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  )המגמה י נתוני"עפ( 5% של ירידה: 2013 מרס-ינוארבחודשים הייצור התעשייתי 
    

January-March 2013: 5% decrease in the Growth Rate of Manufacturing  
Production (based on trend data), 

  
  

) 2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  (יוזכר כי בוצעו מעבר לסיווג כלכלי חדש , להודעה קודמת בנושאבהמשך 
  .100=2011ויים אלו ועל בסיס י שינ"המדדים המתפרסמים מוצגים עפ. ומעבר למדגם חדש

  
  

 

  )' ב-ו' לוחות א (נתוני מגמה בחישוב שנתי,  2013מרס -ינואר

   כרייה וחציבה, תעשייה

 בייצור התעשייתי  5%  שלירידה 

  בענפי הטכנולוגיה העילית13.4%ירידה של  

 בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית4.9%  של ירידה  

 בפדיון1.1% של עלייה,  במחירים קבועים ממכירות לשוק המקומיבפדיון 2.4% של ירידה  

  במחירים קבועיםליצוא ממכירות

  במספר משרות השכיר 0.8%ירידה של  

 בשעות העבודה למעשה 5% של ירידה  

  ללוחות
הנתונים נאספים מדי חודש . מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם משרת שכיר אחת לפחות, ם ראשוניים אלהנתוני

מהמוסד  לביטוח : במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מנהליים

   . מ"לאומי ומקובצי מע

  .מדי חודש נוסף  ם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורינתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהכי יצוין 
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תרשים 1. מדד הייצור התעשייתי - תעשייה; כרייה וחציבה
 Figure 1.- Manufacturing;mining and quarrying- production index 

Base: 100.0 = 2011 :בסיס  
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  1לנתוני תרשים 

תרשים 2. מדד משרות שכיר  - תעשייה; כריה וחציבה 
  Figure 2. Manufacturing;mining and quarrying- employee jobs index 

Base: 100.0 = 2011 :בסיס 
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  2 לנתוני תרשים
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תרשים 3. מדד הייצור התעשייתי, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית 

Figure 3. Manufacturing production index, trend data, by technology intensive

Base: 100.0 = 2011 :בסיס
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  3 תרשים לנתוני
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תרשים 4. מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית

Figure 4. Manufacturing employee jobs index,trend data, by technology intensive

בסיס: 2011 = 100.0

מדדים

Indices

  
  4 תרשים לנתוני

  .שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת* 

The last three trend estimates are subject to substantial revisions*   

  

  )4(מגמהנתוני  ומנוכי עונתיותנתונים ,  ושעות עבודה למעשהייצור תעשייתי משרות שכיר. לוח א

נתונים מנוכי עונתיות (1)

ינואר-מרס 2013אוקוטבר-דצמבר 2012ינואר-מרס 2013

11.9-6.0-13.4טכנולוגיה עילית

0.8-3.5-8.5-טכנולוגיה מעורבת-עילית

1.5-3.2-2.4-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

0.3-3.3-3.7טכנולוגיה מסורתית

0.7-3.6-4.9-תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית)

4.7-3.8-8.2סך תעשייה 

5.4-4.2-5.0תעשייה; כרייה וחציבה

נתונים מנוכי עונתיות (1)

ינואר-מרס 2013אוקוטבר-דצמבר 2012ינואר-מרס 2013

0.4-0.4-0.8-טכנולוגיה עילית

1.71.6-0.8טכנולוגיה מעורבת-עילית

0.6-0.40.4-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

1.80.0-1.6-טכנולוגיה מסורתית

0.60.0-0.8-תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית)

0.60.0-0.8-סך תעשייה 

0.50.0-0.8-תעשייה; כרייה וחציבה

נתונים מנוכי עונתיות (1)

ינואר-מרס 2013אוקוטבר-דצמבר 2012ינואר-מרס 2013

4.0-7.1-7.2-טכנולוגיה עילית

0.8-2.0-2.4-טכנולוגיה מעורבת-עילית

3.7-3.7-5.0-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

2.6-1.2-5.0-טכנולוגיה מסורתית

2.7-2.0-4.1-תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית)

3.0-3.3-5.4-סך תעשייה 

2.9-3.3-5.0-תעשייה; כרייה וחציבה

מגמה בחישוב שנתי (2),(3)

תעשייה

ייצור תעשייתי, שינוי באחוזים 
מגמה בחישוב שנתי (2),(3)

תעשייה

תעשייה

שעות עבודה למעשה, שינוי באחוזים

משרות שכיר, שינוי באחוזים 
מגמה בחישוב שנתי (2),(3)
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  כרייה וחציבה; תעשייה

  ים מנוכי עונתיותי נתונ"עפ

לעומת התקופה המקבילה , 0.5% נרשמה ירידה של משרות השכירוב 5.4% - גדל ב2013מרס -בחודשים ינואר הייצור התעשייתי

  .2012בשנת 

   י נתוני המגמה"עפ

 ונה הראשתחצימ במהלך הה שהלכה והתחזקהי נרשמה עלי2012בשנת  .ה מתמשכתי בעלי2011 אופיין בשנת הייצור התעשייתי

  .הירידה הקיפה את כל ענפי הטכנולוגיה .רידהספטמבר ומחודש אוקטובר נרשמה י- נחלשה בחודשים יוליהעלייה  .של השנה

 2013מרס -ובחודשים פברואריולי -נרשמה ירידה בחודשים מאי 2012בשנת  .ה קלהי עלי2011 נרשמה בשנת במדד משרות שכיר

  .לאחר תקופה של יציבותקלה ירידה שוב נרשמה 

   .ירידה - יומחודש מאיציבות  2012ע הראשון של יברבנרשמה במדד שעות עבודה למעשה 

  ענפי הטכנולוגיה העילית 

  בענפי הטכנולוגיה העיליתהירידה . ומחודש נובמבר נרשמו ירידותמדד הייצור התעשייתיבברובה בעליות  אופיינה 2012נת ש

  . בעיקר על הירידה בתעשייהיא שהשפיעה ה2013מרס -בחודשים ינואר

  

  2012  בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת )1( 

  שלושת החודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרתהמגמה של   אומדני )2(

 הסדרה ). מרכיבים(סדרות -מורכבת ממספר תתה היא סדרה סדרה מצרפית. תו מצרפיותסדר הן כרייה וחציבה; ותעשייה) ללא טכנולוגיה עילית(תעשייה , הסדרות סך תעשייה )3(

  סדרות מנוכות עונתיות-וקלל של תתטה הבלתי ישירה ולכן היא סכום משמנוכת עונתיות חושבה לפי השי המצרפית

  נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש) 4( 
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תרשים 5. מדד פדיון מקומי במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית

Figure 6. Local sales index at constant prices, trend data, by technology intensive

בסיס: 2011 = 100.0
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Indices

  
  5וני תרשים לנת
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תרשים 6. מדד יצוא במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית

Figure 5. Exports index at constant prices, trend data, by technology intensive

בסיס: 2011 = 100.0

מדדים
Indices

  
  6 תרשים לנתוני

  .שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת* 

The last three trend estimates are subject to substantial revisions*   
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  )4(מגמהנתוני  ומנוכי עונתיותנתונים , יון ממכירות מקומיות ויצוא במחירים קבועיםפד. בלוח 

נתונים מנוכי עונתיות (1)

ינואר-מרס 2013אוקוטבר-דצמבר 2012ינואר-מרס 2013

4.3-9.9-0.8-טכנולוגיה עילית

2.81.53.9טכנולוגיה מעורבת-עילית

4.0-12.4-8.9-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

0.7-3.5-1.2-טכנולוגיה מסורתית

1.6-6.7-3.5-תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית)

2.0-5.9-2.8-סך תעשייה 

2.1-5.5-2.4-תעשייה; כרייה וחציבה

נתונים מנוכי עונתיות (1)

ינואר-מרס 2013אוקוטבר-דצמבר 2012ינואר-מרס 2013

15.4-0.3-11.9טכנולוגיה עילית

8.2-17.5-18.3-טכנולוגיה מעורבת-עילית

8.439.952.6טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

12.418.712.2טכנולוגיה מסורתית

1.38.713.0תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית)

8.63.40.0סך תעשייה 

10.23.11.1תעשייה; כרייה וחציבה

מגמה בחישוב שנתי (2),(3)

תעשייה

פדיון ממכירות לשוק המקומי, במחירים קבועים, שינוי באחוזים

פדיון ממכירות ליצוא, במחירים קבועים, שינוי באחוזים

מגמה בחישוב שנתי (2),(3)

תעשייה

  

  כרייה וחציבה; תעשייה

 גדל והפדיון ממכירות ליצוא 2.1% - ירד ב2013מרס -בחודשים ינואר הפדיון ממכירות לשוק המקומי –ים מנוכי עונתיותי נתונ"עפ

  .2012 לעומת התקופה המקבילה בשנת 10.2% -ב

ומהמחצית השניה  פדיון ממכירות לשוק המקומיביה י נרשמה על2012שנת מחצית הראשונה של  ב– י נתוני המגמה"עפ

, יה והיא נמשכתי על2012נרשמה בשנת  בפדיון ממכירות ליצוא. 2013תחילת שנת בשנמשכת גם דה יישנה יר

  . 2013עד לחודש פברואר , בהתמתנות

  

דדי תעשייה ובכללם מדד הייצור התעשייתי עשויים להיות שונים מנתונים המדווחים למכס בגלל נתוני היצוא הנכללים בחישוב מ

לאומיות או בשל הבדלים בעיתוי הרישום של היצוא ברשימוני המכס לעומת הרישום -שיטות של התחשבנויות בחברות רב

 שוטפים בעוד שמדדי פדיון ובשקלים כן נתוני המכס מתפרסמים בערכים דולריים-כמו. חות הכספיים של המפעלים"בדו

  .ממכירות ליצוא של התעשייה מתפרסמים בניכוי השפעת שינוי שער הדולר ובניכוי שינוי מחירי היצוא
  

  

  2012  בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת )1(

  שלושת החודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרתהמגמה של   אומדני )2(

 הסדרה ). מרכיבים(סדרות -מורכבת ממספר תתה היא סדרה סדרה מצרפית. תו מצרפיותסדר הן כרייה וחציבה; ותעשייה) ללא טכנולוגיה עילית(עשייה ת, הסדרות סך תעשייה )3(

  סדרות מנוכות עונתיות-וקלל של תתמנוכת עונתיות חושבה לפי השיטה הבלתי ישירה ולכן היא סכום מש המצרפית

  תוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודשנתונים מנוכי עונתיות ונ) 4( 


