
 

 

 
 2019יוני  06

 ג' סיון תשע"ט

 הנייר והדפוסענפי  – 2018סיכום שנת 
 

 תקציר

 עולה: 2018שנת מסיכום 

דפסה ושכפול החומר התקשורתי ההי ענף מוצרבתוצר  5.3% -של כ ה חדהצמיח ▪

 .הניירבתוצר ענף מוצרי  1.8% -של כ בשל נסיגה במקצת מותנה ,ה זויילע לט.המוק

 .₪מיליארד  14.3 -כב נאמדו הנסקריםהענפים מכירות  ▪

 340- בכ 2018 בשנת מוהסתכ חומר תקשורתי מוקלטה ושכפול , והדפסהניירפי ענ יצוא ▪

  .2017 בשנת 323 -של כהיקף ב דולר, זאת לאחר יצואמיליון 

מסך מצבת  5% -כ יםמהווה, הדפוסוהנייר בענפי איש  ףאל 19 -כ הועסקו 2018בשנת  ▪

 .עובדי התעשייה

 לעומת שנה קודמת.  7% -כשל  ריאלית צמיחהרשמו ההשקעות במכונות וציוד מיבוא  ▪

 

 רקע

לקבוצת  ךייתמש (17סיווג ) הנייר ומוצריו ףענייצור לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

הפרדת סיבי התאית מעץ פגום ומנייר  עץ, תייצור עיסכולל  זה ף. ענהמסורתיתענפי הטכנולוגיה 

אחרים שיטוח הסיבים ללוחות; ייצור מוצרי נייר ממוחזר מנייר ומחומרים  -נייר,  משומש; ייצור

 באמצעות טכניקות שונות של עיצוב ושל חיתוך, כולל ציפוי ולמינציה. 

פי הטכנולוגיה ענ תצלקבו ךייתמש (18ג ווסי) מוקלטחומר תקשורתי ושכפול של הדפסת צור ענף י

הדפסת מוצרים כגון: עיתונים, ספרים, כתבי עת, טפסים עסקיים, ל ולכ ענף ראשי זה המסורתית

ברכה וכד'; הענף כולל גם פעילויות עזר נלוות כגון: כריכת ספרים, יצירת לוחות דפוס  כרטיסי

וצר שלהן הוא מוצר תשיית הדפוס ולרוב, הוהדמיית נתונים. פעילויות אלה הן חלק אינטגרלי בתע

 ון ספר שנכרך, לוח דפוס, דיסק או קובץ של מחשב.כג

 תהליך ההדפסה כולל מגוון שיטות להעתקת תמונה מתבנית, ממסך או מקובץ מחשב למדיום

מתבצעת על ידי העתקת כמו: נייר, פלסטיק, מתכת, מוצרי טקסטיל או עץ. השיטה הרווחת 

ודפוס בלט אבן )ליתוגרפיה(, דפוס משי  בנית או ממסך באמצעות הדפסהתמונה מת

 )פלקסוגרפיה(.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ייצור

 -כות עבאמצ תפועל תומימקה, פי הנייר ומוצריו והדפסת החומר התקשורתי המוקלטענתעשיית 

 היצור מתבצע ברובוו ,והחציבהה ייהתעשייה, הכרמסך מפעלי  %9 -מהווים כה ,1מפעלים 1,164

מפעלים הינם מענף  995 -כ מתוכם, .םעובדי 100ד ע קיםעסימה 2על ידי מפעלים (%98 -)כ

  .מוקלט ושכפול חומר תקשורתיההדפסה 

  -כ המהווה במונחי ערך מוסף ,₪ מיליארד 4.06 -כב נאמד אלומפעלים  תוצר 2018 שנת וםבסיכ

ענף בפעילות  1.8% -ל כש נסיגהרשמה בתקופה הנסקרת נכמו כן,  .3התעשייהענפי  תוצרמ %3

 5.3% -של כ ה חדהצמיחמנגד, חלה . 2017בשנת  0.8% -של כ צמיחה אחרל זאת, ומוצריו ירינה

 2.2% -לאחר עלייה ריאלית של כ לטדפסה ושכפול החומר התקשורתי המוקההי ענף מוצרבתוצר 

 .2017 -ב

 

 קלטחומר תקשורתי מודפסה והשכפול של יר וההפי הנייצור ענ
 םשיעורי שינוי שנתיים, ריאליי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 מכירות

ד מיליאר 14.3 -כב נאמדו 2018בשנת  הנייר והדפסת החומר התקשורתינפי ע צתמכירות קבו

נף רות עלמכי (%63 -כ), והיתר הנייר ומוצריוענף וחסות למיכירות הממ %64 -כ כאשר ,4ש"ח

היוו לו א םיפת ענמכירות קבוצסך  2018בשנת כך,  .ושכפול החומר התקשורתי המוקלטדפסת ה

שיעור שר כא מקומי ריצו תמוט ההינ ענפים אלועילות פ ייה.התעשענפי  סךממכירות  3% -כ

מופנה בלבד  %10 -וכ %905 -מ הלמעלומד על עו ביותרבוה ג הינו מכירות מקומיותמהפדיון 

  .ליצואלמכירות 

 

 

 

                                                           
 2017, לשנת סיקים שכיריםשאינם מעאיים כולל עצמ 1
 .2014בה חציה, כרייה ועשייסקר ת 2
 תעשייתי.ה ס מדדי הייצורל בסים עקידו , תוךמהשנתון (2015לשנת  סףערך מונחי )במו ל נתוני התפוקהמתבסס ע 3
 2018ת מכירות לשנס מדדי , תוך קידום על בסי2017בשנת מכירות מקוריים י ננתו מתבסס על 4
 , למ"ס.2014 תעשייהסקר ה 5
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2008 200  2010 2011 2012 201  201  201  201  201  2018 

 ענפי הנייר וההדפסה והשכפול של חומר תקשורתי מוקלט  יצור
 ריאליים, שיעורי שינוי שנתיים

 יצור  ס  התעשייה ייצור נייר ומוצריו הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט



 

 

 

ו ירדו במצטבר וצרימור ענף הניישל  6ייהמחירי תפוקת התעשלראות כי בשנים האחרונות ניתן 

מצטברת חלה ירידה  2017 – 2013נציין, כי בשנים  .2013צע לעומת ממו 2018ממוצע מ 1.7% -בכ

אלו בשנים חדה הירידה ה .מחירי הנייר ומוצריובעליה נרשמה  2018בשנת ו ,4.3% -כ שלחדה 

נייר ה ץ,עיסת העבמחירי תפוקת התעשייה בתת ענפי  11% -של כת מצטברנסיגה סת למיוח

  ם מקרטון ונייר.ים אחריבמחירי יצור מוצר 7.2% -של כו וןוהקרט

 -של כעליה מצטברת  מותי המוקלט רשהחומר התקשורההדפסה ושכפול , מחירי זאת לעומת

 .4% -של כ מצטברת חלה עליה 2019עד מרץ ו 2018החל מינואר , כאשר 2018 – 2013בשנים  1.1%

 דים מקומייםעימחירי תפוקת התעשייה להתפתחות 
 2012=100מדדים, 
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 בשנת תכםסההנייר תעשיות  מוצרי יבוא

 אתז, ד דולרמיליאר 0.97 -בכ  2018

יארד מיל 0.85 -של כלאחר יבוא בהיקף 

מוצרי יבוא , כך .2017 תבשנ דולר

 רית(ינלית )דולנומ צמחהנייר יות שתע

 הענפי יבואהב בבחינת הרכ. 15% -בכ

 מוצרימרבית היבוא מתרכז בה כי עול

מסך  78% -ים כמהווה והקרטון הנייר

פולפה מעץ ופסולת יבוא  דלצ ,ואהיב

 יבוא ףהיק. נוספים 14% -כהווים המ

מוצרי תעשיות  ביבוא םנרש יותר ךנמו

 .(8% -כהדפוס )

 

                                                           
בתעשייה ובענפי  די היצרניםמודדים את שינויי המחירים המתקבלים על י מדדי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 6

 יווק בארץהש עבור מוצרים ושירותים מתפוקתם בשלב הראשון שלחציבה וה הכרייה

100.7

101.4

103.9

101.6

95.5

99.5

 מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
 2012 100  מדדים

 נייר ומוצריו  הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט  

פולפה מע  או מחומר סי י 
פסולת     תאיתי אחר

ו רוטאות של נייר או 
   1  קרטו 

פריטים   נייר וקרטו 
מנייר או    מפולפת נייר
  8   מקרטו 

: מוצרי תעשיות הדפוס
תמונות    עיתונים  ספרים

  8  וכת י יד

 י וא מוצרי נייר 
2018 



 

 

 7יצוא

, דולר יליוןמ 342- בכ 2018 בשנת מוהסתכ התקשורתי המוקלט הדפסת החומרהנייר ופי ענ יצוא

 ריאלית נרשמה עלייה 2018בשנת , ךכ .2017ת בשנ דולרמיליון  324 -כשל היקף ב אצוילאחר זאת 

  .2017ביצוא ענפים אלו לעומת שנת  6% -של כ

היצוא  סך, יירנענף ה יצואבבחינת 

 200 -הנסקרת בכהסתכם בשנה 

 -ייה ריאלית של כעל)ולר מיליון ד

צמח נייר היצוא עיסת אשר , כ(4%

 יצוא סה"כ) 20% -בכריאלית 

לצד , (מיליון דולר 45 -בהיקף של כ

ביצוא מוצרי נייר  8% -עליה של כ

 118 -של כ ה"כ יצואסאחרים )

ה נסיגה חל ,. מנגד(מיליון דולר

שלא  15% -חדה של כריאלית 

ביצוא  2013ה כמותה משנת נראת

 בהיקף שליצוא ) יםנייר וקרטון גלי

  . (ולרמיליון ד 37 -כ

בשנת  8% -כ שלריאלית עלייה קלט רשם מר תקשורתי מושכפול של חוהה ודפסהף העניצוא 

זה עמד על  יצוא ענף 2018כך, בסיכום שנת  .2017בשנת  3.5% -לייה של כך לע, זאת בהמש2018

א ענף ההדפסה וניכר כי יצ 2004-2018בשנים , בהסתכלות ארוכת טווח  מיליון דולר. 142 -כ

 צמיחה לעומת, 157% -של כת מצטברת רשם עלייה ריאלי טלל החומר התקשורתי המוקושכפו

 יצוא ענף הנייר ומוצריו. לבד בב 6% -מצטברת של כ

 

 רתי המוקלטדפסת החומר התקשוהנייר והענפי  היצוא  ותהתפתח
 2004ים משנת מצטברים י ריאלישיעורי שינו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 רכזית לסטטיסטיקה, הלשכה המסחר חוץעל פי נתוני  7

-1.4% -4.4%

10.3%

26.7%

12.7% 11.9%
5.6%0.0%

28.6%

128.9%

156.8%

79.1%

200    200    200    200    2008   200    2010   2011   2012   201    201    201    201    201    2018   

 יצוא  
  200שיעורי שינויים ריאליים מצט רים משנת 

 ממוצע התעשייה הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט נייר ומוצריו

13% 7% 7% 10%
-6%

94%

230%

180%

137%
120%

23%
5%

26%7% 12%

49% 52%
39%

20%

27%

31%

16%

2% 15%

11%

6%

-9% -6%
-23% -30% -22%

10%

45.9%

12.7%
5.6%

200    200    200    2008   200    2010   2011   2012   201    201    201    201    201    2018   

 יצוא ענ  הנייר ומוצריו
  200שיעורי שינוי ריאליים מצט רים משנת 

 כ נייר ומוצריו סה מוצרים אחרים מנייר נייר וקרטו  קליים עיסת ע 



 

 

 

 8מועסקים

צבת עובדי מסך מ 5% -כ יםמהווה ,והדפוסהנייר  בענפיאיש אלף  19 -כ קוועסה 2018בשנת 

 גיוס תקפשמ ,ה זוצמיח. 2017לעומת שנת  1% -בקצב של כ עובדים נרשמה קליטת , כךתעשייהה

אשר קוזזה במעט  (5.7%) הדפוס ושכפול החומר התקשורתי המוקלטענף  נרחב במצבת עובדי

ן נית, זמןעל פני לות בהסתכ, יחד עם זאת. מוצריור והניינף בע 4.1% -בקצב של כפיטורים בשל 

נף בע 1% -כ של מנגד, התכווצות ו נייר ומוצריובענף  7.4% -של כ מצטברת בותרחבהתלהבחין 

 של החומר התקשורתי המוקלט.והשכפול  דפוסה

 סוהנייר והדפ ענפי ים מועסק
 אלפים

8.2 8.5 8.7 9.0 8.5 8.5 8.5 8.3 8.5 8.2 8.5 9.4 9.2 8.8

10.3 10.6 10.3 10.4
9.9 10.4 10.2 9.9 8.6 9.4 9.2

9.5 9.7 10.2

אומד     201  201  201  201  201 2012 2011 2010  200   2008  200  200    200
2018 

 מועסקים  ענפי הנייר והדפוס
 אלפים

 הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט ייצור נייר ומוצריו

18  K 

1  2K 

19K 

 
 

סה ושכפול החומר פההדענף של עות העבודה שף היקב 5.5% -של כ צמיחה נציין, כי נרשמה 

ירידה חלה מנגד, . בענף זה העבודה בפריון 0.2% -של כבילה לירידה שר הוא התקשורתי המוקלט

 -של כשהובילה לעלייה , 2017בשעות העבודה בענף הנייר ומוצריו לעומת שנת  8.9% -חדה של כ

 ר לשעת עבודה.ידי התוצ על ה מחושבכי פריון העבודין יצו .העבודהבפריון  7.8%

 מממוצע 38% -ך בכהישראלי נמו ירהנימוצרי ענף אות כי פריון תן לר, ניינלאומיתבהסתכלות ב

אלף דולר  100 -לעומת כ אלף דולר 61 -כערך בוצר לעובד ישראלי מו. כך, התOECD -נות המדי

 תקשורתי המוקלטר ההדפוס והשכפול של החומפריון ענף  כמו כן, .DOEC9 -צע מדינות הבממו

 .OECD -המפריון הענף במדינות  32% -בכ נמוך שראליהי

 

 

 

 

 

                                                           
 ס, למ"2018שנתי שינוי  יעורממוצע שעל  מתבסס 8
 PPP , מותאם מחירי1520ון לשנת יפר ינתונ 9



 

 

 OECD-לעומת העשייה הישראלית  ענפי הת הפריו 
 2015פים, טרים שויה ומחיוח קנישווי כ ילפ, נבחרותן בין ישראל למדינות יחס הפריו

 

 יצור תרופות

ייצור מוצרים
אחרים על   

 סיס מינרלים 
 מתכתיים-אל

   ייצור מחש ים
מכשור אלקטרוני 

 ואופטי

   ייצור מוצרי מתכת  הרכ ה
 פרט למכונות ולציוד

   שעם וקש  ייצור מוצרי ע 
 פרט לרהיטים

ייצור כלי תח ורה
 והו לה אחרים

ייצור מוצרי  
  ומי ופלסטיק 

ייצור מכונות
 א וציוד לנמ 

 ייצור טקסטיל
מוצרי הל שה

   ייצור מ ו  ועור 
משקאות  
 ומוצרי ט ק

 ייצור מוצרי נפט
 כימיקלים ומוצריהם 

הדפסה ושכפול 
של חומר  

 תקשורתי מוקלט

ייצור 
ציוד  
 חשמלי

ייצור נייר 
 ומוצריו

תעשיית 
מתכות 
  סיסיות

  יצור רהיטים
ענפים אחרים  
ותיקו  ותח וקה  
 של מכונות וציוד

ייצור כלי רכ   
 מנועיים ונ ררים

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

       -הפריו   ענפי התעשייה  י  ישראל ל י  ה
 201  שווי כוח קנייה ומחירים שוטפיםיחס הפריו   י  ישראל למדינות נ חרות

 
 

 10השקעות

לית ריא צמיחהורשמו  11חש" נייולמי 270 -בכ 2018בשנת  הסתכמו הנייר והדפוס ףבענההשקעות 

ייה ך השקעות ענפי התעשבלבד מס 1% -מהוות כ פים אלההשקעות בענה .2017לעומת  7% -של כ

  .2018נת במכונות וציוד בש

 

 נייר והדפוספי ההשקעות  ענ
 2010ס, בסי חירימ₪, יליוני מ
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