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 :2017 מרס - ינואר: 1הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה
 וני המגמה(עפ"י נת) %4.4 של עלייה

January -March 2017: 4.4% Increase in the Growth Rate of Manufacturing, Mining and 
Quarrying Production (based on trend data) 

 

 ב(-נתוני מגמה בחישוב שנתי )לוחות א ו, 7201 מרס- ינואר

 

  תעשייה, כרייה וחציבה

 בייצור התעשייתי  4.4%של  עלייה 

 במספר משרות השכיר אין שינוי 

 במספר שעות העבודה למעשה  4.1%של  עלייה 

 בפדיון  10.1% של עלייה ,קבועיםבפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים  1.1%של  עלייה

 ממכירות ליצוא במחירים קבועים

 תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

 בייצור התעשייתי 1.1% של עלייה 

 2עיליתה ענפי הטכנולוגיה

 בייצור התעשייתי 4.4%של  עלייה 

 

 

 
 ולנתוני התרשימים ללוחות

 
 

ודש הנתונים נאספים מדי חמשרת שכיר אחת.  לפחות נתונים ראשוניים אלה, מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם

המוסד לביטוח לאומי  -פעלי תעשייה וממקורות מנהליים במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מ

  .וקובצי מע"מ

  .נוסף מדי חודש נתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורייצוין כי 

 

                                              
1
 ( 09-06כרייה וחציבה )ענפים ראשיים  B: סדר 2011סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  ור שניהייצור התעשייתי מחושב עב 
 . (33-10תעשייה )ענפים ראשיים  Cסדר ו 
2
 סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית. עפ"י 
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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  

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

112.0

114.0

116.0

118.0

120.0

I VI XII I VI XII I

2015 2016 2017

 Seasonally adjusted מנוכה עונתיות  Trend מגמה

מדדים

Indices

 

שכיר  - תעשייה; כריה וחציבה  תרשים 2. מדד משרות 

  Figure 2. Manufacturing;mining and quarrying- employee jobs index 

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

Figure 3. Manufacturing production index, trend data, by technological intensity

Base: 100.0 = 2011 :בסיס
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 ם להשתנות במידה ניכרת.* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויי

The last three trend estimates are subject to substantial revisions. * 
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תרשים 4. מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

Figure 4. Manufacturing employee jobs index,trend data, by  technological intensity

Base: 100.0 = 2011 :בסיס

מדדים

Indices

 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

I VI XII I VI XII I

2015 2016 2017

high עילית medium-high מעורבת-עילית

medium-low מעורבת-מסורתית low מסורתית

תרשים 5. מדד פדיון מקומי במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

Figure 5. Local sales index at constant prices, trend data, by  technological intensity

Base: 100.0 = 2011 :בסיס
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תרשים 6. מדד יצוא במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

Figure 6. Exports index at constant prices, trend data, by  technological intensity

Base: 100.0 = 2011 :בסיס
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 * שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

The last three trend estimates are subject to substantial revisions. * 
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ונתוני מגמה מקורייםמשרות שכיר ושעות עבודה למעשה, נתונים  ,לוח א. ייצור תעשייתי
(4)  

)1(
נתונים מנוכי עונתיות 

ינואר-מרס 2017אוקטובר-דצמבר 2016ינואר-מרס 2017

3.72.06.4-טכנולוגיה עילית

3.36.25.7טכנולוגיה מעורבת-עילית

0.51.1-3.2טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

3.94.93.0טכנולוגיה מסורתית

2.54.11.5תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית(

0.33.83.0-תעשייה- סך הכל 

2.57.54.4תעשייה, כרייה וחציבה

)1(
נתונים מנוכי עונתיות 

ינואר-מרס 2017אוקטובר-דצמבר 2016ינואר-מרס 2017

0.1-0.40.8-טכנולוגיה עילית

1.51.20.0טכנולוגיה מעורבת-עילית

0.20.41.2-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

1.3-0.4-1.5טכנולוגיה מסורתית

0.80.4-0.4תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית(

0.60.4-0.4תעשייה- סך הכל 

0.50.00.0תעשייה, כרייה וחציבה

)1(
נתונים מנוכי עונתיות 

ינואר-מרס 2017אוקטובר-דצמבר 2016ינואר-מרס 2017

2.03.84.2טכנולוגיה עילית

2.14.54.0טכנולוגיה מעורבת-עילית

0.42.84.5טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

1.82.02.0טכנולוגיה מסורתית

1.42.93.7תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית(

1.52.94.1תעשייה- סך הכל 

1.42.94.1תעשייה, כרייה וחציבה

)3(,)2(
מגמה בחישוב שנתי 

תעשייה 

בלבד

ייצור תעשייתי, שינוי באחוזים 
)3(,)2(

מגמה בחישוב שנתי 

תעשייה 

בלבד

תעשייה 

בלבד

שעות עבודה למעשה, שינוי באחוזים

משרות שכיר, שינוי באחוזים 
)3(,)2(

מגמה בחישוב שנתי 

 
 תעשייה, כרייה וחציבה

ובשעות  0.5%של  עלייהנרשמה במשרות השכיר , 2.5%-ב עלה 2017מרס -בינואר הייצור התעשייתי מנוכי עונתיותנתונים עפ"י 

בייצור -עצמה טכנולוגיתענפי עפ"י חלוקה של  .2016לעומת התקופה המקבילה בשנת  1.4%העבודה למעשה נרשמה עלייה של 

 ענפים נרשמה עלייה.התעשייתי נרשמה ירידה בענפי הטכנולוגיה העילית ובשאר ה

 העלייה במגמ נרשמה 2016ומחודש ספטמבר  2016 של שנת במחצית הראשונה ביציבותאופיין  הייצור התעשייתי עפ"י נתוני המגמה

 .2017 מרס-ינוארבחודשים  בעליותעילית בלטו ה הענפי הטכנולוגי(. 1)עפ"י לוח 

 (.4)עפ"י לוח  2016מתחילת שנת במגמה  יציבותנרשמה  במדד משרות שכיר

 .2016בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  (1)

 .אומדני המגמה של שלושת החודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת (2)

הסדרה  סדרות )מרכיבים(.-תת כמהסדרות מצרפיות. סדרה מצרפית היא סדרה המורכבת מהן  כרייה וחציבה ,( ותעשייהללא טכנולוגיה עילית)תעשייה , הכל סך -תעשייה  :הסדרות( 3)

.סדרות מנוכות עונתיות-ולכן היא סכום משוקלל של תת ,עונתיות חושבה לפי השיטה הבלתי ישירההמנוכת  המצרפית
 

 מה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.ונתוני מג מנוכי עונתיות( נתונים 4)
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ונתוני מגמה מקורייםיצוא במחירים קבועים, נתונים לו לשוק המקומילוח ב. פדיון ממכירות 
(4)

 

)1(
נתונים מנוכי עונתיות 

ינואר-מרס 2017אוקטובר-דצמבר 2016ינואר-מרס 2017

11.914.28.9טכנולוגיה עילית

0.32.4-0.8טכנולוגיה מעורבת-עילית

1.3-2.5-5.8טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

2.12.90.7טכנולוגיה מסורתית

1.5-0.7-2.2תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית(

2.61.5-0.4תעשייה- סך הכל 

3.42.61.1תעשייה, כרייה וחציבה

)1(
נתונים מנוכי עונתיות 

ינואר-מרס 2017אוקטובר-דצמבר 2016ינואר-מרס 2017

4.30.814.0-טכנולוגיה עילית

8.212.4-0.3טכנולוגיה מעורבת-עילית

4.631.128.4-טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 

9.117.314.1טכנולוגיה מסורתית

3.519.713.5תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית(

0.79.113.5-תעשייה- סך הכל 

0.89.910.5תעשייה, כרייה וחציבה

)3(,)2(
מגמה בחישוב שנתי 

תעשייה 

בלבד

פדיון ממכירות לשוק המקומי, במחירים קבועים, שינוי באחוזים

פדיון ממכירות ליצוא, במחירים קבועים, שינוי באחוזים

)3(,)2(
מגמה בחישוב שנתי 

תעשייה 

בלבד

 

 תעשייה; כרייה וחציבה

, 0.8%-ב עלהוהפדיון ממכירות ליצוא  3.4%-ב העל 2017מרס -בינואר הפדיון מהמכירות לשוק המקומי מנוכי עונתיותעפ"י נתונים 

 .2016לעומת התקופה המקבילה בשנת 

ם במחיריוליצוא ובפדיון  בעיקר בטכנולוגיה העיליתנרשמה עליה בפדיון ממכירות לשוק המקומי -עפ"י חלוקה של ענפי עצמה טכנולוגית

 .עילית-בעיקר בטכנולוגיה המעורבתקבועים נרשמה עלייה 

נרשמה עליה בנתוני המגמה מחודש  2016בשנת  .עלייה נרשמה 2015 בשנת בפדיון ממכירות לשוק המקומי עפ"י נתוני המגמה

 אפריל.

נרשמה עלייה  2016 ספטמברומחודש  2016 אוגוסטעד חודש  מתמשכת ירידהנרשמה  2015 מחודש ינואר בפדיון ממכירות ליצוא

  (.14)עפ"י לוח 

 

ים בחישוב מדדי תעשייה ובכללם מדד הייצור התעשייתי עשויים להיות שונים מהנתונים המדווחים למכס בגלל שיטות של נתוני היצוא הנכלל

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

כים דולריים ובשקלים שוטפים בעוד שמדדי פדיון ממכירות ליצוא של התעשייה מתפרסמים המפעלים. כמו כן, נתוני המכס מתפרסמים בער

 בניכוי השפעת שינוי שער הדולר ובניכוי שינוי מחירי היצוא.

 

 .2016בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  (1)

 .אומדני המגמה של שלושת החודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת (2)

 סדרות )מרכיבים(.-סדרות מצרפיות. סדרה מצרפית היא סדרה המורכבת ממספר תתהן סך הכל, תעשייה )ללא טכנולוגיה עילית( ותעשייה, כרייה וחציבה  -תעשייה הסדרות: ( 3)

 .סדרות מנוכות עונתיות-ולכן היא סכום משוקלל של תת ,עונתיות חושבה לפי השיטה הבלתי ישירההמנוכת  הסדרה המצרפית

 .ונתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש מנוכי עונתיותנים ( נתו4) 
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 סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית
 וכפי שהתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי OECD-כפי שנקבע ב
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