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 מדינת- בתולדות הקודמת. לעומת שגה בכל באחוזים השינוי
 :מהירה התפתחות של תקופות בשלוש להבחין אפשר ישראל

 מיל־ ולאחר החמישים, שנות ובסוף באמצע המדינה, קום עם
 באחוזי הוא לצמיחה הסטטיסטי הביטוי חמת״ששת״הימים.

 ניתן זה קנה״מידה על־פי לנפש. התל״ג של גבוהים גידול
הצנע תקופת :המדינה בתולדות שפל תקופות בשלוש להבחין

 מתחילת שנמשכה המיתון, תקופת החמישים, שנות בתחילת
 הקיפאון, ותקופת למילחמת־ששת״הימים, עד השישים שנות

 יורד או עולה התל״ג כאשר במילחמת״יוס״כיפור. שתחילתה
 שכן קיפאון, היא הדבר משמעות שניים, או אחוז של בשיעור

סטטיסטית. לטעות קטנים כה שינויים לייחס אפשר

 ל־ העבודה בלשכות1 הרשומים מיספר
 עובדים 151,657ל־ 1979ב־ הגיע מבוגרים

■מס .1969 מאז ביותר הגבוה המיספר —
 היה בשביתות ■שאבדו העבודה ימי פר

ה ימי ממיספר מחצית בדיוק ,539,162
 ■בשנה והשבתות ■בשב״יתות שאבדו עבודה

 אחרת. ■שנה ■מבבל יותר אך — הקודמת
 זבד,■שפתות בשביתות המשתתפים מיספר

)54 בעמוד (המשך

ממריאה הפשע עקומת

 הפשע עקומת צמודה לראות, שניתן כפי קלות. תנועה עבירות נכללות לא זו בטבלה
 מוליכות כלכלי וקיפאון מיתון צנע, של תקופות ופוליטיים. כלכליים לאירועים

 הוליך במדינה כלי־הרכב במיספר הגידול כי לזכור יש זאת עם יותר. רבה לפשיעה
הפשע. בעקומת ביטוי לידי הבאות חמורות, תנועה בעבירות לריבוי גם

תעשיה
 בתעשייה, לדאגת אפשר דומה מונה ^

 התוצר של הכמויות את בודקים ■אם ■ י
 ■חלה 1978 לעומת :בטונות התעשייתי

 ■בייצור ירידה ממחצבות, בכרייה ירידה
 החלב, ממוצרי חלק בייצור ירידה הקמח,
 בייצור ירידה השמנים, מסוגי בחלק ירידה

 מוצרי בייצור ירידה ■חריפים, ומשקאות יין
 ■בייצור ירידה ■טכסטיל, בייצור ירידה טבק,
 גומי, מוצרי בייצור ירידה עיתון, נייר
חשמלי. וציוד ■מהכימיקלים חלק

 לא־מתכתיים, ■מינרלים מכוניות, בייצור
 הנייר מסוגי וחלק מד,כימיקלים חלק סבון,
לגידול ■בייהס כאן, גם שוב, עלייה. חלה
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1951
10$

1974
הצנע שיא*0.7 תון שיא המי

1977
*0 ־ 8.

1953
— 4.5*

1979
2.2*

בץ שר־הרווחה
רווחה פחות

ה בייצור פיחות למעשה חל באויכלוסיה
.1979ב־ תעשייתי

העבודה נוח
* ספר ף ם י עסקי מו  1979ב- בישראל ה

מהם עובדים׳ 1,240,600ל־ .׳ הגיע
 בעבודה 293,400 מלאה, בעבודה 836,900
מ זמנית נעדרו 110,300 ואילו חלקית,

 המועסקים בין השכירים ■אחוז העבודה.
 77.4ל״ והגיע האחוז, עשיריות בשש עלה

אחוזים.
ה החקלאות, ■בענפי המועסקים אחוזי

ו האוכל שירותי המסחר, והמים, חשמל
 1979ב־ ירד אישיים ושירותים הארחה
 המועסקים אחת .הקודמת. השנה לעומת
ו שינוי, ללא .נותר ובתחבורה בבינוי

 בפינב־ בתעשיה, המועסקים באחוז אילו
 ציבו־ ובשירותים עיסקיים ושירותים סים

 גידול. חל ייםוקהילת מים
ב ממשי ■שינוי ■שום חל לא ""'בסך־הכל

 הם השינויים כל שכן התעסוקה, מבנה
אחוזים. בישיברי

 ד,לישפה
 סיפחה

אח
!הרמה

ל הסטטיסטי השנתון בפתח
 מפת־ישראל. מופיעה 1980 שנת

ה הישראלי הגבול מצויין במפה
 כ- וירדן סוריה לבנון, עם נוכחי

 גבול ״.1967 האש הפסקת ״קו
 עבה. שקור בקו במפה מופיע זה

 בין־מדיני״, ״גבול הוא אחר גבול
 גבול צלבים. של ברצף המצויין

 ישראל בין בנמצא אינו זה מסוג
ה בציון רק ומופיע ושכנותיה,

 הערביות המדינות שנין גבולות
עצמן. לבין

שבי ״קו הוא השלישי הגבול
בצל המצויין ״,1949 הנשק תת
 זה גבול לסירוגין. וקווקווים בים

 ישראל בין עצמה במפה מופיע
 ורצועת-עזה, ישראל בין ומצרים,

 — והגדה״המערבית ישראל ובין
 ישראל בין כלל מופיעי אינו אן

וסוריה.
 הלישכה״המרכזית־לסט־ דובר

 הגבול מחיקת כי טוען, טיסטיקה
 ב- מקורה וסוריה ישראל נין

פשוטה״. ״שיבחה

 מאת־ יהודי של היא ■ביותר הגדולה העדה
פו יוצאי — אחריה נפש. 451,600 קו:

 מגיע רומניח עולי מיספר .336,000 לין:
 היא בגודלה הרביעית ■והעדה ,289,300ל־

ש.6ינ 265,900 :עיראק עולי של

זפטיוות לידות
החיים) (התינוקות החי לידות יעוד

ב־ היה באוכלוסיה נפש 1,000 לכל ״■

 לידות 24.1 לעומת היהודים, בין 22 1979
ה באוכלוסיה גם .1958ב־ נפש 1,000ל־

 היו 1979ב־ הלידות: שיעור ירד ערבית
 לכל 48 לעומת 1,000 לכל חי לידות 39.2

.1958ב־ 1,000
 ב־ :מזדקנת בארץ היהודית האוכלוסיה

 נפש 1,000 לכל פטירות 7.2 היו 1979
 באוכלוסיה התהליך .1958־1 5.6 לעומת

 פטירות 4.9 היו 1979ב־ הפוך: הערבית
.1958ב״ 7.7 לעומת נפש 1,000ל־

לאומי תמו
 ערד — ישראל של הלאומי תוצר ף
ב במשק והשירותים הסחורות כלל —

לכאו קיפאון. למעשר, חל — ■שנד, משך
 4.8ס/0ב־, 1979וב־ 1978ב־ התוצר עלד, רה

 הת־ אך הקודמת, השנה לעומת שנה בכל
 מורה טבלה) (ראה לנפש התוצר חלקיות

 ל־ ההוצאה המשק. של האמיתי מצבו על
 3.5יב־ 1979־1 עלתה לנפש פרטית צריכה
 בשנה 6.20/0 של עליה לעומת אחוזים

 ירדה ציבורית לצריכה ההוצאה שלפניה.
אחוזים. 8.8ב־ 1979ב־

 מבהיל: באופן תפחו המדינה חובות
 6.919ב־ הלאומי החוב הסתכם 1973ב־

ד,לאו החוב הגיע 1979וב־ דולר, מיליארד
דולר. ■מיליארד 19.240ל־ מי

חקלאות
ן ו א פ י ק ר ל צ תו  מתברר ובתעשיה. בחקלאות שהתרחש י י ממד. בעיקר נבע כ

ה החקלאי השטח סך־הכל כי השנתון' מן
 קטן אך — השתנה ■לא במדינה מעובד
ש השטחים בהשקייה. המעובד השטח

 ובריכות־ הדרים ירקות, לגידולי הוקדשו
ב ד,מועסקים מיספר גם ■וקטן קטנו, דגים

מאות. ■בכמה חקלאות
 פחות ■בארץ ייצרו 1979ב־ התוצאה:

 זיתים, פחות לבשר, בקר פחות ביצים,
ומילו אבטיחים׳ פחות עינבי-יין, פחות
 ירקות, פחות תפוחי־אדמה, פחות נים,

 סיבי־ פחות בוטנים, יפחות שחת, פחות
כ ■בחדרים, ושעורה. ■חיטה פחות כותנה,

 חל לבשר ובעופות בפירות סוכר, סלק
 באלפי החקלאי התוצר וסך־הכל גידול,
 ש־ בעוד — השתנה לא כימעט טונות

גידול. חל באוכליוסיה


