
בישראל1 האנושי ההוו ומלאי בחינוך ההשקעות

המשק. של הייצור כושר את מגדילים ממנה, הנובע האנושי"2 ו"ההון בחינוך ההשקעה
נכבד תפקיד להניח, שניתן כפי ממלאים, זד, מוחשי בלתי בהון וכמותיים איכותיים שינויים
שיעורי על המשפיעים הגורמים לכל כולל כינוי  ב"יעילות" או הטכנולוגית" ב"התקדמות
והון עבודה העיקריות: התשומות בשתי הכמותיים השינויים למעט הלאומית, בתפוקה הגידול

מוחשי.
.. הבאים בנושאים עוסקת זו סקירה

ברמות לשינויים ואינדיקאטורים 1963 עד 1961 בשנים בישראל השכלה הון של אומדנים (א)
השונות. וקבוצותיה כולה באוכלוסיה  ואילך 1948 משנת ההשכלה

בחינוך. השנתיות ההשקעות אומדני >ב)

משנת האדם כוח וסקרי ב1961 שנערך האוכלוסין מיפקד הם לנתונים העיקריים המקורות
.1963

הגדרה, בעיות קיימות הקיימים, בנתונים בשימוש הכרוכים הסטטיסטיים, הקשיים על נוסף
עצמם. האומדנים הבאת לפני עליהן לעמוד הדין שמן

האנושי". מ"ההון חלק רק היא זו, לסקירה הנושא את המהווה הפורמלית, ההשכלה ראשית,
וכדומה. חניכות טכניים, קורסים עבודה, כדי תוך הנקנית ההכשרה הם האחרים מקורותיו

מושפעות אלה שהוצאות אף על כהשקעה לחינוך ההוצאות כל את לראות נוטים אנו שנית,
ההשקעה שיקולי פיזיים. בנכסים השקעות מאשר יותר קטנה במידה תשואה משיקולי
ושל הפרט של לחינוך בהוצאה ואילו כלכלית, כדאיות שיקולי בעיקר הם פיזיים בנכסים
התרבותיים מהיתרונות מושפעת היא שכן צרכני, ביקוש של גורם מצוי  כאחת הציבור

ההשכלה. שמעניקה והחברתיים
העובד3, של הכנסתו את מגדיל משתנים, אינם האחרים הגורמים כל כאשר בהשכלה, שלב כל
תשואה, של זרם היוצר הון נכסי של מלאי המצטברות החינוך בהוצאות לראות איפוא, ואפשר,

אחרים. הון נכסי של מלאי כל כמו בדיוק
של המהוון הערך השוואת יסוד על כאן שנאמד בחינוך, ההשקעה על הממוצע התשואה שיעור
הון אומדן עם ,20 לגיל שמעל הגברים אוכלוסיית בקרב ב1957 ששררו ההכנסה*, הפרשי

בלבד. היהודית לאוכלוסיה מתייחסת היא ברוך; יוסף עלידי נכתבה זו סקירה 1

בחינוך המושקע ההון "מדידת (ראה פאלק" מ"מרכז פורת בן וי. גרינפלר י. עלידי נערך זה בתחום מחקר 2

הסדרות אולם ו1960), 1959 חמישי וחשבון דין בישראל, כלכלי למחקר פאלק מרכז ,3 מחקר דו"ח בישראל",
אז שהיו בנתונים השימוש באפשרות הספק מחמת בעיקר פורסמו, לא זה ממחקר המוסקות השכלה הון של
1961 האוכלוסין מיפקד נתוני לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של ,1954 האדם, כוח סקר נתוני בנמצאהיינו,

א'). נספח (ראה מוצדק היה זה שספק הראו
H. P. Miller, "Annual and Lifetime Income in Relation to Education: 19391959", ראה 3

.American Economic Review, Vol. L (I960), pp. 962986
ו1960, 1959 חמישי וחשבון דין כלכלי, למחקר פאלק מרכז בחינוך", ההשקעה "רווחיות קלינובמלול, ר. ראה 4

.1 לוח ,113 עמ' ,2 מחקר דו"ח



חד למסקנות להגיע היה ניתן לא אחוזים1. ל8 מגיע הייצור' יציאות על המבוסס ההשכלה
.*(19 ע' בי, נספח (ראה ההשכלה רמות לפי המפורטים התשואה שיעורי על משמעיות

שני, מצד יחיד, כגורם ההכנסה לבין אחד, מצד הפורמלית, ההשכלה בין התלות בדיקת
וכן הסוציאלי הרקע הטבעיים, הכשרונות הגיל, כמו אחרים, גורמים של מהשפעתם מתעלמת
המונחים ההכנסות, הפרשי אולם הפורמלית. ההשכלה רכישת לאחר הנקנים והניסיון ההכשרה
בארץ, והוותק המוצא יבשת השפעת בידוד לאחר לנו נתונים דלעיל, התשואה אומדן ביסוד

החברתי. הרקע בשוני שמקורה ההשפעה מן הרבה מבטלת זו ועובדה

הייצור הוצאות גישת (א)

,(1957 (במחירי המשק מבחינת הכוללות ההוצאות אומדני על מבוססים ההשכלה הון נתוני
שנות מספר לפי מוגדרות אלד, רמות השכלה; רמות מחמש אחת כל הכשרת למען הדרושות

* כדלקמן הלימוד
אלה להוצאות ומעלה. 13 (ה) !12 עד 11 (ד) ;10 עד 9 (ג) ;8 עד 5 (ב) 5 שנים 4 עד 1 (א)

מרכיבים? שלושה
ישירות; הוצאות א.

לימודיו; בתקופת עליה ויתר שהתלמיד ההכנסה ב.
שהושקעו במקורות השימוש מחיר את המייצגת ובי), א' (סעיפים ההוצאות על ריבית ג.

שנים. כמה פני על מתחלקות אלה הוצאות שכן ההשכלה, ברכישת
 השנתיות ההוצאות הכפלת עלידי נתקבל השכלה רמת בכל לנפש המצטברת ההוצאה ערף
(למשל, השכלה רמת אותה בעלי של הלימוד שנות של הממוצע במספר  והעקיפות הישירות
שנות וארבע שלוש שתיים ובעלי אחת, לימוד שנת בעלי מצויים לימוד שנות 4 עד 1 של ברמה
ההוצאות והוספת לימוד) שנות ל3.4 ב1962 הגיע זו רמה בעלי של המשוקלל הממוצע לימוד;

יותר. הנמוכה ההשכלה רמת בהשגת הכרוכות המצטברות והעקיפות הישירות
באותה נעשתה הכוללות ההוצאות על לשנה אחוזים 8 של מצטבר בשיעור ריבית זקיפת

.* שנה) כל בסוף נעשו החינוך שהוצאות (בהנחה שיטה
ל"י כ1,500 בממוצע להשקיע המשק צריך שנים) 8) יסודית השכלה לתלמיד להקנות כדי
ל"י 3,500 לרבות נוספות, ל"י 6,200 דרושות עליםודית השכלה לו להקנות כדי .1957 במחירי

לימודיו. מחמת עליהן ויתר שהתלמיד
שניתן כפי בהרבה, נמוך העליסודיים בבתיהםפר בחינוך בהשקעות הממשלה של חלקה
בגלל גם אך שהוחמצו, ההכנסות של משקלן בגלל בעיקר  בבתיהםפרהיסודיים מאשר לשער'

לימוד. שכר תשלום עלידי התלמידים הורי של יותר רבה השתתפות
אוניברסיטה בוגר של לרמה עליםודי ביתספר בוגר להביא כדי הדרושות הנוספות ההוצאות
הוצאה רמות של רחב תחום מייצג זה ממוצע .(1957 (במחירי ל"י ב200'16 בממוצע מסתכמות

רופא). להכשרת  ביותר הגבוהות עורךדין, של להכשרתו הנדרשות אלה  ביותר (הנמוכות

ההון מלאי אומדני (ב)
לאוכלוסיה חינוך במתן המצטברות ההשקעות  בישראל ההשכלה הון של הכולל המלאי

ל"י. מיליון ב600'6 ב1961 הסתכם  הישראלית

E. F. Renshaw, "Estimates of Returns to Education", Review of Economics ב ראה דומה גישה 1

and Statistics, XLII (I960), pp. 318324
.117111 ע"ע בחינוך"' ההשקעה "רווחיות קלינובמלול, ר. של במאמרה נדונה זו בעייה 2

פאלק מרכז בישראל", בחינוך המושקע ההון "מדידת  והאלטרנטיביות הישירות ההוצאות לאומדני המקורות 3

שבלוח לנתונים .119 בעמ' לוח ,3 מחקר דו"ח ו1960, 1959 חמישי וחשבון דין בישראל, כלכלי למחקר
לריבית. ההוצאות צורפו הנ"ל



.14 גיל שמעל הבוגרת באוכלוסיה ההשכלה בהון הוא התעניינותנו מוקד כלכלית מבחינה
הייצור. בתהליך מופעל להיות והעשוי המשק לרשות העומד בכוח, ההון מלאי שזהו משום

1 לוח
לנפש*, הפעיל ההשכלה והון לנסש הכולל ההשכלה הץ הלימוד, שנות מפפר

ו1963 1961 בישראל, חמבוגריט באוכלוסיית ■

(1957 במחירי ליי (אלפי

הכל סך
'1963 1961

נשים גברים הכל סך נשים גברים

4.9
4.4
2.2
6.0
7.0

5.9
5.4
2.7
7.2
8.3

4.4
3.8
1.7
5.3
6.9

6.7
5.8
2.6
7.6
9.7

5.5
5.1
2.8
6.8
7.1

5.6
5.3
2.8
7.0
7.4

לנפש הכולל ההשכלה הון א.
4.9 4.3 5.6 ה וסי האוכל כל
4.4 3.7 5.2 העולים כל
2.4 1.6 3.1 ואפריקה אסיד. ילידי
5.9 5.1 6.7 ואמריקה אירופה ילידי
7.3 7.3 7.3 הארץ ילידי
6.4 5.6 7.1 הארץ יליד לאב בן
3.8 3.6 3.9 אפריקה או אסיה יליד לאב בן
8.9 9.2 8.5 אמריקה או אירופה יליד לאב בן

לנפש הפעיל ההשכלה הון ב.
האוכלוסיה כל

העולים כל
ואפריקה אסיה ילידי

ואמריקה אירופה ילידי
הארץ ילידי

לנפש הלימוד שנות מספר ג.
האוכלוסיה 8.57.37.9כל

העולים 8.26.77.5כל
ואפריקה אסיה 6.54.35.4ילידי

ואמריקה אירופה 9.48.69.0ילידי
הארץ 10.29.910.1ילידי

הארץ יליד לאב 9.88.99.3בן
אפריקה או אסיה יליד לאב 8.47.98.2בן

אמריקה או אירופה יליד לאב 10.911.011.0בן

העבודה. בכוח המשתתפים של השכלה הון .
ואסריליוני. ינוארמרץ עבודה: כוח סקרי שני של מכווצי "

ההשכלה הון יתרת הפעיל. ההשכלה הון היקף את קובעת העבודה בכוח ההשתתפות מידת
או למשל) הבית, עקרות של ההשכלה (הון כלכלית מבחינה פעילה שאיננה או הבוגרת באוכלוסיה
משתתפים ואינם הלימוד בשלבי עדיין העומדים מבוגרים אצל היינו, הבשלה, של בתהליך שהיא

העבודה. בכוח כך משום



;(1957 (במחירי ל''י מיליון ב6,400 ב1961 הסתכם המבוגרים באוכלוסיית ההשכלה הון
באותה הקבוע ההון כל (סך העבודה בכוח המשתתפים מבוגרים אצל ל"י מיליון כ4,400 מזה

.(1957 במחירי ל"י מיליון ב9,900 הסתכם שנה

בישראל היהודית האוכלוםיה בקרב השכלה ברמות הבדלים (ג)

בהם השימוש הרי בלבד, ו1963 1961 לשנים השכלה רמות של אומדנים ומצויים הואיל
בהכרח. מוגבל

באוכלוסיה. שונות קבוצות בין ההשכלה ברמת ההבדלים את לבחון היא האפשרויות אחת
שליש .1960 בסוף בקירוב מיליון ל2 ב1948 אלף מ650 גדלה בישראל היהודית האוכלוסיה
המבוגרים מן גדול חלק נמנו שב1961 מכאן, מהעלייה.  והיתר טבעי, מריבוי נבע זה מגידול
הערכת (לצורך 1 הון כיבוא זו השכלה לראות ניתן אחרות. במדינות השכלתם את שרכשו אלה על

.(1957 במחירי השתמשנו העולים של ההשכלה הון

2 לוח

1961 המוצא, ויכשת העלייה תקופת לפי ומעלה, 30 כני עולימ כקרכ לנפש ההשכלה הון
(1957 במחירי ל"י (אלפי

העלייה היבשותאירופהאמריקד.אסיהאפריקהתקופת כל

1931 2.06.95.9עד
1939 עד 19322.67.26.8
1947 עד 19402.66.35.6

1948 עד 2.46.96.3ממוצע
1951 עד 19482.04.43.5
1954 עד 19522.07.13.7
1957 עד 19552.06.03.7
1961 עד 19582.36.05.1

ואילך מ1948 2.04.83.6ממוצע
התקופות כל  2.15.84.6ממוצע

.1961 האוגלופיז מיפקר המקור:

1963 המוצא, ויבשת העלייה תקופת לפי ומעלה, 25 בני עולים בקרכ לנפש ההשכלה חון
(1957 במחירי ל"י (אלפי

העלייה היבשותאירופהאמריקד.אסיהאפריקהתקופת כל

1948 2.46.96.2עד
1951 עד 19481.94.63.4
1954 עד 19521.36.22.4
ואילך 19552.27.34.8

ואילך מ1948 1.95.33.7ממוצע
התקופה כל 2.06.14.6ממוצע

ינוארמארס, אדם 3וח סקרי 1963.המקור: אפריליוני,

ההשכלה רמת על נתונים כולל האוכלוסין ומיפקד הואיל בחוץלארץ, מקורו מההון חלק איזה לחשב אפשר אי 1

הגיל, לפי המיפקד נתוני מיון כן, על יתר לארץ. עלייתם בעת השכלתם רמת על ולא ב1961, חוץלארץ ילידי של
זה. מעין אומדן לאפשר מכדי רחבות בקבוצות נעשה העלייה ותאריך הלימוד שנות מספר



שאר לבין ואפריקה אסיה מארצות העולים בין ניכר פער יש לנפש ההשכלה הון מבחינת
בעוד ל"י, 4,900 היה כולה המבוגרים באוכלוסיית לנפש ההון ממוצע .(1 לוח (ראה האוכלוסיה חלקי
ואצל ל"י, 7,300 הארץ ילידי אצל ואילו ל"י 2,400 היה ואפריקה אסיה יוצאי אצל שהממוצע

ל"י. 5,900  ואמריקה אירופה יוצאי
שמלמדים כפי בישראל, גם בעינו להישאר נוטה לארץ, העלייה בעת קיים שהיה הפער,
ההשכלה הון בעלי היו ואפריקה אסיה עולי לאבות בנים הארץ". "ילידי קבוצת בתוך ההבדלים
הרמה את השיגו ואמריקה אירופה עולי של בניהם ., לנפש ל"י 3,800  זו בקבוצה ביותר הנמוך
לילידי בנים שהם הארץ, ילידי נמצאו הקבוצות שתי בין לנפש. ל"י 8,900  ביותר הגבוהה

ל"י. 6,400  הארץ
ההשכלה רמת את נקבל אם הוותיקים. לתושבים החדשים העולים בין קיימים דומים הבדלים
שונות, בתקופות שהגיעו עולים בין העלייה בתקופת בהשכלה להבדלים כאינדיקאטור 1961 של
שהגיעו העולים של מזו אחוזים ל60 הגיעה ,1948 אחרי שהגיעו העולים, של ההשכלה שרמת נמצא
רק לבחון במטרה ומעלה 30 בני עולים הקיפו זה בעניין שנערכו ההשוואות .(2 לוח (ראה 1948 לפני
עולי בין הן כאחת הקבוצות בשתי מצויים אלה הבדלים לימודיהם. את סיימו שכבר מבוגרים

ואמריקה. אירופה עולי בין והן ואפריקה אסיה
 ל"י אלף 6.4 ומעלה 30 בני חוץלארץ ילידי אצל לנפש ההשכלה הון ממוצע היה 1948 בשנת
5.1 ב1948 היה הארץ ילידי אצל הממוצע ל1948. שקדמה התקופה כל במשך לממוצע בדומה
על המדינה קום בזמן איפוא, עמד, כולה היהודית באוכלוסיה זו גיל בקבוצת הממוצע ל"י. אלף

ל"י. אלף ל4.3 הממוצע ירד ב1963 ל"י. אלף כ6.3
עולים ובין האוכלוסיה חלקי לשאר ואפריקה אסיה יוצאי עולים בין ההשכלה ברמת ההבדלים

.* אלה קבוצות' בין ההכנסות להבדלי העיקרית הסיבה ודאי, הם, לוותיקים חדשים
להמשך המביאים הוצאות, בדפוסי מלווים ההשכלה ברמות אלה שהבדלים לכך עדויות יש
משפחה הוצאות סקרי שני על המבוססים מחקרים2 שני יסוד על ההשכלה. הבדלי של קיומם

הבאות: המסקנות הוסקו ו1959/60) 1956/57)
יוצאי של שמשפחה מסתבר, המשפחה ובגודל ההכנסה ברמת ההבדלים ניכוי לאחר (א)
זה הבדל ואמריקה. אירופה יוצאי של משפחה מאשר חינוך על פחות הרבה מוציאה ואפריקה אסיה
אין בארץ שנים כמד. של שהייה כאחד. ותיקים ואצל עולים אצל מתגלה שונות יבשות יוצאי בין

המוצא3. בארץ שמקורם ההבדלים את לצמצם כדי כנראה, בה,
אצל מאשר ואסיה אפריקה יוצאי אצל יותר נמוכה חינוך על להוצאה השולית הנטייה (ב)

ואמריקה4. אירופה יוצאי

רמת היתה העולים אצל הם. אף מעניינים המינים שני בין ההשכלה ברמות ההבדלים
ואפריקה. אסיה יוצאי אצל לשיאו הגיע זה והפרש הגברים, של מזו נמוכה הנשים של השכלתן
שאצל בעוד הגברים, של מזו אחוזים 75 על הנשים של ההשכלה רמת עמדה בכלל העולים אצל
ההשכלה רמות בין הבדלים היו לא הארץ ילידי אצל אחוזים. 50 היחס היה ואפריקה אסיה עולי

.(1 לוח (ראה המינים שני בין
מרמתן יותר גבוהה היתה העבודה בכוח המשתתפות נשים של ההשכלה רמת יתרעלכן,
איפוא, לומר, ניתן כזה. הבדל היה לא הגברים בין ואילו העבודה, לכוח מחוץ העומדות אלה של

העבודה. בכוח להשתתף סיכוייה גדולים כן האשה, של ההשכלה רמת שגבוהה שככל

.31 עמי ו1960, 1959 חמישי וחשבון דין פאלק, מרכז בישראל", הכנסות "הבדלי חנוך, גיורא ראה 1

הצריכה, בהרגלי "שינויים לנדסברגר, ומ. ;1964 ירושלים, פאלק, מרכז בישראל", צריכה "דפוסי לויתן, ניסן ד"ר 2

הנוכחי. בסקר המתפרסם ,"1959/60 עד 1956/57 בשנים בישראל
.33 לוח ,51 עמ' כנ"ל, לויתן, 3

.27 לוח ,47 עמ' שם, 4



הגילים התפלגות בעיית (ד)

משמעות בעלת היא זמן בנקודת באוכלוסיה שונות קבוצות בין ההשכלה רמות השוואת
תהיה שלא השכלה, של רמות של השוואה לשם דומה. אלה בקבוצות הגילים התפלגות אם רק
הקבוצות מן אחת בכל לנפש ההשכלה הון של שקלול נעשה הגילים" מהתפלגות מושפעת
אמריקה) או אירופה וילידי אפריקה או אסיה ילידי הארץ' (ילידי המבוגרים באוכלוסיית העיקריות
את חריפות ביתר מבליטה זו השוואה המבוגרים. אוכלוסיית כלל של הגילים התפלגות עליסוד

.(3 לוח (ראה האוכלוסיה חלקי שאר לבין ואפריקה אסיה יוצאי בין ההבדל

3 לוח

התקן אוכלוסיית לפי משוקלל לנפש, ההשכלה הון
האוכלופיה) (כל

(1957 במחירי ליי (אלפי

לפי בלתימשוקלל
התקן משוקללאוכלוסיית

4.664.82
6.397.10
2.072.26
5.905.86

האוכלוסיה כל
הארץ ילידי

ואפריקה אסיה ילידי
ואמריקה אירופה ילידי

של לנפש ההשכלה הון
ואפריקה אסיה ילידי

מ באחוזים
46.9 44.4 הכללי הממוצע
31.8 32.4 הארץ ילידי
38.6 28.5 ואמריקה אירופה ילידי

בישראל ההשכלה רמת על קודמים מחקרים (ה)

וההבדלים האוכלוסיה חלקי שאר לבין ואפריקה אסיה יוצאי עולים בין ההשכלה ברמת ההבדל
נתוני שמלמדים כפי ב1954, כבר גילוי לידי באו 1948 אחרי לעולים 1948 לפני העולים בין

שנה. אותה של (השכלה) האדם כח סקר
ואמריקה אירופה ילידי ואפריקה, אסיה (ילידי הלידה יבשת לפי האוכלוסיה סווגה * זה בסקר

חדשים). ועולים הארץ, וילידי 1948 לפני עולים היינו (ותיקים, בארץ והוותק הארץ) וילידי
שבין בעוד לחלוטין, השכלה חסרי ואפריקה אסיה מיוצאי אחוזים כ40 היו שנה באותה
עולי בקרב נוספים אחוזים 36 אחוזים; 5 עד 4 השיעור היה הארץ וילידי ואמריקה אירופה יוצאי
אחוזים 5 יסודי; ביתספר בוגרי היו אחוזים 18 יסודי; ביתספר סיימו לא ואפריקה אסיה

1954 האדם כוח סקר בין השתאה אפשרות העדר בעניין א' בנספח וכן 1 לעמוד 2 בהערה שנאמר מה למרות 1

מושג לקבל כדי כשלעצמם, הסקר, בנתוני להשתמש אפשר שאי מכך ללמוד אין ,1961 האוכלוסין מיפקד לנתוני
נובע המיפקד לנתוני הסקר נתוני בין ההשוואה אפשרות העדר זמן. נקודת באותה ההשכלה רמת על כללי

השכלה. רמות של שונה ממיון בעיקר
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אחוז היה האוכלוסיה בשאר יותר. גבוהה השכלה בעלי היו אחד ואחוז עליסודי; ביתספר סיימו
20 והאחרונים אחוזים 50 עד 40 היוו (הראשונים יותר גבוה ועליסודי יסודי ביתספר בוגרי

.(4 לוח (ראה גבוה. חינוך השלימו אחוזים וכ4 אחוזים),

4 לוח

1954 השכלה, רמת לפי המוצא, יבשת בקבוצות האוכלוסיה התחלקות
(אחוזים)

סיימו סיימו סיימו סיימו לא . ל
הכל סך ביתספר ביתספר ביתספר ביתספר JJJr.*""._.,, ,,,_,.^_ ,,,_, ,,,_, ספר בכית

האוכלוסיה 152834194100כל

העולים 162932194100כל

ואפריקה אסיה 40361851100ילידי

22472281100גברים

5726143100נשים

ואמריקה אירופה 42540265100ילידי

22539268100גברים

62440264100נשים

הארץ 52249213100ילידי

22450213100גברים

72149212100נשים

(השכלה). 1954 אדט כוח 0?ר המקור:

וגם ,1957/58 היא האוכלוסיה, בקרב השכלה רמת על נתונים מצויים שלגביה אחרת שנה
לנתונים המקור האוכלוסיה. חלקי שאר לבין ואפריקה אסיה ילידי בין בולט הבדל אותו מתגלה כאן
בעוד .(5 לוח (ראה בלבד עירוניות משפחות לראשי נוגעים והם המשפחה, חסכונות סקר הוא
אחוז הרי האוכלוסיה, קבוצות בכל יותר, או פחות שווה, חלקי או מושלם יסודי חינוך בעלי שאחוז
ואפריקה. אסיה יוצאי בין בהרבה נמוך הוא גבוהה או עליסודית השכלה של כלשהי מידה בעלי
לעומת 1948 לפני שהגיעו העולים אצל יותר הגבוהה ההשכלה רמת על גם מלמד זה מקור
אותם את גם לכלול שלא כדי ומעלה 35 בני את ההשוואה מקיפה (כאן 1948 לאחר שהגיעו העולים

בארץ). לימודיהם את והמשיכו מ25 נמוך בגיל 1948 אחרי שהגיעו העולים,

19 61 ב ה ל כ ש ה ה ן ו ה ב כ ר ה (ו)

בייצור. כתשומות המשמשים לשירותים מקור ההשכלה הון גם מהווה הפיזי להון בדומה
אולם השוטף? השירותים זרם היקף על משפיעה אינה נתון השכלה הון במסגרת הגילים התפלגות



5 לוח

*1957/58 ההשכלה, רמת לפי המוצא, יבשת בקבוצות חאוכלוסיה התחלקות
(אחוזים)

סד
הכל

למדו
בביתספר
גבוה

למדו
בביתספר
עליסודי

למדו
בביתםפר
יסודי

למדו לא
בביתספר

10403614100
3393721100

11413513100
3344194100
3404116100
10403614100
3314719100
1749268100

האוכלוסיה כל
הארץ ילידי
העולים כל

ואפריקה אסיה ילידי
ואמריקה אירופה ילידי
ומעלה 35 בני עולים

1948 לפני עלו
1948 אחרי עלו

.3 לוח ד', בנספח נמצא הנתונים של יותר מפורט חתד *

.1957/58 המשפחה הוצאות סקר המקור:

6 לוח

1961 גיל, קבוצות לפי כישראל, ההשכלה חון

הגיל המצופהקבוצת המספר
עבודה שנות של

ההשכלה הון
ל"י (מיליוני
(1957 במחירי

ההשכלה הון
ל"י (אלפי לנפש
(1957 במחירי

של חלקה
בכלל הקבוצה
ההשכלה הון
(אחוזים)

אחוזים
מצטברים
(4) טור של

(5)(4)(3)(2)(ג)

1451.031.41.40.60.6
19 עד 1547.5392.63.37.78.3
24 עד 2042.5734.95.914.422.7
29 עד 2537.5612.34.812.034.7
34 עד 3032.5555.84.410.945.6
39 עד 3527.5575.64.311.356.9
44 עד 4022.5490.24.49.666.5
49 עד 4517.5588.94.811.578.0
54 עד 5012.5517.54.510.288.2
59 עד 557.5358.64.37.095.2
64 עד 602.5246.73.84.8100.0

+ 65306.23.1#


הכל 5,410.7100.0**סך

\\ך. ניל לאחר המשק בשימוש אינו שלהם ההשכלה שהון כד .65 בניל פורשים שעובדים הונח ■

נרמו אלו טעויות האוכלוסין. מיפקד בלוחות שחלו מטעויות נובע ההבדל .2 לוח ד', בנספח המוצג מזה שונה זה בלוח ההון 1D
ידועים". ה''בלתי לקבוצת הועברו איש אלף ש40 לכף
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"קשיש" או "צעיר" להיות יכול השכלה הון בעתיד. הפוטנציאלי הזרם היקף על השפעה לה יש
או לפניהן, עוד היצרנית פעילותן ששנות גיל בקבוצות מרוכז להיות יכול הוא כלומר יחסית'

הפרישה. לגיל הקרובות בקבוצות
הדבר פירוש .(6 בלוח (3) טור (ראה הקבוצות בין לנפש בהון בולטים הבדלים היו לא 1961 ב
הבאות. בשנים הממוצעת ההשכלה ברמת עלייה מגמת בקרבו מגלם אינו זה נתון הון שמלאי
את תתפוסנה ההשכלה, רכישת תהליך את סיימו כבר ואשר היום, יחסית הצעירות הגיל קבוצות

הפרישה. לגיל בהגיען דומה, השכלה רמת בעלות קשישות, קבוצות של מקומן
לצפות, מקום דווקא היה למצופה. בניגוד הוא השונות הקבוצות של ההשכלה ברמות הדמיץ
שהוקדשה יותר הרבה הלב ותשומת האחרונות השנים בחמשעשרה לנפש בהכנסה שהעלייה
נעוצה זו תופעה הצעירות. הגיל בקבוצות יותר גבוהה השכלה ברמת ישתקפו זו, בתקופה לחינוך
קבוצות של ההשכלה ברמת עלייה חלה והוותק המוצא יבשת מקבוצות אחת בכל כי שאף בכך,
,(8 לוח (ראה ואפריקה אסיה יוצאי קבוצת של משקלה עליית הרי ,(7 לוח (ראה הצעירות הגיל

הרולל. הממוצע להנמכת הביאה

7 לוח

1961 העלייה, ותקו9ת המוצא ארץ הגיל, קכוצת לפי העוליפ, בקריכ לנ8ש ההשילה הון
(1957 במחירי לירות (אלפי

תקופת
1958 1955 1952 1948 1940 1932  העלייה
ואילר 1957 .ער עד1954 1951 עד 1947 עד עד1934 1931 עד הגיל קבוצת

המוצא וארץ

ואפריקילידי האסיה

עד 14193.43.92.62.42.93.4

עד 30443.02.83.02.52.42.32.7

עד 45641.82.52.01.51.71.91.9

+ 651.31.52.01.01.61.21.6

ואמרילידי יקהאירופה
עד 141910.26.85.47.36.27.4

עד 30447.67.45.84.99.96.66.7

עד 45646.97.37.54.46.15.95.9

+ 656.35.96.13.24.54.24.0

הארץילידי

עד 14297.7

עד 30447.1

עד 45645.4
+ 653.9
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8 לוח

1961 המוצא, יבשת לפי השונות, הגיל בקבוצות האוכלוסיה התחלקות
(אחוזים)

סך
הכל

ילידי ילידי
ואמריקה אירופה ואפריקה אסיד. הארץ ילידי הגיל קבוצת

4522100
3651100
2575100

2768100

33
13
5
5

29 עד 14
39 עד 30
54 עד 40

+ 55

100 50 34 16 הכל סף
.1961 ו?ו>וגלוטי1 טיקןר ר: ו ק חפ

ההשכלה בהון השנתי הגידול (ז)

בעתיד: האוכלוסיה של הממוצעת ההשכלה רמת את יקבעו גורמים שני
לבוא; העתידים העולים של ההשכלה רמת חיצוני גורם (1)

בחינוך. המקומיות ההשקעות היקף (2)
 והגירה מוות  גורמים שני יש לעומתם ? בישראל ההשכלה הון לגידול המקורות הם אלה

זה. הון של להקטנתו הפועלים

9 לוח

*1961 עד 1951 החינוך, הוצאות
לי 1957מיליוני (100=1951/52)בםחירי נזדזיס

סךחינוךחינוךחינוךסךחינוךחינוךחינוךהשנה
הכלגבוהעליסודייסודיהכלגבוהעליסודייסודי

195132.732.917.182.7100100100100
195236.536.719.792.9112112115112
195337.841.122.9101.8116125134123
195440.645.724.2110.5124139142134
195544.247.726.0117.9135145152143
195649.750.728.0128.9152154164156
195756.156.735.7148.5172172209180
195860.064.139.2163.3184195229198
195962.874.740.1177.6192227235215
196063.488.642.0194.0194269246235
196164.7104.145.2214.0198316264259

פיסקאליות. שנים .
.3 הערה ,4 עמי ראה  לתלמיד ההוצאה המקור:

לטטטיפטיקה. המרכזית הלשכה גהוגאת המטטיפטייפ השנתונים  התלמידים םססר
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אחת בכל התלמידים מספר הוכפל (1957 (במחירי השנתיות ההשקעות היקף על לעמוד כדי
.* (9 לוח (ראה לתלמיד בהוצאות 1962 עד 1952 מהשנים

הגבוה והחינוך היסודי שהחינוך בעוד '(3.2 פי (גידול זו בתקופה שולש העליסודי החינוך
טבע בהיקפו והגידול חובה, חינוך הוא היסודי החינוך ו2.6). 2.0 (פי יותר איטי בקצב גדלו
שהוקדשו המאמצים, נובעים זאת, לעומת חובה. חינוך חוק חל שעליהם הילדים במספר מהגידול
עד אלה. חינוך במוסדות הקליטה אפשרויות צמצום מפני מחשש העליסודי, החינוך לטיפוח
הרבים, המאמצים אולם העליסודי, החינוך מאשר יותר מהיר בקצב הגבוה החינוך היקף גדל 1959

יותר. מהיר התרחבות קצב לו הבטיחו ,1959 מאז העליסודי בחינוך שהושקעו
במתן תשומות של קבועים משקלים מניחים ריאליים" ב"מונחים אלה השקעות אומדני
אינה זו שהנחה מלמדים השנים במרוצת  ההוראה כוח  העיקרית בתשומה השינויים חינוך.

.(10 לוח (ראה סבירה בלתי

10 לוח

גגתי ההוראה למשרות. גידוס התלמידים מספר
* 1962 עד 1950 ועליפודיים, יסודייט ספר

בתיספרהשנה
יסודיים

בתיספר
עליסודיים

19502213

19512211

19522211

19532413

19542412

19552313

19562312

19572413

19582313

19592314

19602314

19612214

19622114

פיסקאליות. שנים .
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשגה גוזוצאת ח6טטי6טיים השנתונים קור: חם

חל שעליהם ומטה, 14 בני בין .29 עד 6 הגילים לקבוצות בעיקר מכוונות בחינוך ההשקעות
השיעור הגיע 29 עד 14 בני בין אחוזים. ל98 בביתהספר הלומדים שיעור הגיע חובה, חינוך חוק

אחוזים. ל29 1961 ב

.3 הערה ,4 עמ' ראה ההוצאות אומדני מקור לגבי 1
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1 1 לוח

1961,29 עד 14 הגיליס בקבוצות הלומדים אחוז

19 עד 1424 עד 2029 עד 2529 עד 14

הכלנשיםגברים הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך סרנשיםגבריםסך
הכל

האוכלוסיה 5858581179513302729כל

ואפריקה אסיה 444143534211201718ילידי

ואמריקה אירופה 71717115912624343032ילידי

הארץ 666867181114936413739ילידי

הארץ יליד לאב 6660631781384383034בן

אפריקה או אסיה יליד לאב 46524944432242625בן

אמריקה או אירופה יליד לאב 7173722214181227464345בן



השקעות את ולהגדיל ללמוד או השוטפת לתפוקה ולתרום לעבוד יכולים זו גיל קבוצת בני
בפני זו בנקודה עומדת הלומדים, אחוז על משפיעה שהיא במידה הממשלה, מדיניות המשק.

כלכלי. אופי בעלת הכרעה
נמוכה השכלה רמת בעלי הם ואסיה אפריקה ילידי הגיל קבוצות שבכל לעיל, כבר צוין
זו בקבוצה נמוך היה בבתיספר הלומדים שאחוז מלמד 11 לוח האוכלוסיה. חלקי משאר יותר

הקבוצות. בשאר מאשר
.29 עד 14 הגילים בקבוצות הלומדים לאחוז חשיבות יש כאן הנעשית ההשוואה מבחינת
19 עד 14 הגילים שבין בעוד הארץ, ילידי אצל ביותר הגבוה האחוז היה 29 עד 20 הגילים בין
הלידה יבשת לפי הארץ ילידי את נחלק אם ואמריקה. אירופה ילידי אצל ביותר גבוה היה הוא
בכל ביותר הגבוה הלומדים אחוז היה ואמריקה אירופה יוצאי של בניהם אצל הרי הוריהם, של
אצל מאשר האחוז גבוה ואפריקה, אסיה יוצאי של בניהם הארץ, ילידי אצל הגיל. קבוצות שלוש
אירופה יוצאי של בניהם או הארץ ילידי של בניהם של מזה נופל הוא אולם ואפריקה, אסיה ילידי

הבנים. אצל מאשר נמוך בבתיספר הלומדות אחוז היה הבנות אצל ואמריקה.
עד 14 הגילים קבוצת לגבי רק מצויים השנים במרוצת הלומדים באחוז שינויים על נתונים

.(12 לוח (ראה עלייה מגמת על מראים והם 17

12 לוח

כקגוצת גביתפפר הלומדים אחוז
1961 עד 1951,17 עד 14 הגיליפ

הלומדיםהשנה* אחוז

195142.8
195351.5
195655.9
195758.8
195861.8
196161.8

פיסקא5יוו1. שנים .
הלש5ה ,1963 לישראל, סטטיסטי שנתון זןטקוי:

.10 ?וח לסטטיסטיקה, המרכזי!!
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אי נספח
1961 האוגלופץ מי3ל,ד נתוני לאור (השגלה)" 1954 ארט כוח "פקר תוצאות

נסיון בעשה י בישראל" בחינוך המושקע ההון "מדידת פורת בן וי. גרינפלד י. של במחקרם
רמות הבעת ידי על ,1958 עד 1950 בשנים בישראל ההשכלה הון מלאי של עיתיות סדרות לבנות
הללו. מהשנים אחת כל עבור כספיים, במונחים בישראל המבוגרת היהודית האוכלוסיה של ההשכלה
 השתמשו שבהם היסודיים הנתונים במהימנות ספק להטלת יסוד שיש סבורים היו המחברים
הסקר נתוני אם לבדוק נסינו 1961 מיפקד נתוני בעזרת (השכלה). 1954 האדם כוח סקר נתוני \

ההשכלה. הון של העיתיות הסדרות עבור כבסיסהמדידה לשמש יכולים מ1954
רמת הוגדרה האדם כוח בסקר המקורות. שני בין ההגדרות הבדלי היתה העיקרית הבעיה
הלימוד. שנות מספר על ההגדרה מבוססת האוכלוסין שבמיפקד בעוד ההשכלה, סוג לפי ההשכלה
הסקר נתוני תורגמו להלן), (ראה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי שהוכן מפתח, בעזרת

המיפקד. נתוני למיון ששימשו ההגדרות למונחי

13ומעלה 1r1n 1<n9 5עי8 1עי4 0 הלימוד שנות מספר סוגההשכלה

x בביתספר ביקר לא

חדר: יסודי ביתםפר סיים לא
ל+לס
0+

עד עממי
עממי+ 4שנים:
שנים: 4 ל+לס
ל+לם +ס

עליסודי עממי יסודי ביתספר סיים
מכל 4+

הסוגים ס
ל+לס

חיטך על עליסודי ביתספר סיים
גבוה: יסודי:
ל+לס ס

חינוך גבוה חינוך סיים
גבוה:

0

?וםד = ל
סיים ?א = ?ס

סיים = ם

ב1954 ומעלה 25 בני שהיו העולים של ההשכלה רמת בין השוואה נערכה זה לוח יסוד על
יוצאי גברים הקיפה ההשוואה ומעלה). שלושים (בני 1961 ב קבוצה אותה של ההשכלה לרמת

.1948 אחרי שהגיעו ואמריקה, אירופה ויוצאי ואפריקה אסיה

.146 עמ' בישראל, כלכלי למחקר פאלק מרכז ו1960, ל1959 חמישי וחשבון בדין 3 מס' מחקר דו"ח ראה 1
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1 לוח

ו1961 1954 והגיל, ההשכלה רמת לפי (גברים), 1948 לפגי שבאו העולים התפלגות
(אלפים)

הלימוד) שנות (מספר ההשכלה רמת
ומעלה 13 12 עד 11 10 עד 9 8 עד 5 1עד4

סר
הכל הגיל קבוצת

ואפריקה אסיה יוצאי (א)

25.65.69.37.40.91.80.6
10.32.33.83.00.30.70.2
10.52.33.83.00.40.70.3
4.81.01.71.40.20.40.1

21.94.52.29.22.82.01.2
9.51.10.94.51.41.10.5
9.32.20.93.81.40.80.5
3.11.20.40.90.30.10.2

IS
+3.7+ 1.1+ 7.11.81.90.20.6
+0.8+ 1.2+ 2.91.51.10.40.3
+ 1.2+ 0.1+2.90.80.70.10.2
+ 1.70.2+ 1.3+ 0.50.1+ 0.30.1

1954
הכל סך

39 עד 25 (1)
59 עד 40 (2)
ומעלה 60 (3)

1961
הכל סך

44 עד 30 (1)
64 עד 45 (2)
ומעלה 65 (3)

ו1961 1954 נתוני בין ההפרש
הכל סך

(1)
(2)
(3)

ואמריקה אירופה יוצאי (ב)

1954
הכל 129.81.319.841.310.739.317.4סך

(1)39 עד 2541.90.46.413.33.512.75.6
(2)59 עד 4070.90.710.822.65.821.59.5
ומעלה(3) 6017.00.22.65.41.45.12.3

1961
הכל 134.01.43.541.629.731.026.8סך

(1)44 עד 3043.30.21.214.210.110.37.3
(2)64 עד 4576.90.71.722.717.118.416.3
ומעלה(3) 6513.80.50.64.72.52.33.2

1964ההפרש נתוני ו1961בין
הכל +4.20.1סך 16.30.319.0+8.39.4

(1)1.4+ 0.2+5.20.96.6+2.41.7
(2)6.0+9.10.111.3+ 3.16.8
(3)+ 3.20.3+ 2.0+ 0.71.1+2.80.9
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:1954 סקר מתוך לוחות של סדרות שתי על מבוססת ההשוואה הבדיקה. שיטת
על מפורטים נתונים  והשניה אופנויות), 25) ההשכלה רמת של רחב פירוט כוללת הראשונה

אופנויות). 6) יותר מצומצם ההשכלה רמות פירוט אולם אופנויות)' 14) הגיל קבוצת
על נבנתה ההשכלה, ורמות הגיל קבוצות לפי ,1948 לפני העולים של המפורטת ההתפלגות
בכל ,1948 לפני שעלו המוצא, יבשת מקבוצות אחת כל יוצאי של הגילים שהתפלגות ההנחה יסוד

בכללה. מוצא יבשת קבוצת אותה של הגילים להתפלגות שווה ההשכלה מרמות אחת
קבוצות בשלוש וקובצו 1961 מיפקד של ההשכלה רמת הגדרות למונחי תורגמו אלה נתונים
רמות התפלגות של השוואה נערכה אלה נתונים יסוד על ומעלה). ו60 59 עד 40 ,39 עד 25) גיל
ומעלה). ו65 ,64 עד 45 ,44 עד 30) 1961 במיפקד המקבילות לקבוצות אלה קבוצות בין ההשכלה
שימוש המונעים הבדלים  הנתונים סדרות שתי בין ניכרים הבדלים על מורה ההשוואה

זו. בצד זו בשתיהן
להנחות בשלמותם ליחסם יהיה שאפשר מכדי גדולים הם אלה שהבדלים לציין הראוי מן

.1954 סקר של ההשכלה רמות קבוצות בתוף הגילים התפלגות של הפשטניות
רמת כי פאלק, מרכז של במחקר שהונחה ההנחה לבירור גם שימשו 1961 מיפקד נתוני
וארץמוצא, מין גיל, קבוצת לאותה השתייכו ואשר 1948 לאחר ארצה שהגיעו העולים, של ההשכלה
אישר לא ב1961 שנערך האוכלוסין מיפקד העלייה. שנת הבדל בלא  עלייתם בעת שווה היתה
מין גיל, קבוצות לאותן השייכים העולים לגבי נערכה ההשכלה ברמות הזהות מידת בדיקת זו. הנחה
העלייה גיל ומעלה. 45 בני כל את כללו 1961 שב אלה היו שנבדקו הגיל קבוצות לידה. ויבשת
לאחר כבר הם זד. גיל שבני להניח יש ב1948. שעלו עולים אצל 32 איפוא היה המינימלי

השכלתם. השלמת
הבאות: הקבוצות נבדקו

יבשת מין גיל

ואמריקה אירופה ואפריקה, אסיה
ואמריקה אירופה ואפריקה, אסיה
ואמריקה אירופה ואפריקה, אסיה
ואמריקה אירופה ואפריקה, אסיה

גברים
גברים
נשים
נשים

64 עד 45
+ 65

64 עד 45
+ 65

אחרי שהגיעו העולים של ההשכלה רמת התפלגות חושבה הללו הקבוצות משמונה אחת בכל
.1948

לימוד שנות
העלייה תקופת

הכל סך ומעלה 13 11ו12 10 ער 9 8 עי 5 1עד4 0

1951 עד 1948
1954 עד 1952
1957 עד 1955
ואילך 1958

מרכז של ההנחה את מאשר ואינו ההשכלה, ורמת העלייה תקופת בין קשר על מלמד *2 מבחן
כזה. קשר העדר על פאלק,
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ב' נספח

שלו התשואה ושיעור ההשכלה הון אמידת
עשרים לגיל שמעל הגברים אוכלוסית בקרב ההשכלה הון של הממוצע התשואה שיעור חישוב

הבאה: בדרך נעשה 1961 בשנת
כך, לשם הייצור. יציאות מגישת הנתונה האוכלוסין בקבוצת הגלום ההון כמות את אמדנו
3,200 של לאומדן והגענו הזאת הסקירה ביסוד עמדו אשר היציאות אומדני באותם השתמשנו
הבדלי את להוון יש לפיו אשר הניכיון שיעור את חישבנו כך אחר להלן). 1 לוח (ראה ל"י מיליון
נוכחנו דומה. גודל מסדר כוללת להשקעה להגיע מנת על הזאת הנתונה הקבוצה בקרב ההכנסות

להלן). 2 לוח (ראה בקירוב אחוזים שמונה הוא זה שיעור כי לדעת
שמונה של תשואה ששיעור מתברר ההשכלה מרמות אחת בכל האומדנים את בוחנים כאשר
זה שיעור ההשכלה מרמות אחת כל לגבי ואילו ככלל, הקבוצה לגבי ורק אך רלבאנטי הוא אחוז

ויותר). 13 ,12 עד 11) מדי גבוה או (10 עד 9 ,8 עד 5 ,4 עד 1) מדי נמוד
 החיסכון "סקר תוצאות בידינו תהיינה כאשר להסיק יהיה אפשר יותר חדמשמעיות מסקנות

.* "1964

1 לוח

1961 הייצור, יציאות גישת ל8י ההשכלה הון אומדן

השכלה הון
1957 במחירי
ל"י) (מיליוני

הגברים אוכלוםית
עשרים גיל מעל

(אלפים)

מצטברות יציאות
ההשכלה לתלמידרמת

לימוד) שנות 1957(מספר במחירי
(ל"י)

(2)X(3)=(4( (3) (2) (1)

24

299

354

734

1,793

3,204

49

45

200

87

95

75

551

525

1,499

4,051

7,726

23,850

0

4 עד 1

8 עד 5

10 עד 9

12 עד 11

ומעלה 13

הכל סך

.3 הערה ,4 עמי ראה (2) טור לנבי המקור:

לעיל. המצוטט קלינובמלול ר. של במחקרה למצוא אפשר "1957/58 החיסכון "סקר על מבוססות תוצאות 1
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2 לוח
ההשכלה רמת לפי החכנ*ה, הפרשי היוון

ההשקעות אוכלוסיית ההשקעה
הכוללות הגברים הירושה הפרשי

ההכנסה

ההכנסה
הממוצעת

הדרושות לגיל מעל לגולגולת* י,""' המתוקננת
 s*r~** *valuat .*h^MrfM ft s^r**v kat*ev^^ XJrJf ' * *'"■™ * /Iff^ 41957נו*ו*4ו במחירי עשרים 1957 במחירי
ל"י) (מיליוני (באלפים) (לי") (לי")

רמת
ההשכלה
המתאימה
במושגים

י י לימוד שנות

ההשכלה רמת
1957 במחירי

(5)X(6)=(7( (6) (5) (4) (3) (2) (1)

בבתיספר ביקרו 01,73349לא

סיימו לא אך ביקרו,
יסודי 4ביתספר עד 12,4156828,52545383

יסודי ביתםפר 8סיימו עד 52,6582433,038200600
סיימו לא אך ביקרו,
תיכון 10ביתספר עד 93,0473894,86387426

תיכון ביתםפר 12סיימו עד 113,3412943,67595352
סיימו לא אך ביקרו,
גבוה +ביתספר 134,7191,37817,225751,290

גבוה ביתספר סיימו

הכל 5513,051סך

והשבח דין בישראל, כלכלי למחקר פאלק מרכז בחינוך". ההשקעה "רווחיות קלינובמלול, ר. פי: על (3) טור המקור:
.1 לוח ,113 עמי ,2 מחקר דו''ח ,1060. ל1959 חמישי

אחוזים. 8 של שנתית בריבית .

ג' נספח
באורח שונים אינם ההשכלה רמת לפי האוכלוסיה התפלגות על 1963 כוחאדם סקרי ממצאי
הנערכים אלה, סקרים נתוני על להתבסס יהיה ניתן שכך, ומאחר ,1961 מיפקד של מאלה משמעותי
על האוכלוסיה התפלגויות בין השוואה מובאת להלן זה. בתחום אומדנים לצורך שוטף, באופן

אלה. מקורות שני יסוד

הלימוד, שנות מספר לפי המוצא, גקכוצות האוכלוסיה התפלגויות השוואת
ב1963 אדם יכוה וסקרי ב1961, האוכלוסין מיפקד נתהני לפי

(אחוזים)

הלימוד שנות מספר

האוכלוסיה כל

גברים

.1963 אפריליוני אדם, כוח סקר  3 ;1963 ינוארמארס אדם, כוח סקר ■ 2 ;1961 האוכלוסין. םיפקד

 104ור עד 18 עד 510 עד 911 עד ומעלה10 13

112.67.535.418.316.39.9100
212.57.536.716.317.59.5100
312.47.835.317.017.89.7100

17.77.336.318.917.911.9100
27.97.538.216.718.511.2100
37.38.236.817.018.911.8100
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הלימוד, שנות מספר לפי המוצא, בקבוצות האוכלופיח התפלגויות השוואת
(המשך) ב1963 אדפ כוח וסקרי ב1961, האוכלוסין מיפקד נתוני לפי

(אחוזים)

הלימודמספר שנות
הכל סך  . ו^קרר /

18עד04 על 510 על 911 על ומעלה10 13

117.57.634.517.814.87.8100נשים
216.97.535.315.916.57.9100
317.27.434.116.916.77.7100

העולים 114.78.637.216.913.88.8100כל
214.88.638.414.215.78.3100
314.79.037.014.915.78.7100

19.18.638.117.615.211.4100גברים
29.58.740.214.316.910.4100
38.79.639.014.816.611.3100

120.58.636.216.112.46.2100נשים
219.98.536.714.114.56.3100
320.38.435.415.014.76.2100

ואפריקה אסיה .1ילידי 31.510.136.312.07.13.0100
230.810.139.49.67.32.8100
330.311.537.511.07.32.4100

119.710.541.214.69.54.5100גברים
220.111.644.610.79.04.0100
318.413.243.512.19.13.7100

143.69.631.29.44.71.5100נשים
240.98.734.78.55.61.6100
341.69.931.89.95.61.2100
ואמריקה אירופה 13.27.637.920.218.312.8100ילידי

23.17.537.617.521.912.4100
33.47.236.817.721.713.2100

11.87.236.819.719.016.1100גברים
21.86.637.116.822.715.0100
31.86.935.716.822.116.7100

14.78.039.620.717.69.4100נשים
24.38.438.218.221.19.8100
34.87.438.018.721.49.7100

הארץ 12.21.926.325.428.915.3100ילידי
21.92.229.226.025.814.9100
32.22.627.826.127.114.2100

11.01.426.824.931.214.7100גברים
20.51.728.728.325.815.0100
31.22.227.226.728.813.9100

13.32.525.825.826.715.9100נשים
23.22.829.324.025.814.9100
33.33.028.325.525.514.4100

.1963 אפריליוני אדם, כוח סקר  3 ;1963 ינוארמארס אדם, כוח סקר  צ ;1961 האוכלוסין, םיפ?ד  1 .
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די נספח

1 לוח

ו1963 1961 המוצא, לפי בישראל, העבודה בכוח והמשתתפים * המבוגרים אוכלוםית
(אלפים)

19611963

הכלנשיםגברים הכלנשיםגבריםסך 0ך

המבוגריםאוכלוסית

האוכלוסיה 6556461,3016576891,346כל

העולים 5455361,0815385641,102כל

ואפריקה אסיה 222217439226239465ילידי

1948 לפני 53עלו

1948 אחרי 386עלו

ואמריקה אירופה 323319642312325637ילידי

1948 לפני 275עלו

1948 אחרי 367עלו

הארץ 110110220119125244ילידי

הארץ יליד לאב 262652בן

אפריקה או אסיה יליד לאב 212142בן

או אירופה יליד לאב בן
6363126אמריקה

העבודההמשתתפים בכוח

האוכלוסיה 511193704527213740כל

העולים 439149588445164609כל

ואפריקה אסיה 1674721418158239ילידי

ואמריקה אירופה 272102374264106370ילידי

הארץ 72441168249131ילידי

ומעלה. 14 כוניל .
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2 לוח

הכולל והמספר הפעיל®*, ההשכלה חון הכולל*, ההשכלה הון
ו1963 1961 לימוד, שנות של

הכולל ההשכלה הון
(1957 במחירי ל"' (מיליוני

א.

19611963

הכלנשיםגברים הכלנשיםגבריםסך סך

ה י ס ו ל כ או ה 3,6142,7566,3703,9583,0036,601כל
העולים 2,8141,9574,7712,7512,1384,889כל

ואפריקה אסיה 6773501,0276334051,038ילידי
ואמריקה אירופה 2,1371,6073,7442,1181,7333,851ילידי

הארץ ■800ילידי 7991,5998478651,712
הארץ יליד לאב 181143324בן

אפריקה או אסיה יליד לאב 8175156בן
או אירופה יליד לאב בן

5385811,119אמריקה

הפעיל ההשכלה הון ב.
(1957 במחירי ל"י (מיליוני

ההשכלה הון
ב1963 הפעיל
באחוזים

הכולל מההון
1963 1961

הכל סך נשים גברים הכל סך נשים גברים הכל סך נשים גברים

67 48 87 4,394 1,425 2,969 4,262 1,326 2,936
68 45 86 3,309 952 2,357 3,278 893 2,385
63 37 80 654 150 504 648 128 520
69 46 88 2,655 802 1,853 2,630 765 1,865
63 55 72 1,085 473 612 984 433 551

ה וסי האוכל כל
העולים כל

ואפריקה אסיה ילידי
ואמריקה אירופה ילידי

הארץ ילידי

1961 המבוגרים, אוכלוסית בקרב לימוד שנות של הכולל המספר ג.
(אלפים)

הכלנשיםגברים סך

האוכלוסיה 5,5344,71810,252כל
העולים 4,4193,5878,056כל

ואפריקה אסיה 1,4339212,354ילידי
ואמריקה אירופה 2,9862,7165,702ילידי

הארץ 1,1151,0812,196ילידי
הארץ יליד לאב 250227477בן

אפריקה או אסיה יליד לאב 176165341בן
אמריקה או אירופה יליד לאב 6896891,378בן

המבוגרים. אוכלוסית בקרב ההשכלה הון .
העבודה. בכוח המשתתפים בקרב ההשכלה הוז ..
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3 לוח

ההשכלה, רמת לפי המוצא, קבוצות כתוף חאוכלופיה התפלגות
1957/58 המשפחה, המכונות פדר נתוני לפי

(אחוזים)

סיימו סיימו לא סיימו סיימו לא סיי8י סייב* לא למדו לא
^ ביתספר ביתספר ביתםפר ביתספר ביתספר בית*ספי בביתםפר

גבוה גבוה עליםודי עליסודי יסודי יסודי

האוכלוסיה 10931142259100כל

העולים 111031132249100כל
ואפריקה אסיה 33143010913100ילידי

ואמריקה אירופה '3ילידי 8321427511100

ומעלה 35 בבי 1010301224410100עולים

1948 לפני 35261433514100עלו

1948 אחרי 171534101626100עלו

הארץ 363317201110100ילידי
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