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 2006נובמבר -בינואר בפדיון ענפי המסחר והשירותים 8.9%ידול של ג

   8.9% Growth in Commerce and Services Revenue 
in January-November 2006 

    
 

 8.9% – ב 2006 נובמבר - גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים בחודשים ינוארעל פי נתונים מנוכי עונתיות

 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 11.2% – גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב 2006נובמבר - בשלושת החודשים ספטמברעל פי נתוני המגמה

 .2006אוגוסט -יוני בחישוב שנתי בחודשים 8.5% של היי עללאחרזאת ,בחישוב שנתי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרתשלושת

The last three trend estimates are subject to substantial revisions.* 

שירותים עסקיים , ירותי אירוח ואוכלש,  והקמעוניהסיטוני המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר ענפי

על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס  , על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ושירותים אישיים

 .ערך מוסף

 

מ במחירים קבועים פ נתוני מע" מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים ע"            
Base: 100.0=2004: בסיס

 Revenue indices in commerce and services industries at 2004prices
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 :על פי נתוני המגמה בחישוב שנתי, להלן פירוט לפי ענפים
 וזאת לאחר עלייה של 11.3%   ב2006נובמבר -בחודשים ספטמבר הפדיון עלה בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני

 . 2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני6.9%
 7.9%וזאת לאחר עלייה של ,  13.7%   ב2006נובמבר -בחודשים ספטמבר הפדיון עלה ענף המסחר הסיטוניבפדיון 

 .2006אוגוסט -שנרשמה בחודשים יוני
וזאת לאחר עלייה של  2006נובמבר -פטמברבחודשים ס 6.1% נרשמה עלייה של ענף המסחר הקמעוניבפדיון  

 .2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני5.1%

 
וזאת לאחר ירידה של   5.8% של עלייה  2006נובמבר - בחודשים ספטמבר נרשמהשירותי אוכל והארחהבפדיון 

 .2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני6.7%

 
שמירה , ראיית חשבון,  עריכת דין,  שירותי מחשובנכסי  דלא ניידי והשירותים העסקיים הכוללים ענפי ב

וזאת  13.3%של עלייה   2006נובמבר - בחודשים ספטמבר נרשמהגיוס כח אדם ופעילויות עסקיות אחרות, וניקיון

 .2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני15.2%לאחר עלייה של 

 
 שנרשמה 1.1%וזאת לאחר ירידה של  6.6%של ירידה  2006נובמבר - בחודשים ספטמבר נרשמהחינוךבענף 

 .2006אוגוסט -בחודשים יוני
וזאת לאחר  עלייה  8.2%של עלייה   2006נובמבר - בחודשים ספטמבר נרשמהשירותי בריאות רווחה וסעדבענף 

 .2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני7.8%של 
וזאת לאחר  7.1% של עלייה 2006נובמבר - בחודשים ספטמבר נרשמהאישיים והאחריםהשירותים הובענף 

 .2006אוגוסט - שנרשמה בחודשים יוני2.6%ירידה של 

 

 
 

 הסבר מפורט על תהליך של ניכוי העונתיות ואמידת המגמה מתפרסם       
 :  ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ" (2002-2006-מגמות ל, 2006הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת "      ב

: בכתובת, )סדרות עתיות, שיטות סטטיסטיות, ים ושיטותסיווג, הגדרות
pdf.presentationh/06seasonal/tseries/publications/il.gov.cbs.www://http  

 
 

/publications/tseries/seasonal06/presentationh.pdf


revenue indices in total
commerce and services industries - 
original, seasonally adjusted
and trend data, at 2004 prices

100=2004
אחוז השינוי  (1) מגמה מנוכי נתונים
של המגמה עונתיות מקוריים שנה

percent trend seasonally original year
change (1) adjusted data

94.3 94.4 93.8 2001
92.5 92.9 93.1 2002
92.3 92.3 92.5 2003
99.5 99.6 99.8 2004
107.6 107.7 107.6 2005

90.8 90.4 91.0 I 2003
-0.2 90.7 89.6 81.5 II
0.0 90.7 88.5 90.5 III
0.2 90.9 90.8 87.6 IV
0.4 91.3 91.3 87.3 V
0.5 91.7 92.4 93.6 VI
0.5 92.2 96.1 98.5 VII
0.6 92.7 92.6 92.9 VIII
0.6 93.2 92.6 94.4 IX
0.6 93.8 94.9 92.5 X
0.7 94.5 92.4 87.5 XI
0.8 95.2 96.0 112.5 XII

0.8 95.9 96.7 94.1 I 2004
0.8 96.7 95.7 91.0 II
0.7 97.4 99.7 106.8 III
0.7 98.1 97.4 88.8 IV
0.7 98.7 98.9 95.8 V
0.6 99.3 99.2 102.2 VI
0.6 99.9 99.5 99.6 VII
0.6 100.5 100.9 103.6 VIII
0.5 101.0 101.7 97.5 IX
0.5 101.6 101.5 98.5 X
0.5 102.1 102.2 100.5 XI
0.5 102.6 102.3 119.4 XII

0.6 103.2 102.8 101.2 I 2005
0.6 103.9 104.5 95.2 II
0.7 104.6 105.2 108.8 III
0.7 105.3 104.1 101.4 IV
0.8 106.2 106.0 106.8 V
0.8 107.1 106.8 106.9 VI
0.8 108.0 110.1 110.0 VII
0.8 108.8 107.2 111.1 VIII
0.8 109.7 109.7 115.1 IX
0.8 110.5 111.8 96.3 X
0.7 111.3 111.3 110.1 XI
0.7 112.1 113.1 128.4 XII

0.7 112.9 113.6 116.6 I 2006
0.7 113.7 113.8 103.7 II
0.6 114.4 114.8 121.7 III
0.6 115.0 116.2 108.5 IV
0.5 115.6 116.9 117.2 V
0.6 116.3 115.7 116.4 VI
0.7 117.1 114.4 115.2 VII
0.8 118.0 118.0 120.1 VIII
0.9 119.0 119.8 119.1 IX
0.9 120.1 119.7 118.2 X
0.9 121.2 121.1 120.2 XI

(1) change each month compared to the previous one. שינוי כל חודש לעומת קודמו. (1)
(2) according to standard industrial classification ע"פ הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 (2)
    of all economics activities 1993

לוח 1 .מדדי פדיון  בענפי המסחר והשירותים(2)
נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה, במחירי 2004



וגורמי ההתאמה מראש ל-2006 

ניכוי עונתיות

תרשימים 

לוחות - לפי סמל הלוח (באותיות) כפי שמופיע בירחון הסטטיסטי לישראל

נספח

הגורמים העונתיים 

מגמות ל-2006-2002

ירושלים, אייר תשס"ו, מאי 2006
גרסה 3.0
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 עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק
 :בהכנת הפרסום

    סטטיסטיתמנהלת אגף מתודולוגיה –            לואיזה בורק                      : הנהלת הלשכה

  ראש תחום-אסתר סלמה                      : ניתוח סטטיסטיתחום

  )מקצועי(ראש ענף  -יעל אלבז  
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