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 בתוצר 0.5% של ירידה - 2015אומדן לשנת  (ICT)ענפי טכנולוגיות המידע 

ICT Sector Estimate for 2015 - 0.5% Decrease in GDP 

 

 הענפי  תוצר-ICT (Information and Communications Technologies) מיליארד  78.7-ב 2015בשנת  הסתכם

 .מכלל התוצר העסקי במשק 11%והיווה  )על פי אומדנים ראשונים(במחירים שוטפים  ש"ח

  הענפי  תוצר ירד 2015בשנת-ICT 2014בשנת  9%של  היעליר לאח, 0.5%-ב. 

 הבענפי  במספר המשרות-ICT בדומה לשנה  ,5%-כ יההמשרות במשק הישראלי ה וחלקן בכלל 3%של  היעלי נרשמה

 .קודמת

 ענפי הב 1תמורה הממוצעת למשרהה-ICT של  עלייהנרשמה  השירותיםבענפי  :(2014-)בהשוואה ל 4%-ב עלתה

 .6%של  - י המסחר עלייהובענפ 2%של  עלייה - התעשייהבענפי  ,5%

  ה ענפייצוא-ICT  צוא סחורות ושירותים חלקו מסך י ,שוטפיםבמחירים  ש"חמיליארד  73-ב 2015הסתכם בשנת

 .2014בשנת  18.6%-, בהשוואה ל19.2%היה במשק 

  בענפי ה הוצאות המו"פהסתכמו  2014בשנת-ICT במגזר העסקי. המו"פמהוצאות  43%, ש"חמיליארד  19-ב 

 וחותלל

 OECD,3-ארגון השל  7002משנת  2המעודכנתעפ"י ההגדרה  המידעענפי טכנולוגיית של  אומדן נתונים מבוססים עלה

שעיקר  ומסחר סיטוני שירותיםתעשייה, ענפי  תלכול ICT-(. הגדרת הISIC 4ומותאמים לסיווג ענפי הכלכלה המעודכן )

 פעילותם מתבטאת במוצרים לצורך עיבוד, שידור והצגה של מידע ותקשורת באמצעים אלקטרוניים. 

 

 :ICT-להלן פירוט הענפים הנכללים בהגדרת ה

ור מחשבים, מוצרי צריכה ייצ ,(762)ענף  אלקטרוניים ולוחות רכיביםייצור תעשיית  :ICTתעשיית  -התעשייה הענפים בתחום 

 .(762ייצור ציוד תקשורת )ענף ו (762 ,762 ,767 :)ענפים אלקטרוניים, מדיה מגנטית ואופטית

, כולל ושירותים אחרים מחשביםבתחום ה וייעוץ ותתכנ, (62)ענף  תקשורתשירותי : ICTשירותי  - השירותיםהענפים בתחום 

 .(122 ,622 ,227 :)ענפים אור של תכנה, עיבוד נתונים ותיקון מחשבים, הוצאה ל(67)ענף  תכנה ופיתוח מחקר מרכזי

, 2622)ענפים  מחשבים, ציוד היקפי ותכנה, ציוד תקשורת ורכיבים אלקטרוניים :ICTמסחר  -הענפים בתחום המסחר הסיטוני 

2627). 

                                              
1

תמורה למשרה כוללת את ההוצאה לשכר ולמשכורת והוצאות נלוות לשכר ולמשכורת )הוצאות המפעל הקשורות בהעסקת השכירים  
 .שאינן מופיעות בגיליונות התשלום(

2
המעודכנת  ICTן הגדרת ענפי ההבדלים העיקריים בי .2015-2011עפ"י ההגדרה המעודכנת נערך עבור השנים  ICT-אומדן לענפי הה 

השמטת הענפים מחקר ופיתוח וציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח והוספת  -הם  2013לבין ההגדרה המופיעה בפרסומי הלמ"ס עד לשנת 
 ענפי מסחר סיטוני.

3
 Information Economy - Sector Definitions Based on the International Standard Industry Classification (ISIC 4), 2007 
 

/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201629273


 
 07/09/2016  2015( אומדן לשנת ICTענפי טכנולוגיות המידע )

2 

 (1לוח ) ICT-התוצר ענפי 

 0.5%של  ירידהזוהי  .אומדנים ראשונים "יפ, ע2011במחירי  חש"מיליארד  71.5-ב הסתכם 2015בשנת  ICT-הענפי תוצר  •

 .בתוצר המגזר העסקי שנרשמה 2%לעלייה של  בהשוואהו 2014בהשוואה לשנת 

וענפי  18%מהתוצר(. ענפי התעשייה מהווים  76%הם ענפי השירותים ) ICT-הענפי הענפים העיקריים המרכיבים את תוצר • 

 .ICTמתוצר  6%-המסחר מהווים כ

בעוד שבענפי  – התעשייהענפי  בתוצר 11%נבעה מירידה של  2014לעומת  2015בשנת  ICT-הענפי בתוצר  הירידה• 

 . 2%השירותים והמסחר נרשמה עליה בשיעור של 

 ה ענפי תוצר-ICT  מכלל התוצר העסקי במשק 11% 2015היווה בשנת. 

 

 2011מחירי ב , מיליארדי ש"חICT-הענפי  תוצר - 1תרשים 

63.8
70.1

66.0
71.9 71.5

2011 2012 2013 2014 2015

 

 1 לנתוני תרשים

 

 2015 , לפי ענף כלכלי,ICT-הענפי תוצר  - 2תרשים 

,  תעשייה
17.7%

,  שירותים
76.5%

5.8%, מסחר 

 

 2לנתוני תרשים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim2.xls
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 (2)לוח  ICT-ה תעסוקה בענפי

  .5% יהאלי ההמשרות במשק הישר וחלקן בכלל ,3%-ב ICT-מספר המשרות בענפי ה גדל 2015בשנת • 

ובענפי מהמשרות  17% מהמשרות(. בענפי התעשייה נרשמו 76%נרשמו בענפי השירותים ) ICT-הענפי מרבית המשרות ב• 

 מהמשרות. 7%המסחר 

 .2013אלף בשנת  183-לו 2014אלף בשנת  182-, בהשוואה לאלף ICT - 188היה מספר המשרות בענפי  2015בשנת • 

 

 2015-2011 אלפים, ,ICT-בענפי המשרות מספר ה - 3תרשים 

192.4 187.9 182.8 182.1 188.4

2011 2012 2013 2014 2015
 

 3לנתוני תרשים 

 

 2015כלי, לפי ענף כל ,ICT-בענפי ה משרותה - 4תרשים 

 

,  תעשייה
17.2%

,  שירותים
75.6%

7.1%, מסחר 

 

 4לנתוני תרשים 

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim3.xls
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 (2)לוח  4תמורה ממוצעת למשרה

ורת, תקששירותי בענף  ש"ח.אלף  313 הייתה בענף ייצור ציוד תקשורת התמורה השנתית הממוצעת למשרה, 2015בשנת • 

 (.5)תרשים  ICT-ש"ח( הייתה הנמוכה מבין ענפי האלף  176הממוצעת למשרה )לעומת זאת, התמורה 

 הרשמנ ICT-הענפי במרבית  .2014בהשוואה לשנת  ,בתמורה הממוצעת למשרה 4%ה של ינרשמה עלי 2015בשנת • 

 . 1%-6%ל עלייה ש

 2015, ש"חאלפי  לפי ענף כלכלי, תמורה ממוצעת למשרה, - 5תרשים 

176 182 184

238

289
313 313

שירותי תקשורת הוצאה לאור של 
עיבוד נתונים , תכנה

ותיקון מחשבים

ייצור רכיבים ולוחות  
אלקטרוניים

, מסחר במחשבים
, ציוד היקפי ותכנה
ציוד תקשורת 

ורכיבים 
אלקטרוניים

תכנות וייעוץ  
בתחום המחשבים  

ושירותים אחרים

ייצור ציוד תקשורת  ,  ייצור מחשבים
מוצרי צריכה 

אלקטרוניים ומדיה  
מגנטית ואופטית

 
 5לנתוני תרשים 

 

 (1)לוח  ICT-ה ענפישל יצוא 

 2011מחירי ב, ICT-היצוא של ענפי  - 6תרשים 
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 6לנתוני תרשים 
 

 . חלקו מסך2014שנת ב מהיצוא 1%של  ירידה (,2011)במחירי  ש"חמיליארד  64-ב 2015הסתכם בשנת  ICT-ה יצוא ענפי •

 .2014 בשנת 18.6%לעומת , 19.2%ה הי 2014במשק בשנת סחורות ושירותים צוא י

מאופיין במכירות )התקשורת שירותי ענף ללא של ענפים אלו.  התפוקהמסך  ICT 48%-ה היווה יצוא ענפי 2015בשנת  •

  בשנה זו. התפוקהמסך  ICT 63%-ענפי ה יצואהיווה  (המקומיבעיקר לשוק 

 . ICTשירותי מנבע  64%-ו ICTנבע מתעשיית  ICT-מהיצוא של ענפי ה 35% 2015בשנת  •

של  ירידהנרשמה  לוחות אלקטרונייםייצור רכיבים ותעשיית . בענף 2015ביצוא בשנת  ירידהנרשמה  ICT-ענפי ה ברוב •

שירותי תכנות וייעוץ לעומת זאת, בענף  .2%של  ירידהובענף תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני נרשמה  יצואב 24%

 ביצוא.  8%נרשמה עלייה של מחשבים 

                                              
תמורה למשרה כוללת את ההוצאה לשכר ולמשכורת והוצאות נלוות לשכר ולמשכורת )הוצאות המפעל הקשורות בהעסקת השכירים  4

 .שאינן מופיעות בגיליונות התשלום(

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim5.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim6.xls
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 2015שנת ב ICT סחורותיצוא 

  .(7)תרשים  ארה"בל ICT-ה שלושה מיצוא סחורות פיגדול היה  לאסיהICT -ה יצוא סחורות 2015בשנת  •

 

 עפ"י סיווג הסחורות ,2015 בשנת  ICTהתפלגות יצוא תעשיית  - 7תרשים 

, האיחוד האירופי
9.7%

19.8%, ב"ארה

63.2%, אסיה

, שאר הארצות
7.3%

 

 7לנתוני תרשים 
 

 2014שנת ב ICT-ם השייכים להגדרת ההוצאות מו"פ בענפי

פעילות שיטתית ומקורית המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש, כולל ידע של אדם, )מו"פ( היא  תוחמחקר ופיפעילות 

 (. ,Manual 2015  Frascati OECDתרבות וחברה, או לפתח יישום חדש של ידע מדעי טכנולוגי )

לם וחומרי עזר למו"פ ותשלומים הוצאות מו"פ: כוללות את עלות העבודה, הוצאות אחרות כולל תקורה, הוצאות על חומרי ג

 לגורמי חוץ עבור עבודות מחקר ופיתוח. הוצאה זו אינה כוללת השקעות במבנים ובציוד למו"פ. 

 במגזר העסקי. המו"פמהוצאות  43%, ש"חמיליארד  19-ב ICT-ענפי הבהסתכמו הוצאות המו"פ  2014בשנת • 

 (.8)תרשים  בתחום המחשבים ושירותים אחרים בענף תכנות וייעוץנרשמו  ICT-מהוצאות המו"פ ב 83%• 

 .ציוד תקשורתייצור היו בענף  עיקר הוצאות המו"פ ICT-מבין ענפי התעשייה ב• 

 

 2014עפ"י סקר מו"פ לפי ענף כלכלי, , ICT-ההוצאות מו"פ בענפי  - 8תרשים 

תכנות וייעוץ בתחום  
המחשבים ושירותים 

83.1%, אחרים

,  ייצור ציוד תקשורת 
11.4%  

ייצור רכיבים ולוחות  
3.0%, אלקטרוניים

ייצור מחשבים וציוד 
1.1%, היקפי

ייצור מוצרי צריכה 
אלקטרוניים שירותי 

תקשורת עיבוד 
אחסון , נתונים

ושירותים נלווים 
ושירותי שער  

1.3%, לאינטרנט

  
 8לנתוני תרשים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim7.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/29_16_273netunei_tarshim8.xls

