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 2020 אוקטובר -סקר הערכת המגמות בעסקים 
Business Tendency Survey - October 2020 

על מצבם הכלכלי בהווה  ,(ספטמברמנהלי החברות על החודש הקודם ) נשאליםסקר מגמות בעסקים ב

 .הבא )נובמבר(( ועל ציפיותיהם לחודש אוקטובר)

 ממצאים עיקריים

  )ה ירידה בכל הענפים הנסקרים למעט חלבשאלת מצבה הכלכלי של החברה בהווה )חודש אוקטובר

יש יציבות  בו, וענף הבינוי שם המצב השתפר לעומת מאזן זה בחודש ספטמברבהענפי התעשייה ש

 מאזן של חודש ספטמבר.לעומת ה

 הענפיםה על ירידה בכל צביעמאזן המכירות של העבר )ספטמבר לעומת אוגוסט( מ. 

  שונה באופן  (. נתון זה-8.5) ה על ירידה מתונהצביעמ)ספטמבר לעומת אוגוסט( מאזן המכירות בעבר

  (. -45)בחודש אפריל מאזן המכירות בסגר הראשון ממשמעותי 

  קודםהחודש החודש נובמבר בענפי השירותים מראים על שיפור לעומת בהציפיות למכירות ותעסוקה 

 .מגבלותב הצפויה שנתון זה נובע מציפיה להמשך ההסרה ייתכן שלילי(.)אם כי המאזן עדיין 

  

https://www.cbs.gov.il/
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 תעשייה

 1.ענפי טכנולוגיה ראשיים 4-ענפי התעשייה מסווגים ל

 )הווה( 2020 אוקטובר

 8.0-מבמאזן הנטו,  עלייה, בסך ענפי התעשייה חלה אוקטוברבשאלה על מצבה הכלכלי של החברה ב 

 . באוקטובר 13.0-ל בספטמבר

 ,16.0-עילית )ירידה מהמעורבת התעשייה  פיחלה עלייה בכל הענפים למעט ענ בפירוט לפי ענפי התעשייה 

 (.-1.7התעשייה המסורתית היא הענף היחיד שעדיין נמצא במאזן שלילי )ו(, 13.4-ל

 )עבר( אוגוסטלעומת  2020 ספטמבר
 יצור ירד גם יהקודם, ומדד היקף ה מהחודש הירידהמשיך במגמת ה קף המכירות בסך ענפי התעשייההי מדד

 .הוא

  (.-9.2שלילי ) ונותר קודםהחודש הלעומת  ירד אף הואמאזן מספר מועסקים 

 נובמברציפיות המנהלים לחודש 

  .נראה כי בסך ענפי התעשייה יש מגמה שונה בין הציפיות להזמנות מהשוק המקומי לבין ההזמנות ליצוא

אך עם זאת,  בציפיות לנובמבר. 3.5-בחודש הקודם, ל 0.3-עלייה מבהזמנות ליצוא יש מגמת שיפור, עם 

שייה העילית יש עליות גדולות במאזן בתע .מייצג לגמרי את ההתפלגות בתוך ענפי התעשייה אינושינוי זה 

 יש ירידות גדולותמסורתית -בתעשייה המעורבתעילית ו-תעשייה המעורבתב זאת, לעומת .ההזמנות ליצוא

 יצור יש שיפור, אם כי המאזנים עדיין שליליים.יובהיקף ה ,מועסקים בציפיות להיקף

 בינוי

 )הווה( 2020 אוקטובר

 2.7-ל 2.0-מ נשאר דומה עם עלייה קלהמצבה הנוכחי של החברה  מאזן. 

 ()עבר אוגוסטלעומת  2020 ספטמבר

 םשלילי והם נותרו המשיכה מגמת הירידה, היקף העבודות החדשותבמאזן היקף הפעילות השוטפת ו במאזן - 

 .בהתאמה (-17.7)-ו (-14.9)

  2020 נובמברהציפיות לחודש 

 אך עדיין נמצאות בטווח  ,קודםהחודש הות על שיפור לעומת צביעהציפיות להיקף הפעילות בנובמבר מ

 .השלילי

  

                                              
 .הסיווג המפורט בסוף ההודעה "יפע 1
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 מסחר קמעוני

מזון ומשקאות( ענף המסחר הקמעוני מורכב בחלקו מפעילויות כלכליות שלא הושפעו מהסגר )מכירת 

)המסחר הפיזי בחנויות ובקניונים( כחלק מההגבלות שהטילה הממשלה  ומפעילויות כלכליות שנסגרו לחלוטין

 בחודש ספטמבר.

 )הווה( 2020 אוקטובר

  (-3.2)-ל 10.8-מ ירד בצורה ניכרתמאזן המצב הנוכחי של החברה. 

 )עבר( אוגוסטלעומת  2020 ספטמבר

  נראה אם כי בעקבות הסגר,  ירידה חלה זהבמאזן (. -8.5)-( ל-1.3)-ירד ממאזן היקף המכירות בעבר

נובע שהוא ייתכן . ניכר הבדל משמעותי (45-)שם המאזן ירד ב בהשוואה לירידה במאזן זה בסגר הראשוןש

 היערכות מוקדמת שאפשרו לעסקים לבצע מכירות מקוונות.ממשיפורים טכנולוגיים ו

 (1.9-ל -2.3-ספטמבר לעומת אוגוסט ניתן לראות כי ישנה עלייה במלאי )מ במאזן המלאי של החברה בחודש. 

 .(16.1עלייה זו מתונה לעומת העלייה במלאי המסחר שהתרחשה בחודש אפריל )מאזן נטו של 

 נובמברציפיות המנהלים לחודש 

אזני ציפיות יה פסימית והמשך ירידה של מיציפיות המנהלים בענפי המסחר לחודש נובמבר מעידות על ציפ

  התעסוקה והמכירות.

 מלונאות

  מאזן המלונאות, כצפוי לאחר סגירתו בעקבות העלייה בתחלואה, המשיך לרדת בכלל המאזנים, עבר, הווה

 .לעתיד ציפיותוה

 שירותים לפי ענפי סדר

 ענפי השירותים כוללים פעילות מגוונת ומתחלקים לענפים שונים.

 ()הווה 2020 אוקטובר

  (-1.4)-ל 3.6-ירד ממאזן מצבה הנוכחי של החברה בכלל הענפים. 

 23.8-ירידה זו באה לידי ביטוי בכלל ענפי השירותים, למעט ענף השירותים הפיננסיים, שם הייתה עלייה קלה מ 

 .26.1-ל

 לעומת אוגוסט )עבר( 2020 ספטמבר

  הענפים, למעט ענף שירותי מידע -ימעידים על ירידות משמעותיות בכלל תתמאזני המכירות לשוק המקומי

השיא נמצא בענף שירותי ו, כלל המאזנים הם שליליים, על כך המצב נשאר דומה. בנוסף בוותקשורת ש

 (.-52.3)-ל 0.6-)מסעדות ואולמות אירועים(, עם ירידה מ מזון ומשקאות

 נובמברציפיות המנהלים לחודש 

לנובמבר למספר המועסקים ולהיקף המכירות, ייתכן שציפיות במרבית ענפי השירותים חלו עליות בציפיות  •

 סרו חלק מהמגבלות והפעילות הכלכלית תתרחב.ואלו מניחות שבחודש נובמבר י
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 תעשייה

 -)אחוזים(  אוקטוברענפי התעשייה לחודש  - 1לוח א
 מה להערכתך מצבה העסקי/ כלכלי של החברה נכון להיום?

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 של העסקי/ כלכלי מצבה
  החברה

3.6 7.6 7.6 10.8 8.0 13.0 

 -מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 2לוח א
 אוגוסטלעומת חודש  ספטמברמצב העסק בחודש 

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 11.9- 7.1- 2.7- 6.9- 0.4- 33.7- היקף הייצור )התפוקה(

 11.9- 5.2- 4.5- 3.9- 3.7- 39.8- היקף המכירות

 9.2- 4.4- 3.6- 7.2- 9.2- 23.0- מספר המועסקים

 -מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 3לוח א
 (אוקטובר( לעומת החודש הנוכחי )נובמברהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא )

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי  דיווחחודש 

הערכת השינוי בהיקף ההזמנות 
 לשוק המקומי

2.7 1.3 -5.9 1.5 -6.1 -7.0 

הערכת השינוי בהיקף ההזמנות 
 ליצוא

2.5 -0.5 -7.0 2.9 0.3 3.5 

 הערכת השינוי בהיקף
 הייצור )התפוקה(

5.6 1.3 -1.5 -0.8 -6.0 -1.3 

הערכת השינוי במספר 
 המועסקים

-5.2 -0.9 -5.0 -1.4 -5.1 -2.6 

 בינוי
 -)אחוזים(  אוקטוברענפי הבינוי לחודש  - 1לוח ב

 כלכלי של החברה נכון להיום?המה להערכתך מצבה העסקי/

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 של העסקי/ כלכלי מצבה
 החברה

-1.7 7.5 1.0 6.0 2.1 2.7 

 -מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 2לוח ב
 אוגוסטלעומת חודש  ספטמברמצב העסק בחודש 

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 14.9- 13.2- 9.6- 14.4- 11.1- 29.4- היקף הפעילות השוטפת

 היקף העבודות החדשות 
 )שטח התחלות הבנייה/ 

 היקף ההזמנות(
-28.9 -13.6 -13.9 -8.9 -13.4 -17.7 

 -מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 3לוח ב
 (אוקטובר( לעומת החודש הנוכחי )נובמברהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא )

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

הערכת השינוי בהיקף הפעילות 
 השוטפת

0.4 -1.1 -4.9 -3.3 -12.5 -5.4 

הערכת השינוי במספר 
 המועסקים

-7.5 -4.8 -7.0 -6.2 -8.4 -7.3 
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 מסחר קמעוני

 -)אחוזים(  אוקטוברקמעוני לחודש הענפי המסחר  - 1לוח ג
 כלכלי של החברה נכון להיום?המה להערכתך מצבה העסקי/

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 של כלכליההעסקי/ מצבה
 החברה

5.4- 2.6 2.9 8.4 10.8 -3.2 

 -מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 2לוח ג
 אוגוסטלעומת חודש  ספטמברמצב העסק בחודש 

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי  חודש דיווח

 8.5- 1.3- -3.8 10.9- 16.0 45.4- היקף המכירות

 -מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 3ג לוח
 (אוקטובר( לעומת החודש הנוכחי )נובמברהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא )

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי  חודש דיווח

הערכת השינוי בהיקף 
 המכירות

15.9 6.5 -3.3 1.3 -3.8 -19.8 

 הערכת השינוי במספר
 ההזמנות מספקים

1.3 7.4 -0.9 2.4 -6.6 -16.5 

הערכת השינוי במספר 
 המועסקים

-2.2 1.3 -7.6 -1.8 -8.0 -13.5 

 שירותים

 -)אחוזים(  אוקטוברענפי השירותים לחודש  - 1לוח ד
 כלכלי של החברה נכון להיום?המה להערכתך מצבה העסקי/

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 של העסקי/ כלכלי מצבה
 החברה

-14.5 -2.5 -1.4 3.8 3.6 -1.4 
 

 -מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 2לוח ד
 אוגוסטלעומת חודש  ספטמברמצב העסק בחודש 

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 28.7- 7.3- 7.5- 2.7- 6.2- 53.1- היקף המכירות לשוק המקומי

 16.5- 1.2- 5.4- 6.2- 17.9- 38.8- היקף המכירות ליצוא

 20.8- 8.6- 7.6- 6.2- 4.9- 43.1- מספר המועסקים
 

 -מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 3לוח ד
 (אוקטובר( לעומת החודש הנוכחי )נובמברהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא )

 

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי דיווחחודש 

הערכת השינוי במספר 
 המועסקים

2.5 1.9 -6.4 -1.4 -10.3 -2.5 

הערכת השינוי בהיקף 
 המכירות לשוק המקומי

0.2 7.5 -5.8 -4.8 -17.1 -6.8 

הערכת השינוי בהיקף 
 המכירות ליצוא

-5.4 -5.8 -6.7 -6.4 -4.3 -9.0 
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 מלונאות

 -)אחוזים(  אוקטוברענפי המלונאות לחודש  - 1לוח ה
 כלכלי של החברה נכון להיום?המה להערכתך מצבה העסקי/

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 של העסקי/ כלכלי מצבה
 החברה

78.1- 66.5- 61.9- 46.9- -53.7 -71.7 

 -דיווח )אחוזים( מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש  - 2לוח ה
 לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת ספטמברבחודש  מצב העסק

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

 86.6- 15.5- 25.4- 74.6- 93.4- 100.0- מספר לינות הישראלים

 99.1- 92.0- 99.1- 100.0- 100.0- 100.0- מספר לינות התיירים

 89.4- 55.2- 59.7- 81.5- 95.0- 96.0- מספר המועסקים

 94.1- 46.7- 75.3- 96.5- 96.5- 99.1- פדיון החברה

 -מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח )אחוזים(  - 3לוח ה
 ( לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמתנובמברהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא )

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי חודש דיווח

הערכת  השינוי במספר לינות 
 הישראלים

-79.3 -74.0 -63.9 -37.9 -59.1 -97.1 

הערכת השינוי במספר לינות 
 התיירים

-96.9 -99.4 -96.2 -98.3 -96.1 -98.9 

הערכת השינוי במספר 
 המועסקים

-78.5 -70.1 -69.8 -55.8 -64.1 -89.0 
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 צמה טכנולוגיתוסיווג ענפי התעשייה לפי ע

 וכפי שהתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי OECD-כפי שנקבע ב

 תיאור סמל צמה טכנולוגיתוע

 ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות 21 טכנולוגיה עילית

 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 26 טכנולוגיה עילית

 ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה 303 טכנולוגיה עילית

 ייצור כימיקלים ומוצריהם 20 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור נשק ותחמושת  252 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור ציוד חשמלי 27 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור מכונות וציוד לנמ"א 28 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ונגררים ייצור כלי רכב מנועיים 29 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 30 טכנולוגיה מעורבת עילית

 ניותובניית ספינות וא - 301אינו כולל:  - טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור כל טיס, חלליות וציוד נלווה - 303 - טכנולוגיה מעורבת עילית

 ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי 325 טכנולוגיה מעורבת עילית

 שכפול חומר תקשורתי מוקלט 182 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק 19 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק  22 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 מתכתיים-ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל 23 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 תעשיית מתכות בסיסיות 24 מעורבת מסורתית טכנולוגיה

 ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 25 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור נשק ותחמושת - 252אינו כולל  - טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ניותובניית ספינות וא 301 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 33 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור מוצרי מזון 10 טכנולוגיה מסורתית מסורתית

 ייצור משקאות 11 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור מוצרי טבק 12 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור טקסטיל 13 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור מוצרי הלבשה 14 טכנולוגיה מסורתית

טכנולוגיה מסורתית 
 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים 15

ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים  16 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור נייר ומוצריו  17 טכנולוגיה מסורתית מחומרי קליעה

 הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט  18 טכנולוגיה מסורתית

 שכפול חומר תקשורתי מוקלט - 182אינו כולל  - טכנולוגיה מסורתית

 ייצור רהיטים 31 טכנולוגיה מסורתית

 ענפי ייצור אחרים 32 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי - 325אינו כולל  - טכנולוגיה מסורתית
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 והסבריםהגדרות 

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי 
החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן 

 שלילי.

ר לגבול העליון, הוא . ככל שערך המאזן קרוב יות100לבין פלוס  100המאזן תחום בטווח שבין מינוס 
מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא 

מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב 
 הקיים.

 נערכו כמה שינויים בשאלון הסקר. 2015 פברוארבחודש 

ואילך אי אפשר להשוות לנתונים  2015 פברוארנוצר שבר בסדרה, ולכן את נתוני  בעקבות השינויים
 .להלן השינויים .קודמים

 ג( בשאלונים לענפים תעשייה, בינוי, מסחר קמעוני ושירותים-בנוסח השאלות )פרקים ב ו

שקדם לו, ולא  החודשהקודם לעומת  החודששואלים על  במצבה של החברה בעבר:בפרקים העוסקים 
 החודשים שקדמו להם. שלושתהחודשים האחרונים לעומת שלושת על 

הבא לעומת  בחודששואלים על השינוי הצפוי בחברה  במצבה של החברה בעתיד:בפרקים העוסקים 
החודשים  שלושתהחודשים הקרובים לעומת  שלושתהנוכחי, ולא על השינוי הצפוי במהלך  החודש

 שקדמו להם.

 ג( בשאלון לענף המלונאות-ות )פרקים ב ובנוסח השאל

התקופה המקבילה הקודם לעומת  החודששואלים על במצבה של החברה בעבר: בפרקים העוסקים 
 החודשים שקדמו להם. שלושתהחודשים האחרונים לעומת שלושת , ולא על אשתקד

הבא לעומת  בחודששואלים על השינוי הצפוי בחברה  במצבה של החברה בעתיד:בפרקים העוסקים 
 שלושתהחודשים הקרובים לעומת  שלושת, ולא על השינוי הצפוי במהלך התקופה המקבילה אשתקד

 הורדה התייחסות לֹעוָנה.ג( -באופנויות לתשובה )פרקים א, ב ו החודשים שקדמו להם.

פירוט מלא הסקר מתבצע בענפים העיקריים של המגזר העסקי באמצעות חמישה שאלונים )על הסקר: 
 : (אפשר לראות בהגדרות

  תעשייה .1

  בינוי .2

  מסחר קמעוני .3

  שירותים .4

 מלונאות .5

https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1e.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1e.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1a.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1a.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1c.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1c.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1d.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1d.pdf

