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 בפדיון ענפי המסחר והשירותים, בחישוב שנתי, 5.3%גידול של 
 2005יוני -בחודשים אפריל 

5.3% Growth in Commerce and Services Revenue for 
 April-June 2005 

 
 5.3%-ב, במחירים קבועים, שירותים גדל הפדיון בענפי המסחר וה2005יוני -בשלושת החודשים אפריל

על כך נמסר . 2005מרס -ינואר בחישוב שנתי בחודשים 7.4% של הייעללאחר  , זאת.בחישוב שנתי

 .על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .השתנות במידה ניכרת                 שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים ל

The last three trend estimates are subject to substantial revisions. 

במחירים קבועים          מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים ע"פ נתוני מע"מ 
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שירותים , שירותי אירוח ואוכל,  מסחר סיטוני וקמעוניםענפיהענפי המסחר והשירותים כוללים את 

 . עסקיים ושירותים אישיים

 
 8.4%לאחר עלייה של ,  בחישוב שנתי5.7%-ב 2005יוני -באפרילעלה הפדיון  מסחר סיטוני וקמעוני בענפי

לאחר עלייה של , 5.8%-יוני ב-באפריל עלה הפדיון מסחר סיטוניענף ב. 2005מרס -בחישוב שנתי בינואר

בדומה  לשלושת  ,יוני-באפריל 5.6%נרשמה עלייה של מסחר קמעוני ענף הבפדיון . מרס- בינואר9.3%

 .החודשים הקודמים

 
לאחר עלייה של , 4.2% של יוני השנה עלייה- בחודשים אפרילנרשמהאוכל רוח ואי שירותי  ענףבפדיון

 . מרס- בינואר3.1%

 
, שמירה וניקיון, ראיית חשבון, עריכת דין, ירותים עסקיים הכוללים שירותי מחשובש ון"נדל םבענפי

בחישוב  6.4%של  עלייה 2005יוני - בחודשים אפרילנרשמהח אדם ופעילויות עסקיות אחרות וגיוס כ

 . בשלושת החודשים הקודמים5.4%לאחר עלייה של , שנתי

 
. מרס- בינואר5.1%לאחר עלייה של  ,בחישוב שנתי 4.8%של יוני השנה עלייה - באפרילנרשמה חינוך בענף

בהמשך לעלייה של  ,4.1%של יוני עלייה - באפרילנרשמהרווחה וסעד ושירותי  שירותי בריאות בענף

של עלייה  יוני- באפריל נרשמה שירותים אישיים ואחריםבענף. ם הקודמים בשלושת החודשי4.2%

 .מרס- בינואר8.4%לאחר עלייה של  ,11.7%
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