
טק-התפתחות תעשיית ההיי
2020רבע אחרון של 



טק-ההייבמדדהצמיחהנמשכה2020שלהאחרוןברבע
הרבעלעומת9.5%-כשלריאליתעליה:התעשייתי

158.2שללרמההמדדהגיעכך,2019בשנתהמקביל
.נקודות

.ההייטקשירותיברכיביבעיקרעליהמשקפתהמדדצמיחת
במכונותוהשקעותהתעסוקה,הסחורותיצוארכיביכאשר

מקבילהתקופהלעומתהנסקרתבתקופהירידהרשמווציוד
הקורונהלמשברבחלקהמיוחסתההתכווצות.אשתקד

לאורהאנושיבהוןוצמצוםהעבודהבשוקוודאותלאישגרם
.נלוותומגבלותפורמלייםסגריםעלהממשלההחלטת

למחקרהמחלקהידיעלשאופיינהכפי,טק-ההייתעשיית
ענפיסחורותביןמבחינההתעשייניםהתאחדותשלכלכלי
הסחורותענפי,לפיכך.אלוענפיםשירותילביןטק-ההיי

והציודהטיסכלי,התרופותענפיתתפעילותאתכוללים
פעילותאתכולליםטק-ההייושירותי,בתעשייההאלקטרוני

.פ"והמוהתכנותענפיתת

טק התעשייתי-צמיחת מדד ההיי

(.נתונים מקוריים) IVC-מבוסס על עיבודים והערכות המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וה
ענף השירותים  ;(62)תת ענף התכנות וייעוץ בתחום המחשבים : ענף המידע והתקשורת;(303)כלי הטיס , (26)מכשור אלקטרוני ואופטי , יצור מחשבים, (21)תתי ענפי התרופות : ענף התעשייה, על פי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

(. 72)ענף המחקר המדעי  והפיתוח : מדעיים וטכניים, המקצועיים
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טק-מדד ההיי
כל תקופה לעומת המקבילה אשתקד, שיעורי שינוי

שיעורי שינוי טק-מדד ההיי



תעשייתלמצבאינדיקציההמהווים,השוניםהמדדרכיביהתפתחותבחינתלהלן
-ההיישירותיבענפישכר,טק-ההייענפיסחורותייצור:השוניםבהיבטיםטק-ההיי

,טק-ההייבענפיהוןגיוס,ושירותיםסחורותיצוא,אלוענפיםלתפוקתכסמןטק
.ומועסקיםמיבואבתעשייהוציודבמכונותהשקעות

ברבע11.9%-כשלעליהרשםהתעשייתייםטק-ההייענפיסחורותיצוררכיב
15%-כשללצמיחההודותזאת,אשתקדהמקבילהרבעלעומת2020שלהאחרון
במקצתמותנהזועלייה.והאופטיהאלקטרוניוהמכשורהמחשביםענףבתוצר

.התרופותענףבתוצר23%-כשלנסיגהבשל

בענפיהשכרבאמצעותביטוילידיבאטק-ההיישירותיענפיתפוקתרכיב
אלוענפיםכי,נדגיש.אלוענפיםלתפוקתאינדיקציהמהווהאשר,השירותים
רשםזהרכיב.שכרידיעלנמדדתתפוקתםעיקרולכןגבוהאנושיבהוןמאופיינים

נומינליתעלייהמשקףאשר,הנסקרתבתקופה6.7%3-כשלבשיעורגידול
לצדוהייעוץהתכנותבענףשכירלמשרתהממוצעבשכר8%3-כשל(שקלית)

.והפיתוחהמדעיהמחקרבענף3.4%-כשלעליה

תפוקה–רכיבי המדד 

2019לעומת הרבע האחרון של . 3



בתקופה8.1%-כשלהתכווצותרשםטק-הייסחורותיצוארכיב
:טק-ההייסחורותענפיבכלנסיגהרקעעלהינהזועליה.3הנסקרת
האלקטרוניוהמכשורוהמחשבים(-24%)הטיסכלי,(-33%)תרופות

.(-1%)והאופטי

ברבע21%-כשלחדהעלייהרשםטק-ההיישירותייצוארכיבי
ענףביצוא337%-כשללגידולהודותזאת,3השנהשלהאחרון
.3והייעוץהתכנותענףביצוא19%-כושלוהפיתוחהמדעיהמחקר

עםאחדבקנהעוליםהשנהמתחילתהיצואנתוניהתפתחות
טק-ההיישירותיסקטוריצואכיהמראה,האחרונותבשניםהמגמה

טק-ההייסחורותסקטוריצואבעוד,וגדלתאוצהתופסבתעשייה
שינויעלמצביעה,זומגמה.דומהבקצבמתפתחאינוהתעשייתיים

לידיובאהמשליכהאשר,התעשייתייםטק-הייענפיסךיצואבמבנה
.המשקייםהיצואבנתוניגםביטוי

יצוא–רכיבי המדד 
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.סיווג הסחורות נקבע בהתאם לסוג הסחורה עצמה, לעומת זאת. סיווג ענפי השירותים הינו בהתאם לפעילות העיקרית של החברה המייצאת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4
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טק סחורות ושירותים-יצוא היי
נתונים מקוריים, מיליוני דולרים

טק-יצוא סחורות היי טק-יצוא שירותי היי



שנתבסיכוםכילראותניתן,ענפיתמבחינה
ועיבודהמחשביםתכנותשירותייצוא2020

יצואמסךהאריהחלקאתהיווההנתונים
ענףיצואוכי,התעשייתייםטק-ההיישירותי

החלקאתהיווהוהאופטיהאלקטרוניהמכשור
.התעשייתיטק-ההייסחורותמיצואהעיקרי

יצוא–רכיבי המדד 

.סיווג הסחורות נקבע בהתאם לסוג הסחורה עצמה, לעומת זאת. סיווג ענפי השירותים הינו בהתאם לפעילות העיקרית של החברה המייצאת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4
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תרופות כלי טיס רכיבים  
אלקטרוניים

מכשור רפואי  
וכירורגי

ייצור מחשבים טלקומוניקציה מכשור 
אלקטרוני 

ואופטי

, תכנות
מחשבים  

ועיבוד נתונים

מחקר מדעי  
ופיתוח ללא 
*חברות הזנק

חברות הזנק 
ועסקאות 

חריגות בנכסים 
בלתי מוחשיים

,יצוא ההייטק התעשייתי
מיליוני דולרים, מקוריים, נתונים שנתיים

2020 2019

סחורותיצואשירותיםיצוא



טק-ההייסחורותבתעשייתוהשקעותטק-ההייבשירותיהוןגיוסרכיבי

28%-כשלגבוהבשיעורצמחטק-ההייבשירותיהוןגיוסרכיב,הקורונהמשבראףעל
שנסגרוהעסקאותבמספר37%-כשללעלייהבמקביל,אשתקדהמקבילההתקופהלעומת

34%-כשלנסיגה,מנגד.(2019בשנתהמקבילברבעגיוסים128לעומתהוןגיוסי175)
35%-כשלירידהרקעעלזאת,מיבואוציודבמכונותטק-ההייתעשייתהשקעותברכיבחלה

שלצמיחהבשלבמעטקוזזואשר,והאופטיהאלקטרוניהמכשור,המחשביםענףבהשקעות
.3התרופותענףבהשקעות13%-כ

לעומתהשנהשלהאחרוןברבע1%-כשלירידהרשםטק-ההייבענפיהתעסוקהרכיב
טק-ההייבענפיאישאלף285-כהועסקוהנסקרתבתקופה,כך.2019האחרוןהרבע

,(3-4.5%)והפיתוחהמדעיהמחקרענפיעובדיבמצבתירידההמשקפים,התעשייתיים
קוזזואלוירידות.(3-1.2%-כ)ורפואילבקרהאלקטרוניוהמכשור(3-2.0%-כ)התרופות

ושל,ותקשורתלצריכההאלקטרוניהציודענףעובדיבמצבת16.8%-כשללצמיחההודות
התכנותענףשלהאדםבכוחשררקיפאון.האלקטרונייםהרכיביםבענף1.6%-כ

.והמחשבים

מועסקים(54%-כ)כמחציתכאשר,אישאלף283-כבממוצעהועסקו,2020שנתבסיכום
,לעומתם.והפיתוחהמדעיהמחקרבענףנוספים17%-וכוהייעוץהמחשביםתכנותבענף

-וכוהאופטיהאלקטרוניהמכשור,המחשביםייצורבענף25%-כמועסקיםהסחורותבענפי
.התרופותבענף4%

השקעות במכונות וציוד ותעסוקה, גיוס הון–המדד רכיבי 

.IVCמחלקת המחקר של : מקור
.מסך ההשקעות הכוללת במכונות וציוד80%-טק במכונות וציוד מיבוא מהווה כ-השקעות תעשיית ההיי

ייצור רכיבים ולוחות  
8%, אלקטרוניים

ציוד אלקטרוני  
,  לצריכה ותקשורת

4%

מכשור  
אלקטרוני  

לבקרה 
13%, ורפואי

4%, תרופות

תכנות וייעוץ  
בתחום המחשבים  

,  ושירותים  אחרים
54%

מחקר מדעי  
17%, ופיתוח

,טק-התפלגות השכירים בענפי ההיי
2020שנת 



נספח מתודולוגי
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יצור תעשייתירכיב
תפוקת  

–שירותי היי 
טק

יצוא שירותיםיצוא סחורות
גיוס הון 
בשירותי 

טק-ההיי 

השקעות 
במכונות 

וציוד  
בתעשייה

תעסוקה

כ "סה
תעשייה

27%20%21%10%4%1%16%

משקלותקביעת–מתודולוגינספח
המתקבלותהמדדלרכיביהמשקלותעיבודידיעלמחושב,זהח"בדוהמוצגהמשוקללהמדד

הגומליןקשריאתמתאריםאלולוחות.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלתשומהתפוקהמלוחות
-1958בשניםבישראלויושמוב"בארהלאונטייף'פרופידיעלופותחו,הישראליהמשקענפיבין

2006.
לענפיהתאמהתוך,אלובלוחותשימושביצעההתעשייניםהתאחדותשלכלכלילמחקרהמחלקה
מחשביםתכנות,ואופטיאלקטרונימכשור,מחשביםיצור,התרופותענפי:*בלבדטק-ההייתעשיית

.ופיתוחמדעיומחקרויעוץ

משקלות
.מידעחוסרעקב,הטיסכליענףתתלפעילותהתייחסותללאחושבוהמשקלות*



עת צפויים להתפרסם נתונים חדשים-06/2021עדכניות סקירה זו עד לתאריך 

מנהלת המחלקה, פז-מילה סויפר

כלכלנית המחלקה, קלייר סלע
Mila@industry.org.il

03-5198807

בדבר הסברים והבהרות 
ניתן לפנות לצוות המחלקה 

למחקר כלכלי


