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השפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בהודעה זו מוצגים נתונים מסכמים של ה

 .2020 אוגוסט-מרץהחודשים האחרונים בדגש על בתחומי חיים שונים בחודשים 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( על  שמבצעתהממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות 

סקרי בזק על מצב שכללו  נים בעקבות התפרצות מגפת הקורונהבסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתו

 העסקים ועל החוסן האזרחי בתקופת המשבר.

המעקב אחר השפעות  בדףו ירחון הסטטיסטי לישראלבהנתונים המפורטים מתפרסמים באופן שוטף וזמינים 

 באתר הלמ"ס.  המגפה

 עלייה לישראל

 תיירות

 חוסן אזרחי

 תמותה

 תאונות דרכים

 פשיעה

 סקר ביטחון אישי

 סקר כוח אדם

 משרות פנויות

 שכר ממוצע ומשרות שכיר

 עסקים

 הערכת המגמות בעסקים

 פדיון )מכירות( של רשתות שיווק

 רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים

 ונדל"ןבינוי, דיור 

 אמון הצרכנים

 מדד המחירים לצרכן

 חשבונות לאומיים

 ויצוא סחורות יבוא

 יצוא שירותים

 חקלאות
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 לישראל עלייה

, ירידה 2019-בתקופה המקבילה ב עולים 18,514 , לעומתעולים 9,956 הגיעו לארץ 2020 יולי-ינוארבחודשים 

 .46.2%של 

 2020 יוליעד  2019עולים לישראל מתחילת  - 1תרשים 

 

 * נתונים ארעיים

  



3 
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 תיירות

 ץהגבלות על כניסת זרים ממדינות מסוימות לישראל. לקראת אמצע חודש מרהוטלו בהדרגה  2020מסוף ינואר 

נאסרה כמעט לחלוטין כניסת זרים לישראל. כניסת זרים לישראל מתאפשרת כיום רק באישור חריג של משרד 

 .ימים 14התחייבות לכניסה לבידוד של בהאוכלוסין ו

 לאומיים-ןהבי בעולם סגרו את הגבולות רבות מדינות, בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה, ץבאמצע חודש מר

 לחוזרים מרוב המדינות. ימים 14בישראל חלה חובת בידוד של  שלהן.

 לחו"ל ישראלים  של יציאות

 (.2019 ץיותר מחצי מיליון במר לעומת)כמאה אלף יציאות לחו"ל ביציאות ישראלים  חלה ירידה חדה ץמרב

אלף יציאות לחו"ל  57-ביחד נרשמו כ ייול-אפרילבחודשים  .(3,000ירדו היציאות לשפל של כל הזמנים ) באפריל

  .)יותר משני מיליון יציאות באותה תקופה אשתקד( בלבד

 – נרשמה עלייה קלה אם כינרשמו מספרים נמוכים במיוחד של יציאות לחו"ל של ישראלים וחזרות מחו"ל,  באוגוסט

 מיליון 1.08אלף יציאות היו דרך האוויר ) 54.3(, מתוכן 2019יציאות באוגוסט מיליון  1.24אלף יציאות ) 54.7

 (.2019אלף באוגוסט  143.3יציאות היו דרך היבשה ) 200-(, כ2019יציאות באוגוסט 

 2019לעומת  2020 ,אוגוסט-ינואר בחודשיםלחו"ל ישראלים  של יציאות - 2תרשים 
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 מבקרים של כניסות

 (. 2019-בתקופה המקבילה באלף  681.2אלף כניסות מבקרים ) 698.5נרשמו  פברואר-ינוארבחודשים 

 (. 2019 ץאלף במר 456.4אלף כניסות מבקרים ) 87.2נרשמו  ץבמר

 (.2019-מיליון בתקופה המקבילה ב 1.9אלף כניסות מבקרים ) 35.6נרשמו  אוגוסט-אפרילבחודשים 

 2019לעומת  2020 ,אוגוסט-ינואר בחודשים מבקרים של כניסות - 3 תרשים
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 תיירותלינות במלונות 

משבר הקורונה הביא לירידות דרמטיות בנתוני הלינות במלונות בחודש מרץ ולפעילות כמעט אפסית בחודשים 

 החדרים.יולי נרשמה התאוששות הדרגתית בלינות הישראלים ובתפוסת -מאי. בחודשים יוני-אפריל

 (2019בינואר  1.60)לינות מיליון  1.65 ינואר:

 (2019מיליון בפברואר  1.66) לינות מיליון 1.70 פברואר:

 (2019מיליון במרץ  2.1בלבד ) לינותמיליון  0.7(: התפרצות נגיף הקורונה בישראל)מרץ 

 פעילות המלונות הייתה כמעט אפסית.  :מאי-אפריל

 (.2019באפריל  71%בלבד ) 1%-של כל מלונות התיירות הסתכמה ב  2התפוסה הממוצעת 1:אפריל

 (.2019במאי  74%בלבד ) 3.4%-התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה ב 3:מאי

 יוני

 0.7  (2019ביוני  73%)לעומת  21%ותפוסה ממוצעת של  (2019ביוני  מיליון לינות 2.3)מיליון לינות . 

  (.2019-ב 78%) 50% – באילתהגבוהה ביותר הייתה תפוסת החדרים הממוצעת 

 4יולי

  (.96%(. רוב הלינות היו של ישראלים )2019מיליון ביולי  2.5מיליון ) 1.25סך הלינות היה 

  (.2019ביולי  72%) 35%תפוסת החדרים הייתה 

  (.2019-ב 88%) 75% –הגבוהה ביותר נרשמה באילת הממוצעת התפוסה גם ביולי 

 2019לעומת  2020 ,יולי-לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר - 4תרשים 

 
  

                                                 
באפריל ובשנת  19-היה ב 2019חל כולו בחודש אפריל. ערב חג הפסח בשנת  2020-ו 2019חג הפסח בשנים  1

 .באפריל 8-ב 2020
בכל המלונות שהיו יכולים לקבל אורחים, כולל כאלה שלא היו פעילים רק בעקבות המצב החריג )התפוסה  2

 ברוטו(.

 בסוף מאי. השנה חג השבועות חל 3
 נתונים ארעיים 4
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 אחוזים, לפי יישובים נבחרים 5תפוסת חדרים ממוצעת -לוח א 

 חיפה טבריה ירושלים סך הכל שנה חודש
-תל אביב

 יפו
 ים המלח אילת

 57.2 55.9 64.3 52.1 52.7 58.9 55.6 2019 ינואר

 57.9 58.0 62.9 53.1 54.0 61.1 56.1 2020 אר-ינו

 65.6 64.6 68.0 57.4 69.8 68.9 64.1 2019 פברואר

 65.4 62.6 62.3 53.6 69.9 66.6 61.3 2020 ברואר-פ

 68.9 68.6 77.0 66.4 74.2 84.7 72.0 2019 מרץ

 22.9 24.4 20.9 16.3 21 27.2 22.3 2020 מרץ-

 75.2 74.3 81.0 64.5 65.1 72.7 71.2 2019 אפריל

 .. .. .. .. .. .. 1.0 2020 פריל-א

 77.3 71.7 81.2 68.8 76.0 78.0 74.0 2019 מאי

 5.7 4.3 2.9 1.1 2.5 2.3 3.4 2020 מאי-

 68.1 77.5 86.3 69.9 67.6 72.5 73.3 2019 יוני

 25.7 50.1 10.0 8.9 12.5 3.7 20.9 2020 יוני- 

 69.1 87.9 80.6 64.8 63.9 62.6 72.3 2019 יולי

 38.8 74.5 14.5 16.5 26.9 8.4 34.6 *2020 יולי*- 

 * נתונים ארעיים
  נתונים שאינם ניתנים לפרסום -.. 

                                                 
בכל המלונות שהיו יכולים לקבל אורחים, כולל כאלה שלא היו פעילים רק בעקבות המצב החריג )התפוסה  5

 ברוטו(.
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 חוסן אזרחי

לספק תמונת מצב ונתונים חיוניים לגבי החוסן  םבזק שמטרת יסקרהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה שלושה 

 ,)בתקופת הסגר( 1.5.2020עד  26.4.2020 :בתאריכים הסקרים נערכוהאזרחי של הציבור בישראל. 

 21אוכלוסיית הסקר כללה בני  .16.7.2020עד  12.7.2020 ,(לאחר תקופת הסגר) 14.5.2020עד  11.5.2020

ומעלה, למעט הפזורה הבדווית בדרום ודיירים במוסדות טיפוליים. השאלות בסקר הקיפו מגוון נושאים: בריאות, 

עזרה, מצב כלכלי ועבודה, מידת המילוי אחר הוראות משרד הבריאות והממשלה,  מצב נפשי, צריכת מזון, קבלת

 ומידת האמון בממשלה וברשות המקומית של יישוב המגורים בהתמודדות עם נגיף הקורונה.

  2019השוואה בין נתוני סקר החוסן האזרחי ונתוני הסקר החברתי  -לוח ב 

 - 
תקופת ב

 הסגר
לאחר 
 הסגר

 חודש ב
 יולי

 2019החברתי  הסקר

 19.6% 18.6% 18.4% 23.5% ו בדידות*שח

 חשו בדידות לעיתים קרובות או מידי פעם

 24.2% 21.3% 16.2% 16.2% ו דיכאון*שח
 חשו מדוכאים לעיתים קרובות או מידי פעם

 - 42.1% 33.4% 34.4% חשו לחץ וחרדה

 64.7% 53.0% 55.7% חששו מהידבקות בנגיף הקורונה
- 

 מקושיחששו 
 בכיסוי הוצאות*

50.3% 46.5% 54.8% 29.9% 
לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים 

לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק 
 .'הבית למזון, לחשמל, לטלפון וכד

דיווחו שהמשבר הכלכלי שלהם 
 ושל משפחתם החמיר

46.1% 44.6% 41.5% 
- 

דיווחו שצמצמו את כמות האוכל 
 והארוחות

14.1% 14.1% 21.1% 
- 

צופים כי בשנה הקרובה מצבם 
 הכלכלי יחמיר 

27.3% 18.3% 28.2% 9.2% 
בשנים  יחמירצופים כי מצבם הכלכלי 

 הקרובות

הבאת מזון, תרופות בקיבלו סיוע 
 וכד' 

16.2% 17.4% 14.2% 92.4% 
יש להם על מי לסמוך במשבר או מרגישים ש

 במצוקה

קיבלו סיוע שומעלה  65בני 
 הבאת מזון, תרופות וכד' ב

45.5% 42.4% 29.0% 89.5% 
יש להם על מי שמרגישים שומעלה  65 בני

 לסמוך במשבר או במצוקה

נותנים אמון בממשלה 
 בהתמודדות עם משבר הקורונה*

71.6% 68.9% 46.7% 41.2% 
 נתנו אמון בממשלה

נותנים אמון ברשות המקומית 
של יישוב מגוריהם בהתמודדות 

 הקורונה*עם משבר 

79.1% 76.9% 68.6% 58.2% 
מעריכים באופן חיובי** את תפקוד הרשות 

 המקומית של יישוב מגוריהם

 במידה רבה או במידה מסוימת* 
 **טוב או טוב מאוד
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 מילוי אחרי הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות

קלה בתקופה שלאחר הסגר חלה ירידה . במידה רבה אחר ההנחיות המילא האוכלוסייהבתקופת הסגר רוב 

לא אחר ירוב הציבור מ בחודש יולי. קפידה עליהן במידה רבהעדיין ההאוכלוסייה  רוב אךההנחיות, אחר במילוי 

 ההנחיות.

 יולי בחודש לאחר הסגר בתקופת הסגר -  -

 

היגיינה אישית כגון שטיפת ידיים ושימוש 
 בחומר חיטוי

94.1% 90.3% 91.0% 

 92.3% 86.9% 92.8% חבישת מסכה 

 
 82.3% 79.7% 87.8% ריחוק פיזי, חברתי
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 תמותה

בישראל, למרות העלייה במספר הנפטרים  משמעותיתלא ניתן להצביע על תמותה עודפת  2020עד לסוף יולי 

מקורונה ובחלקם מתוך סך הנפטרים. בחודשים הראשונים של השנה התמותה הייתה נמוכה במיוחד, אך 

 מתחילת המגפה ובמיוחד בחודשים אפריל עד יולי, התמותה דומה לשנים קודמות, עם תנודתיות בין השבועות.

 אוגוסט.תחילת ב הבסוף יולי חלה עלייה בתמותה והיא נמשכ

,תושבים 27,550עד סוף חודש יולי נפטרו בישראל  2020מתחילת 
 2019-מספר דומה למספר הפטירות ב 6

יולי -תושבים בחודשים מרץ 18,700-תושבים, לעומת כ 19,000-יולי נפטרו כ-אלה. בחודשים מרץהבחודשים 

 כמעט זהה. בחודשים אלו בשתי השנים התמותה  שיעור. 2019-ב

 2020-2017יולי -ינואר ,*לפי חודש שיעור תמותה - 5תרשים 

 

 ימים בחודשה* מתוקן למספר 

נמוכה יחסית למדינות רבות אחרות.  ייתההיולי -בחודשים מרץ( בישראל COVID-19התמותה מנגיף קורונה )

( נפטרו ישירות מנגיף קורונה )לפי 3%-אנשים )כ 570-יולי, כ-נפטרים בישראל בחודשים מרץ 19,000-מתוך כ

בחודשים אלו לא ניתן להצביע על תמותה עודפת משמעותית מעבר למספר הנפטרים  נתוני משרד הבריאות(.

  הידוע מנגיף קורונה בישראל.

                                                 
 רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין. –מקור נתוני הפטירות  6
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 *, לפי שבועCOVID-19-פטירות, סך הכל ומ - 6רשים ת

 

 * לפי נתוני משרד הבריאות
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 תאונות דרכים

, ובמספר ההרוגים 2019לעומת יולי בתאונות דרכים במספר הנפגעים  25.1%חלה ירידה של  2020בחודש יולי 

 . 6.1%חלה ירידה של 

  יולי בשנה שעברה.לעומת  3.6%חלה עלייה של  2020 ביוליבמספר התאונות הקטלניות 

 .2019במספר הנפגעים לעומת פסח  74%-ירידה של כחלה  2020בפסח 

 2019לעומת  2020, יולי-תאונות דרכים עם נפגעים בחודשים מרץ - 7תרשים 

 

 2019לעומת  2020, יולי-נפגעים בתאונות דרכים בחודשים מרץ - 8תרשים 
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 2019לעומת  2020הפסח, נפגעים בתאונות דרכים במהלך חג  - 9תרשים 

 

החודש והשנה שבהם הרכב נרשם לראשונה במרשם כלי הרכב המנועיים של כלי רכב הוא  רישום ראשוני

 האזרחיים עם מספר הרישוי הנוכחי שלו.

 רישום ראשוני של כלי רכב מנועיים - 10תרשים 

 
  ארעיים ועתידים להשתנות. 2020נתוני שנת * 



13 
 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 פשיעה

 2020בין ינואר ליולי 

 164,568  בתקופה  180,024, לעומת 2020תיקים נפתחו במשטרת ישראל בתקופה שבין ינואר ליולי

 .8.6%ירידה של  –המקבילה אשתקד 

  39.1%בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של  478,לעומת  665עמד על  כלפי חיי אדםמספר העבירות. 

 ירידה של  –לים או מסמכים( : זיוף )כסף, בו2019יולי -עבירות נבחרות שבהן נרשמה ירידה לעומת ינואר

, עבירות 19.0%ירידה של  –בית עסק או למוסד( ל, התפרצות )לבית, 19.2%ירידה של  –, גנבות 26.6%

 .18.0%ירידה של  –על חוק הכניסה לישראל 

 12.1%עלייה של  –: חבלה גופנית חמורה 2019יולי -עבירות נבחרות שבהן נרשמה עלייה לעומת ינואר ,

 . 5.5%עלייה של  –, איומים 5.8%עלייה של  –, תקיפת שוטר והכשלתו 7.8%עלייה של  –מרמה ועושק 

 2019לעומת  2020יולי, -בחודשים ינואר עבירותמספר תיקים שנפתחו במשטרת ישראל ומספר  - גלוח 

 רות-עבי עבירות ירות-עב יקים-ת תיקים יקים-ת סוג

 אחוז שינוי  2020  2019 אחוז שינוי  2020  2019 עבירה

 7 .9- 6,750 7,473 9.0-  6,079  6,683 נגד ביטחון המדינה

 2.8 82,673 80,421 1.6  69,530  68,407 כלפי הסדר הציבורי 

 39.1 665 478 40.3 651  464 כלפי חיי אדם

 0.4 35,626 35,474 0.6- 33,585  33,777 כלפי גופו של אדם 

 8.4- 3,929 4,289 4.3- 3,423  3,575 עבירות מין 

 15.4- 19,522 23,078 18.0- 15,925  19,414 כלפי המוסר

 13.5- 69,422 80,284 13.0- 63,223  72,697 כלפי הרכוש 

 14.0- 10,546 12,266 10.8- 8,926  10,007 עבירות מרמה 

 2.9 742 721 8.2 663 613 עבירות כלכליות 

 5.4- 930 983 5.4- 918 970 עבירות רישוי 

 15.2- 1,416 1,669 19.0- 1,163 1,436 עבירות אחרות 
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 ביטחון אישי  סקר

 2019אפריל -מרץלעומת  2020אפריל -מרץ

   באזור המגורים כללי תחושת ביטחון אישי 

רבה או במידה רבה במידה ומעלה ציינו שהם מרגישים בטוחים באופן כללי באזור מגוריהם  20מבני  91.2%

 בתקופה המקבילה אשתקד. 93.4%לעומת , מאוד

אפריל, -בחודשים מרץ ומעלה החשים ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים 20בני אחוז  - 11תרשים 
 2019לעומת  2020

 

ת הביטחון הכללית באזור המגורים ומעלה נצפתה ירידה גדולה בשיעור תחוש 35הגיל בקרב הגברים בקבוצת 

קבוצת הגיל הצעירה יותר, לעומת זאת, בבהתאמה(.  ,97.8%-ו 91.4%המקבילה אשתקד )תקופה לעומת ה

 (. 2019-ב 87.8%לעומת  92.7%יה בתחושת הביטחון )יחלה על 34-20

לעומת  שיעור החשים ביטחון כללי באזור המגוריםירידה משמעותית ב נצפתהבקרב קבוצת האוכלוסייה הערבית 

ל קבוצות הגיל, כב הייתה(. ירידה משמעותית זו , בהתאמה94.1%לעומת  77.8%מקבילה אשתקד )התקופה ה

 (.2019-ב 96.4%לעומת  2020-ב 73.8%ומעלה ) 35בני אך בעיקר בקרב 
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 בשעות החשכה תחושת ביטחון אישי ללכת לבד באזור המגורים

באזור מגוריהם בשעות החשכה במידה רבה או ומעלה שחשו בטוחים ללכת לבד  20ה בשיעור בני יחלה עלי

 בהתאמה(. ,87.2%לעומת  91.5%מקבילה אשתקד )התקופה הלעומת מאוד  במידה רבה

-בחודשים מרץ ומעלה החשים ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה 20בני אחוז  - 12תרשים 
 2019לעומת  2020אפריל, 

 

לעומת  87.6%) אשתקדמקבילה התקופה הלעומת  בתחושת הביטחוןיה משמעותית יבקרב הנשים חלה על

  .בהתאמה( ,80.4%לעומת  91.6%ומעלה ) 35בקרב בנות  העלייה נצפתה גם .בהתאמה( ,79.4%

בקרב הנשים בערים הגדולות
7
ה גדולה בשיעור הנשים שחשות ביטחון ללכת לבד באזור מגוריהן יחלה עלי 

 (., בהתאמה76.6%לעומת  90.7%מקבילה אשתקד )התקופה הבשעות החשכה, לעומת 

מקבילה אשתקד התקופה ה בתחושת הביטחון לעומתגדולה ה ירידה חלבקרב קבוצת האוכלוסייה הערבית 

 14%, ירידה של 34-20בעיקר בקבוצת הגיל הצעירה  (, ירידה זו מתבטאת, בהתאמה87.2%לעמת  78.1%)

  .נקודות האחוז

                                                 
 תושבים ויותר. 200,000ערים שבהן  7
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט חשש

 80.9%לעומת  8,להיפגע מעבירה מקוונתחוששים או חוששים במידה מועטה כלל לא ומעלה  20מבני  82.1%

 בתקופה המקבילה אשתקד.

 חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט ומעלה שאינם 20בני אחוז  - 13תרשים 
 2019לעומת  2020אפריל, -בחודשים מרץ

 

להיפגע מעבירה מקוונת במידה מועטה חוששות או  ומעלה שאינן חוששות 35 בנותיה בשיעור הנשים יחלה על

 .(בהתאמה ,78.6% לעומת 84.4%אשתקד ) מקבילההתקופה ה לעומת

שאינם חוששים או חוששים במידה  34-20 בניבשיעור ה ירידה משמעותית חלבקרב קבוצת האוכלוסייה הערבית 

  בהתאמה(. ,86.1%לעומת  80.7%קד )מקבילה אשתהתקופה המועטה להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 

                                                 
 "במידה מועטה" או "כלל לא" מעיד על תחושת ביטחון גבוהה. 8
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 נתונים מסקר כוח אדם

אחר ב ועקמאפשרים להסקר נתוני  .כמו בימי שגרה וממשיך להתבצע באופן שוטף בימים אל סקר כוח אדם

-ןשיטות עבודה ביל הסקר נערך בהתאם בישראל. נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה משבר השפעות

 .לאומיות

  השפעות נגיף הקורונה על שוק התעסוקה בישראל באו לידי ביטוי בעיקר בהיעדרות זמנית מעבודה בשל

מרץ המגבלות שהוטלו חדש. בסוף הסגירה של חלק ממקומות העבודה, ובחוסר יכולת לחפש עבודה במצב 

  ועוד(. או חופשה בתשלום חופשה ללא תשלום) של מועסקים רבים עבודהמההיעדרות זמנית ל גרמו

  ההחמרה במגבלות וחג הפסח. עם ההקלה במגבלות במאי ירד גם  גדל היקף התופעה בעקבותבאפריל

 ה בשיעור הבלתי מועסקים.יחלה עליבמקביל המספר הנעדרים זמנית בעבודה, אך 

 ומעלה 15בקרב בני  (2020לעומת יולי ) 2020 אוגוסט

  ביולי 5.1%) 5.4% –אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה( 

  כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף באחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם

 (יוליב 10.3%)9.8%  –הבלתי מועסקים  בתוספתקורונה 

   אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום

כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בהמועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בתוספת   2020העבודה ממרץ 

 ביולי( 11.9%) 11.2% –בלתי מועסקים והבנגיף קורונה 

 שבועי-דו –אחוז הנעדרים זמנית מעבודה בשל הקורונה מהמשתתפים בכוח העבודה לפי מין  - 14תרשים 
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 , נתונים מקוריים2020באוגוסט  תכונות כוח העבודה

 
  

 

 השבועעבדו 

3,296,800 

84 5  

נעדרו זמנית 
 כל השבוע תםמעבוד

606,100 

15 5  

בגלל סיבות 
 הקשורות בקורונה

182,800 

4 7  

 בלתי מועסקים

223,400 

5 4  

 מועסקים

3,902,900 
94 6  

שיעור התעסוקה מכלל בני 

  8 58 –ומעלה  15

 ומעלה 15בני 
 )אוכלוסייה קבועה( בישראל

6,634,300 

 בכוח העבודה

4,126,300 

62 2  

או  הפסיקו לעבוד בגלל פיטורים
 2020 מרץמ סגירת מקום העבודה

61,700 

2 5  

 אינם בכוח העבודה

2,508,000 

37 8  

 מזה:

 מזה:
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 ואחוזים נתונים מקוריים ,2020 אוגוסט-בחודשים מרץתכונות כוח העבודה  -לוח ד 

 אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ -

ומעלה  15בני 
 )אוכלוסייה קבועה(

6,585,000 6,595,700 6,604,600 6,613,900 6,624,200 6,634,300 

 4,107,200 בכוח העבודה

62.4% 

4,060,600 

61.6% 

4,051,200 

61.3% 

4,085,000 

61.8% 

4,096,800 

61.8% 

4,126,300 

62.2% 

 3,980,700 מועסקים

96.9% 

3,931,400 

96.8% 

3,889,800 

96.0% 

3,893,100 

95.3% 

3,887,500 

94.9% 

3,902,900 

94.6% 

שיעור התעסוקה 
 ומעלה 15מכלל בני 

60.5% 59.6% 58.9% 58.9% 58.7% 58.8% 

 3,086,900 עבדו השבוע

77.6% 

2,400,800 

61.1% 

3,092,200 

79.5% 

3,559,900 

91.4% 

3,426,600 

88.1% 

3,296,800 

84.5% 

נעדרו זמנית 
 מעבודתם בכל השבוע

893,700 

22.5% 

1,530,600 

38.9% 

797,600 

20.5% 

333,200 

8.6% 

460,900 

11.9% 

606,100 

15.5% 

מזה: בגלל סיבות 
 הקשורות בקורונה

726,600 

18.3% 

1,275,800 

32.5% 

684,200 

17.6% 

208,500 

5.4% 

212,600 

5.5% 

182,800 

4.7% 

 126,500 בלתי מועסקים

3.1% 

129,300 

3.2% 

161,400 

4.0% 

191,900 

4.7% 

209,300 

5.1% 

223,400 

5.4% 

 אינם בכוח העבודה
2,477,800 

37.6% 

2,535,100 

38.4% 

2,553,400 

38.7% 

2,528,900 

38.2% 

2,527,400 

38.2% 

2,508,000 

37.8% 

 מזה:

הפסיקו לעבוד בגלל 
סיבות אחרות או לא 

עבדו בעבר, מעוניינים 
לעבוד עכשיו ולא 

חיפשו עבודה בחודש 
 האחרון בגלל הקורונה

17,100 

0.7% 

63,300 

2.5% 

48,200 

1.9% 

17,400 

0.7% 

16,700 

0.7% – 

הפסיקו לעבוד בגלל 
פיטורים או סגירת 

מקום העבודה ממרץ 
2020 

21,900 

0.9% 

94,700 

3.7% 

110,100 

4.3% 

80,100 

3.2% 

74,700 

3.0% 

61,700 

2.5% 
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 משרות פנויות

 אוגוסטכמות המשרות הפנויות ב בחודש יולי. 53.1לעומת  ,אלף משרות פנויות 58.7-היו כ 2020בחודש אוגוסט 

 אלף משרות פנויות(. 99,836) 2019 אוגוסטלעומת  41%משקפת ירידה של  2020

 סך המשרות הפנויות - 15תרשים 
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 (2019שינויים במספר המשרות הפנויות לפי משלחי יד )משבר הקורונה לעומת ממוצע  -לוח ה 

סימול 
משלח 

 ידה
 ידהתיאור משלח 

ממוצע 
משרות 

פנויות בשנת 
2019 

)ממוצע 
 חודשי(

ממוצע 
 חודשי

  2020יוני 
עד אוגוסט 

2020 

שינוי 
 לעומת
ממוצע 
2019 

 72%-  486.3  1,718.6 עוזרים בהכנת מזון 94

 67%-  3,586.0  10,813.4 עובדים בתחום השירותים האישיים 51

 64%-  386.4  1,087.8 עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים 96

 63%-  1,264.6   3,416.6 מאבטחים 54

 55%-  2,271.2  5,083.0  נהגים ומפעילי מתקנים ניידים 83

 54%-  406.1   887.7   בעלי משלח יד בתחום ההוראה 23

 52%-  2,550.1  5,360.3  עובדי ניקיון ועוזרים 91

 49%-  5,692.4  11,193.9 עובדי מכירות 52

 48%-  933.6   1,811.0  מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה 75

 48%-  781.0   1,502.9  נייחיםמפעילים של מתקנים ומכונות  81

 43%-  2,026.4  3,552.5  בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל 33

 43%-  1,852.6  3,237.0  עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה 72

 41%-  368.7   624.9 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים 14

 40%-  3,364.9  5,638.5  ובעלי משלח יד דומה )פרט לחשמלאים(עובדים בבנייה  71

 39%-  288.2   472.0 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים 13

 38%-  1,640.7  2,648.4  פקידי שירות לקוחות 42

 38%-  1,182.7  1,903.7  בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל 24

 36%-  898.7   1,395.4  בתחומי המשפט, החברה והתרבותבעלי משלח יד  26

 35%-  2,451.7  3,777.9  בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה 21

 1,365.0   891.9  -35%  (ICTהנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע ) 35

 35%-  287.0   439.2 מרכיבים 82

 33%-  1,382.4  2,069.2  פקידי רישום של נתונים ושל חומרים 43

 33%-  1,405.6  2,095.1  בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה 74

 33%-  1,520.8  2,258.0  פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה 93

 9,498.7  6,491.7  -32%  (ICTבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע ) 25

 30%-  1,092.0  1,549.1  נלווה בתחומי המדע וההנדסה בעלי משלח יד 31

 29%-  875.2   1,226.5  פקידים כלליים וקלדנים 41

 25%-  596.5   798.6 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח 12

 18%-  1,643.1  1,999.1  בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות 34

 17%-  1,893.6  2,287.5  בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22

 15%-  4,066.3  4,767.2  מטפלים אישיים 53

 11%  400.6   361.1 בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות 32
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 סיכום ביניים -כלכליות של התפרצות מגפת הקורונה והשלכות חברתיות 

 משרות שכירושכר ממוצע 

 , אלפים2020יוני -ינוארמשרות שכיר בחודשים  -לוח ו 

 עובדים מחו"ל עובדים ישראלים  סך כל העובדים -

 121.5 3,427.8 3,648.8 יוני

 118.0 3,057.8 3,230.3 מאי

 113.3 2,624.7 2,776.7 אפריל

 130.3 3,662.9 3,886.7 מרץ

 130.0 3,768.6 4,004.1 פברואר

 133.7 3,767.1 4,007.8 ינואר

 , אלפים2019יוני לעומת  2020יוני  -לפי ענף כלכלי של עובדים ישראלים משרות שכיר  - 16תרשים 
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 במחירים שוטפים )ש"ח(, 2020יוני -ינוארבחודשים  שכר ממוצע למשרת שכיר -לוח ז 

- 
סך כל 
 העובדים

2020 

סך כל 
 העובדים

2019 

עובדים 
 ישראליים

2020 

עובדים 
 ישראליים

2019 

עובדים 
 מחו"ל
2020 

עובדים 
 מחו"ל
2019 

 6,523 6,781 11,144 12,074 10,818 11,697 יוני

 6,686 6,478 10,471 11,511 10,182 11,198 מאי

 6,636 6,309 10,716 12,586 10,417 12,212 אפריל

 6,492 6,311 11,111 10,944 10,791 10,603 מרץ

 6,087 6,443 10,641 10,992 10,335 10,681 פברואר

 6,438 6,630 10,543 10,834 10,260 10,536 ינואר
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 עסקים

לבחינת מצב התעסוקה  9,סקרי בזקשמונה ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  אוגוסט-מרץ יםחודשהבמהלך 

ו. הסקרים הקיפו עסקים עם חמש משרות שכיר ומעלה ילאבעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות 

נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה )כגון פיטורין וחל"ת(, עבודה מהבית, מידת  .משקענפי הבחלק מ

לפעול תחת התנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה שונות, יכולתם של העסקים להמשיך ההשפעה של ההגבלות ה

בות בה הוחמרו ההגבלות בעקשבפדיון ובחינה )גם אם באופן חלקי( של השינויים במצב העסקים בתקופה 

 קושי ביישום ההנחיות למניעת הדבקה ומסגרת אשראי ושינויים בהיבטים אלה לאורך זמן. הנגיף, ההתפשטות 

 סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונהשל  8-2מצב התעסוקה בגלים  - 17תרשים 

                                                 
 ,)רביעי( 7.5-5.5 )שלישי(, 22.4-21.4)שני(,  31.3-30.3)גל ראשון(,  19.3-18.3ם: הסקרי שמונתתאריכי  9

הם משקפים את מצב )גל שמיני(.  20.8-16.8)גל שביעי(  8.7-5.7)גל שישי(  17.6-15.6 )גל חמישי( 3.6-1.6
 בימים הנקובים. העסקים
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, לפי ענף כלכליסקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונהשל  8-2לים מצב התעסוקה בג -לוח ח 

- - 
 2גל 

31.3 
 3גל 

22.4 
 4גל 

7.5 
 5גל 

3.6 
 6גל 

17.6 
 7גל 

8.7 
 810 גל

20.8 

 -ענף התעשייה 
עובדים 

היום 
 בחברה

52% 49% 61% 79% 83% 80% 92% 

 ענף התעשייה
עובדים 

היום 
 בבית

9% 8% 7% 2% 3% 3% 92% 

 ענף התעשייה -
עובדים 
 בחל"ת

21% 25% 17% 8% 6% 3% 3% 

 -ענף הבינוי 
עובדים 

היום 
 בחברה

49% 57% 63% 78% 86% 77% 83% 

 ענף הבינוי
עובדים 

היום 
 בבית

5% 1% 2% 1% 2% 1% 83% 

 ענף הבינוי -
עובדים 
 בחל"ת

28% 24% 19% 12% 8% 6% 5% 

ענף המסחר 
 -הקמעוני 

עובדים 
היום 

 בחברה
39% 41% 54% 78% 81% 84% 92% 

ענף המסחר 
 הקמעוני

עובדים 
היום 
 בבית

3% 3% 2% 2% 1% 1% 92% 

ענף המסחר  -
 הקמעוני

עובדים 
 בחל"ת

43% 48% 33% 13% 8% 5% 4% 

ענף שירותים 
מקצועיים 

וטכניים, שרותי 
תחבורה אחסנה, 

דואר, בלדרות 
 -ועוד 

עובדים 
היום 

 בחברה
39% 41% 53% 78% 83% 70% 81% 

ענף שירותים 
מקצועיים 

וטכניים, שרותי 
תחבורה אחסנה, 

דואר, בלדרות 
 ועוד

עובדים 
היום 
 בבית

22% 17% 18% 9% 5% 10% 81% 

ענף שירותים  -
מקצועיים 

וטכניים, שרותי 
תחבורה אחסנה, 

דואר, בלדרות 
 ועוד

עובדים 
 בחל"ת

26% 32% 21% 9% 7% 6% 11% 

                                                 
מוצגים יחד, והם  עובדים היום בביתושעובדים היום בחברה שנעשה שינוי בשאלון ולכן נתוני מועסקים  8בגל  10

 .עובדים שנמצאים בחופשה בתשלום כוללים
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של סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה, לפי ענף  8-2מצב התעסוקה בגלים  - )המשך( לוח ח
 כלכלי

- - 
 2גל 

31.3 
 3גל 

22.4 
 4גל 

7.5 
 5גל 

3.6 
 6גל 

17.6 
 7גל 

8.7 
 8 גל

20.8 

 ענף היי טק
עובדים 

היום 
 בחברה

31% 31% 40% 52% 52% 64% 97% 

 ענף היי טק -
עובדים 

היום 
 בבית

49% 50% 43% 34% 37% 27% 97% 

 ענף היי טק -
עובדים 
 בחל"ת

11% 11% 7% 6% 4% 3% 1% 

ענף שירותים 
פיננסיים ושירותי 

 -ביטוח 

עובדים 
היום 

 בחברה
24% 37% 54% 79% 81% 72% 97% 

ענף שירותים 
פיננסיים ושירותי 

 ביטוח

עובדים 
היום 
 בבית

41% 32% 27% 9% 12% 18% 97% 

ענף שירותים  -
פיננסיים ושירותי 

 ביטוח

עובדים 
 בחל"ת

14% 11% 5% 2% 1% 2% 1% 

ענף שירותי מזון 
 -ומשקאות*

עובדים 
היום 

 בחברה
- - - 36% 43% 49% 65% 

ענף שירותי מזון 
 ומשקאות*

עובדים 
היום 
 בבית

- - - 0% 0% 0% 65% 

ענף שירותי  -
 *מזון ומשקאות

עובדים 
 בחל"ת

- - - 45% 26% 27% 19% 

היו סגורים בשל  העסקים בענף רוב הסקר, שכן של הראשוניםבגלים * ענף שירותי מזון ומשקאות לא נכלל 
 .הנחיות משרד הבריאות

 )אוגוסט( 8גל 

 מצב התעסוקה ואופן התעסוקה

 בגל הקודם. 80%-מהיקף השכירים ערב המשבר לעומת כ 87%-שיעור השכירים בענפי הסקר עומד על כ 

  מהעובדים עדיין נמצאים בחל"ת. בענף שירותי המלונאות ובענפי  6.4%כחצי שנה לאחר פרוץ המשבר

, 19%-וכ 20%-כנצפו שיעורי חל"ת גבוהים במיוחד  (הכולל מסעדות ודוכני מזון)שירותי מזון ומשקאות 

 .בהתאמה

 לעומת הנתון בחודש  3.9%מסך העובדים פוטרו מאז תחילת משבר הקורונה. מדובר בעלייה של  11.5%-כ

 עובדים חדשים שבין היתר החליפו עובדים שפוטרו. 4.9%(. במקביל גייסו החברות 7.6%הקודם )

 19% .מהעובדים השוהים בחל"ת אינם מעוניינים לשוב מחל"ת 
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 חודשיהפגיעה בפדיון שרידות ו

 19% ם הנוכחיים במשק.מהעסקים מדווחים שלא יוכלו להמשיך לפעול מעבר לשלושה חודשים תחת התנאי 

 78.5%  עסקים  24%-בפדיון של חודש אוגוסט )כולל כ 25%מהעסקים מדווחים על פגיעה מתונה של עד

חודש יולי של שיפור משמעותי לעומת מידת הפגיעה בפדיון זהו (. שלהם פגיעה בפדיון לא הייתהשדיווחו ש

דיווחו שלא תהיה פגיעה כלל  18%-)ובפדיון  25%על פגיעה מתונה של עד דיווחו מהעסקים  44.1%בו ש

 בפדיון(.

 עסקים שקיבלו סיוע ממשלתיהשיעור 

 ובענף שירותי המלונאות נאמדו השיעורים הגבוהים ביותר של העסקים  שירותי המזון והמשקאות בענף

, בהתאמה( וכן שיעורי העסקים הגבוהים ביותר שקיבלו סיוע באמצעות כמה 67.9%-ו 70.9%שקיבלו סיוע )

 גי סיוע.סו

  בענפי השירותים הפיננסיים ובענפי ההייטק נמצאו השיעורים הנמוכים ביותר של עסקים שקיבלו סיוע

 ממשלתי.

 סיוע ממשלתי בעקבות משבר הקורונה, לפי ענף וכלכלי וסוג סיוע שקיבלוהתפלגות העסקים  - 18תרשים 
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 הערכת המגמות בעסקים

 " מצביע על עלייה לעומת חודש יולי.אוגוסט )הווה(החברה במצבה הכלכלי של בכלל הענפים המאזן "

 (מאזן נטו של תגובות) בכלל הענפים להיוםהערכת המצב הכלכלי נכון  - 19תרשים 

 

 )הווה( 2020 אוגוסט

 ענף התעשייה

עלה לעומת מאזן הנטו  בעקבות המשך פתיחת המשק,)הווה(,  אוגוסטבשאלת מצבה הכלכלי של החברה ב

  .10.8ועומד על , (7.6הקודם )החודש 

 ענף הבינוי

)לאחר  באוגוסט 6.0ביולי למאזן של  1.0חלה עלייה במאזן המצב הנוכחי של החברה, ממאזן של בענפי הבינוי 

 ביולי(. 1.0-ביוני ל 7.5-ירידה מ

 הקמעוני ענף המסחר

 באוגוסט 8.4-ביולי ל 2.9-מ חלה עלייה חדה, החברההנוכחי של  מצבהמאזן ב עלייה שהחלה באפרילבהמשך ל

  .ביולי( 2.9-ביוני ל 2.6-עלייה קלה מלאחר )

 ענף המלונאות

  עדיין שלילי. ואבאוגוסט, אם כי ה -46.9-ביולי ל -61.9-מצב הנוכחי של העסקים עלה בצורה משמעותית מהמאזן 
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 של רשתות השיווק פדיון )מכירות(

 מנוכי עונתיות )במחירים קבועים( נתונים

 2020 יונילעומת  2020 יולי

  רשתות השיווקשל פדיון הבסך כל  0.6%עלייה של 

 בפדיון של רשתות המזון 1.9%של  עלייה 

  2019 יולילעומת  2020 יולי

  פדיון של רשתות השיווקהבסך כל  6.0%עלייה של 

  בפדיון של רשתות המזון 7.4%עלייה של 

 נתונים מנוכי עונתיות ,מדדי פדיון של רשתות שיווק ורשתות מזון במחירים קבועים - 20תרשים 
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 ידי צרכנים פרטיים  רכישות בכרטיסי אשראי על

  במחירים קבועים(נתונים מנוכי עונתיות )

  2020לעומת יוני  2020יולי 

 בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי 3.9%של  ירידה 

 מוצרים ושירותים אחריםברכישות  3.3%של  ירידה 

 ברכישות מזון ומשקאות )כולל שירותי אוכל( יציבות 

 מוצרי תעשייהברכישות  9.9%של  ירידה 

  2019לעומת יולי  2020יולי 

 אשראיבסך כל הרכישות בכרטיסי  2.5%של  עלייה 

 מוצרים ושירותים אחריםברכישות  11.5%של  עלייה 

 אוכל( ברכישות מזון ומשקאות )כולל שירותי 8.7%של  עלייה 

 מוצרי תעשייהברכישות  2.1%של  עלייה 

 נתונים מנוכי עונתיות, רכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועיםערך המדדי  - 21תרשים 

 2020אפריל -לעומת פברואר 2020יולי -נתוני המגמה בחישוב שנתי )במחירים קבועים( מאי

לאחר עלייה של  ,יולי-חודשים מאיב 8.3%נרשמה עלייה של  רותי אוכל(ימשקאות )כולל שהמזון והבקבוצת 

  אפריל.-בחודשים פברואר 12.2%

 48.8%לאחר עלייה של  ,יולי-בשלושת החודשים מאי 32.0%נרשמה עלייה של  מחשבים ותוכנהבקבוצת 

  אפריל.-בחודשים פברואר

 1.6%לאחר עלייה של  ,יולי-חודשים מאיבנרשמה יציבות במגמה בחישוב שנתי  רותי תקשורתיציוד ושבקבוצת 

  אפריל.-בחודשים פברואר

אפריל -ודשים פברוארחב 25.5%לאחר עלייה של יולי, -ודשים מאיחב 29.0%נרשמה עלייה של  השונותבקבוצת 

2020. 
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 בינוי, דיור ונדל"ן

 

 הכמות המבוקשת של דירות חדשות

 2020יולי -מאי

 דירות  12,630סך הכל 

 נתונים מקוריים

 

  0 80 -דירות חדשות שנמכרו 
דירות חדשות שלא למכירה שהחלה 

  0 20 –בנייתן 

 דירות 2,530סך הכל  דירות 10,100סך הכל 

 2020יולי -2018ינואר , כמות מבוקשת של דירות חדשות - 22תרשים 
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 2020יולי -2018ינואר , דירות חדשות שנמכרו - 23תרשים 

 

 2020 של שנת שניהון רבעה – התחלת הבנייה וגמר הבנייה

 וןדומה לרבעב ,12,270-היה כ 2020השני של  וןמספר הדירות שהונפקו בהיתרי בנייה ברבעהיתרי בנייה: 

 .(12,230) 2020של הראשון 

 וןרבעלעומת ה 29.0%של  ירידהדירות,  9,450החלה בנייתן של  2020של  השני וןברבעהתחלות בנייה: 

 (.13,310)הראשון 

, ירידה 2020השני של  וןמהדירות שהחלה בנייתן היו במסגרת מחיר למשתכן ברבע 34.4%-כ :מחיר למשתכן 

  .רבעון הראשוןלעומת ה 15.1%של 

הראשון   וןרבעלעומת ה 2.7%עלייה של דירות,  12,290-הסתיימה בנייתן של כהשני  וןברבע :גמר בנייה

(11,960). 

 .אלף דירות בתהליכי בנייה פעילה 120.5ו הי 2020בסוף יוני  :בנייה פעילה
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 התחלות הבנייה

 (וןרבעלפי ) 2020יוני  -2018ינואר , דירות שהוחל בבנייתן - 24תרשים 

 

 גמר בנייה

 (וןרבעלפי ) 2020יוני  -2018דירות שהסתיימה בנייתן, ינואר  - 25תרשים 
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, לעומת התקופה המקבילה 2020מציג את מספר העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר עד יולי הבא התרשים 

ה. מאחר שחלק לא מבוטל מהעסקאות שבוצעו בשבועות יבפילוח של דירות חדשות ודירות יד שני 2019בשנת 

צב ( על סמך קאדוםהאחרונים טרם דווח לרשות המיסים, בתרשים מוצג חיזוי להיקף העסקאות הצפוי )ב

 . 2019העסקאות שדווח בתקופה המקבילה בשנת 

מהסתכלות על הנתונים עולה שבתקופת משבר הקורונה חלה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות שבוצעו. עם 

קאות בתקופה המקבילה יולי היקף העסקאות החודשי עלה להיקף הגבוה ממספר העס-זאת, בחודשים יוני

 נדחו בעבר.שמסגירת עסקאות שבוטלו/עלייה זו נובעת, ככל הנראה, אשתקד. 

 דירות חדשות ודירות יד שנייה –מספר עסקאות שבועי  - 26תרשים 
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 אמון הצרכנים

לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע  ומעלה, ולו כמה מטרות: 21סקר אמון הצרכנים מתבצע בקרב בני 

לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים 

הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על 

  ת גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייהההערכות בנוגע לרכישו

. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך 100לבין פלוס  100מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 

הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד 

 פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. על

מאזן התשובות לשאלות הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז התשובות החיוביות הצופות שיפור לבין אחוז התשובות 

 השליליות הצופות החמרה.

 ביולי. -30%מערך של  ,- 24-עלה ל 11מדד אמון הצרכנים 2020באוגוסט 

 שיפור בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד:חל 

  לאחר שביולי עמד על -30%-עלה ל לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובההמאזן המתייחס ,

43%-. 

  לאחר שביולי עמד -7%-עלה ל לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובההמאזן המתייחס ,

 .-13%על 

  33%-עלה ל לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונההמאזן המתייחס-, 

 .-42%-ירד ל לאחר שביולי הוא

 -22%) -26%, עומד באוגוסט על במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה שחללשינוי מאזן המתייחס ה

 .-7%שבו עמד על  2020ביולי(. מאזן זה נמצא במגמת ירידה מאז מרץ 

 2020 אוגוסטעד  2019ינואר , והמאזנים המרכיבים אותו מדד אמון הצרכנים - 27תרשים 

                                                 
נקבע מדד אמון צרכנים רשמי חדש של האיחוד האירופי שמחליף את המדד שהיה קיים עד  2019החל מינואר  11

 לעיל.אז. מדד אמון הצרכנים החדש הוא ממוצע של ארבעת המאזנים המתוארים 
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 מדד המחירים לצרכן

 . 0.6%-מחירים לצרכן במדד ה ירד השנהמתחילת 

 .0.8%-( ירד מדד המחירים לצרכן ב2019 אוגוסטלעומת  2020 אוגוסטבשנים עשר החודשים האחרונים )

לאומיות ולנסיבות -ןהמחירים לצרכן בהתאם להמלצות הביבחודשים מרץ ואפריל נערכו התאמות בחישוב מדד 

לתת מענה איכותי וראוי לחישוב המדד. התאמות אלו כללו תגבור האיסוף של  כדיהספציפיות במדינת ישראל 

מחירים מקוונים בתחומי הצריכה הרלוונטיים, בדיקה מיוחדת של מדד שכר דירה והתאמות נוספות עבור סעיפים 

 נסיעות לחו"ל, הוצאות על שהייה בחו"ל ומסיבות ואירועים(. הבהם לא התקיימה צריכה )לדוגמש

 2020 אוגוסט

 לעומת החודש הקודם. 2020 באוגוסט שינוי ללא נותר לצרכן המחירים מדד

 2020 אוגוסט-אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ,ינואר - 28תרשים 

 

 2020אוגוסט -שינויים בסעיפים נבחרים במדד המחירים לצרכן, מרץ -לוח ט 

 אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ -

 0.0 0.2 -0.1 -0.3 -0.3 0.4 לצרכןמדד המחירים 

 0.0 0.1 -0.2 -0.9 0.7 0.6 מזון )ללא ירקות ופירות(

 -0.1 0.6 -6.1 0.9 4.8 -0.5 פירות וירקות

 -0.1 0.2 -0.1 -0.3 -0.2 0.9 דיור

 -0.1 0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 בריאות

 0.9 0.5 -0.5 0.0 -0.1 0.3 חינוך, תרבות ובידור

 0.0 0.8 1.3 -0.4 -3.0 0.2 ותקשורתתחבורה 
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 2020של שני הלרבעון  שניחשבונות לאומיים: אומדן 

הממשלה לבלימת  נקטההצעדים שנה ומנגרמה ממשבר הקורו 2020של שנת  שניה וןרבעהתכווצות המשק ב

במהלך חודש אפריל הגבלת מספר העובדים במקום העבודה האלה את צעדים הבין היתר כללו התפשטות הנגיף. 

מכלל העובדים למעט מקומות עבודה חיוניים, סגירת מוסדות החינוך וכל מקומות  30%-ללעשרה עובדים או 

בתנאי חזרה חלקית לשגרה בכפוף לעמידה חלה  אתהבילוי והפנאי. בחודש מאי החלו במתן ההקלות ובעקבות ז

 יות של הגבלת כניסות ויציאות של תיירים מהמדינה.לאורך כל התקופה נמשכה מדינ על כך, התו הסגול". בנוסף"

 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי) 2020לעומת הרבעון הראשון של שנת  2020הרבעון השני של שנת 

  בתוצר המקומי הגולמי 29.0%ירידה של 

 בתמ"ג העסקי 33.7%של  ירידה 

 בהוצאה לצריכה פרטית 44.3%של  ירידה 

 בנכסים קבועים בהשקעות 30.3%של  ירידה 

 סחורות ושירותיםהביצוא  27.8% ירידה של 

  ביבוא הסחורות והשירותים 39.5%ירידה של 

  בהוצאה לצריכה ציבורית 26.0%עלייה של 

 שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי מנוכי עונתיות -ותוצר עסקי  תוצר מקומי גולמי - 29תרשים 
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 שינוי כמותי בחישוב שנתי, מנוכה עונתיות - שימושים במקורות - 30תרשים 
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 יבוא ויצוא סחורות

 2020 אוגוסט-יוני לחודשיםעל פי נתוני המגמה 

  וטכנולוגיה מסורתית. ה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עיליתעליינרשמה 

  12.1%של  ירידהל בהמשךבחישוב שנתי,  8.5%-ב (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים) ירדיצוא הסחורות 

  .2020 מאי-ץמרעל פי נתוני המגמה לחודשים בחישוב שנתי 

 מסחרי )מיליוני ש"ח במחירים שוטפים(הירידה ביבוא, ביצוא ובגירעון ה -לוח י 

 -  
 

 רעוןיג
 מסחרי

 יבוא יצוא

 127,369.0 184,300.8 56,931.9 2019 אוגוסט-ינואר

 109,638.0 156,143.6 46,505.6 2020 אוגוסט-ינואר

 -13.9 -15.3 -18.3 שינוי אחוז

 נתונים מקוריים במחירים שוטפים - מאזן סחר חוץ )סחורות(, נטו - 31תרשים 
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 יצוא שירותים

 מיליארד דולר.  4.5-)לא כולל חברות הזנק(, נתונים מקוריים, הסתכם ב 2020יצוא השירותים בחודש יוני 

 מיליון דולר. 116-ב 2020יוני יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק הסתכם בחודש 

 :משבר הקורונה תבהשפע יצוא שירותים של שירותי תחבורה

 ים.כמעט אפסי ונסיעה היהדמי יוני -אפריל בחודשים 

  מקבילה אשתקדהתקופה הבממוצע לעומת  25%-בכ ויוני יצוא שירותי תחבורה אחרים ירד-מרץבחודשים. 

  .יצוא שירותי תיירות למעט הוצאות של עובדים זרים בישראל היה נמוך מאוד 

 סך הכל )לא כולל חברות הזנק( -יצוא שירותים  - 32תרשים 
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 חקלאות

לא נרשמו שינויים משמעותיים בשיווק בעלי חיים ותוצרתם מאז פרוץ מגפת הקורונה בישראל. יחד עם זאת 

 :צמחייםגידולים שינויים בשיווק  כמהניתן לציין 

 ( לעומת אותם נותטו 281,442נרשמה ירידה משמעותית בשיווק הירקות ) 202012מאי -מרץ יםבחודש

 (.נותטו 360,249) 2018-( ובנותטו 330,930) 2019-החודשים ב

  ( לעומת אפריל נותטו 55,609בשיווק תפוחי האדמה ) נרשמה ירידה משמעותית 2020בחודש מאי

 לאומיות.-הירידה נובעת בין היתר מהקטנת היצוא עקב הצמצום בהיקף הטיסות הבין (.92,663) 2020

 2020-ו 2019, 2018 *מאי-בחודשים מרץ שיווק גידולים חקלאיים נבחרים - 33תרשים 

 

 .מבוססים על אומדן 2020נתוני הכמויות של חודש מאי * 

                                                 
 אינם סופיים וצפויים להתעדכן. 2020נתוני  12


