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  2011הסיווג האחיד של ענפי כלכלה  - פרסום חדש
A New CBS Publication: The Standard Industrial Classification of All Economic Activities 2011 

   2011 הסופית של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה הס הגרס'בימים אלו הועלתה לאתר הלמ

ם לסיווג "הסיווג החדש מבוסס על המלצות האו. 1993יד של ענפי הכלכלה  חדשה זו מחליפה את הסיווג האחהגרס

   .ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities), Rev. 4 :האחיד של ענפי הכלכלה
הציבורית הוועדה הציבורית המייעצת בנושא סיווג ענפי הכלכלה מטעמה של המועצה -והוא נערך בשיתוף עם תת

   .לסטטיסטיקה תוך שיתוף נציגים ממשרדי ממשלה שונים

  . והומלץ לבצע עדכונים מתאימים במדינות השונותסיווגים כלכליים בינלאומיים מספר  עודכנו 2008-2007במהלך 

  :הסיווגים הבינלאומיים שעודכנו הם

  2007לענפי הכלכלה עודכן ב הסיווג:  International Standard Industrial Classification 4) ISIC4  ( 

 2008-עודכן ב  יד הסיווג למשלחי :International Standard Classsification of Occupations 2008 

)ISCO08 ( 

 2007-עודכן ב הסיווג הבינלאומי למוצרים Central Product Classification) CPC( ,סיווגי מוצרים ,כמו כן 

 .  2007- עודכנו גם הם בSITC- וHS: הקשורים למסחר הבינלאומי

ס והיא בשלבי עבודה לקראת הכנת הגרסא 'הועלתה השנה לאתר הלמ  הישראלייווגהס - משלחי היד- ראשונה של הטיוט

  .הסופית ואילו סיווג המוצרים נמצא עדיין בשלבי בדיקה והתאמה למשק הישראלי

הסיווג הוא .  בפעילויות כלכליות קרובות או דומותהעוסקותות הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה מאפשר סיווג מפעלים לקבוצ

לכן נעשה מאמץ לשנות . ומאפשר השוואה של נתונים לתקופה ארוכה, מסגרת אחידה לאיסוף נתונים על עסקים ולדיווח עליהם

  .עילויות המשקוזאת כשעולה הצורך לתת ביטוי לשינויים מבניים רחבים שחלו בפ, את הסיווג לעתים רחוקות ככל שניתן

נתוני הסטטיסטיקה .  נעשה שימוש נרחב בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ובארגונים בינלאומייםעולםמדינות ה ב,בארץ

 לרשות עומדת ענפי הכלכלהשיטת סיווג  .מסווגים על פי הפעילויות הכלכליות) 'הכנסה לאומית תעסוקה וכד, ייצור(הכלכליים 

  . לאומית-השוואה בין נתונים והשוואה בין, רישומים מינהליים, ת נתונים סטטיסטיםהפק: המשתמשים השונים לצורכי

אימצו ) וישראל בתוכן(מדינות רבות . ISIC- משלהן לענפי הכלכלה עם תאימות גבוהה למבנה הכמה מדינות בנו שיטות סיווג 

  .  לסיווג הלאומי שלהןISIC- את מבנה ה

 והסיווג  1993וך באופן היררכי במבנה התואם לרוב לסיווג הישראלי הקודם  ער2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 

  ).  ספרות4(ענפים -ותתי)  ספרות3(ענפי משנה ,)  ספרות2(ענפים ראשיים , )A-Uאותיות (ענפי סדר: הבינלאומי
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  :  של תתי ענפיםהמפורטת ביותררוב השינויים וההתאמות למשק הישראלי נעשו ברמה 

  

 רמת הסיווג
הסיווג האחיד 

של ענפי 
  2011הכלכלה 

ISIC, Rev. 4  
הסיווג האחיד של 

ענפי הכלכלה 
1993  

       

  15 21  21 )אות לטינית(ענפי סדר 

  75 88  91 )שתי ספרות(ענף ראשי 

 299 238  264 )שלוש ספרות(ענף משנה 

 691 419 591 )ארבע ספרות(ענף -תת
  

  :2011 לסיווג ענפי הכלכלה 1993פי הכלכלה  בין סיווג ענםהעיקריילהלן השינויים 

 סדר (כרייה וחרושת , פיצול ענפי תעשייהB – 1993 בסיווג (סדר : לשני סדרים B – כרייה וחציבה)  ו) 2011סיווג .

 ).2011סיווג  (תעשייה וחרושת – Cסדר 

  סדרE – אוחדו פעילויות אשר נכללו ) 2011סיווג  (טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור, שירותי ביוב; אספקת מים

  ).אישיים ואחרים, חברתיים, שירותים קהילתיים (Mובסדר ) מים וחשמל(Cסדר :  בשני סדרים שונים1993בסיווג 

  סדרJ – 1993בסדר זה אוחדו פעילויות ושירותים דומים שהיו בסדרים שונים בסיווג -) 2011סיווג  (מידע ותקשורת 

אחסנה , תחבורה(תקשורת , )פעילויות השכרה ושירותים עסקיים, ן"נדל( שירותי תכנה ,)תעשייה(הוצאה לאור : כגון

תחת סדר אחד המתאים יותר ', וכו) אישיים ואחרים, חברתיים, שירותים קהילתיים(סוכנויות ידיעות , )ותקשורת

 –ג האמריקני בכך הוא מותאם גם לסיוו. (21- למבנה הכלכלי של המשק העולמי בכלל והישראלי בפרט במאה ה

NAICS1997- שנקט בגישה דומה כבר ב.(  

  סדר  (פעילויות השכרה ושירותים עסקיים, נכסי דלא ניידיפיצול ענפיI – לסדר ) :1993 סיווגL – ן"פעילויות בנדל 

ווג סי (שירותי ניהול ותמיכה – Nולסדר , )2011סיווג  (מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים – Mלסדר ,) 2011סיווג (

2011.(  

  סדר (אישיים ואחרים, חברתיים, שירותים קהילתייםפיצול ענפיM  לסדר החדש ) 1993 בסיווגR – בידור , אמנות

  ) .2011סיווג  (שירותים אחרים – Sולסדר החדש ,)2011סיווג  (ופנאי

ת ותיאור מפורט של כל סדר וסדר רשימות ענפים ברמות סיווג שונו, מבוא ובו הסברים על הסיווג ועל עקרונותיו: הפרסום כולל

מפתח מעבר מסיווג , ביתי-מפתח אלף: מובאים, כמו כן. הענפים הכלולים בתוכו-ענפי המשנה ותתי, ושל כל הענפים הראשיים

 וכן הסיווג המיוחד של התעשייה לפי עצמה 2011לאומי לסיווג -מפתח מעבר בין הסיווג הבין,  ולהפך2011 לסיווג 1993

  .טכנולוגית

  .2013ס תחל לפרסם נתונים כלכליים לפי הסיווג החדש במהלך 'הלמ

  .ס'ספר הסיווג הודפס ועומד למכירה בלמ


