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, המסחר והשירותים, התעשייהי בענפמאפיינים עיקריים של הפעילות 

 2004בשנת התחבורה והתקשורת 
Main Characteristics of Activity in Industries of Manufacturing, Commerce and 

Services, Transportation and Communications in 2004 
 

 :2004בשנת 
התחבורה , והשירותיםהמסחר , התעשייהבענפי ) התפוקה: להלן (1סך כל התפוקה הגולמית •

 מהתפוקה הכוללת במשק  61%והיוותה ₪  מיליארד 610.3 - ב2004והתקשורת הסתכמה בשנת 

 .  הישראלי

התחבורה , המסחר והשירותים, התעשייהבענפי ) התוצר: להלן(המקומי הגולמי תוצר סך כל ה •

 .לל במשק הישראלימהתוצר הכו 58%-והיווה כ₪  מיליארד 282.3 -  ב2004והתקשורת הסתכם בשנת 

  אלפי1,785-התחבורה והתקשורת הגיע  לכ, המסחר והשירותים, התעשייהמספר המשרות בענפי  •
 .   מסך המשרות במשק הישראלי68% -  מסך המשרות בכלל המגזר העסקי וכ85%-משרות המהוות כ

המסחר  התוצר למשרה והתמורה למשרה גבוהים מאשר בסך ענפי, בענפי התעשייה התפוקה למשרה •

 .התחבורה והתקשורת, והשירותים

בעוד שחלקן ,  מכלל המשרות23%בענפי התעשייה היווה מספר המשרות בענפי הטכנולוגיה העילית  •

 .53%ביצוא עמד על 

 62% -גבוהה ב, ₪ אלף 224 - ב2004התמורה למשרה בענפי הטכנולוגיה העילית הסתכמה בשנת  •

 .תמורה למשרה בענפי הטכנולוגיה המסורתית מה2מהתמורה הממוצעת בתעשייה ויותר מפי 

 כשליש מכלל המשרות בענפי התעשייה היו שייכים לקבוצת המפעלים עתירי היצוא   •

התמורה למשרה והתפוקה למשרה היו גבוהות יותר התחבורה והתקשורת , בענפי המסחר והשירותים •

 . גדולה יותרהככל שקבוצת הגודל של משרות לעוסק היית
 
 

התחבורה , המסחר והשירותים, התעשייה  ענפי המשק המקיף את ענפימבוססים על סיכומי סקראלה יים נתונים שנת

 . 2004לשנת והתקשורת 

                                                 
  בסוף ההודעה–הגדרות והסברים למונחים המופיעים במסמך זה  1
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 : על הסקר
, המסחר והשירותים, ההנתונים מבוססים על ניתוח וריכוז דוחות רווח והפסד ומאזנים של מפעלי התעשיי

 . על מדגם חדש ומשופר של העסקים במשק מתבסס 2004הסקר בשנת . שבמדגםהתחבורה והתקשורת 
.   הוצא מתוך מרשם העסקים שהוקם בשנים האחרונות בלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה2004מדגם סקר 

) מ"מע( קובץ העוסקים של מס ערך מוסף –המרשם מתבסס בעיקר על מידע מקבצים מנהליים אשר אוחדו 

. נבדק ועודכן הסיווג הענפי של העוסקים במשק, רשםבמסגרת הקמת המ. וקובץ המעסיקים של הביטוח הלאומי

 המדגמים ששימשו בסקר התעשייה ובסקר ענפי המסחר והשירותים התחבורה והתקשורת 2מדגם זה מחליף את 

 . 2003עד לשנת 

 
 :ממצאים עיקריים

 מהתפוקה הכוללת במשק 22%-כ(₪  מיליארד 225.7-  ב2004 הסתכמה בשנת התפוקה בענפי התעשייה

 ).1לוח ' ר) (38%-כ(₪  מיליארד 384.6 התחבורה והתקשורת, ובענפי המסחר והשירותים) שראליהי
)  מהתוצר הכולל במשק הישראלי15%-כ(₪  מיליארד 73.8-  ב2004 הסתכם בשנת התוצר בענפי התעשייה

 ).1לוח ' ר) (43%-כ(₪  מיליארד 208.5 התחבורה והתקשורת, ובענפי המסחר והשירותים
 342- הסתכמה ב2004 בשנת התחבורה והתקשורת, המסחר והשירותים ,התעשייהלמשרה בענפי התפוקה 

התוצר ) ₪ אלפי 263התחבורה והתקשורת  , ובענפי המסחר והשירותים₪  אלפי 697 התעשייהבענפי (₪  אלפי 

₪        אלפי 99-והתמורה למשרה הסתכמה ב, )בהתאמה, ₪ אלפי 143-ו₪  אלפי 228(₪  אלפי 158-למשרה הסתכם ב

 ).2לוח ' ר) (₪ אלפי 91-ו₪  אלפי 138(
 . בגלל השינויים במדגמים והבדלים בסיווג הענפי2004- ו2003קיימת מגבלה בהשוואה בין השנים 

 
 

 2004 שנת –נתונים נבחרים לפי ענף כלכלי : 1לוח 
 

 

תמורה 
תמורה  משרות תפוקה תוצר למשרות

משרות תפוקה תוצר למשרות  סדר ענף כלכלי
באלפים במחירים שוטפים₪מיליוני אחוזים

סך ענפי המשק  2,634 1,007,103 488,850 274,136 100.0 100.0 100.0 100.0
  הישראלי

  סך המגזר העסקי 2,110 760,342 332,622 192,947 80.1 75.5 68.0 70.4

64.6 57.8 60.6 67.8 177,114 282,337 610,279 1,785 
,  התעשייהנפיסך ע

, המסחר והשירותים
 תחבורה והתקשורת

B-N 

 ענפי התעשייה 324 225,663 73,792 44,668 12.3 22.4 15.1 16.3
 B 

48.3 42.7 38.2 55.5 132,446 208,545 384,616 1,461 
המסחר  ענפי

, והשירותים
התחבורה 
 והתקשורת

E-N 
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 2004 שנת –נתונים נבחרים למשרה לפי ענף כלכלי : 2לוח 
 

 סדר ענף כלכלי תפוקה תוצר תמורה
 במחירים שוטפים₪ אלפי  

  סך ענפי המשק הישראלי 382 186 104

  סך המגזר העסקי 360 158 91

המסחר ,  התעשייהסך ענפי 342 158 99
 B-N התחבורה והתקשורת, והשירותים

 ענפי התעשייה 697 228 138
 B 

התחבורה , תיםהמסחר והשירו ענפי 263 143 91
 E-N והתקשורת

 

 )3, 4לוחות (מגזר -מגזר ותת 

לפי חלוקה זו קיימים . נתוני הסקר סווגו גם לפי מגזר על פי החלוקה המומלצת של הארגונים הבינלאומיים

 ; רים פרטיים"מלכ) 4; ממשלה) 3;  חברות פיננסיות) 2;  פיננסיות-חברות עסקיות לא) 1:  מגזרים5במשק 

,  התעשייה ענפי המשק המקיף את ענפיסקרב. כל חמשת המגזרים מייצגים את המשק כולו. משקי בית) 5

; פיננסיות-חברות עסקיות לא) 1: מוצגים המגזרים הבאים2004לשנת התחבורה והתקשורת , המסחר והשירותים

 .משקי בית) 3;  חברות פיננסיות) 2

התחבורה , המסחר והשירותים,  התעשייהך ענפי מהמשרות מתוך ס76% כללו פיננסיות-החברות העסקיות הלא

 מהמשרות אך חלקן בתפוקה 3% כללו רק החברות הממשלתיות . מהתוצר79%- מהתפוקה ו84%, והתקשורת

 מהמשרות ואחוזים דומים 72% כללו החברות הפרטיות). בהתאמה (6%- ו9%: ובתוצר היה גבוה הרבה יותר

                               . מהתוצר10%- מהתפוקה ו8%,  מהמשרות4%הכילו ות החברות העסקיות הפיננסי. בתפוקה ובתוצר

 . מהתוצר11%- מהתפוקה ו8% מהמשרות אך רק 20% כללו משקי הבית
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 2004 שנת –מגזר -נתונים נבחרים במשק לפי מגזר ותת: 3לוח 
    

תמורה 
תמשרו תפוקה תוצר למשרות

תמורה 
 מגזר-מגזר ותת משרות תפוקה תוצר למשרות

באלפים במחירים שוטפים₪ מיליוני  אחוזים  

100.0 100.0 100.0 100.0 177,115 282,337 610,279 1,785 
,  התעשייהסך ענפי

, המסחר והשירותים
 התחבורה והתקשורת

 לא חברות עסקיות 1,364 510,023 223,550 140,756 76.4 83.6 79.2 79.5
 פיננסיות

חברות ממשלתיות 55 52,705 17,726 12,073 3.1 8.6 6.3 6.8

 חברות פרטיות 1,277 439,036 199,706 124,207 71.6 71.9 70.7 70.1

 קואופרטיבים 32 18,282 6,118 4,476 1.8 3.0 2.2 2.5

חברות עסקיות  70 50,806 27,752 13,914 3.9 8.3 9.8 7.9
 פיננסיות

 מוסדות פיננסיים 40 21,803 15,135 8,749 2.3 3.6 5.4 4.9

1.8 2.3 2.2 1.0 3,244 6,629 13,653 17 
מתווכים פיננסיים 

כולל (אחרים 
שירותים פיננסיים 

 )נלווים

 ביטוח וקופות גמל 12 15,350 5,988 1,921 0.7 2.5 2.1 1.1

 משקי בית 351 49,450 31,035 22,445 19.6 8.1 11.0 12.7

 

 כמעט 4פי , ₪ אלפי 1,258: 2004 הגבוהה ביותר בשנת התפוקה למשרה ההיית" ביטוח וקופות גמל"המגזר בתת 

 היה אף הוא התוצר למשרה. התחבורה והתקשורת, המסחר והשירותים,  התעשייהמאשר הממוצע בסך ענפי

בחברות .  הענפים לעיל לערך מאשר הממוצע בכלל 3פי , ₪ אלפי 491: הגבוה ביותר בקרב הביטוח וקופות הגמל

 .₪ אלפי 221: 2004 הגבוהה ביותר בשנת התמורה למשרה ההממשלתיות היית

 .10 מוצגים בלוח  נתונים נבחרים למשרה לפי ענף כלכלי– Hחברות עסקיות פיננסיות מסווגות בענף כלכלי 
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 2004 שנת – מגזר- נתונים נבחרים למשרה במשק לפי מגזר ותת:4וח ל
 

 
 
 

 )5,6,7,8לוחות (ענפי התעשייה 
 

 . אלפים 324- לכהתעשייה הגיע  מספר המשרות בענפי 2004בשנת 
 . מהתפוקה11.3% -ל) הכולל פחת והפחתות(הרווח  הגיע 2004-ב

 
 ) 5לוח (ענפי ה תעש יי ה לפי עוצמה טכנולוג ית 

י סיווג מפעלי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית נמצא שמרבית המשרות בתעשייה היו בענפים המסווגים כענפי "עפ

 מסך כל  48%אלה תרמו  לתפוקה מפעלים סבעוד שבהתייח, )65%(הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת מסורתית 

 מ סך כל היצוא התעשייתי תרמו מפעלי התעשייה המסווגים בענפי הטכנולוגיה 53%.   מהתוצר47%-התעשייה ו

התוצר בענפים אלה  . 29%-בעוד משקלם בתפוקה הגיע ל, 23%משקלם במשרות בכלל התעשייה היווה . העילית

, 15%בתפוקה בענפים אלה הגיע ל ) פחת והפחתותהכולל (אחוז הרווח .  מכלל התוצר התעשייתי38%-הגיע ל

 ).11.3%( מזה שנמדד בסך כל התעשייה 35%-ב גבוה
בעוד שתפוקתם היוות ה  ,  מסך כל המשרות בתעשייה39%בענפים המסווגים כענפי הטכנולוגיה המסורתית היו 

בענפים אלה . יתי מהתוצר התעשי24%התוצר בענפים אלה היווה .  מסך כל התפוקה בענפי התעשייה27%רק 

 . מאחוז הרווח שנמדד בסך כל התעשייה31-נמוך בכ, 8%כולל פחת והפחתות בתפוקה  של ,  נמדד אחוז רווח
 

 מהתמורה 62%-גבוהה ב, ח" אלף ש224- ב2004התמורה למשרה בענפי הטכנולוגיה העילית הסתכמה בשנת 

 . הטכנולוגיה המסורתית מהתמורה למשרה בענפי2ופי , )ח" אלף ש138(הממוצעת בתעשייה 
 

 

 מגזר-מגזר ותת תפוקה רתוצ תמורה

  במחירים שוטפים₪ אלפי 
המסחר ,  התעשייהסך ענפי 342 158 99

 התחבורה והתקשורת, והשירותים
 חברות עסקיות לא פיננסיות 374 164 103
 חברות ממשלתיות 963 324 221
 חברות פרטיות 344 156 97

 קואופרטיבים 567 190 139
 יותחברות עסקיות פיננס 727 397 199
 מוסדות פיננסיים 541 376 217
כולל (מתווכים פיננסיים אחרים  785 381 186

 )שירותים פיננסיים נלווים
 ביטוח וקופות גמל 1,258 491 157
 משקי בית 141 89 64
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 2004 שנת –נתונים נבחרים בענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית: 5לוח 
 

טכנולוגיה 
מסורתית

 טכנולוגיה 
מעורבת 
 מסורתית

טכנולוגיה 
 מעורבת עילית

טכנולוגיה 
 עילית

 –תעשייה 
  כ"סה

  אחוזים
 התפלגות המשרות 100.0 23.3 12.1 26.1 38.5

 התפלגות התפוקה 100.0 29.3 22.6 21.1 27.0

 התפלגות התוצר 100.0 38.2 14.8 23.5 23.5

 התפלגות היצוא 100.0 53.0 22.0 15.9 9.1

 כ הפדיון"משקל יצוא מסה 40.7 73.7 39.7 30.7 13.6

 אחוז התוצר בתפוקה 32.7 42.6 21.3 36.4 28.6

כולל פחת (אחוז הרווח  11.3 15.2 8.0 13.8 7.8
 וקהבתפ) והפחתות

  במחירים שוטפים, ח"אלפי ש
 תוצר למשרה  228.0 373.4 278.8 205.6 139.5

 תמורה למשרה 138.0 223.7 166.1 112.0 95.1

 
 

 )6לוח (ענפי ה תעש יי ה לפי מחו ז 
במחוז ,  מהמשרות בתעשייה25%- השונים מראה כי במחוז המרכז היו כהתפלגות המשרות על פני המחוזות

 . מהמשרות19%-ות ובמחוז תל אביב כ מהמשר20%-הצפון כ
 

 2004 שנת –) באלפים(מספר משרות בענפי התעשייה לפי מחוז : 6לוח 
 

יהודה 
 ושומרון

מחוז 
 הדרום

-מחוז תל
 אביב

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 חיפה

מחוז 
 הצפון

מחוז 
ירושלים

כ "סה
משרות 
בתעשייה

5.0 46.1 62.9 81.9 43.7 65.4 19.0 323.6 
 

 )7לוח (וא מפעלים עת ירי יצ
הרוב המכרי ע  .   היו שייכים לקבוצת המפעלים עתירי היצוא2004-כשליש מכלל המשרות במפעלי התעשייה ב

במפעלי הטכנולוגיה העילית מקורו ) 99%(והיצוא ) 92%(התוצר , )89%(התפוקה , )81%(והמוחלט של המשרות 

 במפעלים עתירי היצוא מקורם במפעלי  מהתוצר 62%- מהתפוקה ו55%,  מהמשרות54%. במפעלים עתירי יצוא

תופסים  , במפעלים אלו. התמונה הפוכה, לעומת זאת, במפעלי הטכנולוגיה המסורתית.  העיליתההטכנולוגי

 % 7- מהתפוקה ו9%,  מהמשרות13%.  מהתפוקה ומהתוצר16%,  מהמשרות12%המפעלים עתירי היצוא רק 

 . המסורתיתהולוגימהתוצר במפעלים עתירי היצוא מקורם במפעלי הטכנ
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 נתונים נבחרים במפעלי התעשייה עתירי היצוא : 7לוח 

 2004 שנת –לפי עוצמה טכנולוגית
 

טכנולוגיה 
מסורתית

טכנולוגיה 
מעורבת מסורתית

טכנולוגיה 
 מעורבת עילית

טכנולוגיה 
 עילית

 –תעשייה 
  כ"סה

   ביחס לנתונים בכלל מפעלי התעשייה,אחוזים
 משרות 35.5 81.5 44.9 25.1 11.7

 תפוקה 47.8 89.2 41.6 37.4 16.2

 תוצר 56.7 91.6 54.5 42.1 16.0

 יצוא 93.0 99.3 78.0 94.6 89.1

  במחירים שוטפים, ח"אלפי ש
 תוצר למשרה  364.5 419.7 338.4 344.9 191.8

 תמורה למשרה 202.8 244.6 201.2 147.0 109.8

 
 

 )8לוח )  (מספר משרות(קבוצות גודל של מפעל י ם 
ורוב  ) 70.5%(אך למרות זאת רוב התוצר ,  משרות50- העסיקו פחות מ2004 ממפעלי התעשייה בשנת 95%יצוין כי 

, בתפוקה) הכולל פחת והפחתות(אחוז הרווח  . משרות ומעלה100י המפעלים שהעסיקו "נתרם ע) 68.0%(התפוקה 

 מהממוצע הכלל 27%-אחוז רווח זה גבוה ב). 14.3%( משרות ומעלה 300הגבוה ביותר נרשם במפעלים המעסיקים 

התמורה , כמו כן . משרות100- ל50 לערך מאשר במפעלים אשר מעסיקים בין 2וגבוה פי ) 11.3%(תעשייתי 

והיא גבוהה ביותר מפי  , )ח" אלף ש196( משרות ומעלה 300למשרה הגבוהה ביותר נרשמה במפעלים המעסיקים 

 . משרות50המעסיקים עד  מהתמורה למשרה במפעלים 2
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 , התוצר והתפוקה בענפי התעשייה, התעסוקה התפלגות: 8לוח 
 2004 שנת –) מספר משרות( לפי קבוצת גודל של המפעל

 
+300 

 משרות
299-100 

 משרות
99-50 

 משרות
 49עד 

 משרות
תעשייה 

  כ" סה–

  אחוזים

 התפלגות המשרות 100.0 34.4 12.0 20.1 33.5

 התפלגות התפוקה  100.0 20.7 11.3 22.0 46.0

 התפלגות התוצר  100.0 19.8 9.7 20.2 50.3

 התפלגות היצוא 100.0 7.5 7.1 20.9 64.5

 כ הפדיון"משקל היצוא מסה 40.7 14.8 25.4 38.6 57.1

 אחוז התוצר בתפוקה 32.7 31.1 28.2 30.0 35.8

 בתפוקה) כולל פחת והפחתות(אחוז הרווח  11.3 8.1 6.7 10.3 14.3

  במחירים שוטפים, ח"אלפי ש

 תוצר למשרה 228.0 130.8 185.1 229.2 342.5

 תמורה למשרה 138.0 87.5 122.9 137.4 195.7

     
 
 

 )9,10,11לוחות (התחבורה והתקשורת , ענפי המסחר והשירותים
 

 .אלפים 1,461-התחבורה והתקשורת לכ,  הגיע  מספר המשרות בענפי המסחר והשירותים2004בשנת 
 

 מס ך  24%- מסך כל התפוקה  ו23%,  מסך כל המשרות26%היוו  תיקון כלי רכב ותיקונים אחרים, המסחרענפי  

 מסך כ ל 31% היו בענפי השירותים העסקיים.  התחבורה והתקשורת, התוצר בענפי המסחר והשירותים

 .  התחבורה והתקשורת, ים מסך התוצר בענפי המסחר והשירות29%- מסך כל התפוקה  ו28%, המשרות

 
 14%- מסך כל התפוקה  ו14%,  מסך כל המשרות5% כללו  אחריםםביטוח ומוסדות פיננסיי, ענפי הבנקאות

 .  התחבורה והתקשורת, מסך התוצר בענפי המסחר והשירותים

 
סך התוצר  מ6%- מסך כל התפוקה  ו5%,  מסך כל המשרות10% היוו בריאות וסעד עסקיים, ענפי שירותי חינוך

 .  התחבורה והתקשורת, בענפי המסחר והשירותים
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 2004 שנת – לפי ענף כלכלי התחבורה והתקשורת, המסחר והשירותים בענפינתונים נבחרים : 9לוח 

 .סים ושירותי דת"מתנ, לא כולל שירותים קהילתיים* 
 

 ענפי לערך מהתפוקה בכלל 2.5פי ( מובילים בתפוקה למשרה ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, בנקאותהענפי 

ענף שירותי . 2 פי - לערך ובתמורה למשרה 2.5 פי -בתוצר למשרה , )התחבורה והתקשורת,  והשירותיםהמסחר

)  מהתפוקה בכלל הענפים לעיל40%-כ( במקום האחרון ברשימת הענפים ביחס לתוצר למשרה האירוח ואוכל

, שירותי חינוך ענף התפוקה למשרה הנמוכה ביותר נמצאת בקרב). כחצי מהממוצע הכלל ענפי(ובתמורה למשרה 

 .מהווה התפוקה למשרה פחות מחצי מהממוצע הכלל ענפישם , בריאות וסעד עסקיים
 

תמו
למש

תוצר תמורה  משרות תפוקה
למשרות

 סדר ענף כלכלי משרות תפוקה תוצר

   אלפים במחירים שוטפים₪ מיליוני  אחוזים

00.0 100.0 100.0 100.0 132,446 208,545 384,616 1,461 
המסחר  סך ענפי

, והשירותים
התחבורה 
 והתקשורת

E-N

4.4 24.0 22.8 25.5 32,252 50,024 87,697 373 
תיקון כלי , מסחר

רכב ותיקונים 
 ואחרים

E 

4.6 שירותי אירוח  126 17,167 7,658 6,152 8.6 4.5 3.7
 F ואוכל

4.7 אחסנה , תחבורה 158 82,090 37,538 19,475 10.8 21.3 18.0
 G ותקשורת

1.0 13.9 13.7 5.4 14,528 29,070 52,664 80 
ביטוח , בנקאות

ומוסדות פיננסיים 
 אחרים

H 

2.0  I שירותים עסקיים 453 106,816 60,047 42,357 31.0 27.8 28.8

6.7 5.9 4.7 10.1 8,871 12,376 18,129 147 
, שירותי חינוך
בריאות וסעד 

 עסקיים
K-L 

6.7 5.7 5.2 8.5 8,812 11,831 20,052 125 
שירותים 
אישיים , חברתיים
 *ואחרים 

M-N
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 2004 שנת –נתונים נבחרים למשרה לפי ענף כלכלי : 10לוח 
 

 סדר ענף כלכלי תפוקה תוצר תמורה
 במחירים שוטפים₪ אלפי  

התחבורה , המסחר והשירותים סך ענפי 263 143 91
 E-N והתקשורת

 E תיקון כלי רכב ותיקונים ואחרים, מסחר 235 134 86

 F שירותי אירוח ואוכל 137 61 49

 G אחסנה ותקשורת, תחבורה 520 238 123

 H ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, בנקאות 662 366 183

 I שירותים עסקיים 236 133 93

 K-L בריאות וסעד עסקיים, שירותי חינוך 123 84 60

 M-N *אישיים ואחרים , שירותים חברתיים 161 95 71
 .סים ושירותי דת"מתנ, לא כולל שירותים קהילתיים* 

 
 

 
 )11לוח (קבוצות גודל של משרו ת לעוסק  

המסחר מתוך כלל המשרות בענפי ,  משרות ומעלה50הגיע שיעור המשרות של עסקים בעלי , 2004בשנת 

 .52%- להתחבורה והתקשורת, והשירותים
 .מתוך התפוקה בכלל הענפים, בהתאמה, 61%- ו62%התפוקה והתוצר בעסקים אלו היוותה 

, )₪ אלפי 141(נמוך ברבע לערך מהממוצע , ₪ אלפי 108 משרות היה 11-25התוצר למשרה בעסקים בהם היו 

 . לערך מהממוצע17%-גבוה ב, ₪ אלפי 165 משרות ומעלה שהיה 50לעומת התוצר למשרה בעסקים בעלי 
 . גבוהה יותרהתמורה למשרה והתפוקה למשרה היו גדולים יותר ככל שקבוצת הגודל של משרות לעוסק הייתה
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 , התחבורה והתקשורת, המסחר והשירותיםהתוצר והתפוקה בענפי , התעסוקה התפלגות: 11לוח 
 2004 שנת –* לפי קבוצת גודל של משרות לעוסק 

 

בגלל פיזור של העסקים בענפי המסחר והשירותים התחבורה ) 8לוח (קבוצות גודל של העוסק שונות מקבוצות גודל של ענפי התעשייה * 
 .והתקשורת לעומת ריכוזיות בענפי התעשייה

  

  כ"סה  משרות10ד ע  משרות11-25  משרות26-50  משרות51+

  אחוזים

 התפלגות המשרות 100.0 29.6 11.3 7.1 52.0

 התפלגות התפוקה 100.0 21.2 10.1 7.0 61.7

 התפלגות התוצר 100.0 24.6 8.7 5.9 60.8

 אחוז התוצר בתפוקה  53.4 62.1 45.8 45.2 52.6

  במחירים שוטפים, ח"אלפי ש

 למשרהתפוקה  263.5 188.7 236.4 258.0 312.6

 תוצר למשרה  140.8 117.2 108.3 116.7 164.5

 תמורה למשרה 90.6 77.0 86.8 92.0 99.0
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 הגדרות
 
 . ממוצע לחודש–) בעלים ובני משפחה(מספר משרות שכיר ומשרות של לא שכיר : שרותמ

עבדו אשר ,  בגיליונות התשלומים של מפעלים או מוסדותותהמופיע) קבועים וארעיים (העובדים משרות של: משרות שכיר
). לפחות יום אחד באותו חודש 'מילואים וכו, חופשה, או נעדרו זמנית בתשלום עקב מחלה(באותו חודש לפחות יום אחד 

נספרים כמספר הפעמים שהם , מוסד אחד באותו חודשמ בגיליונות התשלומים של יותר ממפעל או ות המופיעמשרות
 .  באותו החודש הנתונים מתייחסים למספר משרות שכיר שבעבורן שולם שכר,כך שלמעשה, מופיעים

 
בענפי ). ייצור למלאי(לרבות סחורות שטרם נמכרו , וצרו למכירהכוללת את כל הסחורות והשירותים שי: תפוקה גולמית

. התפוקה הגולמית מחושבת ברמה שנתית. השירותים התפוקה שווה לסך התמורה שנתקבלה בגין השירותים שסופקו
 :בענפי משק מסוימים הגדרת תפוקה מיוחדת

בין ערך הקניות של הסחורות המיועדות  מוגדרת כהפרש בין ערך המכירות של סחורות בבעלות העסק לבענפי המסחר
ובתוספת השינוי במלאי , שנתקבלו עבור סחורות שנמכרו ושלא היו בבעלות העוסק, בתוספת דמי עמילות, למכירה
סוכנויות  בענף. התפוקה כוללת גם את ההכנסות מפעילות אחרת ואיננה כוללת את ההכנסות מרווחי הון. הסחורות

   .מוגדרת התפוקה כפדיון בניכוי עלות כרטיסי הטיסה וחבילות התיור) שירותים לתחבורהף כלול בענ (נסיעות ותיירות
 .ערך התפוקה הגולמית מחולקת במספר המשרות: תפוקה גולמית למשרה

 
זהו ההפרש בין התפוקה . סכום הערך המוסף הגולמי של היצרנים  המקומיים במחירי יצרן): ג"תמ(תוצר מקומי גולמי 

 ).ללא תמורה למשרות(ין סך התשומות הגולמית לב
 

 .ג מחולק במספר המשרות"ערך התמ: תוצר למשרה
 

במשרות השכיר  כוללים את כל סוגי התשלומים ברוטו והוצאות נלוות לשכר . כוללת שכר ומשכורת: תמורה למשרות
 .במשרות של לא שכירים נערכה זקיפה לתמורה למשרות. ומשכורת

 . למשרות מחולק במספר המשרותערך התמורה: תמורה למשרה
 

 .חשמל ומים, בנייה, חקלאות, תחבורה ותקשורת, מסחר והשירותים, התעשייהכולל את ענפי : המגזר העסקי
שירותי , שווה לסך התוצר של ענפי המשק להוציא התוצר של שירותי ממשלה, התוצר של המגזר העסקי: תוצר עסקי

 .מוסדות ללא כוונת רווח ושירותי דיור
 

 סיווג מגזרי
נתוני הסקר סווגו גם לפי מגזר על פי החלוקה המומלצת של הארגונים הבינלאומיים ומבוססים על מערכת החשבונות 

הבנק , לאומית-ןקרן המטבע הבי, ם"האו: לאומיים-ןשהוכנה על ידי חמישה ארגונים בי, SNA93הלאומיים החדשה 
 . EUROSTAT- וOECD, העולמי

או מוסדות /או מקומי ו/ בבעלות ממשל מרכזי ו%50 הן חברות שבהן לפחות )blic CorporationPu(חברות ממשלתיות 
 .לאומיים

 
 . הן חברות שעיסוקן העיקרי הנו תיווך פיננסי או פעילויות עזר פיננסיותחברות פיננסיות

 
 .  הנסחרים בשוקפיננסיים-או שירותים לא/חברות העוסקות בייצור סחורות ו הן פיננסיות-חברות עסקיות לא

 
  הם פרטים או קבוצות של פרטים המתפקדים בתור צרכנים או יזמים המייצרים מוצרי שוק ושירותים משקי בית

,  התעשייה ענפי המשק המקיף את ענפיסקר.  אינה מוגבלת של יחידות אלהאחריותן). יצרני שוק(פיננסיים ולא פיננסיים 
 .  עוסק רק במשקי בית המתפקדים בתור יזמים2004ת לשנתחבורה והתקשורת , המסחר והשירותים

 
 .1993הסיווג של ענפי הסקר הוא על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 

 .כוללים בנוסף לחברות העסקיות אומדן לחברות הזנק" מחקר ופיתוח "73נתוני ענף 
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 סיווג לפי עוצמה טכנולוגית
 Organization for Economic Co-operation)    (תוף פעולה כלכלי ופיתוחהארגון לשי (OECD- קבע ארגון ה1997בשנת 

and Development  (1992החלוקה מבוססת על נתונים שנאספו בין השנים .  את סווג ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית
 .  OECD- ממדינות החברות ב1973-
 

ציוד לבקרה ", "תרופות", "מכונות למשרד ומחשוב", "אלקטרוניציוד תקשורת " כוללים את ענפי ענפי הטכנולוגיה העילית
 ".  כלי טייס"ו" רכיבים אלקטרוניים", "ולפיקוח

 
ציוד ", "מכונות וציוד", )"למעט תרופות(כימיקלים וזיקוק נפט " כוללים את ענפי ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית

 ".  א"נמציוד הובלה ל"ו" כלי רכב מנועיים", "ומנועים חשמליים
 

-מוצרים מינרליים אל", "גומי ופלסטיקה", "כרייה וחציבה" כוללים את ענפי ענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית
, "תכשיטים וצורפות", "כלי שיט", "מוצרי מתכת", "מוצרי ברזל ופלדה", "ברזליות ויקרות-מתכות אל", "מתכתיים

 ".א"מוצרים לנמ"ו
 

משקאות ", "מוצרי מזון", "עור ומוצריו, נעליים", "הלבשה", "טקסטיל"ללים את ענפי  כוענפי הטכנולוגיה המסורתית
 ".מוצרי עץ ורהיטים"ו" נייר ודפוס", "ומוצרי טבק

  
 מיליון 10או מפעלים המייצאים בסכום שמעל / והכנסות הסך כל מ50%מפעלים המייצאים מעל  :מפעלים עתירי יצוא

   . של המפעל כל ההכנסותסל מ25%כשהיצוא מהווה מעל , ח"ש
 
 
 


