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תקציר 

 ענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי בולט לטובה 
מבין כל ענפי הייצור. זהו הענף היחיד מבין ענפי התעשייה 
שרשם עלייה בייצור בתקופה שלאחר פרוץ מגפת הקורונה, 
מלבד הענפים ייצור גומי ופלסטיק וכימיקלים ומוצרי נפט 
שהייצור שלהם עלה בשיעור נמוך מאוד. עם זאת, חלה 

האטה בקצב העלייה בהשוואה לתקופה שקדמה לקורונה.  

 נתוני משרות השכיר והיצוא מצביעים אף הם על עדיפות 
בענף זה, בעיקר מכיוונם של תתי הענפים- ייצור רכיבים 
אלקטרוניים וייצור מכשירי מדידה ובדיקה ומכשור 
אלקטרוני רפואי. לעומת זאת, תת הענף ייצור מחשבים, 

ציוד תקשורת ומוצרי אלקטרוניקה הפגין חולשה יחסית. 

 סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס הצביע גם הוא על 
עדיפות של ענפי התעשייה העילית )הפדיון של ענף ייצור 
מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי מהווה לפחות 70% 
מהפדיון של ענפים אלו( על פני ענפי תעשייה אחרים, אך 
גם על היחלשות בענפי התעשייה העילית בהשוואה 
לתקופה שקדמה לקורונה- בהתאמה עם נתוני הפעילות. 
נכון לספטמבר 2020 הציפיות בנוגע לשינוי בהיקף 
המועסקים בענף היו גבוהות מהממוצע בשנים האחרונות, 
והמגבלה של מחסור בהזמנות לייצוא הייתה גבוהה גם כן.  

 עד כה לא הורגשה חולשה במכירות הגלובליות של מוליכים 
למחצה בעקבות הקורונה, וייתכן כי קצב העלייה של 
המכירות יתחזק בחודשים הקרובים; גופי מחקר וייעוץ 
בינלאומיים מעריכים כי סך המכירות בתחומי המוליכים 
למחצה וציוד תקשורת צפוי לעלות בשנת 2020. המגמה 
בשוק האמריקאי שמתואמת עם פעילות הייצור של 
מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי בישראל מרמזת על 
התמתנות אפשרית בקצב הגידול של הייצור הישראלי 

בחודשים הקרובים וחזרה לעלייה לקראת תחילת 2021.  
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רקע 

הענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי משתייך לסקטור התעשייה העילית, מלבדו נמנים על 
סקטור זה גם הענפים ייצור תרופות וייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה. לפי סקר התעשייה של הלמ"ס, 
בשנת 2017 חלקו של הענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי בפדיון של ענפי התעשייה 

העילית היה גבוה מ-70%.  

היקף משרות השכיר בענף הסתכם בכ-71 אלף עובדים בממוצע בשנת 2019, היקף זה גבוה בכ-
1.7% מן ההיקף שנרשם בשנת 2018 וזו השנה השלישית ברציפות בה נרשמת עלייה בהיקף העובדים. 
יחד עם זאת, העלייה בשנים 2017-2019 מגיעה לאחר ירידה שנרשמה בהיקף השכירים בענף בשנים 
2012-2016, כך שהיקף העובדים שנרשם ב-2019 זהה להיקף שנרשם בשנת 2012. העמקת הבדיקה 
לתתי הענפים השונים מגלה כי בשנים 2012-2019 חלה ירידה משמעותית )כ-5 אלף( בהיקף 
השכירים בתת הענף ייצור מחשבים, ציוד תקשורת, מוצרי צריכה אלקטרוניים ומדיה מגנטית ואופטית, 
כאשר מנגד חלה עלייה בהיקף השכירים ביתר תתי הענפים- ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים )כ-

2.5 אלף( וייצור מכשירי בדיקה ומדידה, ציוד הקרנה ומכשור אופטי )כ-2.5 אלף( 

סך הפדיון של הענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי הסתכם בכ-79 מיליארד ₪ בשנת 2017 
)הנתון האחרון שהתפרסם ע"י הלמ"ס בסקר התעשייה(. על בסיס נתון זה, חישוב פשוט המבוסס על 
נתוני המכירות של הענף מצביע כי הפדיון הענפי עמד על 98 מיליארד ₪ בשנת 2019. הענף מאגד 
תחתיו מספר תתי ענפים, בין הבולטים שבהם ניתן לציין את ייצור מכשירי בדיקה ניווט ובקרה )40% 
מהפדיון הענפי בשנת 2017(, ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים )24%(, ייצור ציוד תקשורת )17%( וייצור 

ציוד הקרנה ומכשור אלקטרוני רפואי, טיפולי וכירורגי )14%(.  

הענף מוטה יצוא- בשנת 2017 מקורם של כ-70% מהפדיון הענפי היה מיצוא. בין תתי הענפים השונים 
הנמנים על הענף חלה שונות בשיעור היצוא בסך הפדיון- ייצור מכשירי בדיקה ניווט ובקרה )57% 
מהפדיון בשנת 2017(, ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים )67%(, ייצור ציוד תקשורת )83%( וייצור ציוד 

הקרנה ומכשור אלקטרוני רפואי, טיפולי וכירורגי )88%(.   

תת הענף ייצור ציוד תקשורת היה אחראי לעיקר הייצוא הענפי בשנת 2019, כ-31% מסך היצוא הענפי, 
זאת, הודות לגידול משמעותי ביצוא של תת הענף בשנה זו, שעמד על כ-24%, לצד ירידה בשיעור של 
30% בייצוא של הענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים )ראה/י תרשים 1(. היצוא השני בגודלו בענף 
הגיע מתת הענף ייצור מכשירי מדידה, בדיקה ניווט ובקרה, שעלה בכ-10% בשנת 2019, והוא תת 

הענף היחיד שהציג בשנים האחרונות צמיחה מדי שנה. 

לפי נתוני ה-OECD, שותפות הסחר המרכזיות של היצואנים בענף הן ארה"ב )2.7 מיליארד $ שהם כ-
28% מהיצוא הענפי בשנת 2016(, האיחוד האירופי )1.4 מיליארד $, 14%(, סין )1.2 מיליארד $, 12%(, 
וייטנאם )1.1 מיליארד $, 11.5%(, מלזיה )0.6 מיליארד $, 6%( וטאיוואן )0.5 מיליארד $, 5%(. יחד עם 
זאת, מפני שלתת הענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים פעילות ייחודית, המתבטאת בשרשרת 
אספקה )ייצור, הרכבה, אריזה ובדיקה( המתפרסת על פני מספר רב של מדינות, נתוני היצוא כפי 
שהם מתקבלים מרשויות המס עשויים לעוות, בין השאר, את המשקלות של שותפות הסחר המרכזיות. 
זאת, משום שמדינת היעד ביצוא הסחורות של חברות בינלאומיות אינה בהכרח המדינה הסופית 

שצורכת את המוצר.  

כך לדוגמא, ב"אינטל", מוצרים שעברו תהליך ייצור מסוים בישראל מועברים על ידי החברה להרכבה, 
בדיקה ואריזה באתרים של החברה במדינות עם עלויות שכר נמוכות, כגון מלזיה ווייטנאם, ומשם 
מועברים ליעדם הסופי, עובדה אשר יוצרת מצג מעוות בנוגע למשקלן של שותפות הסחר המרכזיות 

בסך היצוא הענפי. 

לוחות ערך מוסף שפורסמו ע"י ה-OECD ממחישים את האמור לעיל. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 
2, בעוד שהיצוא הישראלי למדינות המזרח דוגמת סין, וייטנאם ומלזיה נקבע על מיליארדי דולרים 
בשנת 2015, הערך המוסף הישראלי בביקוש הסופי במלזיה ווייטנאם נמוך לאין שיעור בשנה זו, ובסין 

הוא קרוב רק למחצית מערך היצוא למדינה.    
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ענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי בולט לטובה מבין כל ענפי הייצור, כמתבטא הן בנתוני 
התעשייה והן בסקרי העסקים; תת ענף ייצור ציוד תקשורת הוא החלש מבין תתי הענפים  

בחלוף החודשים מהתפשטות הקורונה בישראל ובמרבית המדינות בעולם, עלה הייצור התעשייתי של 
הענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי במרץ-אוגוסט 2020 בכ-8% בהשוואה לתקופה 
המקבילה אשתקד. זהו הענף היחיד מבין ענפי התעשייה שרשם עלייה בתקופה זו, מלבד הענפים 

ייצור גומי ופלסטיק וכימיקלים 
ומוצרי נפט שהייצור שלהם עלה 
בשיעור נמוך מאוד )מתחת ל-

1%(. אף על פי כן, במחצית 
השנה שקדמה לפרוץ הקורונה 
עלה הייצור הענפי בעוצמה 
גבוהה יותר, כך שהשפעות 
הקורונה מורגשות גם בענף זה 

)ראה/י תרשים 3(. 

מבין תתי הענפים הכלולים 
בענף, השניים שרשמו שיעורי 
צמיחה חיוביים במהלך 
החודשים שחלפו מאז 
התפשטות הקורונה היו ייצור 
רכיבים ולוחות אלקטרוניים 
וייצור מכשירי מדידה ובדיקה 

ומכשור אלקטרוני רפואי ואופטי, מנגד, הייצור של תת הענף ייצור מחשבים, ציוד תקשורת ומוצרי 
צריכה אלקטרוניים הצטמצם בתקופה זו. בכל תתי הענפים נרשמה האטה בקצב העלייה ביחס 

לחמשת החודשים שקדמו להתפשטות הקורונה. 

השינוי במשרות השכיר בתתי הענפים של הענף ייצור מחשבים ומכשור אלקטרוני ואופטי משקף 
ממצאים דומים לאלו המתקבלים מהייצור התעשייתי. שיעור השינוי בהיקף משרות השכיר בחודשים 
מרץ-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בתתי הענפים ייצור רכיבים ולוחות 
אלקטרוניים וייצור מכשירי מדידה ובדיקה ומכשור אלקטרוני רפואי ואופטי היו בין הגבוהים שבענפי 
התעשייה )ראה/י תרשים 4(. ואילו שיעור השינוי של תת הענף ייצור מחשבים, ציוד תקשורת ומוצרי 
צריכה אלקטרוניים ירד בדומה לחציון הענפים בענפי התעשייה. שיעור שינוי גבוה יחסית בהיקף 
השכירים משקף אי פגיעה או לחלופין פגיעה מינורית בהיקף הפעילות, וכן עשוי לשקף ציפיות 

אופטימיות בקרב החברות בתתי הענפים הללו. 

נתוני יצוא הסחורות של תתי הענפים השונים משלימים את התמונה המלאה. בחודשים מרץ-
ספטמבר 2020 עלה היצוא של רכיבים ולוחות אלקטרוניים בכ-44%, הייצוא של מכשירי מדידה 
בדיקה ובקרה בכ-14%, היצוא של ציוד הקרנה ומכשור אלקטרוני רפואי וטיפולי בכ-4% ואילו היצוא 

של ציוד תקשורת ירד בכ-28%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

תרשים 5 מציג את היצוא של תתי הענפים השונים בהשוואה לממוצע היצוא החודשי בשנה שקדמה 
לקורונה )מרץ 19- פברואר 20( המנורמל ל-100. כפי שניתן ללמוד מהתרשים, מאז פרוץ הקורונה, 
הייצוא של תתי הענפים: רכיבים ולוחות אלקטרוניים, מכשירי מדידה בדיקה ובקרה וציוד הקרנה 
ומכשור אלקטרוני רפואי וטיפולי היה גבוה מהממוצע החודשי בשנה שקדמה לקורונה מדי חודש 
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בחודשו, להוציא אפריל- החודש בו חל שיא הסגר הראשון וגם חגי הפסח. יצוין כי בספטמבר 2020, 
לראשונה מפרוץ הקורונה, גם היצוא של ציוד תקשורת עלה לרמה הגבוהה מהממוצע שנרשם בתת 

ענף זה בתקופת טרום הקורונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העדיפות של ענפי התעשייה העילית על פני ענפים אחרים בכלל, וענפי תעשייה אחרים בפרט, 
התבטאה גם בהערכת מנהלי החברות בענף, כפי שהם פורסמו בסקר הערכת המגמות בעסקים של 
הלמ"ס. לפי הסקר, מאזן הנטו של התגובות, כלומר שיעור מנהלי החברות שציינו כי מצבם הכלכלי 
השתפר פחות אלו שציינו כי מצבם הורע, נותר חיובי לאורך כל החודשים שחלפו מפרוץ הקורונה, 

וגבוה מאוד בהשוואה ליתר ענפי התעשייה )ראה/י תרשים 6(.  

יחד עם זאת, ניתן לראות בבירור את ההשפעה השלילית של הקורונה כאשר מאזן הנטו של התגובות 
ירד בחדות במהלך החודשים פברואר- ספטמבר ונחתך בחצי, ממאזן תגובות ברמה של 48 ל-24. 
משמע, ענפי התעשייה העילית מציגים שיפור וצמיחה בפעילות אך בעוצמה פחותה מתקופת טרום 

הקורונה- בדיוק כפי שהראו נתוני הפעילות שהוצגו מעלה. 

מהסקר עולה עוד כי לאחר שבחודשים מרץ-אוגוסט 2020 הצביעו החברות בענפי התעשייה העילית 
על עלייה במגבלות על פעילותן, דוגמת מחסור בציוד וחומרי גלם ומחסור בהזמנות לייצוא, בחודש 
ספטמבר 2020 נחלשה עוצמת המגבלות הללו. כפי שניתן לראות בתרשים 7, מגבלת המחסור בציוד 
וחומרי גלם בספטמבר 2020 שבה לרמה הממוצעת שנרשמה בשנים 2017-2019, אך מגבלת 

המחסור בהזמנות לייצוא נותרה גבוהה מבעבר, הגם שהצטמצמה בחודש זה. 

הציפיות של החברות בענפי התעשייה העילית בחודש ספטמבר 2020 השתוו לרמות הממוצעות 
שנרשמו בשנים 2017-2019, להוציא הציפיות בנוגע לשינוי במספר המועסקים שהיו גבוהות 
מהממוצע, דהיינו מאזן הנטו של התגובות מצביע על כוונה לגייס עובדים עבור ענפי התעשייה 

העילית, אף במידה הגבוהה מהממוצע בתקופת טרום הקורונה. 
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המכירות הגלובליות של מוליכים למחצה לא הפגינו חולשה עד כה והן עשויות להתגבר בחודשים 
הקרובים; במבט קדימה, התאוששות בקצב הגידול של המכירות בענף המחשבים והאלקטרוניקה 
בארה"ב מרמזת על עלייה אפשרית בקצב הגידול של ייצור של מחשבים וציוד אלקטרוני ואופטי 

בישראל בתחילת 2021 

המכירות הגלובליות של מוליכים למחצה עשויות לשקף אינדיקציה למגמה בשוק האלקטרוניקה 
העולמי מכיוון שמרבית המוצרים האלקטרוניים, כגון מחשבים, טאבלטים סמארטפונים וכו' מכילים 
מוליכים למחצה. קצב העלייה של המכירות הגלובליות של מוליכים למחצה עלה בחדות בתחילת 
שנת 2020 על אף התפשטות נגיף הקורונה בסין ושכנותיה בחודשיה הראשונים של השנה )ראה/י 
תרשים 8(. גם יצוא המוליכים למחצה מדרום קוריאה, המהווה אינדיקציה לביקוש למוליכים למחצה, 
התנהג בצורה דומה, כאשר קצב העלייה של היצוא עלה בתחילת השנה. בספטמבר 20 עלה היצוא 
הקוריאני בכ-5% )יולי-ספטמבר 20 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד( וסך המכירות העולמיות 

עלו בכ-5% באוגוסט 20.   

קצב העלייה של יצוא מוצרי 
אלקטרוניקה מטאיוואן, מדינה 
המרכזת פעילויות רבות בתחום 
המוליכים למחצה בכל שרשרת 
האספקה- ייצור, הרכבה, בדיקה 
ואריזה, מקדים בכ-5 חודשים את 
העלייה במכירות הגלובליות של 
מוליכים למחצה. לפי המגמה 
שאפיינה את היצוא של מוצרי 
אלקטרוניקה מטאיוואן בחודשים 
אפריל- אוגוסט 20, לא מן הנמנע 
כי בחודשים הקרובים תחול עלייה 
בקצב הגידול של המכירות 
הגלובליות של מוליכים למחצה. 

 

בתחילת השנה כאשר התפשטות הנגיף רק החלה וההשלכות הכלכליות של המגיפה טרם היו ברורות 
העריכו חלק מגופי המחקר והייעוץ הבינלאומיים בתחום האלקטרוניקה כי תחול התכווצות בהכנסות 
בתחום. ככל שנקפו החודשים התחזיות של הגופים הללו התעדכנו כלפי מעלה והן כעת חיוביות ביחס 

לשנת 2020: 

 עדכן ביוני כלפי מטה את התחזית בנוגע )World Semiconductor Trade Statistics( WSTS-ה 
למכירות הגלובליות של מוליכים למחצה, להערכת הארגון המכירות של מוליכים למחצה יעלו 
ב-3.3% בשנת 2020 )חלף תחזית לעלייה של 5.9% שניתנה בדצמבר 19(, זאת לאחר ירידה 
בשיעור של 12% בשנת 2019- עיקר העלייה בביקושים תגיע מאמריקה. בשנת 2021 יעלו 

11  . המכירות לפי התחזית ב-6%

 ארגון המאגד יצרניות של ציוד לייצור מוליכים למחצה( כי( Semi בספטמבר 2020 העריך 
ההוצאה על ציוד לייצור רכיבים אלקטרוניים יעלה בכ-8% בשנת 2020 וב-13% בשנת 2021, זאת 

לאחר ירידה של 9% בשנת 22019. הערכות אלו מבוססות על ההנחה כי הביקוש לשבבים במגוון 2

של תחומים כגון מחשוב אישי, תשתיות תקשורת ו-IT, גיימינג ו-Healthcare יתמכו בביקוש 
לציוד, כמו גם העלייה בביקוש לתשתיות מרכזי נתונים ושרתי אחסון. 

 חתכה בחדות באפריל 2020 את תחזיתה בנוגע למכירות של מוליכים Gartner חברת המחקר 
למחצה בשנת 2020, לירידה בשיעור של 1%, זאת בהשוואה לתחזית שניתנה בתום שנת 2019 

. החברה העריכה כי התפשטות הנגיף ותגובות הממשלות למיגור 3 לעלייה בשיעור של 12.5%
ההתפשטות יעיבו מאוד על הביקושים, חרף עלייה בביקוש בתחום הזיכרון. כמו כן העריכה 

                                                           
1  https://www.wsts.org/esraCMS/extension/media/f/WST/4622/WSTS_nr-2020_05.pdf 
2  https://www.semi.org/en/news-resources/press/covid-19-global-fab-equipment 
3https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-09-gartner-forecasts-worldwide- 
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החברה כי הירידה בביקוש לסמארטפונים, רכבים ומוצרי צריכה אלקטרוניים תכביד על הביקוש 
למוליכים למחצה, ומנגד תחומי הפעילות של מרכזי נתונים וציוד תקשורת יפגינו עמידות בפני 
המשבר על רקע החיזוק של גישה לעבודה מרחוק. עם זאת, לאחרונה, באוקטובר, עדכנה החברה 

את התחזית בנוגע למכירת מוליכים למחצה בשנת 2020 כלפי מעלה, לעלייה בשיעור של 3.3%. 

 פרסמה כי ההכנסות הגלובליות בתחום ציוד התקשורת עלו ,Dell'Oro Group ,חברת המחקר 
במחצית הראשונה של 2020 בכ-4%, כאשר העלייה ברביע השני )בהשוואה שנתית( פיצתה על 

ירידה ברביע הראשון4. העלייה בהכנסות ברביע השני של 2020 התאפשרה הודות לגידול 4
משמעותי בביקוש בסין, בפלחי פעילות מגוונים, והודות לשיקום שרשראות ההיצע שנפגעו 
כתוצאה מהשפעות הנגיף ברביע הראשון של 2020. השינוי באופן צריכת האינטרנט במונחי 
המיקום של הצרכנים )בעיקר מהבית( והגידול בהיקף הצריכה תמכו בשדרוג הקיבולת של 
תשתיות האינטרנט. להערכת החברה הימשכותן של המגמות שנצפו ברביע השני יתמכו בביקוש 
לציוד תקשורת גם במחצית השנייה של 2020, כך שההכנסות של שוק ציוד התקשורת יעלו בכל 

שנת 2020 בכ-5%.  
בחינה סטטיסטית מראה כי ענפי הייצור בתחום המחשוב והאלקטרוניקה בישראל מתואמים באופן 
חיובי עם הפעילות ועם המגמה שמאפיינת את ענפי האלקטרוניקה בארה"ב, זאת כפי הנראה בשל 
המשקל הגבוה של ארה"ב בסך היצוא הישראלי של ענפים אלו. סביר להניח כי המגמה בארה"ב 
משפיעה על היקפי ההזמנות מישראל ועל הציפיות של היצרנים הישראלים. בנוסף, ייתכן כי המגמה 

בענף האמריקאי מאותתת על הביקושים הגלובליים.  

קצב הגידול של הייצור הענפי הכולל בישראל )רכיבים אלקטרוניים, ציוד תקשורת, מכשירי מדידה 
ובדיקה וכו'( בעל מתאם חיובי )ברמה של 0.75( עם קצב הגידול של המכירות של ענף ייצור מחשבים 
ומוצרי אלקטרוניקה בארה"ב כעבור כשנה )ראה/י תרשים 9(. כמו כן, קצב הגידול של הייצור בתת 
הענף ציוד תקשורת )לבדו( בעל מתאם חיובי )ברמה של 0.82( עם קצב הגידול של מדד מנהלי הרכש 

בארה"ב )ISM PMI( כעבור כשמונה חודשים )ראה/י תרשים 10(.   

במבט קדימה, לאור האמור לעיל, אפשר שתחול התמתנות נוספת בהיקף הייצור הכולל של ענף 
מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי בישראל בחודשים הקרובים, ולקראת תחילת שנת 2021 

ההיחלשות תיעצר ותחול עלייה מסוימת בקצב העלייה של הייצור הכולל.  

 

 

 

                                                           
4  /https://www.delloro.com/key-takeaways-the-telecom-equipment-market-1h20 
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