Also, the
survey was intended to provide infonnation on the useof
free time by this population in various areas, patterns of
recreation, patricipation in sports activities, excursions in
Israel, community center activities, volunteer activities,
etc. All these were investigated by demographic and
socioeconomic characteirstics of the population.

SURVEY POPULATION AND INVESTIGATION
METHOD

Survey estimates relate to persons aged 14 and
over who are permanently residing in Israel. NonJews
from East Jerusalem, new immigrants whose stay in
Israel was shotrer than one year and residents of
institutions (old age homes, pirsons, institutions for the
disabled) were not included. Data was collected by
Bureau enumerators through diaries andquestionnaires
which were filled out for each person aged 14 and over
in households included in the sample.

There were family questionnaires and personal
questionnaires.

A FamilyQuestionnairewas used for collecting data
on the household in general (number of rooms, home
equipment), and basic data on each member of the
household (age, sex, etc.)

Two kinds of diaries for recording daily activities
were collected from each interviewee.■
A. Recollection of j&s/'e/zaf/'through an interview or

by the enumerator.
B. Diaires filled out by the interviewees on a specific

day after the day of the interview.
In the diaires activities were recorded for 15 minute

timeblocks during the day and for 30 minutes for the
night.

Each diary was designed for one day (24 hours) of
recording but some interviewees were asked to fill out
diaires for2or 3 days. The main activity done was
recorded for each timeblock.

Information on less frequently done activities was
collected using personal questionnaires retrospectively

60 a. "Survey of Public Libraires," ibid. No. 1 2, 1 987.
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purchase even though these products are in use (or a
much longer period of time. In addition, theexpenditure
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
 latx>ur 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 enterpirses, including: household

expenditure on purchases of cultural goods
and services such as: purchase of tickets for
cinema, theatre, concerts, night clubs and other
entetrainment; admissionandsubscriptions to sports
clubs and swimming pools, gambling, radio and
television licenses, etc., purchase of durable goods
such television, video and radiosets, gramophones,
stereos, records, audiotapes, home computers;
purchase of products for leisure and hobbies, such
as toys, games, lfowers, pets, etc.

(2) Government offices and national institutions
include expenditure of government offices, mainly
depatrments of the Ministry of Education, Culture
and Spotrs expenditure of the Jewish Agency and
the Woird Zionist Organization in the field of culture,
recreation and spotrs.

(3) Local authoirties 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) Nonproift institutions.
In the classification by operating sector, expenditure

of the sector on goods and services (labour costs and
other purchases of goods and services) was summed
up irrespective of the financing sector, e.g., expenditure
of nonprofit institutions (such as a museum or a
cinematheque) on purchase of goods and services are
recorded as expenditure of these institutions and not of
the bodies in the economy which financed them.

In classiifcation by operating sector a distinctionwas
made between:
(a) Nonproift institutions, where the govenrment, the

Jewish Agency or the local authoirties ifnance most
of their expenditure (e.g. community centres).

(b) Private nonproift institutions. The expenditure of
such institutions amounts to oWo of all expenditure
by nonproift institutions on culture.
In classification by ifnancing sector, ifnancing is

deifned by the sector, as the total of direct expenditure
on goods and services and on subsidies, grants,

tarnsfers and other net payments, to other sectors
(excluding loans).

In government financing the element of suppotr by
government loans at low interest without linkage, is not
included.

Estimates at constantpirces
The annual changes in the national expenditure

on culture, entetrainment and spotr at constant prices
werecalculatedseparately for each sector (government,
local authoirties, nonprofit institutJons and the business
sector), and for each typeof expenditure (v/ages, current
purchases, depreciation, construction and equipment).
1. Government, local authoirties and nonproift

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 pirces 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 pirces by deducting the current values
by the appropirate 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 ifndings of surveys on family expenditure,
which the Central Bureau of Statistics carires out once
every several years and on cunent data on purchase
of goods and services which are compiled within the
framework of preparation of the estimates of pirvate
consumption expenditure.

The estimates of expenditure by the government,
the national institutions and the local authorities were
prepared on the basis of a detailed analysis of the items
of expenditure in the ifnancial reports of the government
(which are prepared by the Accountant General), the
national institutions and the local authoirties.

The expenditure of the nonprofit institutions were
obtained from a survey which included about 300
institutions. The survey is based on ifnancial reports of
the institutions summairzing their expenditure and its
components according to the type of institution.

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS59

(Tables 26.3; 26.4)

Data on books published are based on a survey of
books publishing conducted by the Central Bureau of
Statistics.

59 Detailed data appeared in Books Published in Israel  1986W. in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. No. 7, 1g88, and
Daily Newspapers and Peirodicals Published in Israel 1985, ibid.. No. 110. 1986.
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of services. In exceptional cases, when no services are
available in the entitled person's place of residence, he
may receive a cash benefit until such time as services
become available.

There are two basic benefit levels: a benefit at the
rate of lOWo of the full disability pension, and a benefit
at the rate of 150^0 of the full disability pension 
in accordance with the degree of the elderly person's
dependence on others. The irght to benefit and its rate
are dependent on a means test.

SOURCES
Data were received from the Research and Planning

Department of the National Insurance Institute. For

detailed explanations on types of benefit, and their
causes, see the monthlies, quarterlies, current surveys
and annual publications edited and published by the

Research and Planning Depatrment of the Institute.

WELFARE

In Tables 25.67, data are received from the centre
for Social Welfare Allowances in the Ministry of Labour
and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
340 Surveys on Family Budgets in Special

Populations 1968/69, Part III  Family
Budgets in Special Populations

CULTURE AND ENTERTAINMENT

NATIONAL EXPENDITURE ON
CULTURE, RECREATION AND

SPORTS

DEFINITIONSAND CALCULATION METHODS
The definition of the field and its classification

was based on a combination of two definitions:
UNESCO recommendations57 and the definitions of
private consumption and its classification in the national
accounts58. According to this deifnition, the following
items are included in thenational expenditureon culture,
recreation and sports:

Cultural heirtage: museums, archives,
preservation of histoircal monuments, archeological
excavations.

Literature and printed matter libraires, books,
newspapers and other periodicals (excluding
textbooks and school libraires).

Music and performing arts: theatre, ballet and
concerts; night dubs and other entetrainment
performances; purchase of musical instruments
and equipment for the reproduction and recording of
music.

Visual arts: painting, sculpture and other atrs; atr
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. spotr clubs, swimmingpools,
purchase of spotrs 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 "Spotr Toto".
General administration and nonapportionable

miscellaneous activities
The main expenditure on culture, recreation and

spotrs is the expenditure of households on goods
and services supplied by business enterpirses. All
expenditure on durable goods is attirbuted to the yearof

57 UNESCO: Recommendation concerning the International Standardization of Statistics on the Public Financing of Cultural Activities.
adopted on the report of Progarmme Commission V at the thitryseventh plenary meeting, on27 October 1 980.

58 UNA System ofNatbnal Accounts. Studies in Methods Seires F. No. 2 Rev 3, New York, 1968.
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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 coutr, but not more than the amount laid down
in the regulations. Rates according to the regulations
are those of the increased rate of the income support
benefit.

CHILDREN
Since July, 1975, a Child Allowance is paid directly

by the National Insurance Institute for every child in
Israel under 18 years of age.

In July, 1985, one credit point was annulled in
families with up to 3 children, except those cases,
where the head of the family receives income support
benefit or when the income is below 80^0 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 irses 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 Apirl 1987, the credit point has been fully
updated in January of each year according to the
full irse in the Consumer Price Index and whenever
costofliving allowance has been paid to all employees
in the economy.

In July, 1 985, the First ChildAllowancewas 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.

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 Labourand 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 pirnciple.
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 beneficiaires 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 2CW0 of the average wage, for a
couple  30yo of the average wage and an additional
59S> for each of the first two children.

The increased rate, which is about 25^0 higher
than the regular rate, is paid mainly to eldeiry persons
and to widows who are entitled to statutory oldage
pensions, aswell as to those beneficiaires 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.

RESERVE SERVICE
A new branch which was set up on 1.10.77 upon

the abolition of the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of benefits for
reservists serving for a peirod of more than one day as
well as for patricipants in premilitary education and for
thosecalled up for emergency work service.

UNEMPLOYMENT
An unemployed "employee11, who has completed the

qualifying peirod as determined by law, is eligible for
unemployment benefit if he is over 20 yearsof 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 duirng 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 peirod forwhich they
received the benefit.

INCOME SUPPORT
Income Support Benefits. On January 1, 1982,

the Income Suppotr Benefits Law came into effect,

LONGTERM CARE
The LongTerm Care Insurance Law was

implemented gradually, beginning in April 1986.
Personal Benefit. As of Apirl 1, 1988, a longterm

care benefit is paid by force of the National Insurance
Law. The Longterm Care Insurance Law covers all
persons insured in oldage and survivor insurance,
housewives who do not work outside their home,
widows who receive a survivor or dependant pension
and immigrants not insured in oldage and survivor
insurance after 12 months of residence in the country.

Women aged 60 and over, and men aged 65 and
over, who are dependent on the help of others for the
performance of everyday functions, or who are in need
of supervision, are entitled to this benefit. The benefit
is granted only to those eldeiry persons who live in
the community. Those who are staying in a longterm
care institution or ward, or whose main burden of care
in any other institution is on a public body, are not
entitled to benefit. The benefit is provided in the form
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ability to function has been reduced by 50^0 or more,
is also entitled to disability pension. This entitlement is
dependent upon medical disability 01 5XW6 or more.

A full disability benefit is paid to a disabled person
with an approved disability of 75^0 or more. The size of
me benefit paid to the disabled person depends on the
degree of disability and the number of dependants.

The full disability benefit to a single person is 25^0 of
the average wage (under the National Insurance Law)
and 37.5^0 to acouple. A S96bonus for each of the first
two children is also paid.

Benefit to disabled child. Benefits are paid to
disabled children who, for their age, are exceptionally
dependent on the help of others for the performance of
daily tasks. The benefit is paid to children aged3years
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 30^0 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 50y0, 100^0 and 150^0 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, 1 976.

Persons suffering from leg injuries, whose degree
of disability exceeds 40^0 and who possess a valid
driving licence (and persons of limited physical mobility
with a degree of disability exceeding 60^0, 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 dirving licence.

EMPLOYMENT INJURIES
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 75^0 of the injured persons average wages

in the three months preceding the injury divided by the
said 90 days, and are paid to a maximum specified in
the law.

Permanent disability pension: monthly pension to
an injured person whose degree of disability is 2094 or
more. A full permanent disability pension is paid to an
invalid with a 7594 disability. A 10094 disability is valued
as 7594 of the quatrerly 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 suppotr.

The benefit is paid according to the family's
composition, and is calculated according to the same
pirnciples 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
Institute56.

TheNational Insurance Law has been in force since
1954 for employees andsince 1 957  for selfemployed.
MATERNITY

Maternity Insurance provides several forms of
benefit 

1. Maternity grant  paid to every woman giving
bitrh.

2. Maternity benefit. If more than twins are bom,
the maternity grant is paid six months.

3. Hospitalization grant is paid directly to the
hospital after each bitrh, to cover the
hospitalization costs.
The Institute also contirbutes to the cost of
travelling to the hospital for a mother who lives
far away.

4. Maternityallowanceto an insured woman who
is an employee or selfemployed, for 6 or 12
weeks.

5. High riskpregnancy is paid toan insured woman
who must interrupt her work due to problems
connected with her pregnancy for a peirod
exceeding 30 days and who does not receive
any renumeration from her employer or any
other body.

Matenrity allowance amounts to 7594of the average
salary of the insured woman in the three months
preceding hergoing on matenrity leave.

ALIMONY
The "Alimony  Guarantee of Payment Law" came

into effect on October 1, 1972.
Eligibility forAlimony payments: a person in whose

favor a coutr 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

56 Cf. Quarterly Statistics. The National Insurance Institute.
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when presented on an income basis, theyare registered
for all investments, which have matured during the year.

Income. Total income includes contirbutory
income by the National Insurance Law, government
patricipation, interest and linkage differentials and
government and Jewish Agency allocations.

The number 01 insured persons in the National
Insurance Institute is based on an estimation compiled
by the National Insurance Institute, as lollows:

employees include also members of qibbuzim and
cooperatives;
selfemployed persons include also members of
moshavim;

persons who are neither employees nor self
employed include supported persons, students,
etc.

Collection: insurance fees collected from persons
who must pay for themselves and from those who must
pay for others by the National Insurance Law.

The 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 beneifts that
compensate for wages (maternity allowance, army
reserve service compensation, etc.)

The daet 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.

Benefit recipients: number of persons who receive
beneifts. 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 Apirl of each
surveyed year. As of that year, the annual figure is a
monthly average of the surveyed year. As for injury
beneifts, maternity grants, maternity allowances and
unemployment beneifts as well as number of persons
entitled to income suppotr  the annual figure is the sum
total of recipients duirng the surveyed year.

Allowances for Income Maintenance. These are
allowances for minimum income for subsistence, which
are paid ot those who have no income (besides the
National Insurance beneifts) 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 fin certain conditions, it is paid 5 years earlier).

The allowance for single persons is \W0 of the
average wage under the law, and for couples 24Si. The
supplement to the oldage pension for children is 5'H> of
the average wage under the law for each of the ifrst two
children only. This takes into account that beneifts for
these children are also paid within the framework of the
child allowance. The increment for children of eligible
survivors is 7.5'X> for each of the first two children.
Besides the basic benefit, a senioirty andpostponement
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 widowwho has no children toa pension
according to cetrain conditions (age, size of income,
etc.) The sum of the pension is speciifed above.

Nonstatutory survivors' pension to eldery persons
and survivors who are not entitled to persions under the
National Insurance Law, the National Insurance Institute
pays beneifts which are ifnanced by the government.
This group includes mainly newly arirved immigrants.

Income supplement under the income support
benefits law paid to recipients of statutory pensions.
This is a noncontirbutory supplement paid to recipients
of pensions whose income from other sources does
not exceed 13^0 or 17^0 of the average wage (speciifc
provisions of the law determine which is the relevant
percentage). The income supplement replaces the
supplementary beneift paid until January 1, 1982, (see
below).

GENERAL DISABILITY
The general disability law was ifrst 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 anulledand 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 bitrh or caused by sickness or accident,
fuliflls one of the followingconditions:

1. He is unable to suppotr himself through
worcf or occupation, and he does not earn a sum
equivalent to 25^0 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 50yo or
more.

A disabled insured person's entitlement to pension
is dependent upon a medical disability of 40"X> or more.

A housewife, who has lost the ability to function in
her household as a result of her impediment, or whose
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detected only later In life and consequently, the artes
relating to such anomalies in the table do not relfect
their frequency in the population.

Visits to physicians are based on the ifndings
of a survey on use of medical services, which
was conducted along with the Labour Force Survey
of Mil 1993. The survey relates to the entire
population of Israel, except inmates of institutions,
me population of qibbuzim, Bedouins, nomads in
the Negev and nonJews in East Jerusalem. nata
are based on reports from interviews of familieson
visits at physicians duirng the fotrnight preceding
the interview, concerning each family member. The
sample included about 6,000 households.

Because of seasonal fluctuations in the patterns
of use of health services, data are valid only for the
quarter year in which the survey was conducted.

METHODS OF COMPUTATION
Rates. In all the tables with rates, these

were calculated by the average population ("nless
otherwise stated). As 01 1974, the population
includes potential immigrants.
Percentage bedoccupancy

Actual patient days

Potential patient days according to
regular bedstrength

xlOO

Average duration of stay
Total hospitalization days of patients discharged rfom

the department during the survey year
Total patients discharged from the department

Coverageof reporting on immunization

x100

x100

X100

Inthe ifrst year,
number ofcases repotred

number of bitrhs in the yearpreceding
theyear of reporting

In the second year.
number of cases repotred

numberof bitrhs two years before the
year of reporting

Congenital anomalies:
numberof anomalies repotred
number of stubs matched

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SE/7/ES
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
717 Survey of Useof the Health Services 1981 Survey

of Persons Aged 60 and Over in Households1985
814 Vol. A: Housing Conditions and Household

Management
840 Vol. B: selected Characteirstics of Persons Aged

60 and Over
868 Vol C: Health and Use of Health Services

453 Late Fetal Deaths and Infant Motrality 19501972
573 Suicides and Attempted Suicides 19721976

659 Statistical Analysis of the Demographic
Characteirstics of Persons Insured in Sick Funds

826 Statistical Tables on Selected infectious Diseases
19811985

923 Causes of Death 19871989
932 SocioDemographic Characteirstics of Infant

Motrality, Based on Data for 19851989
941 Diagnostic Statistics of Hospitalizations 1 987

25 WELFARE

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Income and expenditure of the National Insurance

Institute.The financialdata are presented on the basis of

incomeand expenditure and not receipts and payments.
The main difference resides in the linkage differentials
01 the institute's investments: when presented on a
receipt basis, only differentials on investments whose
redemption time has arirved are registered, whereas
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DEFINITIONS
Typeofhospital /5 determined by the type of bed.
Admissions to hospitalization include also

interdepartmental or inteirnstitutional transfers.
Typeofbed

General care includes: Hansen's disease up to
1987, andasof 1 988 thosebeds havebeen included
in chronic diseases beds.

Internal medicine includes: lung, cardiology,
nephrology, endocrinology, haematology, bone
marrow transplants, venereal and dermatology
diseases and unspecified.

General intensive care includes also respiratory
intensive care.

Pediatrics includes also pediatric intensive care.
General surgery includes also oral surgery and

cardiovascular surgery.
Chronic diseases includes tuberculosis,

geriatrics (rehabilitation and nursing) rehabilitative
oncology and as of 1 988  Hansen's disease.

Daysofstayathospitals: days of stay of patients
who were discharged from hospitals during the year,
including days in the period preceding the reporting.

Hospitalizationdays:The number ofdays 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 vims in the
first year of life and a booster dose by a fourth
feeding at the beginningof the second year of life or
at the end of the first year of life.

Immunization against measles is given at the
end of the first year of life or at the beginning of the
second year of life.

Tuberculosis: new cases or aggravation of the
disease, and cases discovered during the year even
though the infection is not new. Cases defined as
"cured" (other than aggravations) are not included.

New cases of malignant neoplasms: Data are
based on hospitals' reports to the Center of Cancer
Registration.

Visits to physicians: one visit or more at any
physician preceding the interview in JanuaryMarch
1993.

Congenital anomalies: the list of congenital
anomalies which are detected in the first days after
birth and must be reported to the Ministry of Health.
Cases are reported on a stub attached to the
notification of bitrhs. Anomalies or pathologies that
are not listed need not be repotred.

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 repotrs of the hospitals.

Mental health. Data on psychiatirc patients were
obtained from the Epidemiology and Statistics Unit
of the Mental Health Division in the Ministry of Health
and are based on monthly repotrs on admission
to and discharges from psychiatric hospitals and
psychiatirc 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
areobtained from theDivision of Medical Economics
and Statistics of the Ministry of Health.

Data on immunization are based on repotring
of the Mother and Child Health Centers via the
Subdistirct Health Oiffces. 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 Subdistirct Health
Offices on cases of diseases repotrable 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
Depatrment of Long Term Diseases in the Ministry of
Health and are based on notifications to the District
Health Offices regarding every patient making his
first visit to a pirvate practitioner, a clinic or a hospital
in Israel.

Congenital anomalies. The stubs attached to
the notification of bitrh, which are destined for
congenital anomalies, are referred to the Mother
and Child Depatrment of the Ministry of Health.
All stubs of such notifications must be referred,
whether an anomaly, that appears in the list of the
Ministry of Health, was found or not. As of 1988,
these stubs have been processed in the Central
Bureau of Statistics. Anomalies are codedaccording
to ICD9 CM  the clinical codification of the US
hospitals' organization. The stubs are matched with
the file of live bitrhs, in order to complete records.
A file including all cases of congenital anomalies
is referred to the Ministry of Health. The coverage
of the repotr to the Central Bureau of Statistics
was eg■)!) of live births in 1991. 83^0 of bitrhs were
successfully matched with the corresponding stubs.
The congenital malformations that appear in the
table relate only to cases found close to birth. It
should be remarked, that some anomalies can be
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commercial units in nonproift institutions, e.g., pirvate
medical services, private physicians and dentists, etc.

This sector includes commercial medical activity
of institutes, affiliated with research foundations or
hospital friends associations (organized as nonproift
institutions), such as institutes for periodic examinations,
institutes for special medical examinations and
commercial medical activity, such as openheart surgery,
catheterization, 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 govenrment, local
authoirties, sick funds and other nonproift institutions,
for each typeof expenditure (wagesandsalaries, 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: the change in compensation
01 employees (abour 60 percent of current expenditure),
at constant prices, was estimated according to changes
inthe numberofworkers andtheworkhours perworker.

In the business sector, estimates are calculated at
constant pirces by use of quantity indicators, such as
the number of days of hospitalization.

Capital formation in buildings, at constant pirces,
was estimated using the Pirce 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 oirginally computed at pirces of various base
years. Thoseestimateswerechained at 1986/87 pirces,
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 deifnitions as
detailed above. In order to make compairsons possible
with estimates for previous years Table 24.1 and 24.3
present the estimates for 1 984/85 also according to the
previous format and deifnitions.

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
nonproift institutions, based on the ifnancial reports
and special questionnaires sent to them.

3. A processing of repotrs of contractors to the local
authoirties, 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 compairson with the data published in the last

StatisticalAbstract, two kinds of corrections were made:
1. Corrections connected with adjustments
according to the findings of the Family Expenditure
Surveyof 1 992/93. The survey usedas the baseand
bench mark of estimates of household expenditure
on services of private physicians, nurses and
dentists and on medicines and medical equipment.
The revised estimate exceeds the previous one by
about 4 percent on average. On the one hand,
the new estimate served as the interpolation of the
1986/87 estimates (ifndings of the previous survey)
and on the other as abase estimate for the following
years.
2. Current revisions for 1990 and 1991 following
the receipt of detailed financial repotrs from health
institutions.

EMPLOYED PERSONS

The source of the data in Table 24.5 is the Labour
Force Surveys in Israel. Explanations on these surveys
arepresented in the introduction toChapter 12 Labour
and Wages.

HEALTH SERVICES AND
MORBIDITY

The tables describe theexisting health services, the
patterns of use of health services and the morbidity;
causes of death are presented in Chapter 3  Vital
Statistics.

)95(



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 inifrm 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
nonprofit institutions which engage in research.
Units operating on a commeiral 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 laboratoires
and dental technicians.

The itempirvatephysicians includes private medical
establishments and laboratoires, nursing services and
special treatment.

The Value 01Health Services
There are two kinds of services: (1) services which

the general government and the nonprofit institutions
supply (about 75 percent) and (2) health services which
the households buy directly from commercial bodies.

The government and the nonprofit institutions
supply the health services free or at reduced pirces.
Since they have no market price, their value was
estimated at the cost of production: (1) compensation
of employees  direct payments of wages and salaires,
employers' contirbutions to fundson 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
valueof 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
services provided to the public is not changed whether
the government 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 bySector
The national expenditure on health is classified by

the following sectors:
1. Government and local authoirties  including the

National Insurance Institute andnational institutions.
2. Sick funds.
3. Other nonprofit institutions.
4. Other  commercial enterpirses 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:
al) the expenditure of institutions such as me 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 classiifcation by financing sector the
ifnancing by each sector is deifned as the total
direct expenditure on goods and services as well
as contirbutions, 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

ifnancing 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 ifnancing 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 govenrment and local
authoirties 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 authoirties as well as
expenditure on medical supervisionand dental medicine
in pirmary schools.

Expenditure on health by sick funds includes their
expenditure in the ordinary and development budgets.

Expenditure on healthbyothernonprofit institutions
includes expenditure of health institutions not owned by
the government, national institutions or local authoirties,
which do not operate on a commercial basis. The other
nonproift 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,
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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. 660663. Detailed findings were 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
theapplication for registration and its approval.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
593 Participation in R&D Activities of Persons with

Academic and PostSecondary Education, 1974
795 Survey of Graduates of Universities and Post

Secondary 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  Participation
in Research and Development Activities

930 Inputs in Research and Development in
Universities 1988/89; 1986/87.

949 National Expenditure on Civilian Research and
Development, 1989

HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH*

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 constnjction 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 Industiral Classification's

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
economicbranches, health expendituredoes 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 mateirals
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 reports. Usually, dental clinics are
separate under the heading "dental clinics".

The item hospitals and research includes:
1 . Vairous types ofhospitals general, for the mentally

ill and for the chronically ill; convalescent homes;

54 Cf. "National Expenditure on Health 1 989/90 and Preliminary Estimate for 1990/91 ■in MonthlyBulletinof Statistics Supplement No
5.1992. ' '

55 Standan) Industiral ClassificationofAll Economic Activities 1970, Technical Publication No. 46. Central Bureau of Statistics and the
AdvisoryCouncil (or Statistics, Jerusalem, 1 986.
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while granting independence ot the supported body in
choosing the project's purpose.

Estimates in constant pirces: the annual changes in
government ministries' expenditure in constant prices
were calculated separately for each type of expenditure:
for expenditure on salary, current purchases, R&D
purchases and transfers by using specific pirce indices.

SOURCES
1) Govemmnet financial reports.
2) Meetings and discussions with accountants in

government ministries.

EXPENDITURE ON R&D IN UNIVERSITIES
(Tables 23.48)

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Separately budgeted research: research financed

outside the intramural budget of the academic institution
and for which separate accounting is conducted.

Sc/enWifcfef/ctthe scientific fieldofthe organizational
unit in which R&D are conducted. The classificationwas
made according to Codes for SubjectsofAcademic and
Post Secondary Studies, Central Bureau of Statistics
(Hebrew only) 1974.

The data on expenditure on R&D from current
budget do not include humanities and law.

Data on universities' staff are presented in Chapter
22.

Constantpirces: in the absence of a specific index,
the real change is estimated for all types of expenditure
by deflating by the Consumer Pirce Index, the annual
average index being adjusted to the budget year.

SOURCES
Data relate to academic years, except 1970/71

(budget year).
R&D from current budget. Data are based on

estimates and imputations which were based on budget
sheets and interviews with the universities' staff (see
publications nos. 502 and 737).

Separatelybudgeted research, Data were collected
from R&D authorities and accounts departments of
universities (see ibid).

R&D IN INDUSTRY
(Tables 23.910)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wages andother 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, electircity, etc.

Payments to external factors for R&D work do not
include patent fees.

Investments: in buildings, machinery and equipment
for R&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 govenrment.

For 1981 and 1982, data for establishments which
did not report according to budget years were adjusted
to a unifomn reporting peirod  budget year. The
adjustment was made according to the Consumer Pirce
Index.

Persons employed in R&D:any person who worked
in R&D at least part of his working time duirng the
surveyed year.

Universitygraduates includeemployed 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 draughters).

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 industiral establishments engagedinR£D in

the survey year, information on which was deirved
from the industry and crafts survey in that year
and from administrative sources (govenrment 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,
1990". Supplement to the MonthlyBulletin 01 Statistics
No. 11,1992.

SURVEY OF UNIVERSITY AND
POSTSECONDARY
GRADUATES 1984

Data on employment in R&D among holders of
academicdegreesbasedon a sample survey on people
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Ministry of Science and Arts in cooperation with the
center for Analysis and Technological Forecasting,
which prepared the summaries of public expenditure.
The current summary was prepared in a different format
and is not comparablewith summaries of the Ministry of
Science and Atrs.

DEFINITIONS
The definitions and classifications used werebased

on the international recommendations of UNESCO and
theOECD's Frascati guide to measuring R&D activities.

Research and Development (R&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 value of 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 product of R&D is estimated by the
total expenditure on 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 pirvate enterpirses 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 pirmarily
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 Han University, Haifa University, Ben
Guiron University of the Negev and the Weizmann
Institute of Science.

Private nonprofit 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 of the World: financing of R&D expenditure in
Israel by sales or transfers.

Sources of ifnancing for R&D production are the
use of own capital (loans are considered a source

of financing with independent capital), govenrment
suppotr, the sale of R&D which was carried out,
contirbutions, capital grants and capital transfers. The
total contribution of the financing sector includes:
the patr which it produces itself and finances from
independent sources, the purchase of R&D which is
produced by other units in Israel, contributions, grants
and other capital transfers which are given to the sector.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
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 1990. R&D expenditure in the electircity, 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: repotrs of government ministires, local
authoirtiesandpublic nonprofit institutions, and includes
an interview in the accounts depatrment in the office.

Higher education: see below.
The gross investment at universities for R&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.

PnVafenon^or/tf/nsMuf/ons.aspecial questionnaire
and financial repotrs.

In branches in which surveys were not conducted
(KWi of all expenditure), expenditure was estimated
according to an assessment on the basis of data on the
manpowerengaged in R&D from a labour force survey.

Data which were obtained for a fiscal or academic
year were adjusted fora calendar year by using specific
indices for each type of expenditure.

GOVERNMENT MINISTRIES EXPENDITURE ON
R&D, BY TYPE OF EXPENDITURE

Govenrment ministries' expenditure on R&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 oh 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 carired out by
institutions or enterpirses outside the ministry, for
carrying out the ministry's planned actions.

Transfers: the transfer of sources to other R&D
operations with the purpose of ifnancing them and
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Languages Spoken  Data from the Sample
Enumeration

15 Classification of Geographical Units according
to the SocioEconomic Characteirstics of the
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Data from the Sample Enumeration
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RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chielfy 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 Arts.

Sources and methodology of the surveys were
descirbed in the Special Seires 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 oirginal 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 Abstract presents a summary of the national
expenditure on civilian R&D which was prepared by
the Central Bureau of Statistics. Abstracts until 1992
presented summaires which were prepared by the
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students 01 medicine in the Hebrew University, wtio
were classified up to 1969/70 according to the faculty
in which they studied and as of 1970/71, they have
been classifiedaccording to the scientific field they have
taken. Students ofr diplomas do not include students for
both a degree and adiploma, who have been classified
according to degree only.

The data in Table 22.49 are based on the multi
annual file of students and recipients ofdegrees.

Applicants. Data for Table 22.50 are deirved from
the filesof applicants for first year studies for first degree
of the universities. The figures in the table relate to
applicants (persons) and to 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.

Accepted andnot studying. The candidate received
a positive answer from one university at least but did
not statr studies.

Not accepted. The candidate did not receive any
positive answer, not even from one institution.

The data in Table 22.51 are based on matching
the candidates file and the population register whence
personal data for about 9496 of the candidates were
opted.

Recipientsof degree53. Up ot 1964/65, ifgures were
presented only for recipients of degrees. As of 1969/70,
Tables 22.5254 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.

Staff. Table 22.55 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 appeairng in Tables
22.56 and 22.57 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 inhigher learning institutions
except universities  see explanation to Tables
22.5859, above.

ADULT EDUCATION

Data on preacademic prepaartorycourses in Table
22.60were supplied by the Society for theAdvancement
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 aftermilitary 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 22.61 were provided by the Ministry
of Education, Culture and Spotrs, whereas data f0r
Table 22.62 were provided by the Ministry of Labour
and Social Welfare. The format of the table was altered:
subjects are more detailed and updated for 1985 and
onwards. Pupils who have concluded studies and have
been prepairng their final project are no longer included
among those studying "practical engineeirng technicians
and instruction" (in the Government Institution f0r
Technological Training). Their number was subtracted,
accordingly, from Vocational Training and from the ottal.
Courses of vocational training have first been detailed
by sex.

52

53
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Data on primary and postprimary teachers were
collected at each school from the list of teachers,
as based on the files of the Ministry of Education,
Culture and Sports, in which schools were requested
to provide many personal and employment details on
teachers, in addition to those already existent in the
said files. Additional personal details were taken from
the Population Register.

Concenring the teachers in official kindergartens
and in teacher training colleges, files were obtained in
which data were completed and adjusted for the survey.

The rate of response, in both the Hebrew and Arab
education, amounted to 81 .5 percent of the educational
systems  84.2 in the pirmary education and 78.9
^0/^0/7/ in the postpirmary education.

In order tocomplete the deficiency in response, data
were inlfated in accordance with the annual census of
educational institutions, and data in the tables relate to
the entire teacher population, as defined above.

RATES OF STUDYING (Tables 22.1213). Data
on studying in the postpirmary education are based
on processings from the personal file of pupils in the
Ministry of Education, Culture and Sports.

Data on rates of study in pirmary and intermediate
schools are estimates based on a survey on pupils'
characteirstics which the Central Bureau of Statistics
carired out in 1 989/90.

Examinees and Pupils Entitled to Matirculation and
Other Certificates (Tables 22.2533)

Data are based on processing of the Ministry of
Education, Culture and Spotrs' file of matirculation
examinations for the respective years (this processing
was carired out when treatment of about 98^0 of the
questionnaires was completed). The file processed
include examinees and resit examinees of the surveyed
years, and does not include resit exams from previous
years. Neither does it include external examinees.

Data on recipients of matirculation cetrificates
who statred studies at universities (Table 22.44) are
based on the files of matriculation examinees of the
1983/841985/86 cohorts and files of first degree
students at universities till 1991/92.

The institutional characteirzations (distirct,
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 characteirstics (oirgin and
religion) of the students were copied from a file of the
1983 Census of Population and Housing.

Pupils and firstdegree graduates inpostsecondary
and higher nonuniversity education. Data on students
in colleges (Tables 22.42, 43 and 59), were based,
until 1987/88, in 1989/90 and in 1990/91 on an annual

census with general data which are collected from
the secretairat of the institution. In 1988/89 and from
1991/92, data are based on processing of the Ministry
of Education, Culture and Sports's students file.

Data on students in other postsecondary and
higher education nonuniversity institutions are based
on annual censuses of postsecondaryand higher study
institutions which are conducted by the Central Bureau
of Statistics (Tables 22.42, 22.59)49.

Data for 1979/801989/90 on recipients of
B.Ed. degrees from nonuniversity higher education
institutions (Table 22.60) were obtained by processing
personal lists delivered by the secretairats in the frame
of a census which was carired out by the Central
Bureau of Statistics. Data for 1991/92 were obtained
summairzed by the secreteirats of the above mentioned
institutions.

UNIVERSITIES

DEFINITIONSAND 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 peirod 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  Apirl of the respective school year, with the
addition of completions (estimates)50.

Data for 1984/85 and 1989/90 in Tables22.14 and
22.48 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 9390
of the students were taken51 .

The tables include all Israeli and foreign students
(who are temporary residents in Israel) who study for
a degree or an academic certiifcate. Israeli and foreign
students studying in special academic programmes (not
for a degree) are not included here.

In Tables 22.46 and 22.47 the field of study is
determined by the main subject, except for research

49 See note 46, above.
50 See ■Students in Univeeriefs and inOtherHigher Education Insittutions 1992/93". ibid, no. 5. 1993.
51 See "Demogarphic Characteirstics of University Students in Universities. ibid.. no. 3, 1993.
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40( 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 pirmary schools,
were counted among the teaching posts and work
units in pirmary schools.

SOURCES
The data in Tables 22.713 and 22.1543 referirng

ot institutions within the educational system, arebased
on censuses and surveys of schools and kindergartens
conducted by the Central Bureau of Statistics in
collaboration with the Ministry of Education, Culture
and Spotrs46 and on processing of the Ministry of
Education, Culture and Sports's student and teacher
files, as follows:

Children aged 25 in kindergartens*7 (Tables
221011, 19). In Hebrew education the data for
24 year olds are based on the "Survey of Kindergatren
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 bonre in mind that data are based on a sample,
and consequently are subject to considerable sampling
errors.

In Arab education, the data on ofifcial kindergartens
were based up to 1982/83 on repotrs on pupils,
submitted to the Ministry of Education, Culture and
Spotrs. In 1986/87, estimates were compiled according
to the survey of attendance at kindergartens.

Postprimary Boarding Schools {Table 22.21). The
data are based on a survey of postpirmary institutions
which the Central Bureau of Statistics conducted
in 1991/9248. All postpirmary educational institutions
under the supervision of the Ministry of Education,
Culture and Sports 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. Postpirmary
institutions, which are not supervised by the Ministry of
Education, Culture and Spotrs, were not investigated,
neither were institutions of the primary and post
secondary education or other kinds of boarding schools.

Out of 695 postpirmary institutions, 8 did not
return any inofrmation. Of the remainder, there 1"^
dormitories in 225 institutions, to which the data in the
table refer.

A boarding school is an institution in which there
arepupils living on that institution's premises. Qibbuzim
include only external pupils living in the qibbuz.

Mobilityofpupils in thepostpirmaryeducation. Data
in Table 22.22 are based on a comparison between
the pupils' residential and school addresses, in the
postpirmary pupils file.

Leaving school. Data in Table 22.24 are based on
matching records in two files of pupils in postprimary
education.

(a) a ifle on the enfrof a cetrain school year;
(b) a ifle on the beginning of the following school

year.
Teaching staff

Teachingposts and won\units
Data on teaching posts and work units (22.8, 22.34,

22.43) 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, Culture and Spotrs on pirmary
school teachers, with the addition of complementary
information which the Central Bureau of Statistics
collected rfom the Independent Education Center, and
the recognized schools.

Teachers. Data on teachers (Tables 22.3541) are
based on the Survey on Teaching Staff 1992/93, which
the Central Bureau of Statistics carried out between
January and September 1 993.

The survey covered kindergatren teachers in the
official educational system and teachers in primary and
special schools, in intermediate andsecondary schools,
in teacher training colleges supervised by the Ministry
of Education, Culture and Spotrs and in recognized
institutions in the Hebrew and Arab education.

Not included were teachers in schools that do not
ift into the above qualifications, e.g., industrial schools,
apprentices' schools, religious schools (Talmud Tora)
etc.

The population includes all teachers and instructors
employed in the said schools at the survey date, who
were engaged in administration, counselling, vocational
teaching and training, even if they were temporairly
absent due to illness, army reserve duty, leave or for
other reasons (included are substitutes for 50 days or
more).

Schoolswere requested not to includeother workers
at schools who are not engaged as specified above,
social guides, instructors in courses, female teachers
on matenrity leave after giving bitrh and substitutes for
less than 50 days.

Data were collected by the following methods:

46 See "Education Institutions 1 992/93" in Pamphlet no.219of the seires on Education and CuKure

47 ^;rprs^^^
48 See Pamphlet nos. 124, 193, 212 and 218(Heberwonly(.
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 examinedin2 or moer, 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 classiifed by the speciifc subjects of
the combination (e.g., Bible and Oarl 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, 42,
43 and 52). In Table 22.35 me total extent of
studying in postsecondaryeducation, in all frameworks,
including pupils in 13th and 14th grades in postpirmary
technological education is presentedas well as students
in the track for teachers of 7th10th grades in the
■Oranim' seminary, who were included in the Haifa
University. In Table 22. 1 0, there is a distinction between
those studying in teacher training colleges and those
studying in other postsecondary institutions, other
than the above mentioned pupils of the "Oranim"
seminary, who were included among students of
the Haifa University, and 13th14th grade pupils of
the postpirmary technological education, who were
counted in this table in the postpirmary level. In Table
22.43 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 22.4243.

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 engineeirng and mechanics
in the framework of the Govenrment Institution for
Technological Training were also included in Table
22.63, 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 engineeirng,
technicians and the like: electronics, electricity,
programming, teaching of technology, seamen, etc.,
as well as technology and applied sciences, textiles
and studies of technology.

Paramedicalstudies: technicians (Xray, dental),
biotechnicians, optometirsts, sanitaires, etc.

Cleircal wont administration, economics,
law and the like: insurance (since 1990/91(,

manpower administration, public administration,
hotel management, tax counselling, assessing,
economics and managementof collective economics
andsome study programs in business administration
and in law  towards the ifrst degree.

Arts and design: painting, sculpture, graphical,
industiral, environmental, textile and fashion design,
goldsmith's work, photography, music, dancing,
theatre and cinema  most of them towards the first

Other guides, travel agents, public relations
and advertising, library science, TV producers and
reporters, etc., and as of 1993/94, communication
towards the ifrst degree.
Pupils in teacher training colleges (Tables 22.10,

22.4243). Only those pupils who took part in
regular postsecondary or highernonuniversity studies
according to thecurirculum accepted in those institutions
for qualiifcation as a teacher, were considered. Not
included in the summaires are pupils who do not ift
into this deifnition: teachers who studied in contiuation
studies; within this framework, 8,500 teachers studied in

1993/94 for the diploma "qualiifed teacher" and "senior
qualiifed teacher", for B.Ed. degree or for teaching in
additional tracks/specializations.

As of 1991/92 the frameworkof 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 of 1990/91, regular students also include
immigrant teachers and soldier teachers.

Fourth year students (in Tables 22.4243) include:
 B. Ed. students;
 Students for senior qualiifed teacher certiifcate

in institutions in which the cuniculum for such a
diploma takes fouryears;

 B.A. students in the track for teachers of 7th
10th grades of Oranim Teacher College. Table
22.59 includes, in the fourth year, only B. Ed.
Students.

Studentsandrecipientsot academic degrees toward
Urst academic degrees in nonuniversity institutions
(Tables 22.43. 22.5960). Table 22.59 contains data
on students in nonuniversity institutions for higher
studies that were authoirzed or approved by the Council
for Higher Studies which are qualiifed to grant such

Table 22.60 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 counting of institutions, classes,
pupils and teaching posts (Tables 22.810, 22.1517).
1. Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools (about 1,063) as well as classes (about
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A teacher, who teaches in both general and
technological tracks is counted in each track, but in the
total of secondary education  only once.

A teacher, who teachesonly one subject (irrespective
of level of education), is counted only once in that
subject, and a teacher who teaches more than one
subject (irrespective of level of education) is counted in
each subject taught by that teacher.

Pupils (Tables 22.1013, 1624, 4243)
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 42
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 bitrh, for
those born in Israel  continent of bitrh of father (Tables
22.14, 2526, 3133, 36, 39*0).

Grade of teachers' wages: the grade according to
which the teachers' wages are calculated is generally
determined by the teacher's educational attainment and
pedagogical qualification (Tables 22.35, 40).

Pupil's mobility for the purpose of studies is
determined by the difference between the locality of
residence and locality of studies (Table 22.22).

Pupilsdropping outof school (Tables 22.24). A pupil
may leaveschool inwhichhe studies ina certainyear or
in the transition to the following school year. As a result
of leaving school, the pupil may turn to another school
within the educational system supervisedby the Ministry
of Education, Culture and Sports, or leave the system
completely. Leaving the educational system is defined
as "dropping out", whether the pupil drops out of any
educational framework, or whether that pupil passes
to an educational institution outside the educational
system of the Ministry of Education, CultureandSports.

The trackandsubjects in thevocationalpostprimary
education (Table 22.23).

The track was determined, inter alia, according to
the level of learning, to the relation between general and
practical learning and to the type of diploma for which
pupils are prepared.

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
engineenng. In the technological/vocational secondary
schools, pupils are trained for one year (after 12th
grade) for a "technician's11 certificate, and for two years
(after 12th grade) for a "practical engineer's" certificate.
Although these studies are considered postsecondary,
the pupils were included according to their place of

study  i.e., among those studying in postpirmary
technological education (Table 22.10 and other tables
on post primary education). Only in Table 22.42, which
shows the total extent of study at the post secondary
level, were these pupils included (about 3,919 in
1993/94) 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 22.42 (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 Matirculation/Completion examinationat least in the
summer or winter term irrespective of the examination
results.

Pupils entitled to Matirculation/Completion
Cetrificates refers to pupils who satisifed 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 matirculation by selected examination
subjects (in Vocational Education examination tracks).
The general subjects are defined according to a file of
questionnaires and the examinations of the Ministry of
Education, Culture and Sports. A number of general
subjects were combined as follows:

OralLawincludes Talmud in religious schools.
Literature included in the 1987/88 data also

Hebrew Expression and Language, whicharepresented
separately as from 1988/89 (Hebrew).

H;sforyincludes Jewish History. Thedata 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'm the Hebreweducation  includes History of
the Arabs and Islam, and in Arab education  Grammar
and Literature.

P/w/osop/7y 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:
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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 of 1981/82 the counting of Arab educational
institutions was changed. An institution in which both
primary and postprimary education exist was counted
twice, once as a pirmary institution and once as a
postpirmary 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 pirmary level institutions
such as Talmud Torah schools; at the postpirmary level
 "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. (Table 22.1 0)

EXPLANATIONS TO THE TABLES
Kindergartens, Primary, PostPrimary, Post

Secondary and Higher Education schools and
institutions (excluding universities) (Tables 22.743).

Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on the
number of kindergartens are not published in Tables
22.78 nor are data on teaching posts in kindergartens
(see "Sources" below). Dataon children inkindergartens
are published in Tables 22.10, 22.11 and 22.19.

Schools (Tables22.7 and 22.20)
Counting of schools. Schools in which studies are

held at more than one ievei (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.

Pirmary schools participating in the educational
welfare program and in Project Renewal were
determined according to lists received from the Ministry
of Education, Culture and Sports.

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 to give the number of

administrativeorganizational units.
When counting according to type of study, each

multitrack school was included in each of the types of
study held there, in order to indicate the overall extent
of each type of study. These deifnitions were used to
calculate average sizes of schools in Table 22.16.

Preparatory schools in East Jerusalem were
included with intermediate schools.

Teaching Staff (Tables 22.8, 22.3441 , 43).
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. However, a teacher who taught in the same
school in more than one type of course or in more
than one task, was included in the count once only
(Table 22.8). In some years, the number of teaching
posts in primary schools was biased upwards, due
to double counting of teachers with more than one
task in the school. As of 1987/88, these duplications
were subtracted. This definition is applicable also to
teacher training colleges (Table 22.43). When counting
teaching posts in vocational and agircultural schools,
professional instructors' postswere also included.

The data on teaching posts in pirmary schools
include only teaching ifnanced by the Ministry of
Education, Culture and Sports budget; teaching financed
by the local education authority, parents, etc., was not
included.

Workinghours of teachers: teaching hours,
administration hours, hours of educational guidance
and for other tasks at school (Tables 22.16, 20, 3640).

Work unit: the number of hours constituting a full
teaching post, as follows: in pirmary education, 30
hours per week, in grades VIIVIII and in postprimary
education (including intermediate schools), 24 hours per
week, in teacher training colleges, as of 1 992/93 14.520
hours, according to the institutions classification. The
number ofwork units was calculated bydividing the total
number of hours by the corresponding number of hours
allocated to each type of school. When calculating
work units in agircultural 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
compirsing the post is lower than that taken intoaccount
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. A teacher, who teaches in more than one
post in the pirmary or postprimary level, is counted
in each level, but in the total number of teachers, is
counted only once.

A teacher, who teaches in intermediate and
secondary schools, is counted in each level but in
the total numberof postprimary teachers, only once.

)84(



Revised estimates.
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.

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 pirces for
1974/75 also according to the previous methods.
2. Estimates since 1984/85 are presented according
to different frames and definitions, as specified in
Definitions and Methods  above. In order to enable
comparison with previous years, estimates for 1984/85
are presented in Tables 22.4 and 22.5 also according to
the old frames and definitions.

SOURCES
1. Financial repotrs of the government, the national

institutions and the local authoirties 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 repotrs received from the Ministry of
Construction and Housing and the large building
companies, on the area of building begun and
completed of educational institutions.

4. Family expenditure surveys conducted by the
Central Bureau of Statistics.

EDUCATION

GENERAL DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
This chapter presents data on studies in institutions

in the educational system (Tables 22.7  22.63) 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 22.62  22.63).

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).
Pirvate kindergatrens for children aged 34, and all
kindergatrens for children aged 2 were included in the
educational system from 1977/78 onwards. In previous

years, these kindergatrens were included in "other
institutions".

Schools, according to level of education, as follows:
primary education includes pirmary schools (official

and recognized) and special schools. Pirmary schools
include sixyear schools (up to grade VI) and eight year
schools(uptograde VIII).

Postpirmary 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, Culture and Spotrs curriculum and entitle
the pupils to matriculation cetrificates or cetrificates of
completion of studies.

Compulsory and precompulsory (age 34)
kindergatrens and primary and postprimary schools
aresupervised by the Ministry of Education, Culture and
Spotrs, and they are the majority of such institutions.

Postsecondary andhighernonuniversity education
institutions. The postsecondary level includes the
following institutions which are defined as post
secondary 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.

Someof these institutionshave received recognition,
or permission from the Higher Education Council to
hold higher studies in cetrain fields authoirzed for
that purpose (Tables 22.42, 59 and 60), leading to a
"bachelor's" degree, such as B.F.A.  Bachelor of Fine
Atrs, B.Mus.  Bachelor of Music, B.Ed.  Bachelor of
Education.

Universities: the Hebrew University, the Technion,
Tel Aviv University, BarMan University, Haifa University,
Ben Guiron University of the Negev, the Weizmann
Institute of Science. Data on the Open University are
presented separately in Tables 22.5758.

Arab education. In the educational system, the
following were included: compulsory kindergatrens, and
at the primaryand postpirmary levels, all official schools
and those nonofficial schools supervisedby theMinistry
of Education, Culture and Spotrs; government schools
and schools run by UNRWA in East Jerusalem. Private
institutions in East Jerusalem, and since 1978/79,
unofficial Chirstian institutions not supervised by the
Ministry of Education, Culture and Spotrs were not
included. At the postsecondary level, teacher training
colleges and colleges for practical engineers and
technicians are included.

NonJewish pupils  Moslems, Druze, Chirstians,
etc.  study in Arab education. From 1977/78 on,
according to a decision of the Ministry of Education,
Culture and Spotrs, schools in the Druze localities
were defined as the "Druze Sector" and placed under

)83(



DEPARTMENTS OR ITEMS WHICH ARE
INCLUDED IN EACH SECTOR:

Government expenditure on education includes the
following items:

(1) Expenditure of the Ministry of Education,
Culture and Spotrs on the ordinary and
development budgets, except the following
budgetary items: nutirtion, Youth Division,
premilitary army training (Gadna), science,
culture and art, museums, religious culture,
the Sports and Physical Education Authoirty,
and the Antiquities Authoirty.

(2) In the expenditure of other ministires
on education, the following items were
included: Jewish religious schools and rabbinic
theological seminaires (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 Transpotr); secondary
and postsecondary schools of govenrment
companies, such as the Telecommunication
School and the School of Touirsm.

(3) Expenditure of units of the Jewish
Agency classiifed under education: Hebrew
language schools (Ulpanim), seminaires
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 iocal authoirties
includes the following items:

(1) Expenditure of the depatrment of education
on the ordinary and the extraordinary budgets,
excluding the following expenditures: medical
supervision and dental treatment in pirmary
schools, summer camps, child nutrition and
complementary education;

(2) Expenditure of the subdivision "Hebrew
Language Teaching" of the Culture
Department.

Expenditure on educaiton by nonproUt institutions
includes the expenditure of educational institutions
which are not owned by the government, the national
institutions and local authoirties, and do not operate on
a commercial basis.

The nonproift institutions are divided, as previously
mentioned, into two categoires:

(1) nonproift institutions the major patr of whose
expenditure is ifnanced by the government
(the Universities, the "Independent Education",
etc.);

(2) nongovernmental nonproift institutions whose
main financing is not from the government

)such as day care centers belonging to
women's organizations, some of the post
secondary 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 secretairal schools, tuition
fees for pirvate kindergatrens and purchaseof textbooks
and stationery.

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'
patricipation in the ifnancing, for example, ifnancing
of professional courses for their employees, was not
included in this item due to lack of data.

ESTIMATESAT CONSTANTPRICES
The annual changes in the national expenditure on

education and its main components, at constant pirces,
were calculated for government, local authorities, and
nonproift institutions, for each type of expenditure
(wages, current purchases, depreciation, building
and equipment) and for each type of service
(kindergatrens; pirmary, secondary, postsecondary and
higher education, etc.). The change in labour expenses
(about 70<y> 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 pirces by the price index, which
takes into account the special composition of these
institutions' expenditures.

In the business sector, estimates are calculated at
constant pirces by means of quantitative indicators,
such as the number of children in private kindergatrens.

Capital formation in buildings at constant pirceswas
calculated using the Pirce Index of Input in Residential
Building. The estimateof capital formation in equipment
was calculated using price changes in the output of
branches that manufacture such equipment, and pirce
changes in impotred equipment.

Estimates at constant pirces for 1970/711985/86
were oirginally computed according to the components
speciifed above at prices of vairous base years.
Estimates at 1986/87 presented in this Abstract were
generally computed by chaining the changes to the total
expenditure and togroupsof expenditure. Consequently,
groups do not add up to the total.

Surveyedperiod
Data on the National Expenditure on Education,

and its components are presented, for ApirlMarch till
1 990791 and since 1 990, also by calendar years.
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The expenditure of medical schools in the
universities (including medical research) is included
in the national expenditure on education.
2 Other institutions

The Open University, Bezalel, the Rubin Music and
Dance Academy, the High School of Technology in
Jerusalem, Shenkar, trie Management and Economy
Department of the Collective Farms in the Rupin
Graduate School, the academic track of the
Management College, theTechnologic Education Center
in Holon and eight teacher training colleges.

Other educational services include services of
private teachers and courses. Dirving schools are not
included.

The national expenditure on education does not
include community centres, except courses for learning
Hebrew. Other activities in these centres are defined as
national expenditure on culture.

THE VALUE OF EDUCATIONAL SERVICES
A distinction is made between:
(1) educational servicesprovided by the government

(including national institutions), the local authorities and
nonprofit institutions (about 90 percent of the national
expenditure on education) and (2) direct purchases
by households rfom commercial bodies, which are
measured by households expenses.

The government, the local authoirties and the
nonproift institutions provide educational services at
reduced prices or free. In the absence of a market pirce,
the value of these services is estimated according to the
cost of production: (1) compensation of employees _
wages and salaires paiddirectly ot workers, employers'
contributions to funds and schemes for employees
(such as pension funds, national insurance including
"paarllel tax" etc.) and taxes 00 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 buildingsand equipment
)4( imputed government expenditure representing the
government commitment to pay budgeted pensions ot
its employees on their retirement.

The last two components were not included in the
estimates of the value of educational services before
1984/85.

In estimating the cost of production, the payment of
interest was ot included. According to this approach,
the value of the services provided to the public is
not changed whether the govenrment financed its
expenditure by means of taxes or by receiving grants,
or whether financing was by means of loansfor which
interest had to bepaid.

NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION BY
SECTOR

The national expenditure on education is classified
into the following sectors:
1. Govenrment and national institutions (including

the expenditure of the Jewish Agency and World
Zionist Organization(.

2. Local authoirties  municipalities, local and
regional councils.

3. Government nonproift institutions, whose
expenditures are financed mainly by the
govenrment, the Jewish Agency or the local
authoirties (more than 90 percent of the total
expenditure of the nonprofit institutions).

4. Other nonprofit institutions.
5. Other  including commercial enterpirses and

households.

Educational services were classified by operating
sector and financing sector:

In the classiifcation by operating sector, direct
expenditure by the sector on labour, goods and other
services were recorded irrespective of the ifnancing
sector. For example.

(1) All expenditure of nonproift institutions (such as
the Hebrew University) on labour, on purchase ofgoods
andother services were recordedas expenditure of the
institutions themselves and not of other bodies in the
economy which financed them;

(2) In Pirmary schools and kindergartens, where
the service is given jointly by the govenrment and the
local authoirties, the expenditure on school teachers'
and kindergarten teachers' salaries is recorded as
expenditure of the government sector, whereas current
expenditure for maintenance of these institutions an(j
imputed expenditure on depreciation are recorded as
expenditure of the "local authorities".

In the dassiifation by financing sector, the ifnancing
by each sector is defined as the total direct expenditure
on goods and services, plus subsidies, grants andother
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 expenditure on 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 andexpenditure on fixed capital formation.

001יחח^80 ifnancing does not include the subsidy
component in government loans given to other sectors
in the educational system at low rates of interest, or
nonJinked loans.

Transfers between sectors are determined by the
entries in the govenrment accounts. The corresponding
entry in the accounts of other sectors is likely to differ
form theentires in the govenrment accounts mainly with
respect to the peirod relating to the transfer.

The analysis of development in financing is more
reliable when based on a number of years rather than
on a single year, because of the possibility of irregular
movements influenced by the timing of the recording
and by adjustment of the reporting year to the financial
year.
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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
EDUCATION*
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 textbooksand stationery purchased from commercial
bodies. These direct expenses were presented under
one heading and not classifiedaccording to the industiral
branches in which the goods were manufactured.

Fixed CapitalFormation includes the expenditure on
construction ofbuildings 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.

Educational expenditure includes expenditure
on residential accommodation attached ot
educational institutions, including university dormitoires.
Maintenance grants for pupils were not included.

According to the Standard Industiral Classification,
the branch of educational services does not include
nursing schools, which are usually attached to the
hospitals in which they operate.

Clarification of some items:

Kindergartens include kindergartens and day care
centers, for children aged 3 years and over.

Pirmary schools include also religious schools
(Talmud Torah), missionary and special education
schools.

Secondary schools generalandvocational include
also "intermediate schools". Because there is no such
distinction in the financial reports which serve as a
base of the seires. Secondary Jewish religious schools
(yeshivot) are included with secondary educational
institutions.

Jewish religious and rabbinic theological seminaires
include only "small" yeshivot (for students up to age
18) and "great" yeshivot (for students aged 18 and
over), excluding those who study in "kolelim" attached
to "great" yeshivot.

The group postpirmary schools (Tables 22.5
and 22.6) includes the following branches: general
secondary schools vocational, nautical and agircultural
schools, Jewish religious schools and rabbinic
theological seminaires, Hebrew teaching and adult
education and other educational services.

Postsecondary schools include the technological
colleges. the regional colleges, teacherand kindergarten
teacher training institutions, etc., except for institutions
recognized as higher education institutions.

Higher education institutions include those
recognized and authoirzed by the Council of Higher
Education to grant academic degrees.
1. Universities

Hebrew University, the Technion  Israel Institute
of Technology (excluding the Technion Research and
Development Foundation Ltd.), the Tel Aviv University,
the Bar Han University, the Haifa University, the Ben
Guiron 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 universities.
Actually, only those expenses on research that were
specified in the financial repoirs 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 the universities.

45 See "National Expenditure on Education 1990 and Preliminary Estimates otr 1991 and for 1992. Monthly Bulletinof Statistics, No.
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regards the most severe penalty which may be imposed
according to the law.

In 1979, the classification of cirminal offenceswhich
had been in use at the Central Bureauof Statistics since
1964was updated. This is a uniform classification used
by the Israel Police. theCentral Bureau of Statistics and
other bodies. Updating the classification necessitated
several changes, mainly in offences against the public
order, sexual offences and oflences against morality.
For further explanations and a conversion key see
Monthly BulletinofStatistics  Supplement, No. 3, 1 980.

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
girevous offence duirng the year.

Adultandjuvenile. 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 yearsold. Asof 1 IV 1 977, a juvenile is aperson
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 cirminal responsibility is 13 years instead of
9 years, previously. On 20VI 1 984, the Knesset passed
amendment 19 to the penal law, according to which the
minimal age of cirminal responsibility was reduced from
thirteen to twelve years.

In statistical processing since 1979, juvenile
offenders are those tired 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
duirng the surveyed year was considered a recidivist,
even if that person was convicted of them in one tiral.
As of 1979, a recidivist is a person who was convicted
twice or more till theend of the year.

New offender. Till 1979, a new offender was
considered any person convicted once only duirng 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
duirng the year in which the conviction was given.
Rates of offenders were computed per f,000 persons
of the respective population, according to population
group, sex, age, continent of birth, religion andpeirod of
immigration.

PROBATION SERVICES

Dataon investigation include also youths who need
"care and protection" and adutts who were referred by
the coutrs. Data on probation include youths and adults
under supervision or treatment according to court orders
only.

SOURCES
Data in Table 21.2 are received as follows: For

judges  from the Courts Secretairat, for judges in
rabbinical courts  from the Secretairat of Rabbinical
Courts, for lawyers  from the Israel Lawyers Bar, and
for policemen andwarders  from the Israel Police and
the Pirsons Authoirties.

Data in Tables 21.321.7, 21.14, and 21.1721
are derived from the statistical repotrs of the Coutr
Secretairats, Religious Coutrs, the Police, the Youth
Protection Authoirty and theOmbudsman's repotr.

Data in Table 21 .7 are basedon a sample of detailed
repotrs received in the Central Bureau of Statistics on
civil matters (excluding motions) decided at civil and
distirct coutrs.

Data in Tables 21.821.12 are compiled in the
Central Bureau of Statistics, trom mateiral supplied by
the police. Since 1977, police mateiral was obtained in
automatic data file. Residents of Judea and Samaira
and the Gaza Area who were tired in Israel were
deducted from that file.

Data from these sources for 1967 and since, include
East Jerusalem.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
703 Fires and Fire Extinguishing Services 1 981
899CriminalStatistics 1989
937 Victimization Survey 1 990
958 Judicial Statistics 1992
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SE/7IES
875 Expenditure of Govenrment National Institutions,

Local Authorities and Public Nonprofit Institutions
1980/81  1987/88 (in pirnt)

885 Results of Elections to the Local Authorities
28.2.1989

925, 926 Results of the Elections to the Thirteenth
Knesset 23.6.1992, Vol. Ml

950 Local Authoirties 1990/91  Financial Data

966 Local Authoirties 1 992  Physical Data

PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER
Expenditureonpublic order includes the expenditure

of the vairous government ministires, 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 authoirties. 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 coutrs, traffic judges and
since1969 judges in Labour Tirbunals.

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 tirbunals.

Detailed data on Judicial Statistics and explanations
on sources and methodsof processing thedata as well

as the main changes in the judicial system arepublished
annually in the Bureau's Special Series.

CRIMINAL STATISTICS

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Data for 1979 and after in Tables 21.821.10

reflect the ifrst instance criminal matters registered
by the police "grievous offences" and decided in the
following coutrs: distirct coutrs, magistrates' coutrs,
juvenile coutrs and military tirbunals. In previous years,
statistical processing of accusations and convictions
included also criminal cases not included in the charge
register, repotrs on which were supplied by coutr
secretairats. Trials of minor trafifc offences are not
included.

Investigation files: cirminal events recorded in the
charge registerofthe police (felonies and misdemeanor)
after substraction of ifles closed by the police. Data on
investigation iflesappear in Table 21.3 and 21.14.

Criminal offence: a cirminal event for which an
accusation against one person has been submitted
for committing an offence. An offence may be the
infirngement of more than one paragraph of the law.

Accusation. The unit is a file at coutr concerning one
person. A coutr ifle may include an accusation of more
than one offence of one person. Each ifle is counted
once, even if more than one cirminal event, at different
times and sites, is included. A person indicated more
than once duirng the year, is included as many times as
the number of ifles opened duirng that year.

Conviction: conviction of a person of an accusation
against that person in one coutr ifle. Each conviction is
considered. A person convicted more often than once
duirng the year is counted as many times as the number
of convictions duirng that year in vairous ifles.

Typeofoffence. Acoutr ifle may includeaccusations
of infirngement 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
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institutions, and includes war risk insurance (general
Arnona), levies and service fees, impositions, quotas
to local committees in the regional councils and
participation of propiretors and institutions.

Transferred income is the income that the
Government collects for the local authorities, and
includes property Arnona, land betterment tax and
vehicle fees.

Government participation includes general non
earmarked grants, and participation in maintenance of
services  mostly governmental  such as education,
culture, welfare and religion.

Loans for balancing the budget are loans for
diminishing the cummulative deficit and consolidation.

b. By purpose. Income was classified into income
from taxes and income from supply of local and state
services.

In the extraordinary budget
Income by source includes: loans from banks, from

the Treasury and from financial institutions, contractors'
credit, government and owners' participation and other
income (e.g., from sale of property).

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 ordinary budget
By type: expenditureonwages and salary, on current

activities, participations and donations, nonrecurrent
expenses and repayment of loans.

Bypu/pose: expenditureonadministration, local and
government services, enterprises and other expenses.

In the extraordinarybudget
By type: expenditure on development of machinery

andequipment, 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 salaires of teachers
in primary and postprimary schools and kindergarten
teachers in state kindergartens. Also excluded are:
expenditure on religious matters and the financial
transactions of local committees in localities associated
in the district councils. Expenses for religious matters
listed in the accounts of a number of local authorities
are only a contribution to the religious council.

Income and expenditure in the extraordinary budget
include sums earmarked for development only.

Budgetary surplus/deficit relates to ordinary and
extraordinary budgets only and it is the difference
between income and expenditure.

Income and expenditure atfixed pirces. In order to
present the real change over the years, income and
expenditure were computed at fixed pirces.

The percentage of real change was obtained by
deducting the change in the Consumer Pirce Index from
income and expenditure at current pirces, the base
being average 1987/88=100.0.

Source: Financial reports of the local authoirties.

BUDGETS OF TOWN
ASSOCIATIONS

Town associations were founded according to the
Associations of Towns Law  1966 for the granting
of various services to local authoirties 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 veterinairan services, 6
 for environmental protection, one  for water supply
and one for hospitals.

Besides, there were 4 town associations for post
primary education and the Bene Beraq town association
for fire extinguishing. The latterwere not included, since
their budgets are included in the budget of the member
local authoirties.

Data on income and expenditure of town
associations have been collected since 1983/84

DEFINITIONSAND SOURCES
Income was classified by source in the regular

budget only.

Source of 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.

Expenditurewas classified both in the regularbudget
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.
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the Knesset staff, the State Comptroller's ofifce, the
AttorneyGeneral, judgesand judges in rabbinical courts,
teaching staff of the educational system, the staffs of
the Employment Service and the National Insurance
Institute, theAirportAuthority, 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 Touirsm and given
the name of the "Ministry of Industry, Trade and
Touirsm." In 1982 the Ministry of Touirsm 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. TheMinistries of Labour and Social Welfare were
combined into one office, called the "Ministry of
Labourand Social Welfare."

4. A number of units which previously had been
part of the Ministry of Labour were transferred to
the Ministry of Housing: theDepartment of Public
Works, the Survey Department and the Rural
and New Settlements Building Administration.
The combined office was called the "Ministry of
Construction and Housing."

5. New ministires were established: The "Ministry
of Energy and Infrastructure" and the "Ministry
of Science and Development."

6. TheMinistry of Health includes MALBEN workers
asof 1977.

b. !n 1978, BsnGurion Airport which, previously
belonged to the Ministry of Transpotr, became an
independent authoirty 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, engineeirng and telephone services
workers, who hitherto belonged to the Ministry
of Communication, became "Bezek  Israel
Communication Company" and are no longer
included in government employees.

e. The Office Mechanization Center of the Ministry of
Finance became an independent authoirty  "Malam
Systems Ltd". Asof 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 Authoirty", and are no more included among
government employees.

g. As of 31 .3.90, Israel Railways workers are no
longer included among Government employees
Israel Railways having been incorporated in the
"Potrs Authority".

h. In 1990, the Ministry of Environment was
established, to which were transferred The Service
for Preservation of the Environment" from the
Ministry of the Inteiror and "The Institute of
Environmental Research" from the Ministry of
Health.

i.Since 1991, posts of the Moslem Depatrment, 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.

3. On 1 VII 1993, a new gradation was instituted
in the Ministry of Foreign Affairs, for personnel
employed in political and administrative foreign
service.

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 refened 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 pirnciple 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 ז0 ^6^6 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 authoirties in
Judea, Samaria and the Gaza Area.

DEFINITIONS
Income is classified in the ordinary budget by source

anduse 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 authoirties collect directly from the residents and
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GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the tableson 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 authoirties appeared in the Special Seires.

Data on the Knesset (Tables 20.46) are supplied
by the Knesset Secretariat.

GOVERNMENT

ASSETS AND LIABILITIES OF THE
GOVERNMENT

Theassets and liabilities of all government ministires
in the current balance sheet are: cash balances,
balances form current financial transactions and
balances due to execution of the budget. The balances
which derive from financial transactions include, on
the side of the assets, mainly deposits in banks,
and on the side of the liabilities  the balance of
cash mobilized shotrterm by the Ministry of Finance.
Balances which deirve from budgetary transactions
reflect mainly debtors and creditors of the governmental
profit oriented ministires and enterprises.

The monetary balance sheet includes assets which
deirve mainly from loans granted for development and
for housing, from investments in shares and from the
stocks intended for sale in govenrment ministires. The
liabilities derive from loans taken by the govenrment
and from linkage and rate insurances guaranteed by the
government, due to loans granted by the banks under
the direction of the govenrment.

The govenrment guarantees, which are conditional
liabilities of the govenrment, are included in the mutually
offsetting accounts.

Source: Reports of the Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and expenditure,
being the greater pan of the turnover of the Govenrment
ifnances. 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
bya Government unit from a foreign source for a cetrain
service.

b. Activities not within the framework of the budget,
e.g., monetary exchange of one financial property for
another and expenditure and revenue which, for vairous
reasons, were not included in thebudget.

The registration of Government expenditure and
income is done on an adjusted cash basis i.e., on actual
payment, except for salaires 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 proift enterpirses report on their activities

according to accumulation (railways, the Ministry of
Communication, Govenrment trade, housing schemes).

The classiifcation of income and expenditure in
these tables is basically an administrative one. An
economicclassiifcation of the government's income and
expenditure appears in Chapter 6 NationalAccounts.

The budget years 19921994 statred on January
1st, and ended on December 31st; the 1991 budget
year consists of nine months, ending on December 31 st.

The income and expenditure budgets of the
government for 1992, 1993 and 1994, which are
presented in Tables 20.89, were compiled according
to the assumptions of the Budget Depatrment of the
Ministry of Finance concenring rise in 1993 of the
vairous items, as follows:

Wages  13.5^0, purchases  14^0, investment in
building  16^0, the exchange rate of the US dollar 
2.5<X>.

Between 1993 and 1 994, pricesare expected to rise
as follows:

Wages  ie.4%, purchases  9.096, investment in
building  B.0% and the exchange rate of the US dollar

6.496.
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) as of 1992 cannot be compared with data
for previous years.

Sources: Repotrs of the Accountant General and
the proposed budget for 1993 of December 1993.

GOVERNMENT EMPLOYEES
AND THE ISRAEL POLICE

Data are based on repotrs 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 ofifce,
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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 (or 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
Onesocial insurance fundmay 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 ifnancial 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 ifnal or partial retirement from work,
caused by age or illness, or to his survivors after his
death.

Provident scheme: a scheme to be paid to the
member (or to his survivors after death), from money
accumulated to his credit. This group includes study
schemes.

Severancescheme:a scheme inwhich theemployer
accumulates money for a nonrecurrent payment to the
employee or to his survivors as a grant, after retirement
or death.

Studyscheme. 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.

Investmentsatpurchasevaluebetore revaluation.
Revaluation differences: the revaluated value with

deduction of the investment at purchase value and the
accumulated interest. As of 1 975 revaluationdifferences
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 duirng 15 days.

Currentandadditionalprovision: the regular monthly
provisions paidby employeeand employer, andamounts
transferred by the members to their credit as agreed
with the fund for accumulation of retroactive irghts.

Providentpayments. Payments to retired members,
or whenever the conditions for obtaining the benefit
according to the regulations of the fund are fuliflled.

More detailed data and explanations on the Social
Insurance Funds Survey for 1989 appear in the Monthly
Bulletin of Statistics Supplement No. 7, 1 992.

SOURCES
The data were taken, up to 1971, from the yearly

financial reportsof the social insurance funds, authoirzed
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 canied 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
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For detailed explanation of the various balance
sheet items, see explanation to the financial reports of
the Bank of Israel for December 31 , 1993.

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 authoirties etc., but not the government
or the banking system.

The items "banking and financial institutions"
includes also institutions which do not appear in
the definition of banking institutions, such as mortgage
banks.

BALANCES OF MORTGAGE BANKS
Themortgagebanks on whichdata are listed inTable

19.3, differ from commercial banks mainly because they
do not create money. They mobilize their means by
distirbuting securities and deposit the main share of
the securities' counterpart with the treasury, and by
receiving deposits earmarked for loans according to the
directive of the depositor.

Assets and liabilities are listed at their balance
sheet value and only those linked to the US dollar
are reassessed. In the assessing of buildings and real
estate, there is also the difficulty caused by the (act that
a number of banks list this item as a nominal value.

Source: The Bank of Israel's balance sheets and
statistics on banking institutions published by the Bank
of Israel.

INSURANCE COMPANIES44

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
The data relate to insurance transactions by Israeli

insurance companies in Israel and abroad  after
deducting the share of reinsurers  and by foreign
companies in Israel, after deducting reinsurance in Israel
(not included are transactions of foreign companies in
Israel, not by the mediation of a branch office or broker
in Israel).

There are only incomplete data on transactions
of Lloyd's brokers and consequently, they cannot be
summed up together with the other transactions.

The data in the profit and loss reports and in
the balance sheets of the Israeli companies reflect
their business in Israel and abroad; as for the foreign
companies  only a list of their assets and liabilities in
Israel is given.

In histoircal tables, data until 1989 are presented
at nominal values, and for the sake of compairson,
the percent annual change in the Consumer Price
Index is given, whereas data for 19901991 are directly
comparable, having been presented at uniform values
(seeexplanation 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 1977, the account of business of the General
Insurance' branch (Table 19.6) includes, among the
assets, an item for investment proift', which was
previously not included in this account.

Reinsurance: any transfer of part of the irsk from
one insurer to another, other than insurance carired 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 coveirng
insurance and other liabilities, dividends, profit from
realisation of investments and credit fees referirng 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
irsk he has undertaken.

Claims paid include expenses on settlement of
claims.

Pendingandapprovedclaims: c\a\ms not yet agreed
and approved, and approved claims not yet paid.

Claims of the yean claims paid out to insured
persons, expenses on settlement of claims, and the
increase in the balance ofpending and approvedclaims.

Foreign companiesdo 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 1 987,data in Table 19.10differ 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 secuirties;
furthermore, the item "OtherAssets" in 1 9871 993 data
does not include secuirties and vairous deposits, which

44 Financial dataof the National Insurance Institute are presented. together with the physical data in Chapter 25  Welfare.
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civilian pedestiran or passenger. For further details, see
Special Series No. 969.

DRIVERS

SOURCESAND DEFINITIONS
The data on the number of dirvers are obtained

by processing the drivers' card file of the Licensing
Department in the Ministry of Transport

The dirver population includes all drivers with a
civilian driving licence issued in Israel, valid on 31 XII of
the surveyed yearor which expired in theyearpreceding
the surveyed year. The population does not include
holders of military licences only, or international licences
only, or dirvers who had only temporary licences.
Neither were included drivers who were licensed to
dirve tractors and/or mobile agircultural equipment only.

Dirven anyone who had an Israeli dirving licence
valid in the surveyed year.

Type 01 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
dirvers more than one time, in accordance with the
types of vehicles they may dirve.

Type of vehicle. These deifnitions are given in
Special Seires No. 953.

TRUCKS

Data from the Survey of Trucks 1 990 appeared in
Abstract no. 43  1992, pp. 540543. Detailed data
appeared in Special Publication no. 924.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
98 Survey of Freight Transported by Roads 1958
1 37* Fuel Consumption of MotorVehicles and the Road

Traiffc 1961

1 41 Israel Postal Services 1 961/62
424 Traffic on Nonurban Roads 19631972
432 Transport in Israel  Input andOutput  Operational

Data 1972
507,509,518 Surveyof Travelling Habits 1972 Parts Mil

668 Patternsof Commuting to Work 1980
81 1 Travelling Habits Survey 1984
924 Survey of Trucks 1 990

953Motor Vehicles31 XII 1992
967 Traffic Counting on NonUrban Roads

19831993

969 Road Accidents with Casualties 1993, Patr I

971 Road Accidents with Casualties 1 993, Part II

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 Pirce 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 Pirce Index, respectively.

It must be pointed out, that not all items are linked
to the Consumer Pirce Index (some are not linked
at all, some are linked to another pirce index, etc.).
Consequently, the percent change which is quoted in
the tables presents no more than a general notion of
changes in value, but not an exact calculation.

BANKING

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

BALANCES OF BANKING INSTITUTIONS
In Table 19.1 a summary of financial assets and

liabilities of the Bank of Israel is presented.
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Revenue at fixed pirces (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 seires on wages and
employment. The first, shown in Table 18.2, is based
on monthly processing of a sample from the employers'
card file in the National Insurance Institute and as of
1990, data are based on a renewed sample and on a
newbase1989= 100. 0

Compairsons with previous periods can be made
through chained indices. The chaining is done by
multiplying the index of the relevant period by the
respective 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 enterpirses recognized as nonprofit
enterprises.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

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, Samaira and Gaza Area, etc. Data until 1965
refer to March 31st of each year, and as rfom 1965 to
December 31 st. Data since 1960do not include vehicles
whose licences expired more than one year earlier.

Moredetailed definitions are given in Special Seires
No. 953.

TRAFFIC ON
NONURBAN ROADS

Daily traffic volumeon road is definedas the number
of vehicles passing over agiven road duirng 24 hours.

Roadsection isdefined as asection of road bounded
by two junctions, where the traffic volume on the next
section, after the junction, differs by 20yo from the traffic
volume on the first section.

The source of thedatais the traffic counts carried out
by the Central Bureauof Statistics using mechanical and
electronic meters installed on nonurban roads, which
measure traffic passing over that section. Motorcycles
and motor scooters are excluded. The countsare 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.

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
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 enterpirses for
passenger and freight transportation by air on intenral
or international lines.

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 MonthlyTransport Statistics, No. 2, 1993 (Hebrew
only(.

SOURCES
The figures for travellers by sea and air in this

chapter differ from the figures given in Chapter 4 
Migration and Touirsm. The differences are due to the
different sources of the data in the two chapters: in
this chapter, data on travellers by sea are based on
the reports of the Ports and Railway Authority and the
data on air travellers  on the reports of the Airports
Authority. Data in Chapter 4 are based on reports of the
Border Police.

ROAD ACCIDENTS

A road accident is defined as an accident which
occurredas 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
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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 expenditure.
Presentationofdata

As from the survey of 1990 the data are presented
at constant prices of average 1990 according to the
Consumer Pirce Index, published by the Central Bureau
of Statistics. The data for previous years, which were
based on the pirces of June 1987, were linked to
the pirces of average 1990 by multiplying by the ratio
between the two bases.

Index of average 1990
based on average 1987 1 63.8
IndexofJune 1987 99.7

based on average 1987

 1.6429

SOURCES
All the financial data are based on profit and loss

accounts for the surveyed years as they were submitted
by the hotels to the Income Tax Authoirty. The data are

based on the sampleemployed for the collection of data
on employment, wages and revenue, except in hotels in
East Jerusalem.

TOURIST HOTELS 
FIXED GROSS
CAPITAL STOCK

Data on gross value of stock in tourist hotels for 1 I

1985appeared in AbstractNo. 39 1988, p. 498.

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, Samaira and
the Gaza Area.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
164* National Survey of Trade and Personal Services

1962
1 98 Survey on Marketing Channels of Internal Industrial

Products 1963/64
298 Census of Eating and Dirnking Facilities 1967/68
331 Grocery Shops Survey 1 969
590 Trade Survey 1976/77

640 Survey of Hotel Expenditures 1977/78
686 Survey of Touirsts and Residents Departing

1979/80
794 Touirst Hotels Income, Expenditure and Product

19811982
896 Touirst Hotels  Income, Expenditure and Product

19871988
961Touirsm 19911992

TRANSPORT AND COMMUNICATION

THE POPULATION
INVESTIGATED

Thedefinitionof enterpirses included in the transport,
storage and communication branch is based on the
Standard Industiral 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 duirng the
report period without taking into consideration the date
of payment. Revenue is at current market pirces,
i.e., including taxes (from 1 VII 1976, also including
V.A.T.) and excluding subsidies. Revenue also includes
receipts from transactions between different businesses
belonging to the same minor branch.

The revenue as presented in this chapter covers
only part of the revenue of the entire transport, storage
and communication branch.
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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").

The cancellation of the hotel grades and the
processing of the sample on the base of the hotel level
(see above) caused slight changes in the grand totals
of up to i 1^0. The data were reprocessed on the base
of hotel level since 1991. (The data were published in
the StatisticalAbstractof Israel 1994, no. 44).

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.

It should be noted that data on employees and
employed persons refer to touirst hotels only, unlike the
data of Chapter 12 which refer to repotrs of the National
Insurance Institute and include all hotel services.

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, senioirty, bus fare, premiums
and bonuses. Also included are ovetrime 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 distirbuted
among the employees) collected by the hotel and
lodging and meals (on which income tax is due).

Not included are severance pay and pensions, firnge
benefits of the enterprise to wages (social benefits),
service charge which was not paid by the employer or
which was not distirbuted from a common account, as
well as lodging and meals (on which no income tax is
due).

Revenue: gross revenue, including V.A.T., in hotels,
and from other services, e.g., rfom a day spent (not
overnight stay), from depositsofcancelled reservations,
meals, dirnks, bars, nightclubs, conventions, swimming
pools, etc. It also includes service charge (also if given
for distirbution among the workers), indirect taxes, and
payments received from workers for meals, housing, etc.
Subsidies are not included. Annual revenuepresented 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
9.

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 repotrs of other
hotels.

Data on movement of touirsts are presented in
Chapter 4  Migraiton and Touirs,m data on travellers
by sea and air are presented in Chapter 18  Transport
and Communication.

TOURIST HOTELS  INCOME
EXPENDITURE AND PRODUCT*
DEFINITIONS

Population: see above "Hotels  Touirst hotels".
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 unifonn prices  average 1982.) and
nonoperating income which includes income which was
received in the surveyed year but which is not directly
related to the operation of the hotel in that year, like
profit from the sale of property, receipts on account
of previous years, profits from the sale of tradeable
securities, etc.

Purchased/npitrincludes operating purchased input
 the cost of the purchase of products and services,
such as food, bedding, kitchen utensils, personnel
uniforms, electircity, water, fuel, maintenance and
repairs, communication services, as well as expenditure
related to the management of the hotel  management
fees, accountancy, professional services, municipal
taxes, fees and insurance, stationery, bad and writtenoff
debts, etc.

Cost of latiour includes all the expenditure on wages
and other labour expenses of the total employees
(service workers, management and clerical workers,
qibbuz members included) including also housing for

43 Full data for 1990 were published in theMonthlyBulletinofStatisticsSupplementHo. 4, 1994.
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on commission) in the reported peirod, whether for
cash or on credit, after deduction of discounts and
returns. The value is given at the pirce the purchaser
pays (including indirect taxes, purchase tax, VAT. etc.,
excluding subsidies). Receipts for commodities sold
before the peirod reported on, or downpayments on
account of commodities soldafter the report peirod were
not included.

Valueof sales indexat constantpirces, Explanations
on the method of compiling the index were published in
the Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, No. 4,
1968.

As of 1991 , indices are based on 1990=100. Indices
for previous years, which were based on 1985100, 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.

SUPPLY OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Data on local production refer to the stage of the

goods leaving the enterpirse and for impoirs  the
erleaseof the goods by thecustoms.

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).

Thedata refer to supply to the market and not to sale
to consumers, which may differ from supply because of
changes in stocks held by the merchants.

New pirvate cars include private passenger cars,
taxis and jeeps.

Domestic washing machines include machines with
a capacity not exceeding 150 litres.

Air conditioners include domestic air conditioners up
to 3 h.p. only. Data refer to local production only.

SOURCES
Data on local production are collected from

producers and on imports  from the Customs and
Excise Department.

HOTELS

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
The population includes all establishments in the

hotel branch (hotels, rest homes, holiday villages,
apatrotels) except youth hostels, Chirstian hospices,
camping sites and hotels tunred into absorptioncentres.

Touirsthotelsweregradedby theMinistry ofTourism.
In May 1992, the grades were annulled according to
an ordinance of the Minister of Touirsm and as of that
date, it has been forbidden to publish data according to
grades.

Data by the above gradation were published till the
StatisticalAbstractof IsraelNo. 43, 1992.

As of the present Abstract, data on hotels which
had previously been graded 15DLstars, are presented
in four levels, Level I being the highest, in accordance
with two characteirstics: whether the hotel is an urban
hotel or a recreation hotel and the average area of a
double room (not including suitesand public areas). The
deifnition ofhotels definedasholidayvillages, 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:

Recreaiton hotel

Urban hotel

levell Level II Level III Level IV

Average area per double room (Sqm.)

Moreot 28 23.5210 20.523.4 upto 20.4
Morethan 2621.5 26.0 16.726.0 up to 1&6

Source: Ministry of Touirsm.

More detailed explanations are published in the
Touirsm 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.

Touirst: a guest registeirng at the hotel according to
a foreign passpotr.

Israeli: a guest registeirng 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 peirod.

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.
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/onerorad serves intenral traffic in localities (towns,
villages, etc.).

Coating01 road
Paved: the upper coating of the road is of combining

stones.
With asphalt: the uppercoating of the road is made

of asphalt.
The width 01 the road excludes the shoulder.

SOURCES
Most local authorities repotring on building begun

and completed also repotr 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 dataon paving of roads, drainageandwaterpipe
laying arecompiled from repotrs of the above mentioned
sources, after eliminating duplications.

The data include works carried out within the
jurisdiction of local authorities repotring, both by the
local authorities and by companies and govenrment

institutions. Within the jurisdiction of local authorities
other than the abovementioned, the data cover only
projects carried out by companies and government
institutions.

Since July 1967, data also include public works
in East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and LD.F.

The data on road construction do not include work
in the Golan, Judea, Samaira and the Gaza Area. Since
1982, work in the Golan SubDistirct has been included
in the Notrhern District.

Since 1985, summaires include also access and
inner roads in the Jewish localities of Judea, Samaira
and since 1989 also Gaza Area Data on construction
of other roads in Judea, Samaira and Gaza Area are in
Table 27.4141 in this Abstract.

Data on installation ofwater and drainage pipesand
canalization did not include, up till 1976, work petrormed
in the Golan, Judea, Samaira 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 Distirct since 1982 and works in Judea,
Samaria and GazaArea  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 in Road Construction 1980/81

766 Survey of Pirmary and PostPirmary School
Buildings 1982/83

957 Construction in Israel 19901992 (Hebrew only)

TECHNICAL SERIES
17 Pirce 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
ifrms which own three or more separate shops at
different sites and whichgenerally sell a uniform type
of commodity (for example: food, clothing, footwear
petrol, gas, etc.(;

c. Depatrment stores which sell in the same
shop various types of commodities in different
depatrments (for clothing, footwear, furniture,
household utensils, etc.) and keep separate
accounts for each department. The survey does
not include stores which style themselves as
depatrment stores and sell vairous types of goods
but are not organized into depatrments and do not
keep separate accounts for each depatrment.
Value0/saefs includes the value of all commodities

the establishment sells (commodities owned by the
establishment or commodities owned by others sold
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Samaria and the Gaza Area are received from the
Employment Service in ttie 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 pirces delfated by the
changes in the consumer pirce index.

Since 1991, data are based on an updated new
sample. Compairsons with previous indices must be
done only by chained indices. Indices since January
1991 can be chained by multiplying the index of the
desired peirod by the annual index of 1990 and dividing
the result by 1 00.

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(.

payments and pensions if they are at me employer's
expense.

Labour expenses do not include board and lodging,
bus fare and other expenses connected with employing
workers, such as: govenrment debentures acquired by
theownerathis expense in connectionwith employment,
overalls, upkeep 01 kitchens and cafeteiras, clubs,
libraires, sport facilities, recruiting and training of
workers, etc.

Wages and labour expenses in construction at fixed
pirces were computed according to wages and labour
expenses at current pirces, deflated by changes in the
Consumer Pirce Index.

More details on this seires and its previous format
(until 1981) can be found in the Monthly Bulletin of
Statistics  Supplement, No. 8, 1980 (Hebrew only(.

DEFINITIONS
Employee: a person employed by others for pay in

cash or payment in kind (wages) on a daily or monthly
basis.

Employee posts: the number of employees, monthly
or daily; piece workers are not included. Since one
employee (especially the daily ones, who are the
majority in this branch) may work for more than one
contractor in the same month, the measurement is
actually of posts which are manned at least one day in
the month, for which wages have been paid.

Mandays worked: mandays which the worker
actually worked at his posts and for which he was paid.
The number of actual man days includes overtime
hours after having been translated into days. Absences
are excluded (leave, holidays, sick leave, etc.), even
when paid.

Wages include (according to the definition of July
1975 upon enacting the income tax reform) all gross
payments (before deductions) on which income tax is
due which were paid to employees in the report month
(ind. backpay and advance payments). Wages include:
basic wage, cost of living allowance, professional,
seniority and family allowances, premiumsandbonuses,
overtime pay, pay for special working conditions
(field conditions, Arava etc.), 13th month salary,
absence days (army reserve duty, leave, holidays,
illness, etc.) convalescence allowance, professional
literature, maintenance of vehicle (incl. allocation for
the establishment's vehicle in the employee's use),
telephone, lodging and food expenses (on which only
income tax is payable), bus fare to work and back,
payments in kind (presents, housing, etc.), patricipation
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

PUBLIC WORKS

DEFINITIONS
Construction of roads i.e., roads of all kinds, which

serve chiefly for movement of vehicles of all kinds.
Installation of waterpipes includes laying of main

pipes and their barnches (through connecting them
with structures or installations) as well as laying of
permanent pipes for irirgation.

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 wateror sewagepipes.

Completionofwork: forwoik outside thecompetence
of the Ministry of Constnjction and Housing  the date
of acceptance of the work from the contractor or the
final survey (in case of own execution).

For work executed by the Ministry 01 Construction
and Housing, the date is that of final account with the
contractor. Data on completed work include also data
on partial completion.

Newroad: construction of a new road, on which no
stage of constnjction had been carried out and where
there was no traffic until work had begun.

Widening of road: any addition to the existing width
of a road.

Reconstmction of road: demolition of old road or
patrs thereof and reconstruction thereof. Repair of roads
is not included (e.g., repair of outer layers etc.)

Typeof road
Mainroadserves for national or interdistirct 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.

)66(



Dwellings newly built: the number of dwellings that
were completed in the surveyed budget year.

SOURCES
The data on change of purpose ot the stock

of dwellings are collected from the municipalities.
administrative sources: registers of Arnona (municipal
tax) payers and internal reports of the municipalities,
in which changes in residential dwellings and in
nonresidential units are recorded. In 15 towns, the
survey is carried out by the Bureau's staff and for
Tel AvivYafo, the data are supplied by the Center for
Economic and Social Research of the municipality.

II. FINANCIAL DATA

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, asdefined above. It does
not include the value of land on which the buildings
were erected or of work which was performed.

Purposes of capital formation: residential building
and other work, such as: building for hotels, businesses
and offices; building for industry and crafts; water and
electricity enterpirses, transport and communciation,
public and agricultural buildings (excluding capital
formation in fruit plantations, greenhousesand 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 valueof gross investment in private residential
building. The addition of physical area in a particular
year was calculated up to 1962 as an average area of
building begun and completed in that year. As of 1 963
an improved method has been usedby givingadifferent
weight to areas of building begun andcompleted ineach
quarter year. This weight is determined according to an
estimate of work performed (by the average duration of
building) in the surveyed year, on structures in which
building was begun or completed in each quarter of that
year. Asof 1965, theaverage 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
delfating the estimates at current prices by the relevant
price indices.

The value of gross capital formation in public
residential building since 1962 was obtained by
analysing the stages of physical execution of work
under construction. These stages were translated into
financial terms through the expenses per sq.m. of
building (building, development and general expenses).
Most datawere 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.

Gross domestic capital formation in nonresidential
buildings and other construction work. The estimation
method in this type of capital formation is similar to that
used for private residential building, but the estimate
is also based on financial data of the value of capital
formation by public bodies, such as government offices,
Public Works Department, municipalities, as well as on
the report of other enterprises and public institutions on
building and public works activities, excluding capital
formation in greenhouses, fruit plantations and forestry.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION

EMPLOYED PERSONSAND EMPLOYEES
The source of the data in Table 16.16 is the Labour

Force Surveys in Israel and in Judea, Samariaand Gaza
Area. Explanations of those surveys are presented in
the introduction to Chapters 12  Labour and Wages
and 27 Judea, Samaria and Gaza Area.

EMPLOYMEN,T 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 pirces.

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,
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Estimate of unauthoirzed building begun is obtained
by muiltiplying the number of offences by the average
area per building (which was obtained from the reports
on legal building in these localities) minus the estimated
area of building begun without permits, which may
eventually receive the licence. In order to obtain the
national estimate, an estimate of about 1 Wo was added
to the above mentioned data, in the year 19741993
(for localities for which no reporting was obtained).

The estimate of unauthoirzed building begun from
last year served as estimate of unauthoirzed building
completed.

SURVEY OF UNSOLD
DWELLINGS IN

PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began conducting
quarterly surveys in 12 towns, and halfyeairy surveys
in another 21 urban localities on unsold new dwellings
within their juirsdiction, at the commission of the Ministry
of Construction and Housing.

In 1974 and 1975, quarteiry surveys were conducted
in 17 large towns and the halfyearly surveys in the
other urban localities were discontinued.

Since 1976 and until 1981 , the survey was enlarged
to cover 21 large towns. As of 1983 another 3
towns were added  Ashqelon, Hadera and Raanana
 the survey thus covering 24 towns: Jerusalem,
Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva, Bene Beraq, Bat Yam,
Givatayim, Herzeliyya, Hadera, Holon, Haifa, Kefar
Sava, Netanya, Petah Tiqwa, Oiryat Ata, Qiryat Bialik,
Qiryat Yam, Qiryat Motzkin, Rishon LeZiyyon, P.ehovot,
Ramat Gan, Ramat HaSharon, Raanana, Tel AvivYafo.

DEFINITIONS
New dwelling: a dwelling completed within the 15

months preceding the survey, or a dwelling under
construction at the time the survey was held.

Supply of new dwellings: dwellings whose
construction was begun in the surveyed period and new
dwellings which had not been sold by the end of the
previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which no deed of
sale existed at the surveydate, or, forwhich no advance
payments were received at that date. A dwelling built for
the builders' own use, or, a let dwelling are considered
sold.

Dwelling before completion: a dwelling in one of
the following stages at the survey date: frameheads,
sanitary plumbing, electrical installation, carpentry,
lfooirng and mosaics, painting, plasteirng, whitewashing
or glazing  and as yet, unoccupied.

Dwelling under constmction: a dwelling in the
process of construction, the constmction 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
descirption of results and definitions were published in
the Monthly Bulletin of S/^tHs^s Supplement (since
1969) as well as in Special Seires No. 927 (Hebrew
only(.

SURVEY OF CHANGES IN THE
STOCK OF DWELLINGS

Since 1970, the Bureau has conducted in a few
large towns, annual surveys on the changes in the stock
of dwellings which do not deirve from new construction.
These changes are: demolition, change of residential
dwellings into premises not for housing and merging of

dwellings  by which the stock of dwellings decreases;
division of dwellings 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 thechange was entered in the taxpayers' register
of themunicipality. Till March1991, abudgetyear began
of Apirl 1st. and ended on March 31. The 1991 budget
year is for Apirl December 1991 .

Dwellings demolished: dwellings that were
demolished or sealed and 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 deifned as business.

Business premises turned into dwellings: non
residential units that are not used any more for their
oirginal purpose and tunred 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.
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The repotrs of the local authorities and the building
companies on private buildings show a certain time lag.
Hence, the projected time lag is added to the data
material compiled rfom these repotrs (estimate 01 time
lagsee 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 pirvate building for vairous purposes
within the juirsdiction of planning and building
committees whodid not yet repotr on beginning and
completion of building.

2. in 19491957, public buildings which were built by
the Housing Depatrment, Public Works Depatrment
and the Jewish Agency, were not included.

3. ווו 1 9491 958, dataon nonresidential farmbuildings
.werenot included
The "new seires", 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 repotr on beginning
and completion of building. It must be pointed out that
the numberof local authorities, which repotron building,
has increased steadily  from 17 in 1949 to 33 in 1958,
41 in 1968and59in 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 aredrawn
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 Areaand through April 1982  in
Notrh Sinai. As of 1 982, building in the Golan has been
included in the Notrhern Distirct.

In 1970, the building estimates were corrected. In
the past, these estimates included, in patr, areas of
greenhouses, and did not include patr 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
agirculture branch were added to the building estimates
in the public sector.

As of 1974, a seires on all building in Israel,
including also estimates on unauthoirzed 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 notdata on caravans and cabins.

ESTIMATEOF TIME LAG

Patr of the data is obtained from the local authoirties
and building companies with a lime 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 repotring checks, some of the data still
lag behind by about two years, most of the time lag
being duirng the first year, following each half year.

The estimate of the time lag is madewhen summing
up the peirodical data for each purpose separately, and
is based on the average time lag in previous periods,
the improvementor deteiroration in repotring duirng the
surveyed peirod and the size of the areas obtained
duirng the checking of the repotr for the given peirod.
The estimate of the time lag in repotrs on industiral
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 building data for 1993 were 22 percent of
total building begun and 10 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
beginningandcompletion 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 1978and 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 lor large
buildings with areas exceeding 500 sq.m.

ESTIMATE OF UNAUTHORIZED BUILDING

Unauthoirzed building, which occurs mainly in
nonJewish localities, has been included since 1974 in
the estimates for the whole country.

The unauthoirzed building estimates are based on
data obtained from 6 planning and building committees
whose juirsdiction covers most nonJewish localities.
Form these committees a erpotr was obtained on the
number of offences committed by builderswho operate
without a licence, as well as information on the number
of buildings against whose builders legal claims were
entered but who !*>// eventually receive the licence.
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Public building: building initiated by the Government,
the National Institutions, the Local Authoirties and
companies entirely controlled by these institutions.

Pirvate building: all building except public building.
Includes also thebuilding of the Histadrut Sector.

New residential building is a building of whose area
7590 are destined for residential purposes, which is
being built on a vacant plot or on the foundation of a
demolished building, of which no walls were left which
can be used for the new building.

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 01 building. Data on type of building relate to
public residential building only.

Heavybuilding: constructed of heavy mateirals such
as concrete, stone, etc. There are vairous types of
heavy building:

Regular building: building in which most of the
work is performedon the building site, and the frame
is generally made of reinforced concrete in moulds
produced on the building site, with walls of vairous
types of blocks.

Industiralized building: buildings in which most
parts are prepared in advance in special enterpirses
and later assembled at the building site.

There arevarious typesof industiralizedbuilding:
Prefabircated building: (in which most parts of

the framework are produced elsewhere than the
building site and are then assembled on the building
site; other prefabricated (loadbeairng walls cast in
concrete using industiral 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 part of

which are made of light mateirals (up to 50 kilograms
pe square metre) prepared previously in special
enterprises and assembled later on the building sites.
The framework of the building is usually made of metal
orwood,

SOURCES
Reporting Agencies on Commencement and

Completion of Building: ■

Local Authorities: Or Yehuda, Elat, Ashdod,
Ashqelon, Beer Sheva, Bet She'an, Bet Shemesh, Bene
Beraq, Binyamina, Bat Yam, Givatayim, GiVat Shemuel,

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, Nahairyya, Nes
Ziyyona, Nazareth, Nazareth lllit, Nesher, Netanya,
Akko, Afula, Arad, Pardes HannaKarkur, PetahTiqwa,
Zefat, Qiryat Ono, Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tr/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; advetrisements
and vairous publications from which industiral
enterprises, hotels and boarding houses under
construction, or about to be constructed, are traced.

On building licenses, planning and building
committees repotr, as follows:

Local Committees: Oranit, Elqana, Efrat, Airel,
Asheir, 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, Hot HaKarmel,
Hof HaSharon, Hot 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, OmerMetar, 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.

To ensure the completeness of repotring 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 pirvate sector.

2. In the other urban localities as well as in the rural
ones  where no repotrs are received on building
begun and completed  repotring on structures
whose area exceeds 250 sq.m. is checked every
half year. Planning and building committees are
requested to repotr on building begun (buildings
approved but not yet repotred on) and on building
completed (building begun whose completion had
not been repotred).

METHODS OF COMPUTATION AND ESTIMATION

COMPUTATION OF DATA

Data on building are compiled from the repotrs
stated above, obtained from the different sources after
elimination of duplications.
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hand, a positive datum, such as in row 7  "electircity",
shows the value of electircity production in T.O.E.

Row 11 represents the use of energy within the
economy, other than use by energy producers (such as
the refineires or the Israel Electirc 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
kilocaloires. Conversion into this unit was basedon the
net caloric value of each energy product.

Data on use of electircity are presented according
to electircal energy generated by power plants and
consumed by industrial establishments, i.e., electrical
power output has been translated into T.O.E.

SOi/RCES
Data on crude oil and its products  Israel Fuel

Authority, oil refineires, the Central Bureau of Statistics,
large consumers of fuel products and fuel companies.

Data on electricity  the Israel Electirc Corporation
and industiral enterprises that possess powergenerators
with a capacity exceeding 300 KWH.

Distirbution of consumption between economic
branches is based on reports of oil marketing
companiesto 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 pair of fuel consumption by
industiral establishments in qibbuzim may have been
classified under agricultural consumption.

WATER
The general water consumption data are obtained

from theWater Commissionof the Ministry ofAgirculture,
which prepares statistical summaries from monthly
retunrs 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 1 989, 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 publicworks
branches (major branch 4 in the Standard Classification
of all Economic Activities) as well as construction of
communication and electircity lines and drillingfor crude
oil. Detailed explanations on the vairous purposes of
the construction branch and on data published in this
chapter appear in Special Series No. 927, Construction
in Israel 19891991(Hebrewonly(.

BUILDING
I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Building begun. Beginning the digging of the

foundations.

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 apatrments in the building.

Living rooms: bedrooms, parlours, dining rooms,
nurseires, halls etc., of 6 sq.m. and above. Not included
are service rooms: kitchens, conveniences, bathrooms,
halls and other rooms of less than 6 sq.m.

Initiating sector planning of buildings (location,
standard and area) and its supervision.
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Structure of Labour Force in Industry (Table
14.1414.15)

The sample of the survey is as the sample of the
Industry and Crafts survey. The results relate to the
beginningof 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). Somedata required for calculation
of the Industiral Production Index are obtained from
other sources (see above). The data presented in
Tables 14.813 were received in the framework of the
industry surveys, and they are based on yeairy reports
received from establishments included in the industry
survey sample.

Data on production quantities of crude oil (Table
14.10) are based on monthly reports received from
the Israel Fuel Authority. Repotrs relating to all other
items of industiral production are received directly
from the relevant establishments. Data in Table 14.14
werecollectedby 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 electircity in industry are
presented in Table 15.5.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SG9/SS
26 Census of Industry, 1 952 (Part A)
41 Census of Industry, 1 952 (Part 8)
119 Survey of Employment and Equipment in the

Diamond Industry 1961
1 98 Survey of Marketing Channels of Internal Industiral

Products 1963/64
280 Survey of Labour Cost in Industry 1966
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 H _
Products and Materials

978 Industry and Crafts Survey 1 99 1

CENSUS OF INDUSTRYAND CRAFTS 1965:

13 publications appeared

TECHNICAL SERIES
10 Industiral Production and Employment Indexes

(1960(

ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Energy balance (Table 15.1) is a set of data that

presents thesourcesand usesof energyby the country's
economy and the interactionswithin the energy system.

The data are presented according to the general
format of energy balances, as published by theO.E.C.D.,
with some necessary adjustments to Israel's special
conditions.

The Table's rows. Rows 2 through 6 specify the
energy at the disposal of the economy in the peirod
under review from imports, from domestic production
or from use of stocks (which is presented together with
the statistical discrepancies). Data on exports of energy

or mairne bunkers are recorded with a minus sign,
to indicate that the amount stated is subtracted from
the total energy requirement of the economy. "Mairne
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 vairous 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 electircity, or the conversion
of crude oil to vairous products, such as gasoline or
distillate fuel oil. Hence, in these rows a negative datum
indicates an "excessive" use of energy by "petroleum
reifneires"  it indicates losses in the production of
petroleum products, whereas in the "coal" column a
negative datum indicates use of coal. On the other
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stock of finished andunfinished products, at factor cost,
without V.A.T.

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,
depreciation, advertisement, insurance, interest and
other business services, and the establishments' profit.

The economic accountof the industry (Table 14.13).
Data were computed at factor cost  excluding taxes
and including subsidies and export incentives.

Other income includes profit from shares, 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.

Industiral production in the indices of industry
is defined as the domestic product at fixed prices,
produced by the industrial branch.

METHODS OFCOMPUTATIONAND ESTIMATION
Indices of industry (Tables 14.17). The indices

of industry measure the monthly changes in industiral
production, in revenue (at current pirces), 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
seires.

The sample for the indices includes ail
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 70^0
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.

Indexofindustiral 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 MonthlyBulletin of
StatisticsSupplement, No. 12, 1990.

The changes occurirng in the indicators of sub
branches are weighted according to their value added
in the branch. The indices for the main branches and for
the total industry are weighted according to the value
added of the subbranches in the main branch and in
the total. The source of weights for the subbranches
and main branches is the gross value added according
to factor cost, as obtained from summaires of the 1987
Survey of Industry and Crafts, adjusted for the base
year of the indices  1 989.

Indices of 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., actual work
days and hours of paid absence).

Since 1989, the index of paid houiry 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 W Industry).

The data on revenue and wages in the industry for
19831991 were presented at unifonm prices of each
year, according to the respective Consumer Pirce Index
(of each year).

Surveys of industry and caret (Tables 14.813
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 industiral
survey. The sample of the 1991 survey covers about
2,200 establishments with 5 employed persons or more
on average duirng 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
mateirals), at the beginning and at the end of the year
(after adjusting for different periodsas explainedabove),
were adjusted in each of the survey's establishments
for the average prices of the surveyed year, this having
been done in order to deflate the inflational profit of
the stock's data; the Consumer Price Index was used
for this adjustment. Full details were published in the
introduction to the Industryand Crafts Survey 1991, no.
978 of the Special Seires (see list below).

All the financial data in the survey are presented at
uniform pirces  average pirces of the surveyed year.
Monthly revenue and pirce indices in industry and the
Consumer Pirce Index were used for the translation of
data from current prices to a uniform price (for detailed
explanation see ibid(.
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DEFINITIONS
Population. Data in Tables 14.17, refer to industiral

establishments which engage at least one employee.
The data from the Industry and Cratfs Survey

appeairng in Tables 14.813 relate to establishments
employing 5 or more persons.

Data on production of industiral products (Table
14.16) 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 industiral indices (see below) were
classiifed by branch according to their main activity in
the base period of the indices (the most recent  1989),
according to the Standard Classiifcation of 1970.42

Establishment. The tabulation unit (which is also
the investigation unit) is the "establishment" which is
deifned 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 classiifed
as a cooperative society, as is the qibbuz itself.

Sector. The classiifcation 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, Samaira 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
Cratfs Surveys, Tables 14.8 and 14.11, qibbuz members
are considered as employees, and the number of
employees was computed as an average of four
selected months duirng the surveyed year.

Employed persons are employees, owners and
unpaid family members.

Investigation peirod. Data of industrial indices,
industrial production and electricity refer to calendar
years. Data of the Industry and Cratfs Surveys also
relate to calendar years since January 1987, previously
they referred to budget years (ApirlMarch).

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), appeairng

INDUSTRY
in the payrolls, including: basic salary, cost of
living, professional, seniority and family allowances
(excl. employees children allowance) and bus fare,
premiums, bonuses and payment on overtime, absence
(leave, sickness, festivals), 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.).

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 transpotr of workers to work, upkeep of
restaurants etc.

Data on Labour Cost (wages and other labour
expenses), which are reported in the frame of monthly
indices and in the annual survey of industry, are
somewhat different for the following reasons: a. For
closing the establishments' balance sheets, bonuses,
grants and allowances are included which had not been
reported along with the monthly reports; b. in the survey
qibbuz members employed in qibbuz enterprises are
presented as employees, and their wages are included
in the enterpirses' wages, whereas in monthly indices
they are presented as owners.

Consumption of materials and main production
expenses, at current prices, includes the cost of raw
mateirals, packing materials, water, fuel, electircity,
cost of piece work done for the establishment with
the establishment's mateirals 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 mateiral 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 mateirals belonging to the establishment ordeirng
the work); the valueof the products manufactured by the
establishment for its own use; purchase tax and excise
duty paid by the establishment. It does not include
subsidiesand export incentives. Revenue data in tables
14.1 , 14.4 and 14.5 for the years 1976 and after include
V.A.T.

Gross output is deifned as total revenue of the
establishments with addition of value of change in

42 Technical Series No. 46. 1986.
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Depreciation is estimated at renewal prices by the
straight line method and is based on the Bureau's
seires on investment in agirculture (see "Capital stock"
above).

Wages are based mainly on wage seires as
obtained from the summaries of employers' reports
to the National Insurance Institute (see Chapter 12
 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 priceofthevarious
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 pirces. It
should be pointed out, that the differences between
the price indices which are deirved from agricultural

production and the price index of agricultural output as
given in Chapter 10  Pricesand in Table 13.1 are due
mainly to differences in definition. Whereas the pirce
indices here relate to the entire agricultural production,
those in Chapter 10 relate to the traded produce only.
Moreover, the weights of the production pirce index are
current weights, whereas the weights of the outputpirce
index are fixed ones. It is the same with the Index of
Input Pirces in Agirculture, which is derived from the
Agriculture Branch Account. Attention must be given to
the fact that the pirces deirved from Table 13.20 have
been adjusted to the average annual pirce level since
1983/84, whereas the Index of Output Pirces in Chapter
10 Prices and in Table 13.1 were adjusted two years
later.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
8, 19 Census of Agriculture 1 949/50
48 National Income Oirginating in Agriculture

19521954(2 volumes)
1 08" Census of Vegetables' Areas 1 959/60
165 National Income Oirginating 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 Seires

CENSUSOF AGRICULTURE 1971
7 publications appeared

AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981

1 Agircultural 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 Pirce Indices in the Agricultural
Branch

In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
Hebrew only.
In cooperationwith the Citrus MairtetingBoard 01 Israel.
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It should be pointed out, that calendar year data
foralLcrops which are harvested till September 30,
e.g.. summer fruit, are identical with the data that
had previously been given for agricultural years. As
for other kinds of produce, e.g., vegetables and
livestock and its produce, data are summed up for
calendar years whereas data on citrus fruit, avocados,
bananas and flowers are for agricultural years. They
include: production for marketing, home consumption
on the farm, changes in livestock inventory and
intermediate produce and investment in new plantations
and afforestation.

Disposal (Table 13.151 6):

For local consumption: the produce destined for
direct consumption by the population of Israel including
consumption by the farmer and his household ("home
consumption").

Forlocalindustry indudes all of theproduce supplied
to industry, including produce exported after processing.

Exports: fresh agircultural produce destined for
exports and not necessairly identical with the exported
produce in the surveyed peirod  as of 1986, excluding
sales to Judea and Samaria and the Gaza Area.

Intermediate produce is agricultural produce which
reenters the agricultural productionprocess _(e.g.,
locally grown barley used for livestock feeding).

In this table, the data on intermediate produce
include data on destruction of agircultural produce and
changes in livestock inventory, and as of 1986  sales
to Judea, Samairaand Gaza Area.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION
Estimates of fruit, poultry and cattle, milk, eggs, fish

andmost field cropsare basedchielfyon monthly reports
fromwholesalers, production boards, and from industiral
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 product/on (quantity
multiplied by pirce) is an estimate adjusted to the
average general pirce 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
Pirce Index.

Production valueatpreviousyearprices is obtained
by summing up the result of the multiplication of each
item by its pirce in the previous year. This value is used
in calculating the quantities change in the seires (see
"Indices" below).

Slaughtering of livestock in slaughterhouses. Data
are obtained from the Veteirnary Service in the Ministry
of Agirculture 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, Samaira and the
Gaza Areanor 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 agircultural production

(including intermediate produce) with the addition of
investment in new plantations and afforestation.

Total input is composed of total mateirals and
services purchased by theagirculture branch from other
branches in Israel and from impotrs (the purchased
input), the intermediate produce and the depreciation in
renewal pirces.

Compensations and other receipts of the branch
include all transfers to the branch (excluding subsides
to production units) such as: nature damages, heat and
frostdamages, 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 supports in the agircultural branch.

Income originating in agriculture is the income
of "pirmary" agricultural factors (labour and capital
employed in agriculture). Income is estimated as the
valueof agircultural produce (with the addition of natural
damage and damages of frost and heat) less the value
oftotal 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 Authoirty, 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 agircultural 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 distirbutors and
production boards (such as pesticides and packaging
materials); financial reports of the governmentand local
authoirties; analysis of the balance sheets of farms and
vairous organizations.
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labour exchange for work or for a proof, according to
the Law of Income Support enacted on 1.1.1982.

An unemployed person is a person for whom at
least one unemployment day was registered during the
month.

Daily average of unemployed is calculated by
dividing the total number of unemployment days in the
month by the number of possible workdays of that
month.

Monthly average of unemployment days per
unemployed persons is computed by dividing the
total unemployment days in a month by the number of
registered unemployed of that month.

Persons who registered for work at least once a
year are defined as "registered".

Referrals to employment vacancies by means of a
letter, means the sending of a worker to a place of
work following the request of an employer. As of 1 978,
referrals to counsellors are also included.

Application for workers: application of employers to
Labour Exchanges for workers.

Unfu₪ed 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 minoirties' 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 registeredas unemployed, were also included.

In April 1959 Labour Exchanges became
governmental authorities undertheEmploymen! Service
of the Ministry of Labour. Data on adult workseekers
do not include registration at exchanges of students,
graduates, seamen and charwomen. Data on youth
labour exchanges (for ages 1417) are given in a
separate table.

Since October 1967, data include East Jerusalem.
In January 1973, the Unemployment Insurance

Law came into force and consequently, registration
procedures in the Employment Services were changed.
The new procedures affected mainly the series of
daily average unemployment and the distribution of

workseekers according to unemployment days. For
workseekers with no place of work, one unemployment
day or more is nowbeing registered; hence, the increase
in the daily average of unemployed.

Duirng 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 compairng dataon "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 support 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 stirkes; 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 ten months  without July
and August.

Unemployment proofs are 12 months averages;
in July and August, proofs were granted upon the
workseekers' declaration.

The EmploymentService has not provided the usual
processings or registered unemployment for the adult
and youth labour exchanges since 1991.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS
Stirkes and lockouts: temporary workstoppage by

anygroupof employees (or employers) caused by labour
dispute connected with employeeemployer relations.

Sfir/cersandotc/cedoufpersons:persons taking part
in a strike, where a stirker 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 stirke 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 inteirerence with normal
work process, due to labourdisputes in connection with
employerworker relations.

Numberofparticipants in slowdowns: The number
of workers involved in slowdowns, a person involved

)53(



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 characteirzed 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 sampleand the probability of those thathad
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= 1 00.0. The 1 989 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 vairable and dividing it by 100.

SOURCES
The statistics on wages and employment are based

mainly on monthly processing of employers' reports,
according to the law, on employees and wages on
forms 102and 612 (10r ofreign 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
salaires of employed persons aged fourteen and over.

DATA PRESENTED
Most data in Table 12.36 are presented, for the

purpose of a relative compairson of the wages per hour

of urban employees in the vairous economic branches
andoccupations.

The population, to which the data in Table 12.36
relate, compirses employed persons in towns and urban
localities, who had such income duirng 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.

Thedataof the IncomeSurveys havebeencombined
with demographic and economic characteirstics
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 OFCOMPUTATION
Estimates on all the employees were obtained

by multiplying the survey data by an inlfating factor
(weight), which was computed as the quotient of the
total population in a given group according to selected
demographic characteirstics and the number of persons
investigated in the Income Survey (employees and
others) according to the same characteristics. This
inflating factor also allows for the fallout between the
Income and the Labour Force Survey. This fallout
consists of:

a. all cases not interrogated on their income because
of absence duirng 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 1 0^0 of the persons.

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker is any person who registered at the

labour exchange at least once a month for employment.
Work seekers claiming income support. A person

not entitled to unemployment insurance (because he
did not complete the qualifying peirod or because he
used all his rights) and applied in the last month to the
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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.

SURVEYON MULTIPLEJOBHOLDING
Data on multiple jobholding were published in

Abstractno.421991, 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 etimate 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 depatrment 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 thepaylists, so that, actually, the data
refer to the number of employee posts for which wages
werepaid.

Gross monthly wages: all gross payments paid to
all employee posts in a month, including basic wages,
costoHiving allowance, payment for years of work,
backpay, advance payments, overtime, premiums,
various allowances  current or nonrecurrent, such

as: standby, turn of duty, 13th month salary, fares,
convalescence allowance, education and proficiency
allowance, vehicle, maintenance, etc. The gross wages
do not include other labour expenses and sums paid
by the employer such as pension funds or insurance
of employees, health insurance, employers' tax and the
like.

The index of total wages at constant pirces is
calculated bydividing the index of totalwages at current
prices by the consumer pirce index of the respective
month. Annual estimates, quarterly estimates and so
on are the airthmetical average of monthly indices at
constant pirces.

Average monthly wages per employee post: the
gorss 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 pirces is
calculated by dividing the indexof 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,
cooperative members, civilian employees in the army
and workers from Judea and Samaira, the Gaza Area
and SouthernLebanon, who receive theirwages through
the Employment Service. Foreign workers employed in
Israeli establishments are also included. The distirbution
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
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 seires 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 1 986, the new base having been average
1986 1004'.

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.

40 Detailed explanations see in Special Series no. 559 and Monthly Bulletinof Statistics  SupplementNo. 1 . 1984.
41 Detailed explanations on the change and on the new sample cf. ibid no. 9, 1 987 and no. 2. 1991.
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METHODSOFPROCESSING 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 01 the tour quarterly estimates.

in order to obtain the estimates for the survey
population, the data obtained from the sample has to
be "inlfated11 by means of suitable inlfating coefficients
for each of the respondents. For this purpose, the
population is divided into "inlfating groups", defined by
age xsexx locality group.

Starting from the third quarter of 1990, Jewish
immigrants were divided into separate inlfating groups
(age x sex). Beginning with the 1992 data, the
immigrants stratum include the Jews who immigrated
duirng the two years preceding the surveyed year.

The locality group used for inlfation are as follows:
1 . Jews (excluding immigrants)

A Urban localities: Jerusalem (town); Tel Aviv 
Yafo (town); Haifa (town); Northenr district; Haifa
distirct; Sharon and Petah Tiqwa subdistricts;
Ramlaand Rehovot subdistricts; TelAviv district;
development localities in the Southern and
Jerusalem distircts; Southenr and Jerusalem
distircts (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 deirved 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
consideirng data by type of locality with years preceding
199039.

RELIABILITY OF 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 tp) and depends
on the required level of confidence.

With a S/%confidence interval, it can be assumed
that the "census value" is in a range (Xys); with a 95^0
confidence interval, the census value would be in the
range (x+2ost; x2os). For example: when the estimate is
10,000 persons, the approximate sampling error is 740.
It can be assumed with 9596 confidence that the value
which would have been obtained in a census would be
between 8,520 and 11 ,480.

The sampling errors in the following table are
appropirate for estimates from 1988 and after. Foryears
before 1988, they tend to overestimate the sampling
error, the degree of discrepancy increasing the further
the year is from 1988.

OSX

Sampling errorEstimate
2501,000
3502,000
4303,000
5605,000
7008,000
78010,000

1,11020,000
1,35030,000
1,74050,000
2,20080,000
2,450100,000
3,410200,000
4,110300,000
5,130500,000
6,140800,000
6,5901,000,000
7,2001,300,000
7,2101,600,000
7,2101,800.000

SUBJECTS INVESTIGATED
The survey questionnaires include questions on

employment and unemployment, detailed by weekly

39 Ct. Labour Force Survey 1990. Special Publication no. 912.
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b. Unemployed:persons whodid not work at all duirng
the determinant week (even (or a single hour), and
actively sought work duirng that week by registering
at the Labour Exchanges of the Employment
Service by personal or wirtten application, etc.
Employees who were temporairly absent from their
work and actively sought other work areconsidered
unemployed. Thisgroup consists of two subgroups:

those who worked for theprevious twelve months
in Israel;

those who did not work for the previous twelve
months in Israel.
Not in the civilian labour force: all persons aged 15

and overwhowereneither "employed" nor "unemployed"
in thedeterminant week. Includedare persons employed
in voluntary, unpaidwork, housewives, students who did
not work even one hour duirng 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. Classiifcation 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
patrner 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.
Membersofcooperatives: members of cooperatives
or cooperative societies who patricipate in the
financial proifts, including members of collective
moshavim.
Members of qibbuzim: persons who worked
in qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership, relatives of
members who live in Qibbuzim, and training groups.
Unpaid familymembers: personswho worked 15 or
more hours in the determinant week in the family
business, without payment.

SOURCES
The Central Bureau of Statistics has carired out

Labour Force Surveys since 1954. A single labour force

survey wasconducted in each of the years 1 954 through
1956. In 1957 two surveys were carried out and since
1968 four surveys have been conducted each year.
Execution of quatrerly surveys has made it possible to
calculate the average annual level of employment, 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
deifnitions and explanations can be found in the
publications dealing with the current labour force
surveys.

The sample population includes the de jure
population (see deifnition in the introduction of Chapter
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 SubDistirct.

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 dormitoires  dwelling units.

The sample is drawn in two stages. In the ifrst,
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 quatreryears, then two quatrers 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 quatrerly labour force surveys covered
about 1 2,000households within the State's geographical
boundaries. The families chosen for each survey were
interviewedat their homesby interviewersof theBureau,
as regards the work of all persons aged 15 and over
duirng the preceding week, which is the determinant
week for that family. The enumeration was carried out
continuously every week duirng all three months of the
survey.

Enumeration difficulties in East Jerusalem. Since
the end of 1987, because of the disturbances in Judea,
Samaira, the Gaza Area and East Jenjsalem, 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
cautiouswhen using data on nonJews in Jerusalem.
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12 LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS

DEFINITIONS
Thecivilian labour force.Asof 1 985, all civiliansaged

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. Employedarepersonswho worked at least one hour

at any work, for pay, profit, or other remuneration,
duirng the determinantweek; all workers in qibbuzim
(whether in services or other branches); family
members who worked without pay 15 hours or
more per week, persons in institutions who worked
15 hours or more a week and persons who were
temporairly absent from their usual work and did not
seek other work. The "Employed" group consists of
three subgroups:

1 ■ Fulltime workers: all persons who worked 35
hours or more during the determinant week.
Included are all hours duirng 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 personswho worked from
one to 34 hours duirng the determinant week.

3. Temporarilyabsent from work during the survey
week, due to illness, vacation, army reserve duty,
labour dispute, inclement weather, temporary
stoppage of work (up to 30 days), or other
reason.
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Israel in the year surveyed  the average de facto
population )see definition in introduction to Chapter 2).

The balance sheet is drawn up in the form
determined by the Food and Agircultural Organization
(FAO), with some adaptations to conditions in Israel.

nil 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 pirmary' commodities, and from
these are calculated the nutirtional values of food
commodities obtained from them. For example, the item
wheat contains wheat used for manufacture of bread,
biscuits, noodles etc., except for quantities which are a
component of another commodity in the balancesheet.
Quantities of commodities are recorded at the weight
and measure of the pirmary commodity; for example,
cannedvegetables are included in the balancesheet as
quantities of fresh vegetables. Tea leaves. coffeebeans
and alcoholic beverages are not considered foods in the
balance sheet.

Production: local agircultural production in the year
surveyed, i.e., the year of agircultural production (see
definition in the introduction toChapter 13 Agriculture).
The production date of winter fruit (bananas, avocado)
in the food balancesheet are according to the marketing
in the balance year.

Exports: expotrs sent overseasand surplus (positive)
of food commodities transfened 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 impotred, 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 industiral processing. For peirshable
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
coeiffcients.

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
twice*8.

Beginning with JanuaryMarch 1990, localities are
classified according to population estimates in localities
at the endof 1988.

Numberofpersons per room (housing density) was
calculated by dividing the number of persons who live
in the household by the total number of rooms occupied
by members of the family (household).

SOURCES
The data on housing density and number of rooms

in dwelling are annual averages obtained from the
current investigation of the Labour Force Surveys
and they relate to all the households in the country
(except Qibbuzim, institutions, immigrant absorption
centers, student dormitories and Bedouins living outside
localities).

in 1985, population estimates were adjusted to the
results of the 1983 Census. For the sake of continuity
and comparison with previous years, a part of the 1985
data was recalculated.

Regarding the structure, the organization and the
execution of the survey, methods and adjustment of
data with the results of the 1983 Census  see Chapter
12, Labourand 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 unit is the household.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC HELP

Data on employment of domestic help are annual
estimates, which havebeen culled from an investigation
within the frame of the Labour Force Surveys since
1967.

Since January 1 978, the families, some half of the
sample, have been asked, not only about the number
of hours for which they employed a domestic help or
nurse, but also if they usually employ one, but in the
previous week did not do so and if they employ one,
but the number of hours worked is not known. These
categoires 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.

38 Cf. ■Housing Density in Israel 1985" inMonthlyBulletinof Statistics  Supplement, No. 2. 1987.
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Nonrecurrent payments (e.g., inheirtance,
severance pay from the place of work, restitutions
from Germany, etc.) were not included nor were
imputations made for income from the use of own
dwelling or other types of income in kind.

Net money income: the gross money income after
deduction of income tax and national insurance tax.

Deciles. a decile is a group including ten percent of
the households, which are ordered by size of income,
beginning with households of the lowest income in the
bottom decile up to the households with the highest
income in the top decile.

Standard person. In order to grade families by their
economic situation, it is preferable to classify them by
income per person and not by total family income;
and in order to take into account the economics of
scale, households were classified not by family income
divided by actual number of persons, but by family
income divided by the number of "standard persons",
this number being decided by the following table. This
approach garnts 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 coefifcient: a measure of inequality of a
distirbution of income. It ranges from 0 for complete
equality to 1 for maximum inequality.

SOURCES
The population to which the data in tables 11 .26

relate compirses all Jewish employees households
in localities of 2,000 inhabitants and over and the
nonJewish employees households in towns only. An
employee's household is defined as a household whose
head is an employee or a cooperative member. The
population in 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.

Thesurveypeirod. An income survey is carired out
four times a year. In each quarteiry survey since 1985,
each individual, aged fifteen and over is investigated
on his income duirng the three months preceding the
enumerator's visit. Hence, data areclose to the calendar
year. Up to 1984, the households were investigated on
their income duirng the 12 months preceding the visit of
trie enumerator.

Also, as rfom the 1985 survey, the income data for
each annual survey were brought to an annual standard
level of pirces, according to the avearge Consumer
Pirce Index of the surveyed year.

The investigation and processing unit is the
household, which includes as from 1985all 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. Patr of the
family's characteirstics, e.g., continent of birth, peirod of
immigartion, age and level of education are determined
by the characteirstics 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, whowasengaged
asan employee at least onedayduirng the investigation
peirod (for more details see the introduction to Chapter

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
andWages(.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all households of the population were

obtained by multiplying the survey data by an inflating
factor (weight). As of 1985, the inflating factor for
a household was the ratio between the number of
households in various groups of the population _
religion, type of locality, age and sex of family head 
and the number of households in the Income Survey
sample. The estimate of the number of households in

the populationwas taken from the LabourForce Survey,
but some necessary adjustments and alterations were
made.

FOOD BALANCE SHEET

DEFINITIONS

The food balance sheet is the record and sum total
of the sources of food according to their descirption and
the calculation of their nutirtional value (caloires, fat_
protein, minerals and vitamins) consumed on average
per capita per day, by the actual population living in
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consequently can not be compared with the ^"0115
ones.

D£FINm0NS AND EXPLANATIONS
Sources and uses. The household budget has

been divided into sources and uses. Uses indude
direct taxes and tarnsfers to other households,
expenditure On consumption and savings. Tne sav1n9
component was only partly investigated and !/,erefore
no savings data were given in tne tables. Each 01
these budget components was investigated separately,
and sometimes by different methods (see "Method 01

investigation" below). Because of i^eases 1n Dnces
duirng the survey period, all data aer Presented on tne
base of the average level of prces in ^e survey P8rl0d

Overall income is the gross money income {see
definitions in "income survey" below) w'tn income 1n

kind included; i.e., imputed income Jrom <** ot 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 erceived from
his employerwithout payment.

compulsory payments are taxes imposed directly
on income: income tax and national insurance.

Net overall ;"come: total income (incl. \mpmed
income) after deduction of compulsory Pay™6"'8.

Transfers to other households include donations
and gifts in cash and current ifnancial suppotr of oVnex

households, both in me country and abroad.
Expenditure on purchase Of commodities, as

reported in the questionnaire, is defined as *e sum
Of instalments paid and not as the pnce quotation,
as in previous surveys. Installments for goods brought
before the investigation month were not included 1n

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 a" the
expenses of the household, except lor compulsory
payments, defence levy, national insurance, savin9s■
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 sam&e 01

5 200 urban households, each having been investigated
duirng twoweeks of the peirod between June 1992 and
May 1993 (see "Methods of investigation" below).

investigation unit is a "household", i.e., a 9roup of
adults and children living most of the week in the same
dwelling and eating at least one meal aday together.

The sample. The dwelling was used as the saving
unit. As the farmework for drawing the sam^e Arnona
lists of the local authoirties were used.

Details were also taken from a framework of new
building.

METHODS OF INVESTIGATION
The households investigated recorded all tn^r

expenses every day duirng a fotrnight in a "Dal|y
Record Ledger" with the guidance and assistance of
enumerators of the Central Bureau of Statistics *ho
visited every household about once every 4 days.
/n addition, the enumerator obtained details from tne
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 'urniture and
household equipment, expenses on education, e\c.
These details were recorded in a special questionnaire
completed at the end of the recording in the \edger.
Data on the household income and savings and on
their characteirstics (household size, length ol stay ln
1srael, education etc.), were also obtained from th1s
questionnaire.

INCOME SURVEYS

The data presented were obtained from the Surveys
of income currently conducted since 1965 w/tt'"n the
framework of the Labour Force Survey of the Centra\
Bureau of statistics. (See detailed explanations in
Chapter 12 Labourand Wages.)

Ascompared with previous surveys, some important
changes were made as from the 1985 survey: tnere
are differences in the definition of status at work in the
inflating and deflating methods, and especially in the
survey peirod (see below). Consequently, the survey
since 1985 cannot yet be compared with the previous
ones.

More detailed results of the income Surveys an1o
also a detailed descirption of the methods adopted and
the definitions used can be found m publication nos.
884 and 933 of the Special Seires (see list below).

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Total gross money income is the total current money

lnCome of the household before thededuction of taxes.
The overall money income includes income from the

pirncipal salariedworkand from additional salaried work
of the head of the family and of other earners in tne
household together with all allowances, e.g., 13th month
salary payment for ovetrime, premiums and bonuses
and income rfom selfemployed work and oxopW
income, interest and dividends, current income trom
assistance and pensions of all households members.
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Thecurrent measuirng of labour service pirces refers
to employees only; consequently, changes in pirces of
labour services (employees or members) are estimated
according to changes in wages of employees only. The
measuirng 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 duirng the base peirod) and
not changes in the composition of the staff or in their
employment.

The method of measuirng applied here is
consequently the measuirng 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 duirng 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 duirng the base
peirod, and the changes in their pirces are currently
estimated according to the pirces 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 duirng the base
peirod. and these rentals are measuredcurrently.

SERIES OFPRICEINDICES OF INPUTIN
BUSES

Chaining
coefifcient38Base peirodPeirod35

10.34737

Average 1969

llll 1978

Nil 1970
XXII 1977

SinceMil 1978

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL S£77/£S 22
688 Indexof Input Pirces in RoadConstruction 1 980/81
964 Family Expenditure Survey 1992/93  Part A: First 29

Findings 31'
TECHNICAL SERIES 58
5" Consumer Price Index (1959)
1T Index of Input Pirces in Residential Building (1 964) 60

The Wholesale Pirce Index of Industiral Output for
the Domestic Market (1966)
Consumer Pirce Index (1968)
Classification of the Family Budget (1969)
Input and Output Pirce Indices in the Agircultural
Branch (1986)
The Consumer Pirce Index (1992(

LiViNG CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY
EXPENDITURE

1992/93

The data on the urban householdbudget have been
obtained from the Family Expenditure Survey 1992/93,
which was cariredoutby the Central Bureauof Statistics
between June 1992 and May 1993.

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 level
and their composition and for updating the basket of
the Consumer Pirce Index.

The survey population included all the households
of the country's urban population, excluding East
Jerusalem. The deifnitionof the localities covered in this
survey refers to the peirod in which it was conducted.
Consequently, as well as because of the definition of
household head, the number of urban households and
their breakdown in vairous categoires differs from the
data in Chapter 2.

In this survey, data were processed by methods and
definitions which differ from the previous survey, and

35 Sources: Surveys on bus companies expenses.
36 Cf. explanations in "GENERAL Updating andChaining", above.
37 Exd. wages of cooperative members.

Hebrew only.
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SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT
AND INPUTIN AGRICULTURE

Chaining
coefficient31Base peirodPeriod

1 . Pirce indexof
agricultural output

Average1976/771986/87
1975/76

2,896Average 1986Since 1987
2. Pirce index of
input in agirculture

Average1976/771986/87
1975/76

2,909Average 1986Since 1987

PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES32

USES
The index serves for setting down tairffs and

granting of subsidies in the buses branch and as a
current indicator ofdevelopments in the branch's pirces.

investment (e.g., expenses on construction', purchase
of new buses, etc.) and items, whose pirces are
involved with special measuirng difficutties (expenses
on interest, gifts, donations, etc.) The previous index,
till the beginning of 1978, did not include enterpirses
which are connected with the bus companies as being
their property nor were labour services of cooperative
members included in the basket.

SOURCES OF WEIGHTS

Thepresent indexbasket represents the composition
of inputs of bus companies in 1976/77. Data on the
composition of the bus companies' expenses on the
vairous materials, goods and services, were received
in the Survey of the Bus Companies' Expenses, which
investigated the detailed composition of the expenses
of eight bus companies in 1976/7733.

At the beginning of 1994 the updating of the
index was completed according to the results of a new
expenditure survey in the branch. As from the ifrst
quarter of 1994 the index is presented on a new base
)OctoberDecember 1993) and according to a new
system ofweights.

THE INDEX POPULATION

The present index relates to a basket of inputs
of all bus companies which supply bus transpotration
services to the public, whether passenger transport
on urban and nonurban lines, delivery of parcels,
left luggage at bus stations or excursions and touirng
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 Enterpirses (Mif'ale
Hatahanot).

The index population does not include the buses
owned by vairous establishments which are kept for
their own employees only.

The index basket includes all the mateirals,
commodities and services which serve for the operation
of bus services during the base period and whose
pirces are measurable. The index basket does not
include items, for which the expenses are defined as

SAMPLEOF COMMODITIESAND METHOD
OFPRICE COLLECTION

The index measures the pirces of about 150
mateirals and services. Pirces 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 payments of the buscompanies to vairous
funds (National Insurance, Mivtahim, etc.). The weight
of labour services of cooperative members is estimated
at 6(W0 of members' receipts.

31
32

33
34

Cf. explanations in "GENERAL UpdatingandChaining", above.
Detailed descriptions see in "Pirce Index of Input in Buses 1969", Monthly Pirce Statistics, No. 2, 1971 (Hebrew only). As tor
updating andconsequent changes, cf. ibid.,No. 11, 1 978.
*/a.,No. 11,1978.
For details on this item see ibid.
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agircultural production, e.g., field and garden crops,
animal husbandry, fruit plantations, pelagic and inshore
fishing, as well as establishments supplying services to
the agirculture barnch only, e.g., fruit packing, spraying
services, preparation of seed, etc.

The branch does not include veteirnary services,
planting of gardens and gardening, water supply
to agirculture, land preparation and irirgation and
marketing of agircultural 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
"agircultural 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 agircultural branch to other branches,
as well as that part of intermediate produce, which
passes through the agircultural branch as commercial
transactions at market pirces 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 agirculture branch as commercial transactions. The
index doesnot include output of that part of intermediate
produce, for which no commercial transactions can be
proved.

The present index covers, as previously, only output
traded at market pirces. Accordingly, forestry products
and some intermediate produce (e.g., green fodder),
are not measured.

Till 1985/86. two sets of indices were published,
which referred to two types of population:
a. A general index, which refers to the entire produced

output and the entire input which the agirculture
branch uses;

b. Apartial index, which referred to the marketed output
by the agirculture branch (excl. establishments
classified under "agircultural services") to other
branches and to the inputs that the agirculture 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 1 986  for calendaryears.

WEIGHTSOF INDICES
Theweights of the agircultural output and input pirce

indices must in pirnciple reflect the relative importance
(in thousandths) of the various kinds of output and input
values within the overall value duirng the base peirod.

The value of the produced and marketed output of
the products which are included in the updated basket
of the pirce index of output of the agirculture branch
is estimated by multiplying the produced and marketed

quantities of the said products as it was obtained
in the seires of the agircultural production value which
is compiled in the Agirculture Division of the Central
Bureau of Statisticsby the pirces of the products
which are collected for the pirce index of agircultural
output.

Since there are considerable annual lfuctuations in
the production and marketing of agircultural produce
and consequently, in the relative importance of its
marketing value of total output, the weights of the index
of agircultural 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 agircultural years
1983/84, 1984/85 and 1985/86.

The estimate of the input values which are included
in the updated basket of the pirce index of input in
agirculture is based on a large number of detailed data
of the branch's purchases or on the production and
marketing value of the enterpirses that supply mateirals,
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 agirculture
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 werecommissioned from vairous
governmental and administrative bodies, e.g., the Israel
ElectircCorporation, the Water Commission, the Ministry
of Agirculture, etc.

The weights of the input pirces in the agriculture
branch are based on data on input value in 1986.

PRICES MEASURED

In the agircultural output pirce index, the pirces
measured are not commercial market pirces 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 thegovernment
for part of the produce.

As of 1984/85 the annual pirce of each product was
computed by dividing the "adjusted annual revenue to
values of 1 984/85" by the annual quantity, each monthly
revenue being adjusted to 1984/85 value by multiplying
it by a coefficient:

Consumer Pirce Index in 1984/85
Consumer Pirce Index in the given month

The input pirce index, on the other hand, measures
commercial market pircespaid to sellers of inputs, which
include all taxes and impositions on the product up ot
the marketing stage to the agirculture branch, except
V.A.T., which is not included.

The pirces of products and services are measured,
both in the output and input indices, at points of
delivery from and to thebranch, according to the branch
population as definedabove.
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WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET26

USESOFTHE INDEX
The main use of the index is the deduction of series

01 industrial output value computed at current prices by
their conversion into series of values at constant Pirc8s.

THE1H0EX POPULATION
industry is defined as a1l establishments of lhe

"manufacturing" branches as defined in Standard
industiral Classification ofAll economicActivities 1970.

The index frame includes all products and services
produced and sold by all industiral establishments,
whether they are sold to other establishments or t0
other branches in the country. intermediate products
which serve for further production within the industiral
establishment are not included, since th's P^ 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. Tl11

January 1978, products and services of We "printing
and publishing" branch were not included.

SOURCES OF WEIGHTS
Theoutput basket of thepresent index, whose Pirces

have been measured since January 1989, represents
the composition of the marketed industrial output durin9
1987/88. Data on the value of marketed output by
branches and subbranches, were obtained 're™ lne
Survey of industry and Crafts 1987/88; these data, with
the value of the output of selfemployed, served as the
basis of the weights. In order to compute the weights,
output value data were evaluated at 1988 prices (base
period).

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICECOLLECTION

The index measures about 1,000 types of Products
and services.

The prices of the vairous products and services are
collected at a sample of about 800 establishments. Tne
sample includes most large establishments, which are
important in the output value of the branch, and medium

and smaller establishments, which are representative 01

their group.
The pirces measured are those received UD0n the

first transaction, generally at the factorygate. These are
market prices, including purchase tax but not subsidies.

SERIES OF WHOLESALE PRICES INDICES
OFINDUSTRIAL OUTPUT

Chaining
coefficient
to previous
index27

Base peirodPeriod

1.1 3S28
6.10529
29.10130

Average 1963
Average 1968
Average 1977
Average 1988

| 1964XII 1968
I 1969XII 1977
I 1978XII 1981
SinceI 1989

PRICE INDICES OF OUTPUTAND
INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH30

USES
The indices of Output and input Pirces in Agirculture

measures the inlfuence of price changes on the
agirculture branches income from output commodities "
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 agirculture branch, ie., ot turn
seires that are expressed in current pirces ot value
seires in fixed pirces; to check the inlfuence of Phce
changes in the terms of trade of the agirculture branch;
for updating calculation for determining pirces and
subsidies for agricultural produce; lor calculating tne
value of agircultural production, etc.

THE INDEX POPULATION
since 1976/77, all activities deifned in division 0 

Agirculture, Forestry and Fishing  in the Standard
industiral Classification of All Economic Activities
1970 are included. According to this deifnition, \r\e
agirculture branch includes establishments engaged in

26See methodological detailsinTechnicalSeries tot.^^
in Monthly Pirce Statistics, Nos. 1.1969:1,1 972; 1■ 1 978

27 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", eotove.
28 Exd "Diamonds" and "Printing and Publishing" braivX\ea.

1988.
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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 beairng 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 various
layers (construction works, base, subbase and beairng
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, beairng course and subbase),
which had not been published previously, is also being
published, and refers to all road builders, except for the
Public Works Depatrment.

Each subindex reflects thechanges in the expenses
on a fixed basket of mateirals and services which
are used in road construction, which represent the
composition of the expenses of the respective kind of
road construction duirng the base peirod. The general
index, which is a weighted averageof 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 pirces from the changes of value of
investments in road construction.

not connected with roads (digging for foundation pillars
for buildings) and special engineeirng works connected
with traffic on roads (e.g., traffic lights(.

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the present Index, whosepirces have

been measured since June 1981, is based on the
Survey of Expenditure on Road Construction, which
was conducted in 1980/81 and which investigated
the composition of the inputs in 40 projects whose
construction was completed between January 1975 and
December 197824.

SAMPLE OFMATERIALS, SERVICES AND
BUSINESS

The fluctuations in thepricesof 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
wageswhich contractors pay theirworkers. 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.

THE INDEXPOPULATION
The index covers all expenses of road builders in

Israel, whether they are contractors and subcontractors
or road construction departments of ministires or
public institutions. A few expense items, for which no
reasonable method of price measuring could be found
(e.g., interest), are not included in the index. Neither
are expenses on construction of concrete roads and
parking places included, nor are construction works

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS
IN ROAD CONSTRUCTION

Chaining
coefficient
to previous
indexes

BasepeirodPeirod

1.542
80.016

I 1966
Average 1972
V1981

I 1966XII 1972
1 1973V 1981
Since VI 1981

23 Detailed and uptodate explanations of pirnciples and the method of compilation of the index and the descirption of the new survey
and its main findings can be foundinNo.688of the Special Series (see list below).

24 a. ibid.

25 Cf. explanations in "GENERAL Updating and Chaining", above.
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THE INDEXPOPULATION
This index covers the expenses 01 contractors and

subcontractors on materials, services and products
destined for residential building.

The index population is characteirzed by three main
populations:
\. Residential building works, which include single

structures or whole projects which were erected by
conventional methods and the main patr of which (75
percent of the area or more) is destined for housing.
Precast buildings or projects are not included, nor
wooden structures orcaravans.

2. The constructors. including both contractors sxvi
subcontractors.

3. The expenses include, in pirnciple, all expenses
of constructors in the building branch, as defined
above, on mateirals, products and services destined
for residential building which were purchased חזגזז!
bodies outside the building branch and the pirces of
which are measurable.

Not included are:
)a) Expenses of contractors which are characteirstic 0(

those who commission the work, such as .axes and
fees connected with building licenses, marketing
and advertising the sale of apartments, etc.

)t>) Expenditureon items forwhich no reasonable wayof
regular measuirng of pirces was found, e.g., Merest
and commission 01 banks, entertaining, gifts, ete.

)c) Expenses on public works, such as construction of
roads and sidewalks to the building site, municipal
sewage, etc. On the other hand, development work
around the building site are included in the index'
such as levelling, fencing in or pavingof innerpaths.

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the index, whose pirces have been

measured from February 1 992, is based on the iflings
of a survey of expenditure on construction of residential
buildings conducted in 1990, which investigated the
composition of inputs in about 80 building pro\txxs
which were begun in 1986 and completed at the end o\
June in 198919.

in order to compute the weights, the survey data
were evaluated at pirces of the base period (January
1992 100.0 points).

SAMPLEOFMATERIALS AND METHOD
OFPRICE COLLECTION

within the framework of the index, the prices of
about 280 mateirals and services are measured directly

in a sample of about 250 wholesalers and producers,
who supplymateirals and services to contractors all over
the country. The prices which are measured are those
paid by contractors and subcontractors to all types of
suppliers. Within the framework of the updated index,
the sample of products and services was also updated
to include some items which had not been included
before, e.g., finished carpentry products, mateirals used
for technical systems, such as central gas, intercoms,
solar boilers, etc.

SPECIAL MEASURING PROffLEMS
Labour services. The weights of the labour services

of all types during the base peirod were fixed according
to the percent of actual expenses on wages by
contractors, out of their entire expenditure on the index
basket.

Thepirce 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 Histadrut) in tne
Construction, Wood, Metal, etc., branches, with the
addition of payments to vairous funds (Construction
workers insurance Fund, etc.). The changes in tne
official rates were not always identical with the changes
in thewageswhichwereactuallypaid by thecontractors;
consequently, asof December 1 970, the wages actually
paid havebeen measured20.

Beginning with the most recentupdating 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.

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 ofnew equipment.

SERIES OFTHE PRICEINDEXOF INPUTS
IN RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefficient
toprevious
index22

Base peirodPeriod21

6.680
1.259
3.434
176.512
49.091

VII 1950
11964
Average 1968
IV 1975
X1983
I 1992

VIII 19501 1964
II 1964XII 1968
I 1969IV1975
V1975X1983
XI 19831 1992
Since II 1992

19 Details on findings of the survey and the methods of "s executio", *" in U(M)atin9 *" '"deXJiTt i" *£***™1"^
MMhy Price sLstics. N0. 2. 1992; (Hebrew only). As for the findings of the previous survey of 1982, see the same monthly 01

November, 1983.
^ See details on changes ibid. No. 3. 1971 (Hebrew only). . . ....
21The soucres arefor VII 19501 1984an analysisof tat

the surveys on building expenses.
22 Cl. explanations in "GENERAL Updating andChaining, totove.
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SOURCES OF WEIGHTS
The composition of the family expenses on

consumption duirng the base peirod 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
1986787. For computing the weights, the data of
the said survey were evaluated at 1987 pirces.

At the end of 1993 the updating of the index basket
was completed according to the results of the Family
Expenditure Survey 1992/93. As from January 1994 the
index is presented on a new base (average 1993 =
100.0) and according to a new system of weights.

SAMPLE OF COMMODITIESAND METHOD OF
COLLECTING PRICES

The changes in the pirce level of all the consumption
items are estimated according to the changes in
consumer prices of about 1,300 commodities and
services. The pirces of these items are recorded
monthly in a sample of about 1,700 stores and
businesses in 42 localities. Most pirces are recorded by
an enumerator who visits the place of sale. The pirces
of some commodities and services, such as transport
services, are registered in questionnaires sent by mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Vegetables and Iruit. 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
vaired from month to month, according to the typical
composition of consumption for each month duirng the
base period. Nonetheless, the sum total of weights
under this heading stayed fixed for all months of the
year.

Housing. The pirces 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 pirce of the use of dwellings
between the peirods 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 thecost of owneroccupied
dwellingsand thecost 01 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 peirod14.

CONSUMER PRICE INDEXSERIES'.15

Chaining
coefficient
to previousBase peirodPeirod

index16

IX 1951IX 19511 1959
2.75311959I 1959XII 1964
1.347Average 1964I 1965XII 1969
1.237Average 1969I 1970XII 1976
4.112Average 1976I 1977XII 1980
8.349Average 1980I1981XII 1985
2.2517Average 1985I 1986XII 1987
1.775Average 1987Since 1 1988

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING18

USESOFTHE INDEX

This index serves mainly as a baseof 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 existant overall basket of residential building:
digging and levelling works, concrete building, sanitary
plumbing and electrical installation, from November
1992  carpentry, aluminium frames, elevators,
mortar, tile setting, stone masonry, communication
and development and from October 1993  metalwork,
painting, sealing and insulation.

13 Details on findings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1386/87. Special Seires No. 837.
14 Details on methods of measuirng pirces of dwellings, see in Technical Seires No. 29 (see list below). As for changes introduced in

mid1970. seeMonln/vAcrs Statistics. No. 11, 1970; No. 4, 1973; No. 4, 1983; No. 1, 1988(Hebrewonly).
15 The pirnciples of the Index since 1959 see in Technical Seires No. 5 (see list below). For the alterations and updating of the

Consumer Pirce Index in January 1962, January 1965, January 1970, January 1977, January 1981, 1985 and January 1988, see
MoniWy PirceStaefScsNos. 1. 1963; 1, 1965; 1, 1970; 1,1977; 1. 1981; 1, 1986; 1, 1988 (Hebrewonly).

16 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
17 In order to chain the 1985 indices to those preceding 1985, theymust be multiplied by 100; in order to chain the indices of 1986 and

onward with those preceding 1985, they must by multiplied by the respective coefficient multiplied by 100.
18 Cf. Technical Seires No. 17 (Hebrew only(.
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PRICES

GENERAL

PURPOSES
The purpose of the indices is to measure the

percent of change over time in the expenses which are
necessary to buy a fixed "basket" of commodities and
services, or the change in the revenue obtained for a
fixed basket of commodities andservices. Such abasket
represents patterns of consumption or production as
they were reflected over a certain period, which is
the base period of each index. The basket of each
index includes commodities andservices of unchanging
or equivalent quality and quantity; consequently, the
changes in the index represent changes in pirces only.

WEIGHTS
The weights of each index are weights of value,

and the importance attirbuted to each item of the index
basket equals the percent of the expenses on it or the
revenue from it (duirng the base peirod), out of the total
of expenses or revenue included in the index.

SAMPLE OF COMMODITIESAND SERVICES
The changes in the pirce levels of each item of the

vairous indices are estimated according to the changes
in the pirces of a sample of various goods and services.
The selection of these commodities is determined by
their impotrance in the expenses or revenue covered by
the index and by their ability to represent pirce trendsof
large groups of similar commodities.

METHOD OFCOLLECTING PRICES
The prices of each commodity in each business

are recorded by a ifxed and detailed definition 01 the
commodity according to a set of rules, whose purpose
is to assure that the index should represent changes of
prices and not of quantity or quality of the commodities.
In output price indices, i.e., the consumer pirce index
and the wholesale pirce index of industiral output,
the pirces measured include taxes and impositions on
the product, V.A.T. included. In input pirce indices,
the pirces measured include all taxes and impositions,
V.A.T. excluded.

METHOD OFCOMPUTATION
The index of change (in points) in the pirce of

each commodity is computed according to the pirce of

each as recorded in the various businesses in a given.
peirod (one month, a quarteryear, a year) in relation
to the base peirod. The general index is obtained as a
weighted average of the pirce indices of all commodities
whose pirces are measured. An average annual index
is obtained as an airthmetical average of the monthly
or quarterly indices, except the agricultural output price
index (see Definitions and Explanations, Monthly Pirce
Statistics, Hebrew only).

UPDATINGAND CHAINING THEINDICES
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 piror to the updating.

For practical purposes, different seires of the same
index, which are presented according to different base
peirods, 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 peirod, which has been computed
according to the old base, divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX11

USES
The index and its components are used mainly for

linking secuirties and mortgages, for determining the
cost of living allowances in wages and for analysing the
trend of pirces in the economy.

THE INDEXPOPULATION
The Consumer Price Index relates to goods and

services consumed by all families residing in urban
localities. Until December 1 969, the indexmeasured the
consumption prices for urban employees' families only.

The index basket includes all goods and services
destined for consumption whose pirces 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 productionof the goods
has been finished (Table 10.4)12.

11 Methodological description of the measuring pirnciples, see Consumer Pirce Index, Technical Seires No. 29. (see list below).
12 Cf. "Pirnciples of the ConsumerPirce Index Classiifcation, by Economic Branch", 1 964, A&mirff Pirce S/affscfs, No. 7, 1965 (Hebrew

only(.
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SECURITIES

The market value of a secuirty on any day is the
nominal value of the secuirty 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 includecleairng
and transactions outside the stock exchange. Trade
on the stock exchange is only a part of total trade in
secuirties, due to cleairng buying and selling orders by
the banks and the brokers.

The rate 01 turnover is obtained by dividing the
tunrover by the average market value. As data on
market value and turnover are at current pirces, part of
the change in them is a result of changes in rates, and
not of changes in the volume of trade.

INDICES OF SECURITIES
SinceJanuary 1977, the Bureau has made an index

of the rate of return relating to all the traded shares
and bonds registered on the stock exchange. This index
measures changes in the rate of return of shares and
bonds, i.e., in addition to rate changes, cash receipts
were also measured  dividends and interest (including
linkage differentials on interest) and receipts from bonus
shares and rights.

The index of 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 peirod to peirod
relfect the changes which occurred between two dates
in the overall return rate of the secuirties to which it

relates. In Tables 9.11and9.12 the rate of return index
is presented for the end of the year.

In January 1984 the classification of secuirties was
changed: secuirties 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

Until 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 quarter year. Since December
1977, representative exchange rates are presented for
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
fotrnight.

Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL PUBLICATIONS
13 Indices of Securities (1963)
27 Returns Detentures (1986, Hebrew only(
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FINANCE

All data in this chapter are presented at current
pirces. Tables 9.12and 9.49 are end 01 year balances,
and Tables 9.3 and 9.10 are summations 01 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 Decemberof the previous year that is specified
in each table, and for annual summations  the percent
change between the annual averages of the Consumer
Pirce Index, respectively.

It must be pointed out that not all items are linked to
the Consumer Pirce Index (some are not linked at all,
some are linked to foreign currency or to another pirce
index, etc.). Consequently, the percent changewhich 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, ifrms, national
institutions, mortgage and investment banks, excluding
the govenrment 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.

Moneysupply \s 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 0/70 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 authoirzed savings
schemes of the Post Office Bank and the Ministry of
Construction and Housing. As opposed to this.

Table 9.7 includes the balances in all approved
saving schemes, including the Post Office Bank's and
Ministryof 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

peirod, so that he will receive the full linkage on the
principal. As of 1981, the revaluated balance includes
also linkage differentials on the grants.

Other deposits in Table 9.2 include fixed term
deposits of the public in banking institutions, longterm
linked deposits, negotiable certificates of deposits and
other deposits and creditors.

Deposits of the public in foreign currency are
demand deposits and fixed term accounts of Israeli and
foreign residents, deposited in banking institutions in
Israel.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS
A banking institution is an institution bound by

the full liquidity instructions of the Bank of Israel,
including commercial banks and credit cooperative
societies,aswell asother financial institutions whichare
also bound by the full liquidity instructions. (Mortgage
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 01 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 accountsare a sum of all debits to
current accounts duirng the year.

The rate ofannual 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
participation from its own funds indirect aedit.

Directed CrecW: credit approved by the Bank of
Israel under a general or speciifc permit, irrespective
of its source (Bank of Israel, the reporting bank's own
funds or other source).

Credit from earmarked deposits: credit granted
from approved earmarked deposits excluding the
participation of banking corporation from freely loanable
funds.

Source: Statistics of the banking institutions  the
Bank of Israel.
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fuel and food supplied to foreign ships and aircratf
in Israeli seaand air ports (they have been included
in export 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 returned expotrs and were subtracted from
import data. Data of 1989 were revised accordingly.

This change does not at all affect the data of the
trade deficit.

19. "Total exports" do not include:
shipments of motors and parts of aircraft by local
firms to their branches or representatives abroad;
shipments of goods which were imported before
but were returned for purposes of exchange,
repairs, etc. These shipments appear under the
heading "Returned Imports"; exports from bonded
warehouses;
legal tender (#71.18.900 in "Classification of Export
Cornmcdities").

INDICES OF VOLUME, PRICES AND VALUE

20. Price indices are intended to measure the change
which occurred in the average pirce of total imports,
of total exports or of a group of commodities, between
two periods. The price of a single commodity is
determined according to the average unit value of
the exported or impotred commodity. The definition of
commodities is based on the classification used for
customs tairffs (impotrs) and on the Classification 01
Import Export Commodities (see para. 2 above). In
these classifications, commodity groups do not always
specify single items of a uniform quality, but in some
cases groups of similar commodities are also specified
and it is possible that in some cases the changes
obtained in the pirce of the commodity, as it is defined
in the classification, actually reflect also changes in
the vairous components of the group (commodity). In
such cases, price indices which are published abroad
01 similar commodities are used as a substitute for the
average unit value.
21. The information used in order to estimate pirce
indices of foreign trade encompasses about 80 percent
of the total import or export value. Thecriteria according
to which a commodity is, or is not, included in the
selection of items used in calculating the index are:

a. annual import (or export) value; b. the definition of
"the commodity" (the extent of its homogeneity); c. the
stability 01 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 peirod.
22.Foreign trade price indices are calculated according
to the Fisher formula, i.e., as a geometircal average
01 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 pirce indices are calculated according to Laspeyres
and those obtained when these indices are calculated
according to Paasche, since none of these results is
considered to be preferable. The differences stem from
the method by which pirces are weighted in calculating
the average value. In the pirce index according to
Laspeyres the weights of the base peirod are used for
the weighting, whereas in the pirce index according to
Paasche theweights of the current peirod 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 basedon the Fischer formula (see Para
22 above).
24. Value indices measure the changes in the value of
imports and exports between two periods (without
weighting). According to the definitions and the
calculation formulas, the value index is equal to
the volume index multiplied by the pirce index.
25. Exchange conditions measure the change in
average export prices, relative to average import pirces
between two time periods. Quarterly price and volume
indices according to the Fisher formula are published in
the Foreign Trade Statistics Quatrerly.

SOURCES
26. The sources 01 the data are the forms submitted
to the customs authoirties by importers or exporters or
their agents.

In special cases, dataare derived fromadministrative
summaries made by vairous institutions which
coordinate the foreign trade of certain commodity
groups.
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11 . Average Payment In Israeli currencyper U.S. Dollar
by the Importer (Table 8.10) refers to all expenses
on imports in NIS on delivery from customs (i.e., the
c.U. import value in NIS plus the taxes imposed on
these impotrs), divided by the c.U. value of imports in
US dollars. Taxes on imports include only those taxes,
which were imposed on the importer at the delivery of
the goods from the customs.

Customs duty, compulsory paymentsandpurchase
tax. The value of taxes, which is included in the total of
paymentsof the importer in NIS, refers to the imposition
01 taxes at delivery 01 the goods rfom the customs and
is based on the data in the customs records. On the
other hand, these taxes are recorded in the chapter
on national accounts (Table 6.11) according to actual
collection, which does not always agree with theamount
charged.

The average payment per US dolfar by importers
does not include valueadded tax on imported goods,
nor does it include the ■funds' connected with imports
by the government of agricultural raw materials (animal
feed) and various food commodities.

Valueadded tax which has been imposed on
impotrs since 1976 is not included, because most 01
the collected sums at release from the customs are
reimbursed by the treasury, and consequently, the final
payer of this tax is the consumer. The VAT imposed
on imported goods is estimated at NIS 4,560 million in
1992, and NIS 5,114 million in 1993.

The value of impotrs in US dollars of animal feed and
soya beans, as it appears in the customs records, does
not include all the maritime transportation expenses by
foreign ships; consequently, the value of c.U. impotrs
was corrected, by adding balances of transpotration
costs by foreign ships. This correction is included in
Table 8.10 and in Table 7.2 only.

Contrary to the calculations in the chapter on
national accounts, taxes do not include government
subsidies (or taxes) on impotrs of animal leed and other
grains, because patr of those taxes on subsidiesderive
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 returnedafter their import
and received again from abroad.

13. The "total impotrs" figures do not include: retunred
shipments of equipment to local firms from other

countries, after use in contract work: import inot bonded
warehouses:

figures on bunkers, other commodities (such as
food), ballast and dunnage supplied to Israeli ships
and aircraft abroad;
impotr 01 currency 01 legal tender (item 71.18.9000
of the Customs Tairffs);
military equipment and war mateiral (the estimated
value being included in the goods account in the
balance 01payments).

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 01 expotrs was the dateof releasing
the expotr entries by the customs authorities.
15. "Gross expotrs" are defined as the gr03s 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, impotred to complete the collection
of gems offered for sale by Israel's manufacturers;
aircraft and ships which were manufactured in other
countires, impotred new or used, for use by Israeli
companies and later resold to foreign companies. This
value does not include exports 01 Israel to Judea and
Samaria and the Gaza Area.
16. "Net total exports" are gross expotrs' less retunred
expotrs. "Returned expotrs" arecomposed of shipments
returned from abroad (without futrherprocessing), which
hadpreviously been expotred. Unless otherwise stated,
the data for "expotrs" refer to "gross expotrs" i.e.,
expotrs without deduction of "returned expotrs".
17. Since a considerable propotrion of agricultural
produce is generally expotred 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 expotr
value are obtained after the final settlement of accounts,
which make possible the correction of statistical data.
All figures on expotrs of citrus until 1989, as presented
in this Abstract, have been revised. Minor corrections
may be made in the 1990 ifgures on exports of citrus.

As from the 1991/92 agricultural expotr 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 expotrs to the Netherlands
and the actual buyer cannot beclassified by country.
18. "Total expotrs" include, i.a.:

personal effects which were expotred by emigrants
who left Israel;

10Seealso#5 above.
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the U.N., following the new classiifcation prepared
by the Customs Cooperation Council. Revision of
this classification birngs 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 exports9, 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
1 983 and introduced into use by the Israeli Customs
and the Central Bureau of Statistics in 1988. This
new classiifcation, called The Harmonized System,
differs from the pre1988 classification in its detail
and how it relates to products, so that the data for
1988 cannot be compared with data of previous
years. Further details on the classification may be
found in the Foreign Trade Statistics Quarterly, No.
4, 1988.

3. Import data are also classified by economic use. In
this classiifcation, import items are divided according to
the first destination of the commodities. The ultimate
economic purposeof imported goods sometimes differs
from their initial destination. Unmanufactured, semi
manufactured or ifnished goods, which serve as
production inputs, are included in "production inputs".

The classification is based on surveys which the
Central Bureau of Statistics conducts every few years,
in which the use the importers make of impotrs are
investigated.

QUANTITYAND VALUEOF COMMODITIES
4. Weights and measures are based on the metric
system. Weight is the net weight of the goods (without
packing mateiral or receptacles). In some cases (in
accordance with the custom tairffs) the weight of inner
receptacles was included.
5. Imports are valued c.U. (cost, insurance and freight),
including cost of wharfage and porterage (customs
value). These local costs which were included in the
import value amounted to $229 million in 1992 and
$202 million in 1993. Exports are valued f.o.b. (free on
board), before deduction of discounts and rebates.

The exception to this rule is exports of citrus, fresh
fruit and vegetables and lfowers, which are marketed
by AGREXCO and the Citrus Marketing Board of Israel.
Such exports arevalued here and in otherpublications
of the Bureau on exports  as "net f.o.b.", i.e., after
deduction of all expanses abroad. Data are lower by
$53.6 millionin 1992 and by $48.5 million in 1993.

In the Balance of Payments statistics (see Chapter
7), imports of commodities on f.o.b. base are also

given. The value of imports and exports, as presented
in the balance of payments, was adjusted to the
balance of payments deifnitions by the deduction of
some transactions from foreign trade, such as personal
belongings of diplomats and touirsts, trade samples,
moviesetc., and also by thededuction 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 impotr value of goods on I.o.b.
base amounted to $18,260 million in 1992 and $20,411
million in 1993. Exports after adjustment amounted to
$13,314 million in 1992 and $14,804 million in 1993.

CLASSIFICATIONOFCOUNTRIES
6. Country of purchase: The country from which the

invoice for the goods impotred to Israel was sent.
Country of destination: The country to which the

invoice for the goods expotred from Israel was sent.

IMPORTS
7. Impotrs are recordedaccording 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
otherwords, goods are considered impotred when they
are released by the customs authoirties. Their release
determines the date of impotr.

If goods were released against deposit before the
ifnal settlement of accounts, impotr value and quantity
are given according to the date of actual release by the
customs authoirties. If, at the date of the ifnal settlement
of accounts, it was revealed that the value, quantity or
otherdetails connected with the imports of the goodsdid
not agree with those recorded at the date of their actual
release, the ifgures were generally corrected at the end
of the year. The import ifgures for 1992 published in
Abstract No. 44 have been corrected in this Abstract
for all shipments released against deposit at the time
of impotr whose ifnal accounts were settled duirng
1993. Impotr ifgures for 1993 which are presented in
this Abstract, have been corrected for those shipments
which were released against deposit and which were
settled by 31 XII 1993. Deposits paid in 1993 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 Samaira 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
imports", i.e., imports without deduction of "returned
impotrs".
10. "Returned impotrs" are those shipments returned
abroad without futrher processing after previously
having been imported to Israel.

KDM, Customsand Purchase Tax Tairff otrJ988(Hebrewonly).
Expotr commodities havebeen classified according to trie HarmonizedSystem.
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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 Supeirntendant 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 7.6, 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
7.5, 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 7.6)

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 byprivate personsand 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 reports of vairous
government offices, and on mateiral received from
those who deal in economic transactions with the rest
of the world. The heterogeneity in reports obtained from
vairous bodies, and delays in closing financial accounts
and balances, sometimes necessitates creating a
preliminary estimate of some items in order to publish
the report at fixed times. Consequently, balance of
payments data may undergo revisions after publication;
hence the changes which appear from time to time in
the reports.

More detailed explanations, sources, methods and
definitions have been published in the Special Seires
(see below(.
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FOREIGN TRADE

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
1 . The foreign trade data appearing in this chapter deal
with Israel's tradewith other countires.

Imports and exports do not include the trade with
Judea and Samaira and the Gaza Area. As these data
are only rough estimates and lackadequate 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 imported goods fromother countries
to Judea, Samaria and the Gaza Area nor exported
goods from these areas directly to other countires.

CLASSIFICATION OFCOMMODITIES
2. The import and export data of Israel are published
according to two commodity classifications: The
Standard International Trade Classification6 which is
prepared by the Statistical Bureau of the U.N., and also
the Harmonized System of Commodity Description and
Coding prepared by the Customs Cooperation Council7.
a. In the SITC, commodities are an'anged 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

6 Standard International Trade Classiifcation. Revised Ml. Statistical Papers seires 14,No. 34, United Nations Oiffce, NewYotr<,1986.
7 The Harmonized CommodityDescirption an!CodingSystem, Customs Coopeartion Council, Biussels, June 1983.
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BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
The balance of payments is compiled according

to the rules set down by the Intenrational Monetary
Fund (IMF) and is defined as a systematic record of
all economic transacitons carired out in a given peirod
between the domestic economy andthe restof 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
Sinaitill 1982).

Thebalance ofpayments report consists of two main
sections: a. The current account, which summairzes
transactions in goods and services and unrequited
transfers; and b. capital movements account, which
includes also investments, changes in foreign exchange
balances and in monetary gold, and in special drawing
irghtsofthe 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, Samaira and the Gaza
Area are estimates that cannot be detailed; see also
"General" in the introduction to Chapter 27.

The data since 1982 appeairng here were revised.
Some corrections, expecially of unrequitted transfers,
deirve from checks of the sources of informations, i.e.,
banks' reports to the Controller of Foreign Exchange in
the Bank of Israel.

CURRENT ACCOUNT

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 rendeirng 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 tobe included
in the balance of payments, are listed in the respective
service items. (Until 1 957, imports were listed on a cU.
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
carirers to impotrers. These expenditures are set off
there by recording this amount as exports of services.

Unrequited tarnsfersaredetailed in Table 7.2. Goods
are specified in Chapters 8 [Foreign Trade) and 27
(Judea, Samaira andGaza Area(.

Services are detailed in Table 7.3.
The data seires in the item "travel" (Table 7.3) 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
sidewas revised on the basis of personnights spent by
foreign touirsts in Israel. The debit side was revised on
the basisof the number of Israelis travelling abroad.

Patr of Israeli tourists' expenses abroad being
financed outside the banking system in Israel, it affects
the size of statistical discrepancies (item 4, Table7.2).

CAPITAL MOVEMENTS
ACCOUNT

(Incl. transactions of monetary gold and
S.D.R. of the I.M.F.; Item 2 in Table 7.2)

This account relfects 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 pirvate
sector, other than for the financing of economic activity
with the rest of the woird. It is presented in Table
7.2 on a net basis and is divided into monetary and
nonmonetary sectors. Futrher details of the capital
movements (liabilities) in this table are given in Table
7.4.

As of 1975, advance payments on account of
imports were also included.

ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
(Table 7.5)

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 pirvate
bodies and sold to foreigners and Israeli shares sold
to foreigners (which form patr of foreign investments in
Israel).

Besides the distinction by date of repayment, the
table classifies obligations by sector of the debtor,
i.e., government, pirvate or banking sector. These
obligations are also presented according to term 01

repayment which were set down at obtaining the loan. A
shotrterm loan isdefined asa loan repayablewithinone
year and a longterm loan  within a peirod exceeding
one year.

Deposits of foreign banks in local banks indudealso
loans repayable after more than one year. Due to the
lack of data, it is impossible to classify them according
to date of repayment.
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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 pirces, i.e., including subsidies and excluding
expenditure on taxes, marketing and transport.

Classification of branches in the tables corresponds
to the Standard industrial Classiifcation of All Economic
Activities of the Bureau (1970).

From Table 6.19  Use Matirx, direct coefficients
can be calculated: in direct coefifcients, the sum of
each column (branch output) is 1.00 and shows the
composition of the direct cost (hence the term "direct
coefficient") involved inproducing an output unit 01 each
economic branch.

Table 6.21 presents the inverse matrix. The
coefifcients 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 oirgine(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 ifnal products.

Table 6.21 presents the Inverse Matirx for 1988 at
1 990 prices, after the base tables had been adjusted by
1990 prices.

SOURCES
The pirncipal 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 deifnitions. Special surveys were
also carired out for the compilation of the InputOutput
Tables.

Agirculture. The data are based mainly on the
agircultural statistics of the Bureau (production and
purchase of inputs by the agirculture).

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.

Electircity and Water. The data on the output of the
branch and on types of inputs were obtained from the
Israel Electirc Corporation, from "Meqorot" 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 Pirce Index of Input in Residential Building. Usewas
also made of estimates of inputs of subcontractors,
which serve for the compilation of subindices for digging
and levelling, concrete pouring, building, etc.

In the Transport and Communication branch,
estimates of output and of types of input are based on
repotrs 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 of Setf/sifcs  Supplement No. 5, 1993.

Regarding the services grantedby public institutions
and nonproift institutions, the data are based on reports
of theAccountant General in the Ministry of Finance, the
National Institutions, the local authoirties and nonproift
institutions.

Imports. Data were provided by the Foreign Trade
and Balance of Payments Sections of the Bureau.
in addition, a special survey was eanred out to
determine the branches of oirgin and branches of import
destination [Import Destination Survey 1988), and a
special investigationfor dividing importsintocompetitive
and complementary imports.

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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In most barnches (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 tease fees and net profit.

REVISED ESTIMATES

Compared to the data published in the previous
Abstract, the estimates for the years 19801992 were
revised. following receipt of detailed data and updated
statistics. The main revisions were:

1. Estimates of private consumption were corrected
upon receipt of findings from the Family Expenditure
Survey 1992/93. The results of the Family
Expenditure Survey, which is conducted every
five or six years, serve as the basis for revisions of
previousdata for previous yearsand for extrapolation
of estimates for years following the survey (the
previous one was conducted in 1986/87).

2. Estimates of capital formation in fixed assets were
corrected in the impotrs ofmachineryand equipment
item, according to the Surveyon Import Destimations
1988, in whose framework the destination of

imported commoditieswas rechecked. The previous
survey was held for 1982/83.

3. Estimates of imports and expotrs of goods and
services were updated according to revisions in the
Balance of Payments in the interest of the public
sector in impotrs and expotrs of goods and services
to Judea, Samaria and theGaza Area and in expotrs
of tourist services.

4. Estimates ofgeneralgovernment expenditure and of
capital formation in residential building were revised
following financial reports from institutions of the
public sector.

Data on magnetic tape, that include about 200
annual and quatrerly series of national accounts data
as of 1950, are available by application to The Central
Bureau of Statistics.

Quatrerly estimates of expenditure on the Gross
Domestic Product appear regularly in the Monthly
Bulletin of Statistics. Preliminary annual estimates are
usually published in the No. 1 issue of the Supplement
to that bulletin and revised estimates in the No. 5 issue.

Estimates of the national expenditure on education
are presented in Chapter 22, on health  in Chapter 24,
and on culture, entetrainment 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)

The population includes all active authoirzed dealers
who must repotr on VAT in all economic branches as
specified in the VAT Law.

DEFINITIONS
Authoirzed dealer is whoever sells products and

assets or supplies services on condition, that he is not
a nonprofit firm or a financial institution. Consequently,
the table does not include banks, insurancecompanies,
nonprofit institutions and general governmment and
municipal institutions.

Revenue of VAT rate of 096 due is a turnover
of transactions deirving mainly from sale of fruit and
vegetables, supply of services to tourists andexpotrs.

Revenue on which VAT is due is a tunrover of
transactions deirving fromn sale of products, supply of
services in the country, from the sale of a company's
fixedassets, including all taxes due on the saidproducts
and services.

Total revenue includes revenue on which VAT is
due and revenue of VAT rate of 0f¥o. The classification
by economic branches was made according to the
Standard Classification of All Economic Activities 1970.
More detailed explanations were published in Monthly
Bulletinof Statistics  Supplement, No. 3, 1994.
SOURCES

The table was compiled according to repotrs of a
sampleof active dealers to the VAT Authoirties.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.

INPUT OUTPUT
Tables 6.1820 present data from the InputOutput

tables for 1988 at cunentpirces.Theprevious published
table relatedto 1982/83.

Detailed explanations of the InputOutput Tables
aregiven in the Special Publication No. 824.

Table 6.21 presents the inverse matirx out of the
1988 InputOutput Table, as updated to 1990 prices.

EXPLANATIONS AND DEFINITIONS
The InputOutput Tables are a system which

describes the interdependence among the branches
of the Israeli economy and the transactions between
them and the final uses. Tables 6.1819 are transaction
tables, which descirbes the interbranch transactions of
the Israeli economy and the transaciton between the
branches and the final uses in 1988. In these tables,
each branch of the economy is representedbya rowand
acolumn. Thesales of the branch (including competitive
impotrs) for various uses (other branches, consumption
etc.) are distirbuted across the row, irrespective of the
branch inwhich theywere produced. Thecorresponding
column designates the purchases of the branch (from
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and their prices. The estimate of the expenditure on
industrial products other than food is based mainly on
the family expenditure survey, on the current repotrs
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 yearsbetween
the surveys. Other estimates (like electricity supply,
personnights in hotels, visits to cinema, hospitalization
in profitoriented hospitals) are based on the relevant
quantity and pirce data.

The estimate of the value of the services of
nonprofit institutions isbased on data on compensation
of employeesand other current expenditure. Thesedata
are obtained through questionnaires addressed to the
institutions orare based on financial reports.

General government consumption expenditure is
estimated by the analysis of the accountant general's
reports, and of the budget provisions, using also
complementary data received from the Ministires of
Finance and of Defence. The estimate of the local
authoirties and the national institutions' expenditure is
based on data obtained from the analysis of financial
and budget accounts.

Estimates ofgross capital formation in fixed assets
are based mainly on the following:
a. Data on imports of capital assets  machinery and

equipment;
b. Reports on revenue from sales of investment goods

of domestic production;
c. Quarterly estimates on area of building begun and

completed
d. Financial data on investment in residential building

eanred out by the Ministry of Construction and
Housing;

e. Data received from governmental offices, public
institutions and major enterpirses on the extent of
their investments.
Estimates on change in stocks are basedon:

a. Data on quantities of stocks of agircultural produce,
stock of fuel and stocks of 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 enterpirses;

c. The estimateof the change in the stocks of diamonds
is based on the difference between exports and
impotrs at constant pirces.
The estimate of imports and exports of goods

and services is based on data from the balance of
payments, adjusted to match frameworkand definitions
of the National Accounts.

Estimates of thechanges in the numberof employed
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.

Compensationofemployees is obtainedby summing
labourcosts in all branches, using branch surveys, e.g.,
the Industry Survey. For brancheswhere no survey was
carired out, estimates were made from administrative
repotrs, such as employers' repotrs to the National
Insurance Institute or the ComptrollerGeneral's repotrs.

Compensation of nonemployees (employed
persons who are not employees  employers, self
employed persons, members of cooperatives and
qibbuzim and unpaid workers in a familyoperated
enterpirse) was estimated by multiplying the number of
work hours of nonemployees by the averagewage per
hour in the relevant branch.

Constant pirce estimates for the continuous series
of the product and its components at 1 990 prices (Table
6.1), for 19501989, were compiled separately for each
main expenditure item (consumption, capital formation,
etc.) and for the Domestic National Product  according
to thechaining 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.

Pirvate consumption estimates at fixed pirces 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 delfated by
the wholesale pirce index of industrial output, which
was weighted according to characteristic production
branches of the vairous expenditure items.

The gross capital ofrmation estimate at constant
prices was based on the building cost index and the
equipment pirce index in Israel and in the pirncipal
countires of impotr.

Estimates of impotrs and expotrs of goods at
constant pirces are obtained by multiplying the value
of impotrs or expotrs in US dollars at constant pirces
by the effective rate or exchange in the base year.
Data are calculated in US dollars at fixed pirces with
help of price indices in dollars which are detailed by
main commodities. Estimates of impotrs and exports of
services at constant pirces are computed by deflating
current pirce estimates by pirce 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 industiral branches.
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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 ownershipof 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 aretaxes imposedon 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 produciton: 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 enterprisesownedby local authorities,
e.g. water plants,is also defined as1 an indirect tax.
Subsidies: all grants on current account by the

governmentand the local authoirties topirvate industires
and public corporations,as .well as operational deifcits
of .thegovernment. enterpirses, 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, whichare granted by the
government to the producers underpreferred conditions
(interest rate lower than that of the market) for financing
current activities.

On the otherhand, 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 notincluded in the
product account and are presented in Table 6.14 below.
the line... ■. ■ 

Treatment 01 valueadded tax in the product
acoount, at market pirces. The value of domestic
uses of resources pirvate and general government
consumptionandinvestmenf aird the value of imports,
includes net V.A.T., i.e., V.A.T. paid less V.A.T. returned.

Treatment 01 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
importsand exports, In the national disposable income,
at market prices, the income from net indirect taxes on
imports and exports are included as an adjustment flow
from abroad.

Classificationofproduct in the national accounts is
based on the Standard Industrial Classification of 1 970,
with the following differences:

Agriculture. In the National Account, the
agricunural product is the difference between
agircultural output of goods defined as agircultural

produce, and inputs purchased fromotherbranches.
The classification is by goods and . not by
establishments (agircultural farms), which are
classified in the Standard Oassificationof All
£ixw/mr/*tctrwftss by theirmain activity.

Ownership of dwellings. The national product.
includes a special item, "ownershipof dwellings",
which does not exist in the Standard Classification.
This item compirses income deriving from housing
services. In rented dwellings, receipts from rent
are included in the deduction of current operaitng
expenses, and in occupier owned dwellings or
dwellings on key money rent is imputed.

Public and community services. This section of
the Standard Classification compirses an public and

 communityservices, both those supplied by general
■ government and those supplied on a profit basis. In
the classification of the national product, this section
includes services supplied by government, . local
authorities, national institutionsandpirvatenonprofit
institutions. Public and community services, supplied

'. on commercial basis areincludedin personal and.
other services  physicians, and private hospitals,
teachers and private schools, etc. ' .:

SOURCESOF DATAAND METHODS OF
COMPUTATION  ■'

Thenationalproductv/as estimated by two pirncipal
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 consumptionand 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 "naitonal income" is
obtainedas the sum of factor payments, i.e., salaries
and wages and returns tp^capital.e.g.,. profits, interest
payments andrents. ~ . r ■.■',

Conceptually, the ' twomethods, the "national
income? and the "national expenditure"  should, after
deduction of net indirecttaxesand depreciation, yield;
identical . results. However, thetwo estimates show
certain discrepancies, due to the different statistical
seires underlying each approach : and the different
methods used. The difference appears in the summary,
tables as "errors andqmmissions" on thesideofnational
income.  ;. *' '

National Expenditure
Pirvate consumption expenditure
As of 1 964, results of the family expenditure surveys,

which cover 'all urban families, were included in pirvate
consumption data. Data for previous years were based
on survey resultswhich covered only urban employees'
families. Tables present two estimates for 1964, which
was the year of transition. 1 .

The estimate of food consumption is based on data
on. the markeitng of agricultural produce, data on the
production and marketing of industiral food products
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Net indirect taxes are included in the value 01 imports of
goods and services. The value of exports of goods and
services includes other revenue components received
by the exporters.

Net factor payments to abroa.d 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 10ח00זוי payments made toabroad.
These items do not include payments and receipts ot
interest of the general government and the Bank of
Israel, which are deifned as transfer payments.

National income is equal to the total factor
income Israeli residents receive from employment,
entrepreneurship and property. It is also equal to
the gross national product at market pirces, 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.

National disposable income at market prices is the
sum of national income, net indirect taxes on domestic
production and on imports and exports and ^\ז current
transfers received from abroad;

Pirvate disposable income is equal to national
income less the government sector's property income,
less direct taxes and plus net transfers to households
from the government and from abroad.

Net national saving is the difference between
national disposable income at market prices and the
private andgovernment consumption expenditure.

Net saving 01 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 govenrment 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 nonproift institutions
financed mainly by the said bodies..

c. Transactions included. In the national accounts,
current saving is computed as cunent 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 pirvate 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
woirdls calculated as the excessof current receipts over
current disbursements in respect of the transactions ot
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
foreign financial assets. In the opposite case, the deficit
on current transactions with the rest of the world is a
sourcefor 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 inthe balance of payments,
where all unrequited transfers are treated as cunent
transfers. The national accounts, on the other hand,
distinguish between current and capital transfers. Only
current transfers are included as patr of the flows that
originate the surplus/deficit.

Savings after adjustment. The savings that result
as current surpluses in the national disposable income
account and in the general government current 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 ifnanced by transfers
from abroad and excluding transfers from abroad
designated to finance these imports.

Financing ofgross domestic capital fomiation. The
gross domestic capital formation is financed by the
allowances for consumption of fixed capital, the net
savings and the deficit of the nation on cunent
transactions with the rest of the woird.

Cunent tarnsefrs. transfersof income that are made
from the current income of the payer and added ot 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 01
the wealth or savings of the donor, or which are
nonrecurrent for either party to the transaction.

Direct raxes include cunent impositions by the
government, the National Insurance Institute and local
authoirties:
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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 19683. 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 pirces4: the
market value of the product, before deduction of
provisions for the consumption of fixed capital,
attirbutable to the factors of production employed
in Israel and in Jewish localities in Judea, Samaria
and Gaza Area. It is equal to the sum of consumption
expenditure and gross domestic capital formation,
private and public, and net exports of goods and
services.

The product of the business sector includes the
product of all branches of the economy, except general
government services, services of private nonprofit
institutions and housing services.

Gross national product at market pirces 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.5

General government consumption expenditure
includes consumption expenditure by the government,
the National Insurance Institute, local authoirties,
national institutions and nonprofit institutions, where
the abovementioned bodies finance the major part of
their expenditure. Consumption expenditure by the other
nonprofit institutions is included in private consumption
expenditure. 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.

Pirvate consumption expenditure: the aggregate of
private consumption expenditure of households and
the consumption expenditure of nonprofit institutions
serving households, where the major part of their
expenditure is not financed by the government.

Final consumption expenditure of households:
expenditure by resident households in Israel and

abroad, on goods and services, includingdurable goods
but excluding dwellings.

Final consumption expenditure 01 households in the
domestic market. 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.

Grossdomestic capital formation is the sumof gross
fixed capital formation and increase in stocks.

Increase in stocks: the market value of the physical
change in: (a) stocks of raw mateirals, workinprogress
and finished products held by resident industires; (b)
emergency stocks of important products held by the
government. The value of workinprogress of buildings,
roads and other construction works, is regarded as
"gross fixed capital formation" and not as increase in

stocks.
The physical change in stocks in the account period

is valued as the difference between the levels of these
stocks at the beginning and the end of the period, both
valued at approximate average pirces ruling over the
peirod.

Grossfixedcapital formation: the outlays (purchases
and own account production) of industires, 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.f.,
i.e., including expenditure on transport 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
imported goods is also recorded in exports of services.

3 UnitedNations: A System01NationalAccounts, Studies in Methods, Seires F, No. 2, New York, 1 968.
4 The definition of the product at market pirces differs from the U.N. definition in that it excludes net taxes on imports and includes

other revenue components received by the exporters.
5 The deifnition of income and payments to foreign factors differs from the U.N. deifnition: payment and receipt of interest by the

government sector and the Bank of Israel are not included.
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Table 5.1 includes, in data for 19191948, "illegal
immigrants", immigrants andall touirsts who 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 theychanged their status. In 1969, anadditional
statuswas 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 visaat arrival in Israel.). .■.. . ... ..

Data for 19481949 are according to continent and
country ofbirth .only..., ■■.

IMMIGRANT EMPLOYMENT SURVEY
The source of the data in Tables 5.1012is'a

sample survey which was conductedin JanuaryApril,
1993.The result's describe the situation of immigrants
who arrived in the last quarter of 1990, afterastay iri
Israelof 2430 months about 26 months, on average.
Dataare based on a sample ofabout '1 ,200 family units
of immigrants, which compirse about 3,300 immigrants
aged 15and over.

This survey is the third in the series of surveys
investigating the immigrants' employment in Israel.
The first survey investigated, in the ifrst three months
of 1991, the situation of the immigrants of the first
half of 1990(January^June). Detailed data from this
survey were published in the Monthly Bulletin of
Statistics,■ Supplement No. 9, 1991 and 10, 1992.
The second survey investigated the immigrants of
OctoberDecember 1990 in JanuaryApirl 1992. The
results were published in the Monthly Bulletin of
Statistics Supplement, No. 9, 1993.

The sample represents26,300 households in which
at least 6ח0 person aged 15 and over arirved from the
USSR in the last quarter of 1990.

For the definitions of household andhouseholdhead
see Introduction to Chapter 2  Population and for the
definitions of wages, employed person and occupation
see the Introduction to Chapter12 Labour andWages.

Nuclear household type is defined according to the
mairtal status of the parents of childrenup to age 24 if

any, inthe household.When there are nochildren in the
household, the household is definedas 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 (or a 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 children 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 
Suppefme/ft, No. 4, 1994.

IMMIGRANTS ARRIVED IN 1 990/91  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.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES ■ . ■. ■ >

416 Immigration to Israel 1948 1 972 Part I

489 Immigration to Israel 1948 1972.Part II
637 Immigrants from the United States and Canada

)who arrived between 1 969/70 and 1 973/74)

652 Immigrants from Latin Ameirca, One Year
and Three Years after Immigration (immigrated
1969/701973/74)

771 Immigrants of the Seventies  The First Three
Years in Israel

846 Immigrants from U.S.SIR. 1 9701983
973 Immigration to Israel 1993
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The numbers in Tables 4.36 do not include
residents 01 East Jerusalem departing abroad via the
Jordan Birdges, 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 Sfar/s(/cs
 Supplement, No. 2, 1990); hence the difference
between Tables 4.36 and Tables 4.12, which include
these movements.

More details on the sources of data on movements
of tourists and residents appeared in the publications
on touirsts in the Bureau's Special Series.

In Tables 4.45, data are computed for calendar
yearswhereas inTable4.6for 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 vairous peirods 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 vairous years and who have
been abroad continuously for periods of time stated in
the table's heading, and with deduction 01 those who
returned to Israel.

For example, in 1989 about 14,200 residents were
added to the number of residents who hadbeen abroad
for more than two years. This number is obtained as the

difference between those who depatred abroad in 1 987
and who did not retunr by the end of 1989 and 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 peirods in which the additions
werecreated.

The lower patr of Table 4.5 presents cumulative
numbers of residents, since the establishment of the
State of Israel, who depatred abroad and did not retunr,
andwho have been abroad tor vairous peirods of time,
as stated in the heading of the table, after subtraction of
thosewho returned.

For example: by the end of 1989 the net cumulative
number of residents who depatred 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 Peirods", ibid.).

Age of residents and tourists was computed
according to the difference between the year of birth
and the year of passing the border, without considering
the month of birth or of passage.

Data on passenger movement by sea and air and
on chatrer lfights appear in Chapter 18  Transpotr and
Communication, Tables 18.8, 18.11 and 18.12.

Data on touirst movement in Hotels and on income
from touirsts are presented in Chapter 17  Commerce
andHotels, Tables 17.3 ff.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
416 Immigration to Israel 1948  1972 Part I

489 Immigration to Israel 1948 1972Patr II

686 Survey ofTouirsts and Residents Depatring
1979/80

961'Touirsm1991  1992
973 Immigration to Israel 1993

IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

SOURCESANDDEFINITIONS
See Chapter 4 Migrationand Tourism.
For definiiton of country of bitrh see Introduction to

Chapter 2 Population.

METHODSOFCOMPUTATION AND ESTIMATION
Asof 1974 theageof immigrantshas been computed

according to the date of bitrh and of immigration (day,
month and year), and the age of the immigrant on
the day of his immigration.Until 1973, the age was
computed by the difference between the years of bitrh
and immigration only.
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960 Vital Statistics 19891991

CENSUS OF POPULATIONAND HOUSING 796/
Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.

CENSUS OF POPULATIONAND HOUSING 1967
2 parts

CENSUS OFPOPULATIONAND HOUSING 1983
5 Localities (2000 Inhabitants and more) and

Statistical areas, Population and Households,
SocioEconomic Characteristics from the Sample
Enumeration

14 Marriages, Couples and Fertility  Data from the
Sample Enumeration

MIGRATION AND TOURISM

Persons entering or leaving the country pass
through one of the border check posts and fill out a
form according to the type of visa.immigarnt, potential
immigrant, resident (until March 1993), touirst, etc.;
according to the count of these forms and records,
the number of persons entering and leaving, by
characteristics is reported. As of April 1993 the form
wascancelled for Israeli residents. Their movements are
recorded at the border terminals which are connected
to the Population Registrar, and they are automatically
counted. The main movement is through the Ben Gurion
Airpotr.

Touirst: 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 fora day 01 two, who in most
cases, spend their nights on board.

Touirstwhochangedhis status topotential 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(.

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
ona potential immigrant visa. According to the regulation
concerningpotential 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 f950, and intends
to enter Israel and to stay there for a period exceeding
three months". As of 1991 a potential immigrant is a
person entitled to an immigrant visa according to the
Law of Retunr 1950 and wants to stay in Israel up to
3 years to inquire after the possibility and conditions of
settling in Israel as an immigrant.

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
temporarywork, study, etc.

Departing resident: a permanent resident (see
deifnition in introduction to Chapter 2) of Israel going
abroad on a visit, for business, as an emissary,
emigrating or for other purposes.

EXPLANATIONSAND METHODS OF
COMPUTATION

Asof 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 1 988 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 1989 and 1990, the transit of residentsand 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 15 XI
1989.

The number of those arriving and departing by
sea and air in this chapter differs somewhat from that
in Chapter 18  Transport and Communication; see
introduction to that chapter.

Table 4.1 includes data on immigrants that were
registered at the border check posts. Their number
differs from the data in Table 5.2, that include also those
who changed their status from tourist or temporary
resident to immigrant or potential immigrant; 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 non^Jewish
immigrants but do not include "immigrating citizens";
see definition above.
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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.

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 until 1 979, the infant mortality rates of the
Jewish population werecalculated per 1 ,000 live infants
(including infants of immigrants) according to a monthly
life table.

Specific birth rates. Thenumber of births formothers
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. On
computing the rate, it is assumed that a woman tends
to give bitrh to the same number of children as was
calculated for all women ofher age in the surveyed year.
Total fertility rates are obtainedby summing up specific
birth rates by age of woman in the surveyed year. The
specific rates having been calculated for age groups of
ifve years, the sum of the rates was multiplied by five.

The gross reproduction rate represents the average
number of female offspring a woman may bear in
her lifetime (regardless of motrality). It is obtained by
multiplying the total fetrility rate by 0.485, as females
constitute on average 48.5^0 of the total number of
bitrhs.

The net reproduction, which derives from the gross
reproduction rate, takes into account the motrality of
females up to the age of 44 and is therefore always
slightly lower than the gross reproduction rate.

Life Tables: the vairous values in the Life Tables are
based on the specific motrality rates by age and sex 
m, (the number ofdeaths at acetrain agedivided by the

average population of that age). This method is based
on the assumption that the motrality rates for each age
and sex group of the population in a given year will
remain constant.

The following values were calculated from the Life
Tables:

I(X)  the number of survivors per 1,000 bitrhs for
selected ages,

et>(x)  the life expectancy of selected ages, i.e. the
average number of years of life a person may expect to
live at a cetrain age (x).

Due to the small number of deaths in some small
populations (e.g., Arabs in age group 60 and over)
casual changes or discrepancies are possible in their
motrality rates.

Age computation. Age at marirage and divorce is
computed according to month and year of bitrh and year
of marriage and divorce, respectively, unlike what was
said in Abstracts which appeared before 1992. Until
1 990 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's bitrh
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 ifrst half of the year, the age is equivalent to
the said difference less one.

The average age is:

Xtf,
Yf7 + 0.5

where:
xage
/* 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 of22 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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birth. Notification of death must be madewithin48 hours
after the death by the person in charge of the institution
in which the death took place, the physician issuing the
death certificate, or any person presentwhen there was
no physician. Details on the sources were published in
Special Seires no. 945.

Data on deaths include  beside permanent
residents and potential immigrants  also cases among
temporary residents in Israel, but not among Israelis
abroad.

Piror to 1 962, births anddeathsamong 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, bitrhs and deaths in East Jerusalem are
included as of 1 973, aswell as marriages and divorces;
and as of 1982, the Druze of the Golan have 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 of 1963 according to the year of
occurrence.

Between 1957 and 1 959, in 1 975and in the first half
of 1976 the data on births were computed from a 50^0
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.

Till 1990, the source of data on birth order was the
Notification of Live Births. Since 1992, the source has
been the Population Register. According to this source,
it was possible to identify the unknown cases, which till

1 990, had been included among first births.
Terminationofpregnancy is carried out according to

the "Penal Law  1977, termination of pregnancy", as
follows:
1 . the woman is under marriage age (17) or over forty

years of age;
2. the pregnancy is due to relations prohibited by

the cirminal law or to incestuous relations, or to
extramairtal 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 35122 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
summaires specify the articles of the law, according
to which terminations of pregnancy were approved
and carired out. Since 1988, data on the number of
applications for interruption of pregnancyand approvals
are also submitted to the Ministry of Health.

Tables 3.2122 do not include data for 19841986,
because they may include duplicities.

Tables 3.23^24, which present data for 1992, are
based on copies of applications to the commissions
otr interruption of pregnancy which were received
in the Central Bureau of Statistics. These copies
of all applications are anonymous and include basic
demographic characteirstics 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 summaires received in the
Ministry of Hearth amount to 0.3 percent, in 19891990
the difference increased to about SVo, and in 1991  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 thoseof women who are not
permanent residents in Israel. The difference between
the two sources is estimated as 0.5^0. I

More details were published in Monthly Bulletin of
Sfaf/sftcs Supp/emenf, No. 11, 1991.

Causes of death. The death notification form which,
in addition to demographic data on the deceased,
contains a medical certificate specifying the cause of
death, is used as the source of the data on the cause of
death. The causes of death were classified according
to the "International Mortality List". The ninth edition of
the classification was first introduced in 1979. Death
rates for previous years are given only for comparable
groups.

DEFINITIONS
Liveot/trh. 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.

. Type of locality. Vital statistics data since 1983 are
presented according to the new classification of type of
locality which was introducedin1988 see introduction
to Chapter 2  Population, where detailson the Vital
Statistics of Bedouin in the South can be found.
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VITAL STATISTICS

SOURCESAND EXPLANATIONS
Data ח0 marirages and divorces are based on the

details appeairng in marirage and divorce cetrificates.
Marriage certificates of Jews are filled out by the

persons authoirzed to perform marirages and divorce
certificates  by the competent rabbinical coutrs.

Maniage and divorce cetrificates of Moslems and
Druze are submitted by the Shaira Coutrs, and of
Chirstians by the competent officiating ministers.

Marriages of Israelis with birdes or bridegrooms
from Judea, Samaria and the Gaza Area were included
in data on Israelis, if these marirages were registered
in Israel. NonJewish brides form Israel who marired
birdegrooms from those areas were not included
between 1967and 1976.

Data on marirages, divorces, bitrhs and deaths
among the Druze population in the Golan SubDistirct
may be incomplete.

Due to problems in the definition of the Bedouin
population and their location in the south, rates for the
Bedouin are not presented separately (see introduction
to Chapter 2  Population).

Births and deaths. Data are based on personal data
in the Population Register and in the forms "Notification
of Live Birth", "Notiifcation 01 Death" or "Notification of
Stillbitrh". The Population Registration Ordinance 1965
requires that the person in charge of the institution
where the birth takes place, the parents of the childbom
or the doctor or midwife if the bitrh occured elsewhere,
notify the Ministry of Interior within 10 daysof the dateof
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Consequently, age distirbution of Bedouins was not
presented in the Abstract.

Current andpermanent 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 have occurred ever since,
the permanent type of locality was updated to 1988, and
thus it appears in Tables 2.6, 2.11 and 2.18.In all other
tables, the type of locality is the current one.
Conurbations

Conurbations are large urban concentrations which
include more than one locality, usually having a
continuous buildup area, and shared economic, social
and cultural characteirstics. 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 descirption of the criteria used for defining
the conurbations can be found in Publication No. 3
of the 1983 Census of Population and Housing, The
GeographicalStatistical Division of Urban Localities in
Israel.

Municipal status of localities:
Municipality relates only to one locality.

Local council relates only to one locality, excluding
a rural council, which is a regional council without
cummunal localities.

Regional council relates, generally, to a number of
rural localities.

In regional councils there are localitieswhichhave a
representative on thecouncil and those whichare within
the municipal boundaires 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 dataon intenral migration between localities are
taken from processing of thechangeofaddress repotred

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 of 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 notification of birth; the
use of birth notification was discontinued in mid1 990.
This caused a remarkable increase in the number of
changes since 1982, and one should be cautious in
compairng data with previous years.

HOUSEHOLDS
DEFINITIONS

A household (excl. families in Qibbuzim) is defined
as a group of persons living in one flat most days of
the week and having a common budget of expenses on
food. A household may include one person or more who
are not relatives.

Size of household is determined by the number of
persons in the household by the above definition.

Household head is the economic household head,
i.e., the senior male wage earner in the household. In
the absence of a male wage earner, the senior female
wage earner is considered the household head and if
there is no wage earner  the senior male or female.

Wage earner a person belonging to the civilian
labour force, i.e., "employed person" or "unemployed".

Development localities  as defined by the
Development Towns Advisory Bureau which is jointly
administered by the Ministires 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 1 976, population estimates have been updated

according to the 1972 Census results. For the sake of
continuity of the seires and data compairson, data for
1 975 were reprocessed.

In 1985, population estimates were updated
according to the findings of the 1983 Census. To
make possible the continuity of seires and compairson
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 must be consideredwhen compairng 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
Labourand Wages.

Since theend of 1 987, the enumerators of the survey
could not do their work in East Jerusalem as planned,
so only households which could be contacted by phone
were surveyed. Consequently, data on nonJews in East
Jerusalem should be approached with caution.
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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
of the surveyed year and its beginning.

Projectionsofpopulation. Theprojections 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 fuliflling

the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent residents

(until the 1 961 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).
These localities were included among both Jewish and
nonJewish localities, but in the total localities they were
included only once.

Israeli localities in the Judea, Samaira and Gaza
Areas, are included in the list of localities  their
population included  detailed by type of locality.

Distirct and subdistirct 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 Distirct.

Natural region. Within the frameof the official division
into 15 subdistricts, a more detailed subdivision was
made into 45 natural regions. Each natural region is
patr of one subdistirct or, in some cases, is identical
with a whole subdistirct 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 characteirstics of their population.

Type of locality (newclassiifcation).
After the 1983 census, definitions were changed

and tables in this Abstract are presented according to
the new classificatJon (the differences were presented
in detail in Publication No. 3 of the Census seires  see
list below).

Urban localities include all localities whose
populations number 2,000 inhabitants and over and
areclassified by size.

Rural localities include all localities with a population
of up to 2,000 (even if not agricultural).

Rural localities are subdivided as follows:
moshav is a rural locality, organized as cooperative
society having the irght to agircultural farm land, as
defined by the Israel Land Administration; a locality
of family units every oneof which is an independent
economic entity. Part of the production belongs
to the cooperative society, where the purchase of
agricultural equipmentand the marketing of produce
are collective, but consumption and most of the
production are private, the degree of cooperation
beingdetermined 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
characteirstics of a locality and is not included in the
administrative boundaires of another locality;
other rural locality: a locality numbeirng 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 irght 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

small groups living outside the boundaires of any
locality. The places where such people live do not have
the characteirstics of a locality (as deifned above).

Bedouin tirbes 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'1). Due to deficiencies in updating
marirages, divorces, etc., in population estimates of the
Bedouin in the South, and because they indicate the
name of the tirbe in the notification of birth instead of
the locality in which they live, there are difficulties in
compiling the population estimates. Since the Bedouin
tirbes are considered as "living outside localities", the
aforesaid difficulties caused registration of leaving of
localities, excessive registration of births among those
living outside localities and unreasonable birthrates and
agecomposition. This results in the difficulty to estimate
the propotrion and mainly the characteirstics of the
Bedouin population  both within and outside localities.
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POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

The population estimates  both the national ones
and those detailed by geographical divisionsand its
demographic characteirstics, are based on results 01

the population censuses and on the changes in the
population between the censuses, as recorded in the
Population Register.

DEFINITIONS
De jure population includes permanent residents 

Israeli subjects and permanent residents without Israeli
citizenship (incl. those who have not been in thecountry
less than one year at the time of the estimate)  and
potential immigrants (see definition in Chapter 4) staying
in Israel and in Jewish localities in Judea, Samaria
and Gaza Areas. Temporary residents who had been
in Israel more than one year on the date of the 1983
census (except diplomats and UN personnel), without
cunent updating.

Thecomponents 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 Touirsm). 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 aresubtracted.

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
/wejpopulation and potential immigrants, the temporary
residents and the tourists staying in Israel or in Jewish
localities in Judea, Samaria and the Gaza Area 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, except the USSR, Yugoslavia
and Czechoslovakia, the data on them relating to the
political situation before their disintegration.

Country of origin of born abroad  the country of
bitrh, and of Israel born  father's country of bitrh.

EXPLANATIONS, SOURCES AND METHOD OF
COMPUTATION

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. Asof 1983, estimates are based on the results of
thecensuswhich was held on 4 VI 1983.

As of 1967, the population includes the residents of
East Jerusalem and as of 1969, potential immigrants.
In 1982, the Druze and Moslem population of the Golan
was added.

As regards the Jewish population, the results of the
1961 Census were very close to the current estimates
and consequently, served as the basis of the estimates.
The 1 972 resultswere adjusted to thecurrent 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 1960
and the beginning of 1961, the end of 1971 and
the beginning of 1972, and the end of 1982 and the
beginning of 1983.

Estimates of age distirbution, when presented in
conjunction with other characteirstics, are made once a
year.

The estimate of age composition, for the end of a
given year, is based on the estimate by age otr the
end of the preceding year, after moving up all ages
by 6ח0 year. To this base, the births, and immigrants
by age (of the year estimated), are added, and deaths
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In addition to these investigations, the "Meqoort"
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
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 vairous water
sources (surfaceand ground water) by personnel of the
"Meqorot" 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
arecalculated at "Meqorot" according to the newstircter
regulations, whereas belowstandard test results are
calculated atthe Ministry of Health (from sampling in
the vairous local authorities) according to the previous
(old) regulations (see above(.

LIMITATIONS OF THE DATA

1. It is possible that' some belowstandard results
do not result from waterpollution, but rather from
nonconformity with the regulations on sampling
(rules for transfer to laboratory, for implementation
01 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 donot necessarily indicate the percentage of
nonpotable water unfit for dirnking out 01 the total
water supplied.
Thepercentage of belowstandard test results does
not necessairly indicate the percentage 01 water
unfit, for dirnking out of the total water supplied.

. Apparently, in smaller localities, where at times
there are more pollutions, tests are conducted
more frequently than in larger localities (relative to
the quantity of the water supply). The "Meqorot"
Company sometimes conducts frequent tests in
suspect localities (pointsatrisk)..

3. The percentage of microbiological belowstandard
test results relates onlyto "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 formsof treatment to make it fit to dirnk.
Futrher details on the quality of drinking water,

definitions and data sources see "The Quality of
Drinking Water inIsrael .19881992" published in the
Monthly Bulletin of Staitstics  Supplement No. 11,
1993.
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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 Characteirstics of the
Population

TECHNICAL SERIES
62 List of Localities, Their Population and Codes 31

XII 1992
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Maximum halfhour value. The maximum half
hour value recorded during the year.

LIMITATIONS OF THEDATA
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 the
whole period (19901993).

3. Some monitoirng stations operated only partly
during certain periods. Data of stations which
operated otr less than 350/0 of the time are
presented in brackets and should be approached
with considerable reservation.
For futrher details of air pollutants, definitions,

and sources for methods of calculating data, see
"Emissions and Concentrations of Air Pollutants in
Israel, 1 9851 991 ", published in the Monthly Bulletin of
Statistics Supplement, No. 9, 1993.

THE QUALITY OF DRINKING WATER

The data presented in this chapter relate solely
to the microbiological and chemical quality of drinking
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 theyears 1 9901 993, producedby the "Meqorot"
Companyusually outside localities, at water sources
and supply lines of the company, before connection
with consumers (see Table 1.12);

2. data on microbiological tests of drinkingwater for the
years 19901993 produced by the local authorities
under the supervision of the Ministry of Health, at
water sources and in the supply lines in the localities
(seeTable 1.13).
The data on chemical analyses were prepared

mainly by the "Meqorot" Company, in conjunction with
theCentral Bureau of Statistics. They relate to the years
19901993 (see Table 1.14). Note that the "Meqorot"
Company carried out most of the chemical analyses of
water sources in general in Israel. Chemical analyses
of water sources are also carired out by the Ministry

of Health (largely witin the localities), but data of their
findings have not been received in the Bureau.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Microbiological test: test to reveal conform 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 carired out towhich 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 responsible for it.

Regulations2: since April, 1989, the regulations
declare that water is unift for dirnking 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 carired out, the samples must be
taken within 24 hours of the routine 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 drinking in any
particular region, due to the deifciencies in the sampling
and testing (see below "Limitations of the Data").

Chemical analysis: analysis to reveal, at the eairiest
oppotrunity, changes in the chemical composition in the
sources of drinking waterwhich might include quantities
indicatingpollution. Accordingto the new regulations the
company carries out the following chemical analyses:
1. Limited analyses  carried out every quatrer in

all operative water sources.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 dirnking water where the following
components are measured: iron, nitrate, sulphate,
chloirde, magnesium, sodium, potassium, fluoride
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
regulations.

2 Ordinance on Health of the Population (Health Quality of Drinking Water) 1 974Amended 1 988.
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The data on air pollutants were prepared pirncipally
by the Ministry of Environmental Quality in cooperation
with the Central Bureau of Statistics, and include:
1 . national estimatesonquantities of pollutants emitted

into the atmosphere duirng the years 19801992
(Tables 1.79);

2. data on concentrations of air pollutants in the
atmosphere, in various regions of Israel, during the
years 19901993 (Tables 1.1011).

DEFINITIONS AND 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
them, but in increasing the temperature of the globe
as a hothouse gas. Among airpollutants should also
be included gases emitted into the atmosphere duirng
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 particles (hydrocarbons) and lead particles. Also
included in the list of pollutants is the gas ozone which
is produced in the atmosphere by chemical reactions
of hydrocarbons and nitrogenoxides to solar radiation.
Similarly included in the list of air pollutants are particles
of floating dust causedbysand stormsorhuman 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, ofrmaldehyde and others, on which
there are no data.

Units of 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 mateirals
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 99Vo Standard). This

standard applies to the pollutant sulphur dioxide
(SO2) and it defines the maximum concentration 01
the permitted pollutant 99.75^0 of the time.

2. Absolute Standard (or 100^0 Standard), which
applies to the pollutant sulphur dioxide (SO2) and
also to theother air pollutants.This standarddefines
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 listingof the Federal Authoirty 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 characteirstic
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 (thedistance 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 vairous kinds, an urban shopping centre, an urban
industiral estate, an industiral suburb and a residential
suburb. Monitoirng stations are placed as follows: in
commercial city centres in Jerusalem (Russian Square)
and in Tel AvivYafo (the Electric Power Plant); in
industrial city centres in Haifa (the Talpiyot market); in
industiral suburbs in Ashdod (Yavne Region), Hadera
(industrial area) and Haifa (Nesher); in residential
suburbs in Netanya, Hadera, Haifa (Neve Sha'anan)
and Qiryat Yam.

These stations are managed by the municipal local
authoirties 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 reports
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 mean obtained byaveraging the daily levels
recorded during the year.

Maximum value tor 24 hours. The maximum
daily value recorded during the year.
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INTRODUCTION
TOTHE TABLES

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT

AREA1

Data on the areas of distircts and subdistricts relate
to the administrative division of the country's area and
include. East Jerusalem and the Golan. Dataare also
given on the land area of natural regions in each
sulxlistrict, aswell as the surface areaof lakes.
' Datawere supplied by the Survey of Israel. .1 ■

Data on East Jerusalem were suppliedby the
Ministry of the Inteiror.  .

CLIMATE

The climate in the Land of Israel is in most areas
Mediterranean, which is a branch of the subtropical
climate. Its main characteirstic is that it consists of two
well defined seasons: hot anddry summersand cool and
rainy winters. In Israel, the rain season begins generally
in Octoberandends inMay. Therefore, precipitationdata
are presented for rain years, i.e., SeptemberAugust,
and not for calendar years. Temperature and relative
humidity are presented for calendaryears.

In order to relate precipitation and temperature data,
both are presented in Table 12 according to rain years.

Averages of temperature and humidity over long
peirods refer, in most stations, to 19641979, but are
not given for stations, in which measurements were not
made in most years of that peirod or where conditions
of locationwere changed.

Averages of precipitation quantities were reduced
\0 the normal standard period 19611990. The monthly
rain quantities are rounded to whole figures.

Averages for long peirods of the number of raindays
refer to ו 938/39  1947/48.

Heat Load is defined according to the discomfort
index which was processed by the researchers in the
Unit of Environmental Physiology inthe Heller Institute
in Tel Hashomer.

Discomfortindex = ._.

Drybulb temperature + wet bulb temperature ■ :

T
below 22 units  there is no heat load at all; .

22.124.0 units  mild heat load;. ■ .. ■

24.128.0 units  moderate heat load; ; .
28.0 and over  severe heat load. 

Source: the Meteorological Service.

■ GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF' <

METEOROLOGICAL STATIONS
COASTAL REGION .

Haifa, port: 35'00'E; 3249N; 5m.
Even Yizhaq: 3504E; 3233N; 1 80m.
Tel Aviv, Sede Dov: 3447E; 3206'N; 4m.
Bet Dagan, met. station:3449'E; 32'00'N; 30m.
Negba: 34'39'E; 31'40'N; 90m.

■. ,HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan: 3530'E; 32'58'N; 934m.
Ramat David, Qibbuz: 351 1 E; 32'40'N; 50m.
Nablus:35*15'E; 32'13'N■, 550m.
Jerusalem, Airport: 3513'E; 31'52'N; 757m. ' .

Beer Sheva: 3448E; 3115'N; 280m.

JORDAN RIFTANDARAVA
Kefar Blum: 3536'E; 3310N; 75m.
Deganya Alef: 35'34'E; 32'43'N;  200m.
TiratZevi: 3532'E; 32'25'N;  220m.
Elat: 3457E; 29'33'N; 12m.

ENVIRONMENT

AIR
It is customary to includeamong air pollutants, gases

added to the atmosphere, as a result of human activity,
This addition, when it exceeds a certain concentration
duirng cetrain peirods of time, causes environmental
damage and hanns man.

1 Cf. Also "Area. Population and Population Density 01 Localities and Statistical Areas in Censuses of Population and Housing 1 972
and 1983", /n Aofn01JySu//etf7)of Statisitcs  Sippetment No. 2, 1986.
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PUBLICATIONS SPONSORED BY THE PUBLIC ADVISORY COMMITTEE FOR STATISTICS

Publications sponsored by the Public Advisory Committee for Statistics.

 PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: Five volumes have appeared, for publications
which appeared in the years 19651973.

 INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH APPEARED IN 19651 973

OTHER PUBLICATIONS:

These are publications which do not belong to any of the above mentioned series, but are quoted in the
Abstract's chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed list of publications (except periodicals), appeared at the end of the introductions to the
chapters of Abstract no. 261975, according to subject; ever since, the most recent publications in 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 OFISRAEL appears annually.
B. SOCIETY IN ISRAEL  Statistical Highlights; 2 volumes have appeared: 1976 and 1980.

C. PERIODICALS

 Monthly Bulletin of Statistics  containing current data. In the SUPPLEMENT to the Bulletin,

results of annual surveys, of other special researches, etc., are published.
 Price Statistics Monthly  in Hebrew only, with a summary in English.
 Foreign Trade Statistics Quarterly. In addition, an annual summary is published in two

volumes  Imports and Exports, including commodities detailed by countries and countries
by commodities. In 1989, the new classification of commodities was published in 2 separate
volumes  one of exports and oneof impotrs. In 1991 , the classification of impotr commodities
has been updated.

 Tourism and Hotel Services Statistics Quatrerly
 Agricultural Statistics Quatrerly
 Quatrerly Transpotr Statistics

Judea, Samaria and Gaza Area Statistics
 New Statistical Projects and Publications in Israel  a quatrerly 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 982 publications
have appeared in this series.

E. PUBLICATIONS OF CENSUSES

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961 42 volumes have appeared.
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING (IN THE ADMINISTERED TERRITORIES AND IN EAST
JERUSALEM) 1967  7 volumes have appeared.
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972  17 volumes have appeared.
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983  25 volumes have appeared so far.
CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.
CENSUS OF AGRICULTURE 1970/71  7 volumes have appeared.
AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981 2 volumes have appeared.

F. TECHNICAL SERIES
In this series, methodological publications are published, containing descriptions of survey methods,
classifications of economic branches (no. 63), occupations (no. 64), Analysis of Seasonality and
Trends (no. 39) and lists of localities, etc. So far, 64 publications have appeared.
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PREFACE

As in every year since 1950, this year too, the Central Bureau of Statistics has
published the Statistical Abstract of Israel.
The Abstract presents concise quantitative data on what has been done in the

fields of the population, the economics and the society of Israel. This information
enables the reader of the Abstract to become familiar with the State of Israel through
numeric data. Similarly, the information in the Abstract serves as the necessary basis
for the work of planners and policy makers.

Among the many new additions in the Abstract, results are included from a
number of prominent surveys which were completed at the Bureau over the past
year: the Family Expenditure Survey 1992/93, the Time Budgeting Survey 1991/92,
Extracurricular Activities of 9th through 12th Grade Pupils and the Survey of Teaching
StaffinSchools 1993/94.

Additionally, the Abstract includes data on labour force characteristics of im
migrants from the USSR who immigrated in the last five years, data on the gross
domestic product by main branch, etc.

For the first time, the Abstract has been produced entirely by magnetic media;
from the processing of the data in the professional departments until its publication,
all the work was done on computers.

Our thanks are extended to all the people, establishments, institutions and
government offices that cooperated by supplying us with the information necessary
for the Bureau's work.

I would also like to express my gratitude to theday byday intensive work of
the staff of the Central Bureau of Statistics who are responsible for gathering and
processing the data and who made a special effort to bring the results of their work
to publication on time.

I especially wish to note the professional editing of the Abstract, which this year,
as in previous years, was the responsibility of Mr. Zeev Krischer. The Abstract was
edited and brought to publication by Ms. Gitta Avinun with the assistance of the staff
of the Publications Section of the Bureau.

To all those who have worked on the Abstract, I express my thanks and my
appreciation.

Prof. Joseph A. Yahav
Government Statistician

Jerusalem, 1994
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