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על מצבם הכלכלי בהווה  ,)מרץמנהלי החברות על החודש הקודם ( נשאליםסקר מגמות בעסקים ב
 .)מאיהבא () ועל ציפיותיהם לחודש אפריל(

  ממצאים עיקריים
 בכלל הענפים.יה והם חיוביים יהמשיכו במגמת העל אפרילמאזני הנטו על מצב החברה בחודש  •
מאזן הנטו על ציפיות ללינות . תוחיוביהן מכירות) בכלל הענפים  הציפיות לפעילות הכלכלית (תעסוקה, •

 .43.8-ממשיך לעלות (בהשוואה לחודש קודם) ועומד על כ מאיתיירים בחודש 
 .באופן משמעותיעלו ) פברוארלעומת  מרץ(חודש  בעברמאזני הנטו  •

  להגדרות
  למאגר הנתונים המרכזי

 מאזן כולל חדש - 2022 אפריל
 .היעליעל מצביע ו) פברוארלעומת  מרץמורכב משאלות על ביצועי החברה בעבר (חודש המאזן הכולל 

 (נתונים מקוריים במחירים קבועים) והשינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק כוללמאזן  - 1תרשים 
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https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA.aspx
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 תעשייה
 מדד הייצור התעשייתיב והשינוי בענפי התעשייה היקף המכירות של מאזן נטו - 2תרשים 

 

 - (אחוזים) אפריללחודש ענפי התעשייה  - 1לוח א
 כלכלי של החברה נכון להיום?הערכתך מצבה העסקי/מה ל

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 30.3 28.9 28.5 30.0 26.5 27.4  החברה של העסקי/כלכלי מצבה

 -(אחוזים) מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח  - 2לוח א
 פברוארלעומת חודש  מרץמצב החברה בחודש 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 9.4 0.7- 3.0- 3.1 7.1 15.0 היקף הייצור (התפוקה)

 13.7 2.6- 3.8- 5.4 6.3 16.1 היקף המכירות
 5.8 2.9 1.5 1.5 3.8 5.1 מספר המועסקים

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

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות 

 0.6 9.8 8.2 0.0 2.7 2.7 לשוק המקומי

הערכת השינוי בהיקף ההזמנות 
 5.3 12.4 10.0 4.8 2.6 11.4 ליצוא

 הערכת השינוי בהיקף
 5.5 9.5 8.1 5.2 5.5 9.6 הייצור (התפוקה)

הערכת השינוי במספר 
 6.8 8.6 6.9 4.7 4.9 8.5 המועסקים
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 בינוי

 הבינוי בענפי שוטפתפעילות של נטו של עבודות חדשות ו ןמאז - 3רשים ת

 

 - (אחוזים) אפריללחודש ענפי הבינוי  - 1לוח ב
 כלכלי של החברה נכון להיום?להערכתך מצבה העסקי/מה 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 19.5 14.9 18.3 14.3 17.0 19.1 החברה של העסקי/כלכלי מצבה

 -מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 2לוח ב
 פברוארלעומת חודש  מרץמצב החברה בחודש 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר דיווחחודש 

 10.2- 3.4- 9.4- 3.1- 2.1- 2.7- היקף הפעילות השוטפת

 היקף העבודות החדשות 
 (שטח התחלות הבנייה/ 

 היקף ההזמנות)
-4.0 -4.7 -4.7 -6.2 -3.3 -8.7 

 -מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 3לוח ב
 )אפריל) לעומת החודש הנוכחי (מאיהצפוי בחודש הבא ( הערכת השינוי

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
הערכת השינוי בהיקף 

 3.6 2.7 5.5 0.0 1.2- 0.3- הפעילות השוטפת

הערכת השינוי במספר 
 1.9 3.3 1.3 0.9 0.4- 2.2 המועסקים
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 מסחר קמעוני

והשינוי במדד הפדיון על פי  בענף המסחר הקמעוניבעבר ות היקף המכיר שלמאזן נטו  - 4תרשים 
 קבועים)מקורות מע"מ (נתונים מקוריים במחירים 

 
 - (אחוזים) אפריללחודש קמעוני הענפי המסחר  - 1לוח ג

 כלכלי של החברה נכון להיום?מה להערכתך מצבה העסקי/
 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח

 של העסקי/כלכלי מצבה
 27.4 21.4 23.1 22.3 18.7 22.0 החברה

 -מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 2לוח ג
 פברוארלעומת חודש  מרץמצב החברה בחודש 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 14.4 4.8- 16.6- 2.1 2.4- -0.1 היקף המכירות

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

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
הערכת השינוי בהיקף 

 11.7 26.6 12.9 2.0- 3.4 18.4 המכירות

במספר הערכת השינוי 
 6.0 19.9 9.4 2.0- 0.1- 11.8 ההזמנות מספקים

הערכת השינוי במספר 
 3.4 7.9 4.0 1.2 1.2- 5.5 המועסקים

  



5 
 2022 אפריל -סקר הערכת המגמות בעסקים 

08/05/2022 

 מלונאות
על פי סקר מלונות פדיון במדד השינוי וה מלונאותבענף ה פדיוןהל היקף שמאזן נטו  - 5תרשים 

 )הקודמתבשנה  ההמקביל התקופה לעומת (נתונים מקוריים התיירות

 
 - (אחוזים) אפריללחודש ענפי המלונאות  - 1דלוח 

 כלכלי של החברה נכון להיום?מה להערכתך מצבה העסקי/
 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח

 של העסקי/כלכלי מצבה
 26.6 14.3 14.6- 40.5- 13.0- -12.3 החברה

 -דיווח (אחוזים) מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש  - 2דלוח 
 לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת מרץבחודש  החברהמצב 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 38.7 26.6 2.1 2.0 29.9 40.8 מספר לינות הישראלים

 41.2 14.6 36.9- 37.5- 0.8- 10.9- מספר לינות התיירים
 40.5 20.0 0.8 6.4 20.3 23.1 מספר המועסקים

 42.3 42.0 1.2- 5.1- 9.6 39.6 פדיון החברה

 -מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 3דלוח 
 לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת) מאיהבא (הערכת השינוי הצפוי בחודש 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
השינוי במספר לינות הערכת 

 12.5 37.6 9.0 5.5- 11.1 25.6 הישראלים

הערכת השינוי במספר לינות 
 38.2 43.8 23.1 13.2- 37.4- 11.7 התיירים

הערכת השינוי במספר 
 23.1 40.4 13.5 0.1- 0.4 17.1 המועסקים
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  שירותים

על פי פדיון המדד בשינוי וה בענפי השירותיםל היקף המכירות לשוק המקומי שמאזן נטו  - 6תרשים 
 (נתונים מקוריים במחירים קבועים) מקורות מע"מ

 

 - (אחוזים) אפריללחודש ענפי השירותים  - 1הלוח 
 מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 26.3 23.6 20.1 24.2 22.9 23.7 החברה של העסקי/כלכלי מצבה

 

 -מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 2הלוח 
 פברוארלעומת חודש  מרץמצב החברה בחודש 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 12.6 1.4 5.7- 3.5 2.8 6.5 היקף המכירות לשוק המקומי

 5.9 5.4 5.9- 1.7 1.5 0.7 היקף המכירות ליצוא
 6.0 5.5 2.7 3.5 3.5 5.4 המועסקיםמספר 

 

 -מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים)  - 3הלוח 
 )אפריל) לעומת החודש הנוכחי (מאיהערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (

 

 אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר חודש דיווח
 11.5 12.1 9.6 7.2 7.0 8.5 הערכת השינוי במספר המועסקים

הערכת השינוי בהיקף המכירות 
 9.8 12.9 6.7 3.9 6.5 8.8 לשוק המקומי

הערכת השינוי בהיקף המכירות 
 6.3 10.7 2.9 2.5 5.9 8.6 ליצוא
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 צמה טכנולוגיתוסיווג ענפי התעשייה לפי ע
 וכפי שהתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי OECD-כפי שנקבע ב

 תיאור סמל עוצמה טכנולוגית
 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

 30 טכנולוגיה מעורבת עילית
 ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

 ספינות ואוניותבניית  - 301אינו כולל: 
 טיס, חלליות וציוד נלווה יייצור כל - 303

 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 מסורתיתטכנולוגיה מעורבת 
 מתכתיים-ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל 23 טכנולוגיה מעורבת מסורתית
 תעשיית מתכות בסיסיות 24 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 25 טכנולוגיה מעורבת מסורתית
 נשק ותחמושת ייצור - 252אינו כולל 

 בניית ספינות ואוניות 301 טכנולוגיה מעורבת מסורתית
 תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 33 טכנולוגיה מעורבת מסורתית

 ייצור מוצרי מזון 10 טכנולוגיה מסורתית
 ייצור משקאות 11 טכנולוגיה מסורתית
 ייצור מוצרי טבק 12 טכנולוגיה מסורתית

 ייצור טקסטיל 13 מסורתיתטכנולוגיה 
 ייצור מוצרי הלבשה 14 טכנולוגיה מסורתית
 ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים 15 טכנולוגיה מסורתית

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

 ומוצרים מחומרי קליעה

 ייצור נייר ומוצריו  17 טכנולוגיה מסורתית

 הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט  18 טכנולוגיה מסורתית
 שכפול חומר תקשורתי מוקלט - 182אינו כולל 

 ייצור רהיטים 31 טכנולוגיה מסורתית

 ענפי ייצור אחרים 32 טכנולוגיה מסורתית
 ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי - 325אינו כולל 
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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, . ככל שערך המאזן קרוב יות100לבין פלוס  100המאזן תחום בטווח שבין מינוס 
הוא 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  2015 פברוארנוצר שבר בסדרה, ולכן את נתוני  בעקבות השינויים

 .להלן השינויים .לנתונים קודמים
 ג) בשאלונים לענפים תעשייה, בינוי, מסחר קמעוני ושירותים-בנוסח השאלות (פרקים ב ו

שקדם לו,  החודשהקודם לעומת  החודששואלים על  במצבה של החברה בעבר:בפרקים העוסקים 
 החודשים שקדמו להם. שלושתהחודשים האחרונים לעומת שלושת ולא 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 
החודשים הקרובים לעומת  שלושת, ולא על השינוי הצפוי במהלך התקופה המקבילה אשתקד

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

  2018 ינואר לחודש מההודעה החל
 בו ייצוג מושכל לכל אחד מענפי הסקר. שיש, חדש כולל מאזן העסקילמגזר  מחושב

פירוט הסקר מתבצע בענפים העיקריים של המגזר העסקי באמצעות חמישה שאלונים (על הסקר: 
 : )מלא אפשר לראות בהגדרות
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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_1b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1c.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/2_1d.pdf
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