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  (יולי לעומת יוני) עלייההמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על 

 (ייוני לעומת ליו) במאזני הנטו על מכירות בתעשייה במסחר קמעונאי ובענפי השירותים עלייה 

 לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת( יליו) נן הנטו על לינות תיירים ירידה במאז 

 יולי לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת(  עלייה במאזן הנטו על לינות ישראלים( 

 לנתוני התרשימים 

  להגדרות

  לסקר הערכת המגמות בעסקים במאגר הנתונים המרכזי
 :מאזן כולל חדש - 2018 אוגוסט

הוחלט על חישוב מאזן כולל חדש למגזר העסקי אשר יש בו ייצוג  2018החל מההודעה לחודש מרץ 
 מושכל לכל אחד מענפי הסקר.

הכולל החדש נמצא בתיאום טוב יותר עם שינוי מדד הפדיון של כלל ענפי המשק המתפרסם  המאזן
 להסבר מפורט על חישוב המאזן הכולל החדש מאוחר יותר.

 ניתן לראות בכחול את המאזן הכולל החדש ואת השינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק )באדום( 1בתרשים 
  .ירידהמראה על ו ,ייונלעומת  יליוהמאזן הכולל המורכב משאלות המתייחסות לביצועי החברות בחודש 

את כיוון השינוי של  82%1-נמצא כי המאזן הכולל חוזה בהסתברות של יותר מבבדיקה של נתונים קודמים 
 מדד הפדיון המקורי לכלל ענפי המשק.

 2018אוגוסט  -2015. מאזן כולל: ינואר 1תרשים 

 
  

                                              
 שבסוף ההודעה הסבריםבפרק הפירוט , ראו ברגרסיה לוגיסטית 1
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 תעשייה

מתואם עם כיוון השינוי החודשי של  2בתעשייה נמצא שמאזן הנטו המחושב על שאלת היקף המכירות בפרק ב

 מדד הייצור התעשייתי המתפרסם כל חודש על ידי הלמ"ס.

 .יחיובהינו  יונילעומת  יליו בחודש המתייחס לשינוי שחל היקף המכירות מאזן הנטו על

את  85%3-חוזה בהסתברות של יותר מ בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות

 4כיוון השינוי של מדד הייצור.
 

 לעומת מדד הייצור התעשייתי היקף המכירותמאזן נטו  - 2תרשים 

 
 

 

- מדדים נבחרים בענפי התעשייה לחודש דיווח )אחוזים( - 1לוח א  
 בחודש קודם לעומת החודש שלפניומצב העסק 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 3.8 0.3- 2.7 6.1- 5.9 1.3- )התפוקה( ייצורההיקף 

 0.7 1.2- 5.0 7.7- 9.4 0.2- היקף המכירות

 0.4 2.6 0.5 5.7- 1.7 2.3- מועסקיםהמספר 
 

 -מדדים נבחרים בענפי התעשייה לחודש דיווח )אחוזים( - 2לוח א
 באלגבי החודש הצפיות לעתיד, 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

בהיקף ההזמנות ציפיות לשינוי 
 לשוק המקומי

3.5 3.2 5.8 1.9 3.9 -4.5 

ציפיות לשינוי בהיקף ההזמנות 
 ליצוא

11.0 7.6 6.9 8.2 8.1 1.2 

ציפיות לשינוי בהיקף הייצור 
 )התפוקה(

5.9 2.0 5.9 1.9 4.6 -5.9 

ציפיות לשינוי במספר 
 המועסקים

-2.5 1.8 2.4 1.3 4.7 0.6 

  

                                              
 מאוד/עלה/ללא שינוי/ירד/ירד מאוד( )עלה יוניחודש לעומת  יליומהו היקף המכירות בחודש  2
 שבסוף ההודעה הסבריםבפרק הפירוט , ראו ברגרסיה לוגיסטית 3
 22/08/18-מדד הייצור מתעדכן כל חודש והנתונים בתרשים עדכניים להודעה שפורסמה ב 4
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 בינוי

 הבינוי בענפי של עבודות חדשות ופעילות שוטפת ני נטומאז - 3תרשים 

 

 ם(חוזי)אלחודש דיווח  בינויה יפנעמדדים נבחרים ב - 1ב וחל
 בחודש קודם לעומת החודש שלפניומצב העסק 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 3.1 2.5 3.9 1.4- 2.9 0.6 היקף הפעילות השוטפת

 היקף העבודות החדשות 
התחלות )שטח 
 היקף ההזמנות(בנייה/

-1.0 2.9 2.2 4.9 2.8 4.4 

  ם(חוזי)אלחודש דיווח  מדדים נבחרים בענפי הבינוי - 2ב וחל
 באלגבי החודש הצפיות לעתיד, 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

ציפיות לשינוי בהיקף 
 הפעילות 

8.0 12.5 8.5 11.2 8.1 -0.4 

במספר ציפיות לשינוי 
 המועסקים

3.1 4.3 4.6 3.2 3.4 0.2 
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 מסחר קמעוני

 6מתואם עם שינוי הפדיון של הענף ממקורות מע"מ 5היקף המכירותבמסחר קמעוני נמצא שמאזן הנטו של 

 יליובבמחירים קבועים, ניתן לראות שמאזן הנטו על היקף המכירות שבו נשאלים המנהלים על מכירותיהם 

 .עלייה מראה על ייונלעומת 

את  85%-בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של שאלת המכירות חוזה בהסתברות של יותר מ

 כיוון השינוי של מדד הפדיון ממקורות מע"מ.

 ות לעומת מדד פדיון ממקורות מע"מ מאזן נטו על היקף המכיר - 4תרשים 
 קבועים()נתונים מקוריים במחירים 

 

 

 ם(חוזי)א לחודש דיווחקמעוני המסחר ענפי הבנבחרים מדדים  - 1ג וחל
 בחודש קודם לעומת החודש שלפניומצב העסק 

 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 11.5 8.0- 13.9 12.5- 31.8 7.4- היקף המכירות

 

 ם(חוזי)אמדדים נבחרים בענפי המסחר הקמעוני לחודש דיווח  - 2ג וחל
 באלגבי החודש הצפיות לעתיד, 
 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

ציפיות לשינוי בהיקף 
 המכירות

11.2 5.1 16.1 8.0 11.3 13.9 

ציפיות לשינוי במספר 
 זמנות מספקיםהה

8.0 1.0 8.6 5.7 10.0 12.4 

ציפיות לשינוי במספר 
 מועסקיםה

3.4 3.6 2.9 3.0 6.7 4.7 

                                              
 )עלה מאוד/עלה/ללא שינוי/ירד/ירד מאוד( ייונלעומת  יליובמהו היקף המכירות  5
 22/08/18-מתעדכן כל חודש והנתונים בתרשים עדכניים להודעה שפורסמה ב הפדיון ממקורות מע"ממדד  6
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 שירותים

מההכנסות הן  70%)בענפי השירותים כ 7היקף המכירות לשוק המקומיבשירותים נמצא שמאזן הנטו של 

)מדדים אלו חוברו למדד  8מהשוק המקומי( מתואם עם מדדי פדיון לענפי השירותים השונים ממקורות מע"מ

 9(.2011אחד על בסיס משקלים של שנת 

לעומת  ילביושבו נשאלים המנהלים על מכירותיהם לשוק המקומי  ניתן לראות שמאזן הנטו על היקף המכירות

 (3.5ומראה על עלייה לעומת חודש קודם )( 9.0חיובי )הינו  יוני

בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות לשוק המקומי חוזה בהסתברות של יותר 

 את כיוון השינוי של מדד הפדיון ממקורות מע"מ. 85%-מ
 

 לעומת שינוי מדד פדיון ממקורות מע"מ לשוק המקומיהמכירות  על היקףמאזן נטו  - 5 תרשים
  )נתונים מקוריים במחירים קבועים(

 

 ם(חוזי)א לחודש דיווח שירותיםי הענפב נבחרים מדדים - 1ד וחל
 בחודש קודם לעומת החודש שלפניומצב העסק 

 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 9.0 3.5 7.3 0.8 6.5 0.6 המקומי מכירות לשוקההיקף 

 6.6 1.9- 2.8 2.2- 3.3 4.2- מכירות ליצואההיקף 

 5.2 2.4 6.2 2.0 3.1 2.3 מספר המועסקים
 

 ם(חוזי)אלחודש דיווח  מדדים נבחרים בענפי השירותים - 2ד וחל
 באלגבי החודש הצפיות לעתיד, 
 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

ציפיות לשינוי במספר 
 המועסקים

3.9 8.6 6.6 8.2 5.6 3.7 

ציפיות לשינוי בהיקף המכירות 
 לשוק המקומי

6.6 9.1 9.8 11.0 10.0 2.2 

ציפיות לשינוי בהיקף 
 המכירות ליצוא

4.1 -2.8 7.3 4.0 9.8 9.2 

  

                                              
 )עלה מאוד/עלה/ללא שינוי/ירד/ירד מאוד( ייונ לעומת יליומהו היקף המכירות לשוק המקומי ב 7
 22/08/18-מדד הפדיון ממקורות מע"מ מתעדכן כל חודש והנתונים בתרשים עדכניים להודעה שפורסמה ב 8
 להסבר על הרכבת מדדי פדיון לענפי השירותים ראו פרק הסברים בסוף ההודעה. 9
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 מלונאות

 מאזן נטו על היקף פדיון מלונאות לעומת שינוי פדיון מלונאות -6תרשים 
 (חודש מקביל בשנה קודמת -)נתונים מקוריים

 

מתואמת עם השינויים בפדיון ענף זה המתפרסם בפיגור של  10על היקף הפדיון במלונאות נמצא שמאזן הנטו

 מספר חודשים ולכן מאזן נטו זה מקדים את הנתון הכמותי.

ן את כיוו 87%-נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של פדיון החברה חוזה בהסתברות של יותר מבבדיקה של 

 ענף המלונאות. 11השינוי של פדיון

 .שרמתו של מאזן זה חיובית וגבוהה, המאזן שומר על רמה זו בעקביות מתחילת השנהניתן לראות 

 .2017מתמשכת החל מדצמבר בנוסף ניתן לראות שבמאזן הנטו על לינות תיירים חלה עלייה 

  מצב העסק ם(חוזי)א לחודש דיווח מלונאותה יענפבנבחרים מדדים  - 1ה וחל
 בחודש קודם לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 15.7 7.0 25.3 13.1 19.3 3.0 מספר לינות הישראלים

 8.9- 17.3 30.1 30.1 35.1 31.4 מספר לינות התיירים

 1.3 10.9 18.5 12.6 10.1 12.1 מספר המועסקים

 10.3 28.1 42.6 25.7 25.3 24.7 פדיון החברה

 ם(חוזי)אלחודש דיווח  מדדים נבחרים בענפי המלונאות - 2ה וחל
 באלגבי החודש הצפיות לעתיד, 

דיווח חודש  אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרס 

 ציפיות לשינוי במספר
 לינות הישראלים

15.8 10.1 -1.6 -6.7 -1.3 0.9 

ציפיות לשינוי במספר 
 לינות התיירים

23.7 28.2 19.4 -4.3 -3.6 -10.1 

ציפיות לשינוי במספר 
 המועסקים

15.4 9.6 5.6 -0.5 -2.5 2.9 

                                              
)עלה מאוד/עלה/ללא שינוי/ירד/ירד לעומת תקופה מקבילה אשתקד י למהו היקף הפדיון של החברה ביו 10

 מאוד(
 15/06/18 -מדד הפדיון ענף מלונאות מתעדכן כל רבעון והנתונים בתרשים עדכניים להודעה שפורסמה ב 11 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201828174 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII

2015 2016 2017 2018 

 השינוי בפדיון הנמדד בסקר מלונאות  התיירות מאזן נטו פדיון מלונאות

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201828174
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201828174


7 
 05/09/2018 2018 אוגוסט - סקר הערכת המגמות בעסקים

 הגדרות והסברים:
אחוז מנהלי  סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין

החברות אשר דיווחו על הערכה חיובית במצב החברה לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה 
 שלילית במצב החברה.

קרוב יותר לגבול העליון, הוא  מאזן. ככל שערך ה100לבין פלוס  100תחום בטווח שבין מינוס  המאזן
קרוב יותר לגבול התחתון, הוא  מאזןרך ה, וככל שעמנהליםיותר בקרב ההערכה חיובית מעיד על 
קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב  מאזןיותר. כאשר ה הערכה שליליתמעיד על 

נוצר שבר בסדרה ומנתוני  נוכח שינויים אלה, נערכו שינויים בשאלון הסקר 2015בינואר  הקיים.
 .העבראין אפשרות להשוות לנתוני  2015 ינואר
 שאלון הסקרשינויים ב כמהנערכו  2015בחודש ינואר  -שימו לב 

 ג(-)פרקים ב ו בנוסח השאלות

 בשאלונים: תעשייה, בינוי, מסחר קמעונאי ושירותים

, שקדם לו" החודשהקודם לעומת  חודששואלים על "ה :במצבה של החברה בעברבפרקים העוסקים 

 החודשים שקדמו להם". שלושתהחודשים האחרונים לעומת שלושת במקום לשאול על "

הבא לעומת  בחודש"השינוי הצפוי בחברה שואלים על  :עתידבמצבה של החברה בבפרקים העוסקים 

 שלושתהחודשים הקרובים לעומת  שלושת"הציפיות במהלך , במקום לשאול על הנוכחי" החודש

 החודשים שקדמו להם".

 בשאלון מלונאות

תקופה המקבילה ההקודם לעומת  חודשהשואלים על " :במצבה של החברה בעברבפרקים העוסקים 

 החודשים שקדמו להם". שלושתהחודשים האחרונים לעומת שלושת , במקום לשאול על ""אשתקד

הבא לעומת  בחודש"השינוי הצפוי בחברה שואלים על  :עתידבמצבה של החברה בבפרקים העוסקים 

החודשים הקרובים לעומת  שלושת"הציפיות במהלך , במקום לשאול על "תקופה המקבילה אשתקדה

 .התייחסות לעֹונָההורדה  ג(-)פרקים א, ב ו לתשובה באופניות החודשים שקדמו להם". שלושת

פירוט מלא ניתן ם העיקריים של המגזר העסקי באמצעות חמישה שאלונים )ענפיבתבצע מהסקר על הסקר: 

  :(לראות בהגדרות

  תעשייה .1

  בינוי  .2

  קמעונימסחר  .3

  שירותים .4

 מלונאות .5

http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/tas.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/tas.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/bin.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/kim.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/service.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/service.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/hotel.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/megamot/2016/hotel.pdf

