
תקציר 
 הפגיעה בייצור התעשייתי של ענף הגומי והפלסטיק

הייתה מתונה יחסית ליתר ענפי התעשייה. ייתכן כי 
זאת בעקבות רגישות נמוכה יחסית הנובעת מתמהיל 
הענפים שמרכיבים את הביקוש למוצרי הענף, ו/או 
עלייה חדה בביקושים לחלק ממוצרי הענף בעקבות 
הקורונה. גם היקף משרות השכיר של הענף ירד 
בשיעור מתון יחסית, ככל הנראה על רקע התגובה 

הטובה יחסית של הענף למשבר.    
 קצב העלייה של היצוא הענפי מצוי במגמת היחלשות

החל משנת 2018 בעיקר על רקע ירידה בביקושים 
מצד שותפות הסחר המרכזיות. יחד עם זאת, כבר 
תקופה שקצב העלייה של היצוא הענפי גבוה מכפי 
שהיה מצופה ממנו בהתחשב בקצב העלייה של 

הביקושים משותפות הסחר המרכזיות.   

 מחירי הייצור של הענף ירדו במהלך חודשי הסגר
לאחר ששמרו על יציבות מסוימת לאורך כשנה. 
הירידה נבעה מירידה חדה במחיר הנפט, וירידה חדה  ייצור גומי 
במחירי הפולימרים המרכזיים כתוצאה מאי הוודאות 
והירידה בביקושים בתקופה זו. במבט קדימה, צפוי 
שהסרת המגבלות ברחבי העולם תתמוך 
 מחירי הפולימרים המרכזיים בטווח 

הזמן הקרוב. 
בהתאוששות
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רקע 

ענף הגומי והפלסטיק הוא ענף תעשייתי המסווג לפי עוצמה טכנולוגית כענף המשלב טכנולוגיה 
מעורבת מסורתית. בענף הגומי והפלסטיק מייצרים מגוון רחב של מוצרים המשמשים רבות את ענפי 
הנדל"ן והחקלאות במוצרים כגון- יריעות, לוחות, צינורות הולכה, תריסים, בידוד וכו', ואת ענפי ייצור 

המזון, הריהוט והתרופות.  

על פי נתוני הלמ"ס משנת 2017, בתעשיית הגומי והפלסטיק בישראל פעלו כ-485 מפעלים. בשנת 
2019 הועסקו בענף כ-20.1 אלף עובדים. לפי הערכות המתבססות על נתוני הלמ"ס עמד הפדיון 
השנתי של הענף על כ-18.7 מיליארד ₪ בשנת 2019. הענף בעל רמת ריכוזיות נמוכה יחסית בהשוואה 
לענפי ייצור אחרים, כאשר התפוקה של 6 החברות המובילות בענף שווה לכ-18% מסך התפוקה 
הענפית. ענף הגומי והפלסטיק הינו ענף מוטה יצוא כמתבטא משיעור הפדיון המופנה ליצוא שעומד 
על כ- 46.5%. מרבית היצוא מרוכז במפעלים המניבים פדיון גבוה, כך שכ-92% מסך היצוא מתבצע 
על ידי המפעלים המניבים פדיון הגבוה מ-50 מיליון ₪. היצוא הענפי מתרכז בשלושה יעדים עיקריים: 

האיחוד האירופי, ארה"ב וטורקיה. 

בחינת תתי הענפים המרכיבים את ענף הייצור מלמדת כי קיימים תתי ענפים ששיעור היצוא מפדיונם 
מגיע לכדי 60%, דבר החושף אותם לסיכוני שע"ח, ולהתפתחויות הכלכליות במדינות אליהן מיוצאת 
התוצרת. ביניהם ניתן לציין את ייצור מוצרי גומי )55% יצוא(, ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק )63%( 
וייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק )56%(. תתי הענפים המובילים מבחינת היקף המפעלים והמועסקים 
הינם- ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק )22% מסך המפעלים( וייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים 

טכניים, חקלאיים ותעשייתיים )15% מסך המפעלים(. 

השלכות הקורונה על הענף היו מתונות יחסית לענפי תעשייה אחרים, עד כה 

הייצור התעשייתי של ענף הגומי והפלסטיק ירד משמעותית בחודש המרכזי של הסגר, אפריל, ועם 
ההסרה המדורגת של המגבלות על הפעילות במשק החל להשתקם, כאשר ביוני 20 נרשמה עלייה 
נאה בייצור התעשייתי בהשוואה לחודש המקביל אשתקד )ראה/י תרשים 1(. יתרה מכך, מאז 
התפשטות הקורונה בישראל רשם הייצור התעשייתי של מוצרי גומי ופלסטיק ביצועים טובים ביחס 
ליתר ענפי התעשייה, ראיה לכך מתקבלת מבחינת חציון שיעורי הצמיחה של הייצור בענפי התעשייה. 
למעשה, שיעורי הצמיחה של ענף הגומי והפלסטיק היו מצויים ברביע העליון של ענפי התעשייה מאז 

פרוץ הקורונה בישראל. 

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 ירד הייצור התעשייתי של הענף בכ-1.4%, נמוך משמעותית 
מהירידה החציונית בענפי התעשייה, ודי דומה לירידה שנרשמה בשנת 2019, שעמדה על 1.7%. 
בהתחשב בירידה ביצוא הענפי )ראה/י בהמשך( בתקופה זו, שהייתה גבוהה מהירידה בייצור, ניתן 

להעריך כי הביקושים המקומיים פיצו במידה מסוימת על הירידה ביצוא. 

ניתן לשער כי הפגיעה המתונה יחסית בייצור הענפי נבעה מרגישות נמוכה יחסית להשלכות השליליות 
של המשבר, למשל כתוצאה מהרכב הענפים המהווים את עיקר הביקושים למוצרי הענף. תוצרי הענף 
משמשים לרוב את ענפי החקלאות, התעשייה והבינוי, כאשר השניים הראשונים נפגעו במידה פחותה 
בהשוואה לענפים כלכליים אחרים. כמו כן, אפשר שהתפשטות הנגיף עצמה יצרה ביקושים חדשים 
ובהיקף גבוה למוצרים מסוימים המיוצרים בענף, דוגמת הלוחות השקופים מפלסטיק החוצצים בין 
לקוחות למוכרים בחנויות השונות, כמו גם הביקוש לשקי אריזה או ארגזי הובלה הודות לעלייה 
בשליחויות בתקופת הסגר, וכן עטיפות ובקבוקוני אריזה למוצרי מזון או חומרי חיטוי שהביקוש שלהם 

זינק במהלך תקופת הסגר. 

היקף משרות השכיר בענף ירד בחדות בחודש אפריל 20, בדומה לירידה בייצור התעשייתי, בכמעט 
10% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. ירידה זו ככל הנראה משקפת הוצאה של עובדים לחל"ת 
בשיא תקופת הסגר ורמות אי הוודאות. אולם מאז, התכווצה הירידה במשרות השכיר משמעותית וביוני 
עמדה על 3% בהשוואה שנתית, בין הירידות הנמוכות בקרב ענפי התעשייה. ייתכן שיש בכך להעיד כי 
הציפיות של החברות בענף בנוגע להזמנות, הביקושים והייצור בעתיד חיוביות בהשוואה ליתר ענפי 

התעשייה.   

במבט לחודש יולי, אשר נתוני ייצור לגביו טרם פורסמו, ניתן להסיק מנתוני סחר החוץ כי הייצור 
התעשייתי של ענף הגומי והפלסטיק בחודש זה צפוי לעלות בהשוואה לחודש יוני. מסקנה זו מתקבלת 
מהקשר שמתקיים בין שיעור השינוי החודשי של יבוא חומרי הגלם עם שיעור השינוי של הייצור 
התעשייתי של ענף הגומי והפלסטיק באותו החודש )ראה/י תרשים 2(. הקשר בין השניים נובע כפי 



הנראה מכך שהיצרנים מבצעים הזמנות של חומרי גלם בהתאם להערכתם לשימוש בתשומות לטובת 
הייצור בחודש מסוים, המבוססת על ההזמנות מהם וההיכרות עם העונתיות של הביקושים. לאור 
האמור לעיל, נראה כי העלייה שחלה בחודש יולי ביבוא חומרי הגלם מסוג גומי ופלסטיקה, במחירים 
שוטפים, מלמדת על עלייה דומה בייצור התעשייתי בחודש זה. בהנחה שהערכה זו מדויקת, הרי שגם 
בחודש יולי הייצור התעשייתי בענף הגומי והפלסטיק יהיה גבוה בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביקוש משותפות הסחר מצוי כבר תקופה ארוכה בירידה; מחירי חומרי הגלם של הענף צפויים 
לעלות מרמות השפל שאליהם הגיעו ברביע השני של 2020 

קצב הגידול של הייצוא של ענף הגומי והפלסטיק נחלש משמעותית בתקופה האחרונה ומצוי במגמה 
זו החל משנת 2018 )ראה/י תרשים 3(. כך, במהלך השנה האחרונה, רק בחודשיים בודדים לא חלה 

ירידה ביצוא בהשוואה שנתית, ובסך הכל ירד הייצוא בכ-8% בתקופה זו. 

עיקר היצוא של ענף הגומי והפלסטיק מתמקד באיחוד האירופי )סביב 40%( וארה"ב )סביב 25%(, 
כאשר כל יתר היצוא מתפזר בין יבואניות רבות עם נתח שוק קטן יחסית, כך לדוגמא היבואנית הגדולה 
הבאה אחריהן היא טורקיה )סביב 6%(. על כן לביקושים מהאיחוד האירופי וארה"ב השפעה מהותית 

על הייצור והיצוא של ענף הגומי והפלסטיק המקומי. 

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 3, בשל נתח השוק הגבוה של ארה"ב והאיחוד האירופי ביצוא הענפי, 
היצוא במחירים שוטפים מתואם חיובית עם היבוא של מוצרי גומי ופלסטיק של שותפות סחר אלו 
)רמת מתאם- 0.83(. אך מלבד זאת, מן התרשים ניתן ללמוד כי הסיבה המרכזית לחולשה של היצוא 
הענפי מאז 2019 טמונה כפי הנראה בגורמים חיצוניים, דהיינו, ירידה בביקוש של שותפות הסחר 
המרכזיות בתחום הגומי והפלסטיק. יתרה מכך, ברוב התקופה שחלפה מאז ינואר 2019 קצב העלייה 
של היצוא הענפי היה גבוה מקצב העלייה של היבוא של מוצרי גומי ופלסטיק בקרב שותפות הסחר 
המרכזיות. כלומר, היצוא הישראלי עלה בקצב גבוה מכפי שהיה מצופה ממנו בהתחשב בקצב עליית 

הביקוש המצרפי של שותפות הסחר.  

ייתכן כי הגורם לפער החיובי בין קצב העלייה של היצוא הענפי לקצב העלייה של הביקוש משותפות 
הסחר הינו עדיפות של היצואנים הישראלים על פני מתחריהם בשווקים של ארה"ב והאיחוד האירופי, 
ו/או עלייה איתנה ביצוא הישראלי למדינות אחרות בעולם, כך שזו תרמה לקצב עלייה גבוה מכפי 

שהיה מצופה בהתחשב בביקוש המצרפי משותפות הסחר המרכזיות. 

קצב הירידה של מחירי הייצור בענף גומי ופלסטיק העמיק מאז התפשטות נגיף הקורונה. קצב הירידה 
התעצם מ-0.1% במרץ 20 לכ-1.5% ביולי 20 )ראה/י תרשים 4(. ירידה זו מגיעה בין היתר לנוכח 
הירידה החדה במחיר הנפט, באמצעותו מפיקים את הפולימרים שמהם מיוצרים מוצרי הפלסטיק. 
מחיר הנפט ירד בחדות בחודשים מרץ ואפריל ומאז תיקן כלפי מעלה, אולם מחירו הנוכחי של הנפט 
נותר נמוך בכ-30% מרמתו לפני כשנה. על רקע זה סביר להניח כי מחירי היבוא של חומרי גלם בתחום 

הגומי והפלסטיקה )נתון אחרון פורסם במרץ 20( ירדו במידה רבה עד לחודש יולי 20. 

Dummy Text



במבט קדימה, לאחר שמחירי ה-Polyethylene ירדו משמעותית ברביע השני, בחלק מהאזורים 
לשפל של כל הזמנים, בעקבות הירידה בביקושים והעלייה באי הוודאות, צפוי כי ההתאוששות 
בביקושים בעיקר מסין, הפחתת הייצור על ידי יצרנים עם שולי רווחיות נמוכה, ודחיית ההרחבה של 
קיבולת הייצור בעולם על רקע המצב, יתמכו בהתאוששות של המחירים מרמתם הנמוכה ששררה 
ברביע השני של 2020. גם הפתיחה של הכלכלות באירופה במחצית השנייה של 2020, ובכללם 

המפעלים של יצרניות הרכב צפויים לתמוך בהתאוששות של מחירי ה-Polypropylene מרמתם 
הנמוכה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לסיכום, ענף ייצור הגומי והפלסטיק נפגע בצורה מתונה מהשלכות הקורונה בהשוואה לענפי תעשייה 
אחרים, ביטוי לכך מתקבל בין היתר בייצור התעשייתי ובהיקף משרות השכיר. בנוסף, המגמה ביצוא 
הענפי מצליחה להתעלות מעל לחולשה שמאפיינת את שותפות הסחר המרכזיות, אך עדיין, היצוא 

מתכווץ.  

Dummy Text


