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הענייניםתוכן

5 הממצאיםוסיכוםמבוא א פרק

המפעליםלמספרבהשוואהמאושרותהשקעות כ פרק
9 1951/52 בשנתבתעשייהולתעסוקה
16 הייצורבתהליךקומם וטמאושרים במפעליםשיוצרוהמוצרים ג פרק

17 מאושריםבמפעלים ברי־קיימא ושאינםברי־קיימאמוצרים ד פרק

19 למעשה וגישומןהתעסוקהתחזיות ה פרק
20 ולאחריההקיימים והמתקניםד הציוהרחבתלפניהתעסוקה ו פרק
21 מאושרותת השקעושלההבשלהתקופת ז פרק

22 והגדרתם הנתוניםטיב עלטכניותהערותתוספת: ח פרק

הלוחותרשימת

במפקדיויותרעובדיםעשרהשהעסיקולמפעליםבהשוואה,1954בסוףמאושריםמפעלים:1לוח

1952והתעשייההחרושת

13המפעליםמספרא.

14המועסקיםמספרב.

15למפעלהממוצעהמועסקיםמספרג.

המפעליםמספר:1954בסוףהייצורבתהליךהמוצריםמקוםלפישמוינומאושריםמפעלים:2לוח

16המועסקיםומספר

מפקדיעםבהשוואה,1954בסוףהמוצריםקיוםאורךלפישמוינומאושריםמפעלים:3לוח

18ומועסקיםמפעלים:1952והתעשייההחרושת

לפימאושרים,מפעליםשלבמדגם1954ב־למעשהוהתעסוקההתעסוקהתחזיות:4לוח

19התעשייתיהענף

20מאושריםמפעליםשלבמדגם(1954)בסוףואחריההקייםהציודהרחבתלפניהתעסוקה:5לוח

22ההבשלהותקופתההשקעהגודללפימאושריםמפעלים:6לוח

25והסוגהייצורבתהליךהמקוםלפימאושרים,במפעליםשיוצרוהמוצריםרשימת(:3ו־2)ללוחותנספח
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אפרק

הממצאיםוסיכוםמבוא

מבוא.1
כלכלילמחקרפאלקמרכזידיעלשנערךמחקרשלתוצאותיואתמסכםזהמאמר
ידיעלשאושרותעשייתייםבמפעליםהשקעותשלמהשפעותיהןכמהבדברבישראל
1954עד1948בתקופהלהשקעותהוגבלהמחקרישראל.ממשלתשללהשקעותהמרכז

לרשיו¬המלצותרקשקיבלופירמותנחקרולאמאושר.מפעלשלמעמדשקיבלובפירמות
נהנוולא—חמריםהקצבתאוזרמטבעהקצבתללא—להשקעותהמרכזמטעםיבואנות

למסגרתמחוץהשקעותבמפורטנחקרולאכןכמוי.מאושריםמפעליםשלאחרותמזכויות
להשקעותהמרכז

1

2.
אודותלהשקעותהמרכזידיעלשנערךמפקדעלמבוססיםלמחקרנוהגלמייםהנתונים
שוטפיםדו״חותשלליווחיםועל19523סוףעדבפעולתםשהחלו״תעשייתיים״מפעלים
סוףעדבייצורשהחלולמפעליםומתייחסיםההשקעות,למרכזהפירמותידיעלשהוגשו

להשקעות(.המרכזשלהמקוריבמפקדמספיקיםנתוניםהגישושלאמפעלים)כולל1954
המרכזלאישורשהוגשוהמקוריות,תכניות־ההשקעהמתוךליווחיםנוספואלהלנתונים

וכר.ההבשלה"ל״תקופתלתעסוקה,ביחסתחזיותוכללוהמשקיעיםידיעללהשקעות
ובליווחים"תעשייתיים",מפעלים239בדברנתוניםמובאיםלהשקעותהמרכזבמפקד
בייצורשהחלופירמות360הכלובסךמפעלים,121מיוצגיםלמחקרהקשוריםהנוספים

ראה:להשקעותהמרכזלפעולותהנוגעיםאחריםוצדדיםומומלצות,מאושרותהשקעותביןההבדליםעל1
.0רד6מ111811511111806־7, 1 (^110151x7 0£ 001x1 1

01.\£111,1\ז
311116151061(111,׳\י £001101x110

195561(0606101,16x11331610,)הזכויותביןתשט״ו(.)תיקון,הוןהשקעותלעידודלחוקהמוקדש
למשל(,הפחת,)בחישובהכנסהבמסבמסי־רכוש,הקלותמצויות:מאושריםלמפעליםהמוענקותהנוספות
ישראל(תושבי)לשאינםלארץלחוץהעברהאפשרותוכןמכסים,של(8x3^63011)והישבוןפיטור
ההשקעות.להיקףיחסייםבסכומיםמהלוואות,קרןוהחזרתרווחים,ריבית,של

התפתחותלביןלהשקעותהמרכזלאישורשזכומפעליםשל,1954מאזהתפתחותם,ביןהשוואהנערכה2
המרכזיתללשכהסדירבאורחשהוגשוהנתוניםעלהסתמכנוזולמטרהאושרו.שלאהמפעלים

והשכר,התעסוקההתעשייתי,הייצורמדדיחישובלשםהבודדים,המפעליםעל־ידילסטטיסטיקה
מאושריםמפעלים50בןמדגםעלמבוססתההשוואההלשכה.ידיעלשנאספואחריםנתוניםועל
התעשייהענפימרביתאתכיסושבמדגםהמפעליםכאלה.נתוניםשהגישובלתי־מאושריםמפעלים46ו־

בתפוקההשינוי)א(:ההתפתחותמידתעלהמצביעיםגדלים,שלושהחישבנוקבוצהכללגביהעיקריים.
במקרים)או,1957יונילבין1954נובמברביןהמועסקיםבמספרהשינוי)ב(!1957עד1955מ־הפיסית

ומשכורתשכרתשלומיבסךהשינוי)ג(ז(1957יונילבין1955יוניביןעונתיים,גורמיםהשפעתשל
מצביעותאינןהתוצאותהראשונה(.מחצית־השנהעלמבוססים1957נתוני)כל1957לבין1955בין
האמורות.לתכונותביחסהקבוצות,שתיביןמובהקסטטיסטיהבדלכלעל

18>ןק6,ס"6ז\610ן1מ16ם40£1זקק!0ז\68ת16£זקז1565,"1510.61:במאמרסוכמוהמחקרתוצאות3
.30116£0011011110(111,\£01.\5/6.140,711,.קק14-21
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שלפיו,4ההשקעותמרכזשלהרשמיבסקרהמובאמסך־הכלקטןזהמספר.1954סוףעד
זה!להפרשסיבותשתי.19545בסוףפעיליםתעשייתייםמפעלים393היו
דיג־ספוגיםהסרטה,אולפני"תעשייתיים"מפעליםבמושגכלללהשקעותהמרכז(1)

זה.מחקרלצורךכ״תעשיות"נחשביםשאינםאחריםומפעלים

הפסיקואךבייצור,שהחלומפעליםלכמהגםמתייחסיםלהשקעותהמרכזנתוני(2)
.1954סוףלפניפעולתם

רוחשלנרחביםלפירושיםמקוםההשקעותלמרכזהניחהוןהשקעותלעידודהחוק
ששימשוהכלכלייםהקריטריוניםאתלבקרמנסהאינוהנוכחיהמחקרומטרותיו.החוק
לאישורםהסיבותשלשיטתיניתוחנערךלאלפיכךהשוטפת.בעבודתוההשקעותלמרכז

אמנםמדריכים,עקרונותבכמהלהבחיןניתןכיאםלאישור,המועמדיםשלדחייתםאו
הנסקרת.התקופהבמשךהמרכזבפעולתלמדי,גמישים
הללו,הקריטריוניםלאורמהמחקרשנתקבלוהסטטיסטיותהתוצאותאתלהעריךיש

מחקרנו!לנושאנוגעיםשהםבמידהבקיצור,להלןשסוכמו
מפעליםשלהרחבתםכילהאמיןכלל,בדרךנטה,המרכזקיימים:מפעליםא.

האשראיבעזרתמספיקעידודלקבלעשויהמספיק,אינותפוקתםכושרכאשרקיימים,
המצויותהאפשרויותבמסגרתנוסף,עידודלמדי.נוחיםבתנאיםשניתןהמצוי,הממשלתי

הבאים:במקריםאלאכאלה,למפעליםביחסמוצדקנראהלאבחוק,
חדשיםמתחריםמפעליםהקמתעלעדיפהשהיאזר,הוןבעזרתקייםמפעלהרחבת(1)

גדול.בקנה־מידהשבייצורהכלכלייםהיתרונותבגללזר,הוןבמימון
היצוא.ביצועבדברלתנאיםהאישורהוצמדאלהבמקריםיצוא.לשםהייצורפיתוח(2)
לחסוךעשוייםכאלהששינוייםבמידההייצור׳בטכניקתשינוייםידיעלהרחבה(3)

חוץ.מטבע
חדשים.מפעליםשללהתפתחותםחיוניתשהיאמפתח,תעשייתשלהרחבה(4)
במקריםחדשיםמפעליםשלהקמתםלאשרנטההמרכזחדשים:מפעליםב.

הבאים:
שלהתפוקהבכושרפירצהלסתוםכלומר,"חיוניים",מוצריםלייצורשתוכנןמפעל(1)

זה.בתחוםכברוהקיימיםהמוקמיםבמפעליםבהתחשבהמשק,

לשווקי־יצוא.מכווןשייצורםמפעלים(2)
שלהחיונייםצרכיהםאתלספקונתכוונופיתוח",ב״אזורילקוםשעמדומפעלים(3)

ההתיישבותבאזוריומאפיותלקרחבתי־חרושתלהקמתעידודניתןלמשל,היישובים.
האוכלוסיה.מריכוזיהמרוחקיםהחדשה,

צומצמההנחקרת,בתקופהבמטבע־זרהמחסורבגללבחמרי־גלם:מחסורג.
עלהמבוססיםמפעליםלהקיםשעמדומשקיעיםלתעשייה.הגלםחמריהספקתרבהבמידה
לשםמספיקיםחמרי־גלםלייבאהמקרים,ברובהמרכז,ידיעלנדרשוחמרי־גלם,יבוא
יכלולאהמקריםברובמהשקעת־היסוד.כחלקשנתיים,אושנהבמשךשוטףייצור

*1868:ראה4
.£^11011310ז\\5111,"1ז1ז\195011168111161118—54;81181311811031.3ז\ז6ץ6111605ז1161נך1

־600111111611<16(11ץ>0611161131/65111161111116,"*8111161171£0071017110157/161,
1

3קק1*0<£׳\011*
.¥01.5/6.140,111,.ק41

שעמדונוספים139ו־בייצור,שהחלומאושריםתעשייתייםמפעלים472—1956בסוףנמצאוזאתלעומת5
בפעולה.החלווטרםובניין,תכנוןבשלבי
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סיוםלאחרחמרי־גלםליבואזרמטבעשלסדירההקצבהלהבטיחהמוסמכותהרשויות
יכווןמהתפוקהידועשאחוזבתנאירבים,במקריםהאישור,ניתןלפיכךהאמורה.התקופה
לשםנוספיםחמרי־גלםלהקצבתבסיםאחר־כךשימשבמטבע־חוץהנקיהרווחליצוא.
המקומי.לשוקייצור
חמרי־לאפפקתהעיקרישהמקורכיווןיהלומים,לליטושמפעליםזובתקופהאושרולאכך
וקצובה.מוגבלתשהספקתוהבינלאומי,הסיגדיקטהואהגלם
להשקעותהמרכזעמדלמעשה,פעולתובמהלךמעשית־שוטפת:גישהד.
לשיקוליםשוגהמשקללתתהכרחוהיההמשקיעים,ודרישותהמשתנותהמסיבותבלחץ

בקריטריוניםאיפוא,שימשו,לאלעילשהוזכרוהעקרונותומקרה.מקרהבכלמסוימים
ובהחלטותיו.המרכזבשיקוליכללייםדרךכמוריאלאגמישים,בלתי

מלכתחילהנאספולאמתבססהואשעליהםהנתוניםכיבידיעהנערךהנוכחיהמחקר

מהנתוניםחלקכינתבררהחקירהבמהלךשונות.מבחינותלקוייםוהםהמחקרלצורך
דיוקשלניכרתמידההדורשותלמטרותשימושמצדיקיםשאינםכזאת,במידהלקויים

המחקר.ממסגרתהוצאווהםומהימנות,

הממצאיםסיכום.2
בתעשייהולתעסוקההמפעליםלמספרבהשוואהמאושריםבמפעליםהשקעותא.

1951/52בשנת
המפעליםכלשללמבנה1954בשנתהמאושריםהמפעליםשלענפיםלפיהמבנההשוואת

מראה!,1952והתעשייההחרושתבמפקדישתוארכפי,1951/52ב־
התעשיותשלענפי־המשנהובמרביתהתעשייה,ענפיבכלנוסדומאושריםמפעלים(1)

השונות.
שללגידולהביאהההשקעותמרכזידיעלשאושרוחדשיםמפעלים285שלהקמתם(2)

תעשיהבענפישונההיתד,הגידולמידתהכללי.המפעליםבמספרבערךאחוז13
לעומתוהנעלה,הלבשהבענףוכןהיהלומים,בענףנמצאביותרזעירגידולשונים.
והגומי.הפלסטיקהבתעשיותמאודניכרגידול

המאושריםהמפעליםממספרכרבעהיה(75)הרחבתםשאושרההמפעליםמספר(3)
שאושרההתרחבותביצעו1951/52בשנתשפעלוהמהפעליםקטןחלקרקהחדשים.

המרכז.ידיעל

שנכ¬במפעליםהמועסקיםמספרעםמאושריםבמפעליםהמועסקיםמספרהשוואת(4)
להתחלקותמרובהבמידההדומההענפיםביןהתחלקותמראה1952במפקדיללו

המפעלים.מספרעלהמבוססתבהשוואההמצויה
המבוססתההשוואהלפימאושרים,מפעליםמהקמתכתוצאההתעשייהגידולזאת,עם(5)

המפעלים.מספרבסיםעלהמחושבהגידולמאשריותרניכרהמועסקים,מספרעל
הממוצעמהמספרגדולכלל,בדרךהיה,למפעלהממוצעהמועסקיםמספרכלומר,
שהתרחבו.המשנהענפיבאותםהחרושת—במפקדישנמצאלמפעל

הייצורבתהליךהמוצריםמקוםלפי1954סוףעדהמאושרותההשקעותב.
הלאהמויןמוצרוכלשייצרו,העיקרייםהמוצריםלפימוינוהמאושריםהמפעלים

אתהמוצאיםבינייםמוצריכלומר—הייצוראתהמעמיקיםמוצרים(1)סוגים!לשלושה
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לארץ;מחוץכןלפנימובאיםהיוואשרהייצור,תהליךשלהמוקדמיםבשלביםשימושם
לפנינוסףממשיעיבודכלעובריםשאינםמוצריםז.א.חדשים,מוגמריםמוצרים(2)

הייצור,אתהמרחיביםמוצרים(3)בארץ;לכןקודםיוצרוושלאבהם,הסופיהשימוש
כן.לפניגםבישראלשיוצרומוצריםכלומר

הן:זהממיוןהמתבלטותהעיקריותהתוצאות
אחוז25הייצור,אתהרחיבואחוז64המרכז,ידיעלהמאושריםהמפעליםמבין(1)

הייצור.להעמקתכוונובלבדאחוז11ו־חדשים,מוגמריםמוצריםייצרו
שההש¬הקיימיםמהמפעליםאחוז85נכללוהייצוראתשהרחיבוהמפעליםבקבוצת(2)

החדשים.המאושריםמהמפעליםאחוז85לעומתהמפעל,להרחבתכוונהבהםקעה

מ(0ז1ג<-11<ז11נ16)ברי־קיימאושאינם(8ג1גז1נ16)ברי־קיימאמוצריםג.

מוצריםאחוז60ו־ברי־קיימאמוצריםאחוז40ייצרוהמאושריםהמפעליםכלמבין(1)
והחרו¬התעשייהבמפקדיהמפעליםכללביןנמצאהדומהחלוקהברי־קיימא.שאינם
שייצרואחוז70נמצאושהורחבוהקיימיםהמפעליםבקבוצתזאת,לעומת.1952שת,

־קיימא.ברישאינםמוצרים
שאינםמוצריםבייצוראחוז75עבדושהורחבובמפעליםהמועסקיםהאנשיםמבין(2)

שנכללובמפעליםאחוז60ו־חדשיםמאושריםבמפעליםאחוז50לעומתברי־קיימא,
.1952במפקדי

ותחזיות־התעסוקד,התעסוקהד.

הס¬הדרושים—הנתוניםמצוייםהיושלגביוהמאושרות—הפירמותמביןבמדגם(1)
ידיעלהנחזיתמהתעסוקהבערךאחוז80ב־1954ב־למעשההתעסוקהתכמה

להשקעות.המרכזלאישורבקשותיהםהגשתבשעתהמפעלים
במספרמרבעיותרשלגידולעלמצביעשהורחבוהקיימיםהמפעליםמביןמדגם(2)

ההרחבות.ביצועמאזהכללי,המועסקים

מאושרותהשקעותשלההבשלה""תקופתה.
הממוצעתההבשלהתקופתכינמצאשרירותיות,להיראותהעשויותהנחות,כמהיסודעל

במפעליםההשקעה(שלהראשונההתוצרתלקבלתעדהנחוץהממוצעהזמןאורך)כלומר
מתקופתמובהקתבמידהקצרההיתד.ל״י(300,000עלעולהאינו)שהונםקטניםמאושרים
ל״י(.300,000עלעולה)שהונםגדוליםבמפעליםהשקעותשלההבשלה
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בפרק

ולתעסוקההמפעליםלמספרבהשוואהמאושרותהשקעות
1951/52בשנתבתעשייה

ג׳(1א׳—1)לוחות

והתעשייההחרושתמפקדינתוניעםהשוואה.1
זולמטרהבכללה.התעשייהלמבנההמאושריםהמפעליםמבנהאתלהשוותניסההמחקר

שנערכו,1952והתעשייההחרושתמפקדישלנתפרסמושלאנתוניםעםהשוואהנערכה
י.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהידיעל

במשךיותראועובדיםעשרהשהעסיקוהמפעליםכלאתלכסותנתכוונואלהמפקדים
למקריםפרטהמאושרים,המפעליםשכלכיוון.1952במרץ31עד1951באפריל1מ־השנה

המפקדיםנתוניביןהכיסוי,מבחינתהתאמה,מצויהעובדים,10מ־יותרהעסיקובודדים,
להשקעות.המרכזנתונילבין

המועסקיםומספרהמפעליםמספר.2
(׳ב1)לוחהמועסקיםומספריא׳(1)לוחהמפעליםמספריבין!השוואהמצויה1בלוח

והמועסקיםהמפעליםמספרילביןב־)א((,)שיסומנו1954שנתבסוףהמאושרים,במפעלים
1952בתקופהבענףהגידולשיעורב־)ב((.)שיסומנו1952והתעשייההחרושתבמפקדי

ידיעלנמדדחדשיםבמפעליםהמאושרותלהשקעותהודות1954עד
1952במפקדיהמפעליםמספרלביןהחדשיםהמאושריםהמפעליםמספרביןהיחס

)^־ך
במפ¬השקעותלגבידומההשוואהחדשים(.מפעליםרקנכלליםכשב)א(דלעיל,

נכללואלהשמפעליםכיווןשונה,משמעותבעלתהיאשהורחבו,קיימיםעלים
ליחסמה,במידתכאן,מקבילהיחס.1952ב־החרושתבמפקדיגםברובם

)א
-

+
)

(3)
בין(1954)בסוףהמאושריםהמפעליםשלחלקםאתומתארחדשים,מפעליםלגבי
(1952)ב־המפעליםכל

1

שהורחבובמפעליםהתעסוקהנתונימתייחסיםלכך,נוסף.2

מיוחדיםפרסומיםבסידרתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהידיעלפורסמומהנתוניםחלק1
למפקדהמשךהיוו1952והתעשייההחרושתמפקדי.1955דצמבר,41מם.

המפקדתוצאותמינהליות.למטרותבעיקרוהתעשייה,המסחרמשרדידיעלשנערך1952החרושת
,26מם.מיוחדיםפרסומיםבסידרתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהידיעלפורסמו

הנתונים.1952בספטמברשפעלוהתעשיתייםהמפעליםכלאתלהקיףנתכווןזהמפקד.1954דצמבר
שנתוניאלאלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלוהתעשייההחרושתכמפקדיתקופהלאותהמתייחסים
באפריל1בתקופהה״ממוצע״ועל1952בספטמבר1ה־עלמבוססיםהחרושתמפקדשלהתעסוקה

1951בספטמבר15התאריכיםאתכיסווהחרושתהתעשייהשמפקדיבעוד,1952במרס30—1951

,1957ועדמאזבישראלהתעשייהשלהיחידהשיטתיהסקרהם1952מפקדי.1952בספטמבר1ו־
עדיין1957סקרשלתוצאותיומפעלים.2,000בןמדגםעלהמבוססהחדש,התעשייהסקרעריכתשנת
ברשותנו.אינן

)א( 1954שנתבסוףהחדשיםהמפעליםמספראתמתארחדשיםמפעליםלגביביחסהשימוש2
היהושלאמאושרים,במפעליםחל1952מאזהגידולשכלבהנחה,1954בסוףהמפעליםמכלכאחוז
עובדיםעשרהעםלקבוצהעובדיםמעשרהפחותהמעסיקיםהמפעליםמקבוצתמפעליםשלמעבר
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הבדליםבגלללהשקעה.הודותשנוספוהמועסקיםלמספריולאבמפעלים,המועסקיםלכלל
בנפרד.נערכהוההשוואהההרחבות,ועלהחדשיםהמפעליםעלהנתוניםצורפולאאלה

מודדמהווההמפעליםמספרגםהענף.אוהמפעללגודלכמודדשימשהמועסקיםמספר
ההוןלסך)אוהמועסקיםלמספרבהשוואהלקוימודדזהוהמקריםברובהענף.לגודל

במספרהשינויעשויבענף,שאירעוהשינוייםאתלבחוןבבואנוזאת,עםשהושקע(;
בענף.והיוזמההפעילותמידתשלמקורבכתיאורמיוחדת,משמעותלקבלהמפעלים
ה״משיכה"מידתאתיותראיפוא,מתאר,א׳(1)לוחהמפעליםמספרעלהמבוסםהניתוח
המועסקיםמספרלפישהניתוחבעודהשוגים,התעשייהלענפימשקיעיםשלהיחסית

התעסוקהעלוהמספריםהשונים,התעשייהענפיעלההשקעותהשפעתאתמתארב׳(1)לוח
השונים.בענפיםהמפעלגודלעלמושגמקניםג׳(1)לוחלענףהממוצעת

וענפי־משנהענפים.3
המיו¬המשנהענפילביןבענףהמפעליםכלסךביןהבחנהנערכהג׳1א׳—1בלוחות

ההשקעותשלהפיזורמידתעלמרמזתזוהבחנההמאושרים.המפעליםפעלושבהםחדים,
הבאה:החלוקהנמצאהוהגעלההלבשהבענףלדוגמה,עיקרי.ענףבכלהמשגהענפיבין

המפעליםמספר
1952במפקדי

מאושריםמפעלים
מורחביםמשנהענף חדשים

36 _ 1 חצאיותחולצות,שמלות,
1 1 — עורומעיליגשםמעילי

— — 1 כפפות
49 2 2 נעלים
86 3 4 שהורחבוהמשנהענפיה"כס
106 — — אחריםמשנהענפי
192 3 4 הענףכ"ה0

הורחבואונוספושבהםמשגהבענפימצויים86רקבענף,המפעלים192מביןכלומר:
מאושרים.מפעלים
כולובענףהמפעליםמספרלביןשהורחבובענפי־המשנההמפעליםמספרביןהיחס
ושעם,עץבענפים:אחוז45ו־27,32ביןומשתנהבענף,ההשקעותפיזוראתמתאר

יהלומים,ומלט,אבןבענפים:אחוז100לביןהנ״ל(הסדר)לפיוהנעלההלבשהמחצבים,
הפיזורכילומרניתןולפיכך,76מעלהאחוזהיההענפיםבמחציתופלסטיקה.גומיעור,

.3למדיגדולהיהענףבכלהמשגהענפיביןההשקעותשל

שלהלאומיתההכנסהואחרים,קרימרד.בספר:במפורשהונחההראשונהההנחהומעלה.
לסטטיסטיקה,המרכזיתוהלשכהבישראלכלכלילמחקרפאלקמרכז,1954עד1950ישראל,
,59עמ׳,1957ירושלים,

לרשותנושהועבר,1955התעשייהמסקרפורסםשלאחומרעלבחלקההמבוססתארעית,בדיקה
בספקמעמידה(,1958ינואר)בסוףלדפוסהמאמרהכנתבשעתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידי

אולם,החדשים.המפעליםכלסךלביןהחדשיםהמאושריםהמפעליםביןזהותשלההנחהאמיתותאת
הנתונים.שליותרמעמיקוניתוחפירוטלערוךישמבוססות,מסקנותהסקתלפני

ענפי"בהגדרתתלוישגדלםכיווןבלבד,כלליאיכותימודדכאלבזהירותאלהלאחוזיםלהתייחםיש8
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החרושתבמפקדישנמנוהמפעליםלמספריהמאושריםהמפעליםמספריהשוואתמתוך
במפעליםההשקעותבעקביתהתעשייהבענפיהשינוייםמבנהעללהסיקאפשרוהתעשייה,
יהלומים,בענפים:המפעליםבמספרזעירגידולנמצאחדשיםמפעליםלגבימאושרים.
בענףחדשים.מאושריםמפעליםשלמועטמספרהיההמזוןבענףגםוהנעלה.והלבשה

ענפי־המשנהכלבסךאולםבכללו,לענףביחסאחוזים(8)מועטגידולנמצאושעםעץ
אחוז.22שהואהכללי,מהחציוןלמעלהאחוז,30שלשינוינמצאשהורחבו
השינויאחוז(.69)גומיומוצריאחוז(125)הפלסטיקהבענפימאודניכרהיההגידול

מחציתכאשר,4בלבדאחוז13ל־מגיעעיקריים,ענפיםבסיםעלבהימדדוהחציוני,
בקירוב.אחוז20ל־10ביןמרוכזיםהמקרים
החדשיםהמאושריםהמפעליםממספרכרבע,75היהשהורחבוהקיימיםהמפעליםמספר

לענף)פרטההרחבותממספרגדולהחדשיםהמפעליםמספרהיההענפיםבכל(.285)
בוצעולאויהלומים,עורענפים,בשנישווה(.מספרנמצאבווקרמיקה—זכוכיתאחד—

אחוזהיהשבהםענפים7נמצאוהענפים,17מביןהמרכז.ידיעלמאושרותהרחבותכל
ורקבענף,מהמפעליםאחוז10—4ב־הרחבהעםענפים3,6מ־פחותשהורחבוהמפעלים

אחוזשלהחציון.25עלהמורחביםהמפעליםאחוזעלהוקרמיקה()זכוכיתאחדבענף
בערךאחוזים5ו־2.5ביןהמקריםמחציתעםאחוזים,3היהבענףהמורחביםהמפעלים

בקירוב(.אחוזים7ל־החציוןמגיעשהורחבוענפי־המשנהבסים)על

מאושריםבמפעליםתעסוקה.4
בשנתמאושריםבמפעליםהמועסקיםמספרביןענף,בכלהשוואה,נערכתב׳1בלוח

שלבמקרה.1952והתעשייה,החרושתמפקדיעריכתבעתהמועסקיםמספרלבין,1954
במפ¬תעסוקהבדברהנתוניםהתוצאות.בפירושקושיהתעוררשהורחבוקיימיםמפעלים
לפניהמועסקיםמספר)א(הכולל:במפעל,המועסקיםכללסךמתייחסיםמורחביםעלים
וביעילותבהיקףשינוייםבגללהופחתואושנוספוהפועליםמספר)ב(ההרחבה!ביצוע

מההשקעהכתוצאהשנוספוהפועליםמספרו־)ג(הקיימים;והציודהמתקניםניצולשל
מתוספתשנבעה,1952מאזבענףהשינוימידתאתלתארבכדיובמתקנים.בציודהנוספת
המתוארלשינוימושגית,מבחינההמקביל,השינוי)כלומרמאושרותהשקעותבעזרתציוד
אפשרותנמצאהלאאולםהתעסוקה,ממספרידלעיל)ב(אתלהפחיתעלינוהיהא׳(1בלוח

תעסוקהעלהנתוניםולפיכךבידינו,—היולאבנפרד)א(עלונתוניםזאת—לעשות
(.81!1$)הטיהבעליהנםמורחביםבמפעלים
המועסקים()מספרב׳1בלוחגםנערכההמפעלים()מספרא׳1בלוחלמובאבדומה
מספרעיקרי.ענףבכלענפי־המשנהביןמאושריםמפעליםשלהפיזורמידתשלהשוואה

המועסקיםכלסךעםהושווהשהורחבו,מפעליםנמצאושבהםבענפי־המשנההמועסקים
)מחציתאחוז76היהב׳(1בלוחמובאים)אינםשנתקבלוהיחסיםשלהחציוןכולו.בענף

שלמתאם)נמצאא׳1שבלוחלזוביותרדומהוההתחלקותאחוז(88ל־70ביןהמקרים
הלוחות(.בשניהנ״להריכוזיחסיגודללפיהענפיםשלהדירוגיםבין0.89

בדרךהביאה,1952ב־המועסקיםלסךהמאושריםבמפעליםהמועסקיםמספריהשוואת

להקטנתיביאהענפיםבכליותרמפורטמיוןהחרושת.במפקדיהמיוןשלהפירוטומידתהמשנה
המתוארים.האחוזים

מזה.קטןובמחציתםאחוז,13מ־גדולהשינויהיההענפיםמספרבמחצית:כלומר4
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החדשיםהמפעליםביןהמפעלים.למספרביחסהמקבילהלהשוואהדומותתוצאותכלל,

ויהלומים,בראש,והגומיהפלסטיקהענפיעם—בענףהגידולמידתשלדומהדירוגנמצא
היהבענף,המועסקיםמספרלפיהחציוגי,השינויהדירוג.בתחתיתוהנעלההלבשהמזון,

עלאחוז.32ל־8ביןהגידולהיהלחציוןסביבהמרוכזיםהמקריםובמחציתאחוז,19
ביןהמקריםמחציתעםאחוז,31החציוניהגידולהיהשהורחבוהמשנהענפיבסיס

אחוז.35ל־13

למפעלהממוצעהמועסקיםמספר.5
המועסקיםמספרביןהשוואהנערכההקודמים,הלוחותנתוניעלהמבוססג/1בלוח

ענפיבאותם,1952ב־למפעלהממוצעהמספרלביןחדשיםמאושריםבמפעליםהממוצע
משתנים(19)טורמההשוואההנובעיםהיחסיםחדשים.מאושריםמפעליםשכללוהמשנה

)עלבממוצעגדולים,החדשיםהמפעליםהיוהענפים17מתוך10ב־למדי.נרחבבתחום
ההבדלאחוז(.100מ־יותרשל)יחםשבמפקדהוותיקיםמהמפעליםהמועסקים(מספרבסיס
בענפים:ניכריםהפרשיםנמצאוכןארבע(;)פיוהנעלההלבשהבענףנמצאביותרהגדול
ומלט.אבןושעם,עץשונות,

המק¬ומזון!וקרמיקה,זכוכיתבענפים:בעיקרמהקיימיםקטניםהיוהחדשיםהמפעלים

מהממוצעאחוז15ל־מגיעשגדלויחידחדשמפעלעם—היהלומיםבענףמצויהקיצונירה
.5אחוז111הואהנ״להיחסיםשלהחציוןבענף.

מרכוסא.מרשללמסקנתומנוגדתומעלה,עובדים10עםלמפעליםאמנםהמתייחסתזו,תוצאהא.5
שם,טועןמרכוסמר.15—13עמ.תשי״ד,תל־אביב,עובד,עםבישראל,התעשייההנבב־מ
איןזאת,לעומתלמפעל.הממוצעהמועסקיםבמספרלירידההביאוהמדינהקוםמאזההשקעותכי

מספרמגידולמהירהיההקטניםהמפעליםשלמספרםגידולכיהנ״ל,שללהנחתוסתירהבמחקרנו
הגדולים.המפעלים

שלמשוקללכחציוןזאתנראהאם.18ו־17טוריםשלהחציוניםביןכיחסחושבהאמורהחציוןב.
אתבמפורשלתארעלינויקשההשונים,המספריםשלשכיחויותמעיןהםהמשקליםשבו,19טור

בעליבערכים19טורשקלולידיעלאולםזו>תוצאהלקבלתהמשמשיםהשכיחויות,אוהמשקלים
משוקללחציוןוחישוב(—14)טורשהתרחבוהמשנהבענפיהמועסקיםמספרומוכרים—משמעות

אחוז.111המספרעיגול()לאחרשובמתקבלכנ״ל,
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ויותרעובדיםעשרהשהעסיקולמפעליםבהשוואה,1954בסוףמאושריםמפעלים:1הול
1952והתעשייההחרושתבמפקדי

המפעליםמספרא.

1952ממפקדיכאחוזמאושריםמפעלים

קיימיםמפעלים
שהורחבו

חדשיםמפעלים
1952מפקדי מאושריםמפעלים

בענפי
המשנה
שהורחבו

(3:5)
(9)

סךהכל
בענף
העיקרי

(3:4)
(8)

בענפי
המשנה
שהורחבו

(2:5)
(7)

סךהכל
בענף
העיקרי

(2:4)
(6)

בענפי
המשנה
שהורחבו

(5)

סר־הכל
בענף
העיקרי

(4)

מפעלים
קיימים
שהורחבו

(3)

מפעלים
חדשים

(2)

התעשייתיהענף

סך־הכל

(1)

1,249 1,790 75 285 360 ךם
לכה־

8.3 2.6 41.7 13.2 12 38 1 5 6 מחצבים.1

6.5 5.2 12.0 9.6 324 405 21 39 60 מזון.2

2.2 1.7 30.0 23.3 136 176 3 41 44 טכסטיל.3

3.5 1.6 4.7 2.1 86 192 3 4 7 והנעלההלבשה.4

7.7 5.2 27.6 18.7 156 230 12 43 55 מתכת.5

3.5 2.4 45.6 30.6 57 85 2 26 28 מכונות.6

8.8 7.0 45.6 36.1 57 72 5 26 31 חשמליציוד.7

9.1 2.4 30.3 8.1 33 123 3 10 13 ושעםעץמוצרי.8

— — 16.0 16.0 25 25 — 4 4 עור.9

3.8 2.7 15.2 10.7 79 112 3 12 15 והדפסהנייר.10

16.0 10.3 30.0 19.2 50 78 8 15 23 כימיקלים.11

2.7 2.7 17.9 17.9 112 112 3 20 23 ומלטאבן.12

37.5 20.1 37.5 26.1 16 23 6 6 12 וקרמיקהזכוכית.13

— — 1.6 1.6 64 64 — 1 1 יהלומים.14

18.8 18.8 68.8 68.8 16 16 3 11 14 גומי.15

12.5 12.5 125.0 125.0 8 8 1 10 11 פלסטיקה.16

5.6 3.2 66.7 38.7 18 31 1 12 13 שונות.17

6.7 3.0 21.9 13.2 הטוריםערכישלהחציון
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ויותרעובדיםעשרהשהעסיקולמפעליםבהשוואה,1954בסוףמאושריםמפעלים:1חול
)המשך(1952והתעשייההחרושתבמפקדי

ם יקסעומה מספר ב.
מאושריםמפעלים
כאחוזחדשים
1952ממפקדי

1952מפקדי מאושריםמפעלים

בענפי
המשנה
שהורחבו

(11:14)
(16)

ס״ה
בענף
העיקרי

(11:13)
(15)

בענפי
המשנה
שהורחבו

(14)

ס״ה
בענף
העיקרי

(13)

מפעלים
קיימים
1שהורחבו

(12)

מפעלים
חדשים

(11)

סן־־הכל

(10)

התעשייתיהענף

38,064 51,826 5,601 10,162 15,736 ךם
לכה־

35.2 10.5 412 1,380 3 145 148 מחצבים.1

6.6 4.9 9,563 12,799 1,618 629 2,247 מזון.2

32.2 28.3 4,783 5,433 637 1,538 2,175 טכסטיל.3

19.4 8.1 1,605 3,872 176 312 488 והנעלההלבשה.4

34.5 22.8 4,044 6,099 624 1,395 2,019 מתכת.5

52.7 33.7 1,542 2,412 60 812 872 מכונות.6

54.9 46.5 1,556 1,839 310 855 1,165 חשמליציוד.7

58.0 19.1 815 2,478 180 473 653 ושעםעץמוצרי.8

14.2 14.2 402 402 — 57 57 עור.9

24.0 18.7 2,102 2,702 148 504 652 והדפסהנייר.10

23.8 18.3 2,546 3,308 565 607 1,172 כימיקלים.11

32.9 32.9 4,186 4,186 310 1,379 1,689 ומלטאבן.12

17.2 15.1 1,429 1,634 855 246 1,101 וקרמיקהזכוכית.13

0.2 0.2 1,766 1,766 — 4 4 יהלומים.14

92.8 92.8 787 787 72 730 802 גומי.15

83.0 83.0 165 165 21 137 158 פלסטיקה.16

93.9 60.1 361 564 22 339 361 שונות.17

30.7 18.8 הטוריםערכישלהחציון

חדשות.השקעותבתוספתהקייםלהוןלייחסהשיששהורחבו,במפעליםהתעסוקה1

14



ויותרעובדיםעשרהשהעסיקולמפעליםבהשוואה,1954בסוףמאושריםמפעלים*1לוח
)המשך(1952והתעשייההחרושתבמפקדי

למפעלהממוצעהמועסקיםמספרג.
חדשיםמפעלים
ממפעליםכאחוז

שהורחבו,המשנהבענפי
1952מפקדי

(17:18X100)
(19)

מפעלים
שהורחבו,בענפי־המשנה

1952מפקדילפי

(14:5)
(18)

מפעלים
חדשים

(11:2)
(17)

התעשייתיהענף

84.5 34.3 29.0 מחצבים.1

54.6 29.5 16.1 מזון.2

106.5 35.2 37.5 טכסטיל.3

417.1 18.7 78.0 והנעלההלבשה.4

125.1 25.9 32.4 מתכת.5

115.1 27.1 31.2 מכונות.6

120.5 27.3 32.9 חשמליציוד.7

191.5 24.7 47.3 ושעםעץמוצרי.8

88.2 16.1 14.2 עור.9

157.9 26.6 42.0 והדפסהנייר.10

79.6 50.9 40.5 כימיקלים.11

184.5 37.4 69.0 ומלטאבן.12

45.9 89.3 41.0 וקרמיקהזכוכית.13

14.5 27.6 4.0 יהלומים.14

135.0 49.2 66.4 גומי.15

66.5 20.6 13.7 פלסטיקה.16

244.0 11.6 28.3 שונות.17

110.6־ 30.1 33.3 הטוריםערכישלהחציון

(.18)טורשללחציון(17)טורשלהחציוןביןהיחס2
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גפרק

מאושריםבמפעליםשיוצרוהמוצרים
הייצורבתהליךומקומם

(2)לוח

המוצריםשלמקומםאתלקבועחשובהחוץ,סחרעלהתיעושהשפעתאתלבחוןבבואנו
סחורותאובארץ,כברשיוצרוסחורותלייצרעשויחדשתעשייתימפעלהייצור.בתהליך
הסחורותמחו״ל.לייבאןשנהגוחדשותסחורותאומחו״ל,הובאוולאיוצרושלאחדשות
סוגים!מכמהלהיותעשויותמחו״לשהובאו
כלי־כמו:הבאתם,לאחרנוסףממשיעיבודמצריכיםשאינםמוגמרים,מוצרים)א(

נוספים.גלםחמרייבואכלל,בדרךמצריך,ייצורםטלפונים.אופניים,אוכל,
למשל:אחרים;מוצריםשללייצורםהמשמשיםחמרי־גלם,בעיקרםשהםמוצרים)ב(

הקיימים.הפלסטיקהלמפעליהדרושיםכימיקלים
אחרים.מוצריםשלבייצורםלשימושוציודמכונות)ג(

—הייצורבתהליךשלבלתוספתמביאהאחרוניםהסוגיםמשניסחורותשלמקומיייצור
סוגימכניםולפיכךמוגמרים—במוצריםוסופוראשונייםבחמריםשתחילתותהליך
הייצור.תהליךאתהמעמיקיםמוצריםבשם;אלהמוצרים

מוינומשניתובחלוקהמייצרים,שהםהעיקרייםהמוצריםלפיהמפעליםמוינוזהבמחקר
סוגים:לשלושההמוצרים

המוקדמיםבשלביםהמצוייםמוצריםכלומרהייצור,תהליךאתהמעמיקיםמוצרים)א(
המפעל.הקמתלפנימחו״למובאיםשהיוומכונות(,ציוד)כוללהייצורתהליךשל

לפנינוסףממשיעיבודעוברותשאינןסחורותז.א.חדשים,מוגמריםמוצרים)ב(
כן.לפניבישראליוצרוושלאבהן,הסופיהשימוש

:1954בסוףהייצורבתהליךהמוצריםמקוםלפישמוינומאושריםמפעלים:2לוח

המועסקיםומספרהמפעליםמספר

מועסקים מפעלים

בתהליךהמוצריםמקום
מפעלים
קיימים
1שהורחבו

(5)

מפעלים
חדשים

(4)

מפעלים
קיימים
שהורחבו

(3)

מפעלים
חדשים

(2)

סך־הכל

(1)

5,601 10,162 75 285 360 ךס
לכה־

183 1,619 3 38 41 הייצורתהליךאתהמעמיקיםמוצרים

420 4,087 8 82 90 חדשיםמוגמריםמוצרים

4,998 4,456 64 165 229 הייצוראתהמרחיביםמוצרים

חדשות.השקעותבתוספתהקייםלהוןלייחסהשיששהורחבו,קיימיםבמפעליםהתעסוקה1
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כן.לפניבארץשיוצרוסחורותכלומרהייצור—אתהמרחיביםמוצרים)ג(
ההשקעותמרכזידיעלהמאושריםהמפעלים360מבין.2בלוחסוכמוהמיוןתוצאות

אחוז25הייצור,אתשהרחיבומפעלים(229)אחוז64היוקיימים(מפעליםהרחבת)כולל
75מבין64הייצור.תהליךלהעמקתהביאואחוז11ו־חדשים,מוגמריםמוצריםייצרו

בתעשייהחדשיםשאינםמוצריםייצרואחוזים,85מ־יותרשהםשהורחבו,המפעלים
מפעלים(285מתוך165)אחוז58לעומתהייצור(להרחבתהביאו)כלומרהישראלית

מקוםלפימאושריםבמפעליםהמועסקיםהאנשיםחלוקתשאושרו.החדשיםהמפעליםבין
בהתחשבהמפעלים,מספרלפילחלוקהבמבנהדומההייצור,בתהליךשייצרוהמוצרים
שהורחבו.הקיימיםבמפעליםהמועסקיםלמספרביחסלהגזמההמביאהבהטיה

בקוויםלסיכוםניתנים,2לוחמבוססשעליהםהתעשייה,ענפילפיהמפורטיםהנתונים
בתעשייה11נמצאוהייצור,תהליךאתשהעמיקוהמפעלים41מביןכדלקמן:כלליים
אחוז,12ו־,27,17,15)המתכתבענף5ו־והדפסה,בנייר6הטכסטיל,בענף7הכימית,

אחוז35)הכימיתבתעשייההגדולהריכוזנמצאהמועסקיםמספרבסיםעלגםבהתאמה(.
הייצור(.תהליךאתשהעמיקובמפעליםהמועסקיםמכלל

בענףאחוז24נמצאוחדשים,מוגמריםמוצריםשייצרוהמאושריםהמפעלים90מבין
המספריםוגומי.חשמליציודהענפים:אחדבכלאחוז16ו־במתכת,אחוז18המכונות,
מתכתומלט,אבןגומי,הם:החשוביםהענפיםבמקצת:שוניםתעסוקהעלהמבוססים
זה.בסוגהמועסקיםמכללאחוז17כ־מהםאחדובכלומכונות,
בענףהגדולהריכוזהיההייצור,אתהמרחיבותסחורותשייצרוהמפעלים229מבין
לעומתאחוז,33)שהורחבוקיימיםמזוןבמפעליהדברניכרוביחודאחוז(25)המזון

והטכסטילאחוז(15)המתכתענפיחשוביםלמזוןנוסףהחדשים(.המפעליםביןאחוז22

19כללהמתכתענףכינמצא,הרחבותלביןחדשיםמפעליםביןנבחיןאםאחוז(.14)

מהמפעליםאחוז18לעומתזה,בסוגהחדשיםמהמפעליםאחוז13ו־מההרחבותאחוז
בטכסטילים.שנתרכזוהחדשים

אבןאחוז(,26)בטכסטילחדשיםמפעליםשלהגדולהריכוזנמצאהתעסוקה,מבחינת
אתשהרחיבוהמורחביםהמפעליםביןאחוזים(.10)ומתכתאחוז(12מזון)אחוז(14)ומלט
אחוז(.32)החשובהמקוםאתהמזוןתעשייתתפסההייצור

דפרק

ברי־קיימאושאינםברי־קיימאמוצרים
מאושריםבמפעלים
(3)לוח

ערכנובחינות.מכמהכלכליניתוחלצרכיחשוב"אריכות־ימיהם"לפיהמוצריםמיון
סוכמוותוצאותיובמחקר,שנכללוהמאושריםבמפעליםהמיוצריםהמוצריםשלכזהמיון
.1952שבמפקדהמפעליםלביןהמאושריםהמפעליםביןהשוואהמובאתבלוח.3בלוח
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ברי־קיימאשאינםמוצריםבייצורהמאושריםהמפעליםמכלאחוז60עסקובממוצע
־31נ16למחצה:ברי־קיימאמוצרים;כולל

ברי־קיימאמוצריםייצרואחוז40ו־(561מ1^-1!1
ביןגםמצויהדומההתחלקותברי־קיימא(.תצרוכתומוצריברי־קיימאייצורמוצרי)כולל

מורחביםמפעליםלביןחדשיםמפעליםביןנבחיןאםאולם.1952במפקדיהמפעלים
אחוז(.70)מורחביםבמפעליםברי־קיימאשאינםמוצריםשליותררבריכוזנמצא

במפעליםבגי־קיימאמוצריםאחוז50עלמצביעההמועסקיםמספרבסיםעלההשוואה
במפעליםאחוז40לעומתשהורחבו,מאושריםבמפעליםאחוז30מ־ולמעלהחדשים,
ולמוצריייצורלמוצרי־קיימאברימוצריםשלהחלוקהוהתעשייה.החרושתבמפקדישנכללו
רבעיםשלושההמורחבים!ובמפעליםהחדשיםבמפעליםדומה,3בלוחהכלולהתצרוכת,

תצרוכת.מוצריוכרבעייצור,מוצריייצרוזובקבוצהמהמפעלים

עםבהשוואה,1954בסוףהמוצריםקיוםאורךלפישמוינומאושריםמפעלים:3לוח
ומועסקיםמפעלים:1952והתעשייההחרושתמפקדי

ובאחוזים()במספרים

מועסקים מפעלים

מאושריםמפעלים מאושריםמפעלים
מפקדי
1952

מפעלים
קיימים
1שהורחבו

מפעלים
חדשים

מפקדי
1952

מפעלים
קיימים
שהורחבו

מפעלים
חדשים

המוצריםסוג
סךהכל

)ל( (6) (5) (4) (3) (2) (1)

ם במספרי
14,622 1,169 3,669 504 17 90 107 2ברי־קיימאמוצרי־ייצור

5,557 302 1,316 217 5 32 37 קיימאברימוצרי־צריכה

20,179 1,471 5,020 721 22 122 144 ברי־קיימאמוצריםס״ה

31,647 4,130 5,177 1,069 53 163 216 ברי־קיימאשאינםמוצריםס״ה

51,826 5,601 10,162 1,790 75 285 360 ךס
לכה־

ם באחוזי
28.2 20.9 36.1 28.2 22.6 31.6 29.7 2ברי־קיימאמוצרי־ייצור

10.7 5.4 13.0 12.1 6.7 11.2 10.3 ברי־קיימאמוצרי־צריכה

38.9 26.3 49.1 40.3 29.3 42.8 40.0 ברי־קיימאמוצריםס״ה

61.1 73.7 50.9 59.7 70.7 57.2 60.0 ברי־קיימאשאינםמוצריםס״ה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ךם
לכה־

חדשות.השקעותבתוספתהקייםלהוןלייחסהשיששהורחבו,במפעליםהתעסוקה1
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הפרק

למעשהוגישומןהתעסוקהתחזיות
(4)לוח

להשקעותיהם,האישורמתןלפניההשקעות,למרכזהגישוהמפעליםשמרביתכיוון
התעסוקהעםתחזיותיהםאתלהשוותיכולנובמפעל,המשוערהעובדיםמספרשלאומדנים
שלמדגםעלהבדיקהאתביססנוהמפעליםכלעלנתוניםמחוסר.1954ב־האמיתית

התעסוקהנתוניהמורחבים.המפעלים75מתוך31ו־החדשים,המפעלים285מבין195
כפי.׳ב1בלוחלנתוניםמתאימיםאינםולכןבלבד,החרושתבביתלפועליםמתייחסים
לאלהרקולאבמפעל,הפועליםלכלנוגעיםמורחביםמפעליםעלהנתוניםלעיל,שצויין
.4בלוחסוכמוהנתוניםההשקעה.עקבשנוספו

מאושרים,מפעליםשלבמדגם1954ב־1למעשהוהתעסוקההתעסוקהתחזיות:4לוח
התעשייתיהענףלפי

שהורחבוקיימיםמפעליםחדשיםמפעלים
יחס מועסקים

1

2

מספר
המפ¬
עלים

(5)

יחם
התעסוקה
הנצפית
לנחזית

(3:2X100
(4)

מועסקים
מספר
המפ¬
עלים

(1)

הנצפיתהתעשייתיהענף
לנחזית

(7:6X100)
(8)

למעשה
1954

(7)

תחזית

(6)

למעשה
1954

(

(3)

תחזית

(2)

79.1 2,167 2,739 31 79.6 6,833 8,583 195 ךס
לכה־

— — — — 38.9 44 113 3 מחצבים.1
95.4 565 592 6 85.2 765 898 26 מזון.2
94.7 322 340 2 79.6 1,077 1,353 29 טכסטיל.3
70.0 70 100 1 82.9 58 70 2 והנעלההלבשה.4
54.1 398 735 7 67.1 835 1,244 28 מתכת.5
88.0 44 50 1 70.0 348 499 19 מכונות.6
88.0 44 50 1 123.3 693 562 17 חשמליציוד.7
75.3 143 190 2 73.5 434 590 8 ושעםעץמוצרי.8
— — — — 75.0 45 60 2 עור.9

82.1 119 145 2 64.7 248 383 9 והדפסהנייר.10
100.9 355 352 6 83.3 254 305 8 כימיקלים.11
— — — — 94.3 1,143 1,212 15 ומלטאבן.12

76.9 50 65 1 90.2 376 417 7 וקרמיקהזכוכית.13
— — — — 40.0 4 10 1 יהלומים.14

46.2 37 80 1 136.0 132 97 5 גומי.15
50.0 20 40 1 77.8 91 117 6 פלסטיקה.16
— — — — 43.8 286 653 10 שונות.17

בלבד.בבית־החרושתפועלים1
ההרחבות.בתוספתהקייםלציודלייחסהשישהתעסוקה2
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הןהמשוער,התעסוקהמהיקףבממוצע,אחוז,80ל־הגיע1954בשנתהפועליםמספר
בלבד,תעשייהענפיבשני(.8ו־4שהורחבו)טוריםקיימיםבמפעליםוהןחדשיםבמפעלים

יהלומים,—ענפיםבשלושההתחזיות.עללמעשההתעסוקהעלתהוגומי,חשמליציוד
מהתע־אחוז60מ־לפחותחדשיםבמפעליםהתעסוקההגיעה—ושונותומינרלים,מחצבים

המשוערת.מוקה

ופרק

ולאחריההקיימיםוהמתקניםהציודהרחבתלפניהתעסוקה
(5)לוח

אלהמפעליםלגבינוספת.חשובהאינפורמציהמצויהשהורחבוהמפעליםמבין37על
המשוערת(התעסוקהעלנתוניםהמציאושלאנוספים,מפעלים6ו־,4בלוחשנכללו31)

1954ב־התעסוקהמספרימראיםלכך,בהשוואהההרחבות.ביצועלפניהתעסוקההיקףידוע
ענפיםלפיהתוצאותהשתנותכיאםמרבע,יותרשלכוללגידולהמפעלים(הרחבת)לאחר

(1954)בסוףואחריההקייםהציודהרחבתלפניהתעסוקה:5חול
1מאושריםמפעליםשלבמדגם

הד,רחבה(לפניהמועסקיםמספרעלנתוניםשהמציאומפעלים37)

1954ב־התעסוקהביןהיחס
ההרחבהלפנילתעסוקה

(3:2X100)

(4)

המועסקיםמספר
מפעלים
שהורחבו

(1)

אחריהתעשייתיהענף
ההרחבה,
1954

(3)

לפני
ההרחבה

(2)

126.6 2,863 2,262 37 ךס
לכה־

154.4 869 563 9 מזון.2
94.9 572 603 3 טכסטיל.3

233.3 70 30 1 והנעלההלבשה.4

105.3 398 378 7 מתכת.5

122.2 44 36 1 מכונות.6
106.7 128 120 3 חשמליציוד.7

114.4 143 125 2 ושעםעץ.8
167.6 119 71 2 והדפסהנייר.10

178.8 413 231 6 כימיקלים.11

116.3 50 43 1 וקרמיקהזכוכית.12

92.5 37 40 1 גומי.15
90.9 20 22 1 פלסטיקה.16

ההרחבות.בתוספתהקייםלציודלייחסהשישהתעסוקה1
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גידולועדהפלסטיקה,בענףהמועסקיםבמספראחוז10שלבירידההחל—למדיגדולה
והנעלה.הלבשהבענףאחוז133של

ההפרשלדוגמה:התוצאות.בפירושהקשייםבגלל,5ו־4ללוחותבזהירותלהתייחסיש
כוח־האדםשלמוטעהמאומדןהשאר,ביןלנבוע,עשויוהנחזיתהנצפיתהתעסוקהבין

שבתכניתוהתפוקההפעולותמהיקףקטן,אוגדול,בהיקףהמפעלמהפעלתאובמפעל,
לשינוייםלייחסשישהמשמעותמהמשוער.פחותהאורבהביעילותמהפעלתואוהמקורית,

.2ב,פרקלעיל)ראההחוקרלרשותהעומדותהנוספותובעובדותהניתוחבמטרתתלויה

מורחבים(.במפעליםהתעסוקהמספריהערכתעל

זפרק

מאושרותהשקעותשלההבשלהתקופת
(6)לוח

לזמן־ארוך,לשער־הריביתשנועדהמקורותהקצאתשלהתפקידהוחלףשבובמשק
ההבשלה","תקופתשללמושגמיוחדתחשיבותנודעת"לא־כלכליות",מינהליותבהחלטות

שלהמדידהקשיימונעיםלדאבוננו,פירות.נושאתשההשקעהעדהנחוץהזמןאורךא.ז.
המבו¬תיאורית,להערכהנסיוןאלאאינושלהלןהדיוןמפורטות.מסקנותהסקתזהגודל
בלתי־מציאותיות.אוליבחלקןשונות,הנחותעלססת

שלההבשלהתקופתאורךעםהמאושריםהמפעליםגודלאתלהשוותמנסיםאנולהלן
ההשקעותמרכזבנתונישנרשמוהסכומיםאתכולל"השקעות"המונחבהם.ההשקעות
לפיישראליתלמטבעהוחלפוזרבמטבעשנרשמוהסכימיםקבוע".בהוןכ״השקעות

החלבמפעל,ההשקעהשלגודלתחומי5ב־הבחנולדולר.לירהשלשרירותישער
תחומים:4ל־חולקהההבשלהתקופתומעלה.ל״י1,000ב־ססס,וכלהל״י0-100ב־ססס,

התכניותהגשתשביןלזמןמתייחסתהתקופההגדרתשנים;3מ־למעלהועדשנים0-1מ־
במפעל.הייצורהתחלתמועדלביןלהשקעות,המרכזלאישורההשקעהתכניתיוזמיידיעל
אולםבביצועה.והטיפולההשקעהתכנוןשלמוקדםבשלבהבקשותהוגשוהשערתנו,לפי

המגענוצרהמרכז,פעולתשלהראשונותבשניםשאושרובמפעליםוביחודמקרים,בכמה
שנים,שנים,4שנה׳חצישלבתקופותהשתמשנויותר.מאיחרבשלברקהמרכזעם

התוצאותהממוצעת.ההבשלהתקיפתחישובלשםהנדונות,התקופותכממוצעישנים4ו־
השינוייםאולםההשקעה,גודלעםבבדבדעולההממוצעכינמצא,.6בלוחמובאות
רקנותר.1סטטיסטיתמבחינהמובהקיםואינםקטנים,הםהממוצעתההבשלהבתקופת

—:בגודלהשתמשנו1
^X

פ=——
_\1

_+_1/_2 1/!ס!ס2+ת022
ן!ת+ת2—2!ת'נז2׳

הממוצעים.ביןההפרשמובהקותלבדיקת
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במידהקטנהההבשלהתקופתהראשונים(התחומים)שניהקטניםבמפעליםכילציין,
מפורטותמסקנותהסקתהאחרונים(!התחומים)שלושתהגדוליםשבמפעליםמזומובהקת

איתן.בסיםלהאיןיותר

ההבשלהותקופת1ההשקעהגודללפימאושריםמפעלים:6לוח

ההבשלה)שנים(תקופת
ההשקעהגודל

)ל״י(
תקופת
ההבשלה
הממוצעת

המפעליםמספר

2ומעלה3 2־3 1-2 0-1 סך־הכל

1.32 22 51 118 169 360 ךס
לכה־

1.11 5 19 59 106 189 0-100,000
1.22 5 14 34 58 111 101,000-300,000
1.75 1 8 13 4 26 301,000-500,000
2.25 3 4 6 1 14 501,000-1,000,000
2.80 8 6 6 — 20 1,000,000מ־למעלה

לדולר.ל״י1.000שלשרירותישערלפילל״יהוחלפובמטבע־חוץשנרשמוהשקעות1
שנים.4לקחנוהקבוצהשלאמצעיתכנקודה2

חפרק

והגדרתםהנתוניםטיבעלטכניותהערותתוספת:

למפעליםשנשלחושאלוניםעלמבוסםהיהבמבוא,הנזכרלהשקעות,המרכזשמפקדכיוון
ולתכנם.השאלוניםלמבנהשנאספובנתוניםהדיוןאתמייחסיםאנוהמאושרים,

לענפיםהמיון.1
שלווחוהנוספיםוהנתוניםלהשקעותהמרכזנתונישלמחודשמיוןנערךזהבמחקר

הוגדרזהלפי.1952והתעשייה,החרושתמפקדילהגדרותהמיוןאתלהתאיםבכדיידו,על
החרושת.במפקדילענפיםהחלוקהבסיםעליחיד,בענףהפועלתעסקיתכיחידההמפעל
ובמח¬צמרלאריגתבמחלקהתחומים,בשניהוןהשקעותבושנעשוטכסטילמפעללמשל,
רשותתחתפעלוהמחלקותשתיכיאףשונים,מפעליםכשנינחשבמלאכותי,לעורלקה

התוצאות.עלניכרתהשפעהלכךואיןמועט,היהזהמסוגהמקריםמספראחת.מרכזית

ומורחביםחדשיםמפעלים.2
החלאושנרשםמאושרכמפעלחדשמפעלכאןהוגדרההשקעות,במרכזלנוהגבהתאם
למפעליםמתייחס"הרהבה"המונחהמדינה.קוםמועד,1948במאי15ה־לאחרבפעולתו

המניותעלהעיקריתהבעלותבחשבוןהובאהלאזהבמיוןזה.תאריךלפגיקיימיםשהיו

22



קיים,מפעלכהרחבתנחשבובירהלייצור"נשר"בחברתנוספותהשקעותלמשל,במפעל.
המדינה,קוםלאחרשנוסדה"לתתיה",מאלט,לייצורשלהבחברת־בתההשקעהואילו

חדש.במפעלכהשקעהתיחשב

הזמןתקופת.3
הנכלליםהחודשיםפירוטההשקעותמרכזשלבשאלוןצויןלאאחד,למקרהפרט
)ראההשאלוניםנתוניעלהמבוססיםהמרכז,פרסומיהנתונים.מתייחסיםשאליהםבשנים

קרובכיאףאולם,מרם,עדמאפרילהשנהעלמבוססיםשהנתוניםמניחיםבמבוא(
שוגההדברכילהגיחישזה,בסיםעלנתוניהםאתערכוהמפעליםשמרביתלוודאי
כאלהשבמקריםוכנראהזר,הוןשלניכרתהשקעההיתד.שבהםגדוליםמפעליםבהרבה
השערתנו,לפייותר,עודשכיחיםאלהמקריםהאזרחית.השנהעלהמפעלחשבונותבוססו

מספריעלבנתוניםמאשרהכולל,העובדיםמספראוההשקעותסך־כלבדברבנתונים

לשנהלהתייחםלעצמנוהתרנורבה,במידהשרירותיותהדרכיםששתיכיווןהמפעלים.
הפר¬ערוכיםגםכךמרם.עדאפרילהכספים,לשנתולאדצמבר,עדמינוארהאזרחית,

.2המרכזשלסומים

התעסוקהנתוני.4
ומספרטכניים(מנהלים)כוללבייצורעובדיםשלהממוצעהמספרמבוקשבשאלון
החלקלהיותחייבעובדי־ייצורשלהממוצעהמספרכיצויןבהערהבמשרדים.העובדים

חודש.בכלהשניהשבועבמשךהעובדיםמספריכלמסך12ה־
מספרלביןלמעשההעובדיםמספרביןמבחיןאינוהשאלוןהעובדים!מספרא.

חוליםבמילואים,בחופשה,עובדיםכוללתהאחרונההקבוצההמועסקים.אוהשכר,מקבלי
10עדההגדרותביןההבדלמגיעהשנהכלבמשךאחרות.מסיבותמעבודתםונעדרים
בתשובותואי־העקביותהטעויותהיקףעלידיעותאיןהעובדים".מ״מספרבערךאחוזים

מספראתוציינוהמשכורת,ברשימותהשתמשוהמפעליםרובכילהניחישאךלשאלונים,
למיוןניתניםחלקייםעובדיםאחר!מצדגםזהבענייןעקביותאינןהתשובותהמועסקים.
שהתשובותמסתברמלאים״;עובדיםשלשווה־הערךמ״המספרכחלקאושלמים,כעובדים
יחד.גםהשיטותשתילפינערכוהשונות

הממוצע""המספרלחישובבשאלוןהמצויותההוראותהממוצע":"המספרב.
נראהבתשובות.עקביותמבטיחותואינןדיין,מפורטותאינןהשנהבמשךהעובדיםשל
להביןניתןאולם,השנה.במשךעובדיםשלהממוצעהיומיבמספרמעונייןהיההמרכזכי
הממוצעהיומיכ״המספרחודש"בכלהשניהשבועבמשךהעובדים"מספרההגדרה:את

היומיתהתעסוקהמספריכ״סךאוהממוצע!אתלחשבכיצדצויןלאואזיהשבוע״במשך
הממוצעבמספר,12ב־החילוקעלנוסףהשנתי,הכלהסךאתלחלקישואזהשבוע",כלשל
להיעזרעלינוהיההמקרים,בשניהשנה.חדשיכלשלהשניבשבועעבודהימישל

בשאלוןההוראותכיעוד,נצייןבשאלון.החסרותההוראותלהשלמתשוניםבשיקולים
עובדילגבידומהחישובשייעשההיתד.הכוונהכיאםבלבד,לעובדי־ייצורמתייחסות
המשרד.

.£״1ז\מ6811מ6מ18מג1950-54,"8111101171£0071077110157001,:למשלראה2
5/6.140,111.¥01.
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שנ¬כיוון:1952והתעשייההחרושתבמפקדיהתעסוקהנתוניג.
הצדקהישמידהבאיזולבדוקלנכוןמצאנולאהיטב,מוגדריםאינםלהשקעותהמרכזתוני

מתייחסיםהמפקדיםנתוניכינצייןזאת,עם.1952שלהמפקדיםנתוניעםלהשוואתם
לגרוםעשוייםואחריםמחזורייםעונתיים,גורמים.1952בספטמבר1ה־יחיד—ליום
אתאףאוהשנה,רבעאומחציתאת,1952שנתאתמייצגאינוזהשיוםלכך
ספטמבר.חודש
הואהטעויותתחוםכינראהמה,במידתלקוייםהתעסוקהנתוניכיאםה!נקםמד.
לעיל.הוצגושבהבצורההמחקר,לצרכיבנתוניםשימושומאפשרלמדי,קטן
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נספח
(3ו־2)ללוחות

והסוגהייצורבתהליךהמקוםלפימאושרים,במפעליםשיוצרוהמוצריםרשימת
מוצריםלב—ברי־קיימא!מוצרי־צריכה—צבברי־קיימא;—מוצרי־ייצור)יב

ברי־קיימא(שאינם

הייצורתהליךאת המעמיקיםמוצרים
שעםמוצרייב ומחצביםמינרלים

עור.9 מינרליצמריב
רצענותיב מזון
מיוחדתבורסקאותלב סוכרלב

והדפסהנייר.10 לתתלב
גליוקרטוןניירלב טכסטילים
צילוםניירלב פשתןלב

כימיקלים.11 מכובםצמרלב
כוהללב כותנההפרדתלב
דשניםלב צמרמטוויפסולתלב
סמי־רפואהלב יוטהואריבימטווילב
שוניםכימיקליםלב "חלב"חבללב
וחמרי־צביעהצבעיםלב מתכות
חקלאייםחמרי־הדברהלב מעורגלברזליב

יהלומים.14 לבניןמתכותיב
תעשייתייםיהלומיםלב אלומיניוםמפחקיבולכלילב

שונות.17 חשמלציוד
בעלי־חייםשיערלב אלקטרוניקהמוצרייב

ושעםעץמוצרי
בידודלוחותיב

.1

.2

.3

.5

.7

.8

חדשיםמוגמריםמוצרים
מכונות.6

שונותמכונותיב
ומכוניותמכונותחלקייב
שוניםעדינהמכניקהמוצרייב
יהלומיםמכשירייב
נוסעיםמכוניותצב
ואופנועיםאופנייםצב
תפירהמכונותצב

אורטופדייםמכשיריםצב
חשמלמוצרי.7

רדיומכשיריצב

מזון.2
"קווקר"פתיתילב

טכסטילים.3
ווילונותרשתותלב
סלטטיקמצופיטכסטיליםעור,חיקויילב

ריפודלב
מתכות.5

ושרברבותצינורותאביזרייב
תילמוצרייב
ידמכשירייב
סכו״םצב
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וקרמיקהזכוכית.13
סניטריתוקרמיקהבנייןלצרכיקרמיקהיב
חשמללצרכיקרמיקהיב

גומי.15
טכנייםלצרכיםגומימוצרילב
ייצורצמיגים,לב
חידושצמיגים,לב
גומיומגפינעלייםלב

פלסטיקה.16

וקירורחימוםמכשיריצב
טלפוניםצב
פלואורוטצנטמנורותצב
אלקטרודותלב
חשמלנורותלב
וסוללותמצבריםלב

והדפסהנייר.10
פוטוגרמטריהלב

כימיקלים.11
רפואיפלסטר לב נפץהמרי לב
סינטטיותסוליות לב סמי־רפואה לב
פלסטיקלוחות לב מעובדסיכהשמן לב

שונות.17ומלט אבן
ושעוניםשעוני־יד צב ומאזבסט־צמנטממלטטרומייםצינורות יב

הייצור את המרחיביםמוצרים
והנעלההלבשה .4ומחצביםמינרלים

לנשיםעליוניםמלבושים לב מחצבותומוצריחצץ יב
גשםמעילי לב וגבםאבן־סיד יב
כפפות לב מזון
נעליים לב וסוביןקמח לב

מתכות .5טחוניםומספואגריסים לב
אל־ברזלייםיציקהמוצרי יב לחם לב
שוניםפחמוצרי יב ביסקויטים לב
גילוון יב אחריםבצקומוצריאיטריות לב
מפחקיבולכלי יב אחריםחלבומוצריגבינות לב

לבנייהמתכתמוצרי יב וירקותפירותשלושימוריםמוצרים לב
פחצינורות יב דגיםשימורי לב
תילושזירתתילמוצרי יב מאכלשמני לב
חקלאייםעבודהכלי יב מרגרינה לב

ונפטשמןמבערי יב מיוניתשמן,מוצרי לב
שרברבותאביזרי יב כוהלייםמשקאות לב
בישולתנורי צב בירה לב
בישולכלי צב תבלינים לב

וסירי־לחץכיריים צב קפהתחליפי לב
שוניםתילמוצרי לב וקירורקרח לב

רוכסנים לב טכטטילים
גילוחסכיני לב צמרמטווי לב

מכונות.6
שוניםעדינהמכניקהמוצרייב
שוניםמכונותוחלקימכונותיב

חשמלמוצריד.
חשמלייםמנועיםיב
ומיישרי־זרםטרנספורמטוריםיב
חשמלייםהתקנהאביזרייב
בידודוצינורותמבודדתיללב
וקירורחימוםמכשיריצב

כותנהמטווילב
ואשפרהצביעהלב
וחוטי־משיכהחבליםלב
ושזירהסלילהלב
וכותנהצמראריגילב
ומלאכותיטבעימשיאריגילב
ופתיליםסרטיםתחרים,לב
גרבייםלב
סרוגיםאריגיםלב
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ומלטאבן.12 ושעם ע׳ז
סיליקטלבני יב מנסרות יב
ממלטובלוקיםלבנים יב לבידים יב
שישלוחת יב רהיטים צב
ורעפיסשרופותלבנים יב טכנייםלצרכיםעץמוצרי לב

מרצפות יב ועקביםאימומים לב
מלט יב עור
בידודהמרי יב ידארנקי לב
מבטוןטרומייםבנייןחלקי יב והדפסה נייר

מלטצינורות יב קרטון לב
וקרמיקהזכוכית.13 עיתוניםנייר לב

זכוכיתוכלישטוחהזכוכית לב אחריםדפוסודבריספרים לב
ביתמשקלצרכיקרמיקה לב צילוםדפוסי לב

פלסטיקה.16 תוויות לב
טכנייםלצרכיםפלסטיקהמוצרי לב וכרמחברות,תיקים, לב
ביתמשקלצרכיפלסטיקהמוצרי לב כימיקלים

שונות.17 דטרגנטיםניקוי,תכשירי לב
למשקפייםעדשות לב חמצן לב

מברשות לב צבעים לב
צעצועים לב סמי־רפואה לב

ועפרונותנובעיםעטים לב קוסמטיקהמוצרי לב
אמנותחפצי לב
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