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 מאז ביותר הגבוה היה הוא אף
 אלה: בנושאים רישומים שנערכים

עובדים. 250.420

שיוויח
ץ 1974 אז ה מפרסמת א

לסטטיסטי המרכזית לישכה ••'
 להכנסה התחלקות על נתונים קה
 הנתונים האוכלוסיה. עשירוני בין

מג על לימדו שפורסמו האחרונים
 אי־ במגמת והולכת מחריפה מה

 הלישכה מסתפקת מאז השוויון.
ה התחלקות על נתונים בפירסום

 של משקי־בית בין רק הכנסה
הל הנתונים מן עירוניים. שכירים

מדי על גם משהו ללמוד אפשר לו
 ההסתדרות, של המיקצועית ניותה

ה בין אי־השיוויון את המחריפה
עצמם. לבין שכירים
 העשירונים שלושת של חלקם

ל 130/0ל־ 1979ביי ירד התחתונים
ה שלושת קיבלו 1978שב־ אחר

 מכלל 13.57־ התחתונים עשירונים
 לעומת־זאת השכירים. הכנסות

העשירו שלושת של חלקם עלה
 ,1979ב־ 53.10/סל־ העליונים נים

 זאת (מגמה 1978ב־ 51.47־ לעומת
ה כאשר ,1980ב־ בהרבה החריפה

 לעידכון דאגו והאוצר הסתדרות
 עידכון את ו״שכחר׳ המם מדרגות
 בעיקר שפגע מה הזיכוי, נקודות

ההכנסות). מיעוטי בשכירים
 הלו לא כי מתברר השנתון מן

הל בהרכב גם מפליגים שינויים
 ברמות השכירים של והעדתי אומי

 ויהודים ערבים :השונות השכר
ממ ובניהם אסיה־ואפריקה יוצאי

העבו סוגי בכל רוב להוות שיכים
 מצ כשאליהם נמוך, ששכרן דות

 מהגדה־המערביף העובדים טרפים
ורצועת־עזה•

בינו

 תלמיד מבין 30/0 רק : 1977/78
 ר! ערבים. היו האוניברסיטאות

 אסיה ילידי היו מהסטודנטים 6.670
 אי ילידי 21.37־ לעומת אפריקה.

 ה מן 10.67־ יק רופה־אמריקה.
 ילין לאב בנים היו סטודנטים

 מ 48.37< לעומת אסיה־אפריקה,
 אי יליד היה שאביהם הסטודנטים

אמריקה. או רופה

המוחזקים השטחים
 כיצו שוב מתברר השנתון ן 4̂

 קולוניא יחס ישראל מקיימת ■י
 הגדה־המערביו אל קלאסי ליסטי

 מ שואבת ישראל :וצרועת־עזה
 -ז הגלם חומר את ״מושבותיה״

 ומי — זול עבודה כוח זה במקרה
 מוגמי תוצרים ל״מושבות״ שווקת

ה את מאוד המשפר בייחם רים
שלה. המיסחרי מאזן

 קולוניאלי כובש שככל מובן
 בכן להתגאות ישראל גם יכולה

ה של רמת־החיים את ששיפרה
נתינים.

האוכלוסיה
נ הגדולות התעדומית חת ע
■ נו הסטטיסטי בשנתון יותר י
 הערבייב התושבים למיספר געת

 המיפקז על־פי בשטחים־הכבושים.
 הגדה־ בשטחי היו 1967ב־ שנערך

 תושבי (בלי ורצועת־עזה המערבית
 בשועפת׳ הפליטים ומחנה ירושלים
 נהנתן זו אוכלוסיה נפש. 989,600
 בעולם הגבוה הטיבעי מהריבוי

 בשטחים היום יש ואף־על־פי־כן
נפש. 1,110,600 רק המוחזקים
 נאמו לנתונים ההסבר בדברי

 ״תנועות על מבוסם האומדן כי
 כ? אין בשנתון אך — הגירה״
 אלה הגירה תנועות על נתונים
אין. פשוט

0 ר $)7 ̂
ציבור. ויחסי אופנה תצוגות ארגון

— 8ל- מוזמנים הנכם

ויין ה נו סל אפנה, של ערב
 העיר בל אבל נחמד, דבר זה סילבסטר מסיבות

 אבדיה״, ב״דן האמיתית החגיגה על מדברת כבר
לינואר. 8ה־ חמישי ביום

 קוק־ מסיבת יוקרתי, וטעם מעודן חיך לבעלי
 המלך כיד משובחים יינות עם מפוארת טייל

 אופנה תצוגת ולקינוח... ;מעושן סלמון ומטעמי
 האופנה מעצבת גוטמן, אתי בהשתתפות עילית

 פרוות״ ״רונאר ליאונרד, חנויות רשת של
בארץ. הדוגמניות ומיטב

 עדיין ניתן כדבד שקל 85,— במחיר כרטיסים
 אישית בהזמנה ורק אך 5.8 כ׳, יום עד להשיג

.03־719591 בטלפון

 בנייתן הסתיימו 19711־ ף
ה המיספר דירות, 30,170 של ■■

 מאז בנייה סייומי של ביותר נמוך
די 38,080 בניית התחילה .1969
הת ממיספר גבוה זה מיספר רות.
שקד השנים בשלוש הבנייה חלות

 השנים מכל נמוך אך ,1979ל־ מו
 הגידול .1969 עד ,1976ל- שקודם

 בהתחלות חל ביותר המשמעותי.
חד ארבעה בנות דירות של בנייה

יו קטנות בדירות — ויותר רים
שינוי. שאין כימעט תר

סעד
 הרווחה בשירותי קיצוץ ך*

ה אותותיו: את נתן והסעד 8 י
 24,61-3 ורק שונו לסייוע קריטריונים

 מלשכות־ סעד קיבלו מישפחות
ב 26,001 לעומת ,1979ב־ הסעד
 חלה .1976ב־ 37,234ו־ 1978 שנת

הסוצ העובדים במיספר גם ירידה
 במדינה העוני כאשר וזאת יאליים,

 כמותם נודעו שלא למימדים גבר
המיתון. מאז

חינוך
 החינוך שירותי תקציב ף*
 לעומת ריאלית ירידה חלה ■-

רי ירידה חלה התלמידים. מיספר
ה לעומת המורים במיספר אלית

וה הלאומי אי-השיוויון תלמידים.
באו בעיקר ביטוי לידי בא עדתי

ניברסיטאות.
ב המופיעים האחרונים הנתונים

הלימודים לשנת מתייחסים שנתון

י  הגיע השנתון נתוני ל־פי י
 מהשטחיב המועסקים מיספר ?

מ יותר קצת עובדים. 212,600ל־
 — אלף 73 — העובדים מן שליש

בישראל. כשכירים- הועסקו
 השכר מן נמוך הממוצע שכרם
 זאת הישראלי. העובד של הממוצע

 בע־- הבא: מהנתון ללמוד ניתן
 שכיר למישרת הממוצע שהשכר
 ל״-. 12,420 1979ב־ היה בישראל

העוב בחשבון נלקחים לא אם הרי
ה הגיע הכבושים מהשטחים דים

ל״י. 12,730ל־ שכל

ותעשיה חקלאות
 ב- וזחקלאית התפוקה רך ן*
 ל־ 1979ב־ הגיע שטחים ?

ה שכר ל״י. מיליארד 7,677,100
 הגיע בתעשיה לשכיר היומי עבודה

 השכר מחצי פחות — ל״י 100לכ־
 התעשיין מיפעלי מיספר בישראל.

 1,000 כמעט מתוכם — 3,541 היה
טכסטיל. מיפעלי

המיסחו׳ חמאזן
 נטו היצוא הסתכם 1979״ ף*-
ליש המוחזקים השטחים של •

ואי דולרים, מיליוני 171.8ב־ ראל
 ל־ הגיע מישראל נטו היבוא לו

 :הדבר פירוש דולר. מיליון 497.2
ל דולר מיליון 325.4 של גירעון
ישראל. עם במיסחר שטחים

פרנקל שלמה
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