
  

 

החטיבה הפיננסית > אגף כלכלה 

 

דלית בן צור 

נובמבר 5102 

ענף התקשורת: ציוד תקשורת ושירותי תקשורת 



עיקרי הדברים

ענף התקשורת: ציוד תקשורת ושירותי תקשורת 

1ענף ציוד תקשורת בישראל

 

וההכנסות עולים אף הם. 

האמריקאי מצוי במצב טוב. היצוא האמריקאי עולה באופן תדיר משנת 8000, ומספר העובדים  

 בניגוד לענף שירותי התקשורת בישראל, ענף שירותי התקשורת )טלקומוניקציה( בשוק 

במספר המועסקים, המשך קיפאון ביצוא וירידה במכירות. 

 קיימת פסימיות בקרב מנהלים בענף שירותי התקשורת בישראל. לראייתם צפויה ירידה 

מדובר בעלייה מתונה בלבד. 

 )S&P 500( מדד המניות של ענף הציוד לתקשורת אמנם עלה, אך ביחס למדד המניות הכללי 

המועסקים בענף הולך וקטן, אל מול עלייה במספר המועסקים כללית במשק האמריקאי. 

8002, ובתוצר התעשייתי ממשיכה מגמת הירידה שהחלה בתחילת שנת 8002. מספר 

8002. היקף ההזמנות החדשות שהיה במגמת עלייה לאורך 8002, ירד במחצית הראשונה של 

 חלה הרעה בענף הציוד לתקשורת בארה"ב ביחס למצבו של הענף בסקירה הקודמת מאפריל 

והאקזיטים בתחום מדשדשים בהשוואה לתחומים אחרים בהיי טק. 

גדל, יצוא שהולך ומצטמצם החל מסוף 8002 וירידה במספר המועסקים בענף. גם ההשקעות 

 ענף הציוד לתקשורת בישראל סובל מחולשה מתמשכת המתבטאת בתוצר תעשייתי שאינו 

 

                                                          

 

 

השנים האחרונות. במרבית הפרמטרים המרכזיים חלה הרעה, כחלק ממגמת הרעה מתמשכת.  

כלכליים נתוני המחצית הראשונה של שנת 4102  הצביעו על חולשה, כהמשך למגמה ארוכת טווח של 

בעוד המחצית השנייה של שנת 4102 העידה על הטבה מסוימת במצב בענף, מבחינת הנתונים המאקרו 

  

 
ומדיה מגנטית ואופטית, כלומר הנתונים כוללים גם תתי ענפים אחרים מלבד ציוד לתקשורת. 

התקשורת לבדו, והנתונים מתפרסמים תחת הקטגוריה: יצור מחשבים, ציוד תקשורת, מוצרי צריכה אלקטרונים 

נתונים ועוד. חשוב לציין כי הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס )למעט נתוני היצוא( אינם מפולחים לרמת ענף ציוד 

ברשת האינטרנט, מערכות תקשורת צבאית, מערכות תקשורת לוויינית, פתרונות להובלת חשמל על גבי רשתות 
להעברת אותות אלקטרוניים באמצעות חוטים או באוויר. ניתן למצוא תחת ענף זה מוצרים המשמשים לתקשורת 

ענף הציוד לתקשורת כולל, על פי הגדרת הלמ"ס, ייצור מכשירי טלפון וציוד לתקשורת נתונים ,המשמשים   
1

 



נתוני הייצור התעשייתי  מעידים על חולשה מתמשכת בענף

                                                          

 

 
 

 

המדד מארה"ב מהווה אינדיקציה שלילית לענף בישראל. 

לעלות, מדד הייצור התעשייתי יורד. היפרדות זו, תוך שמדד הפעילות של ישראל איננו עולה יחד עם 

שלאחר המשבר. אם נבחן את המגמות בשנת 4102 בלבד נראה כי בעוד שמדד ה-Tech Pulse ממשיך 

מדד הייצור התעשייתי של ענף הציוד לתקשורת ירד בצורה פחות חדה, אך נותר ברמות דומות לרמות 

ירד בצורה חדה יותר בעקבות המשבר, אך לאחר מכן החל לעלות בצורה עקבית ומתונה. לעומת זאת, 

 Tech Pulse-ולאחר מכן חלה היפרדות במגמות. מדד ה ,Tech Pulse-לתקשורת בישראל לבין מדד ה

בכללותו. נראה כי עד לשנות המשבר היה מתאם חיובי בין מדד הייצור התעשייתי של ענף הציוד 

נתוני  הייצור התעשייתי אל מול מדד ה-Tech Pulse שנותן אינדיקציה גלובאלית לגבי ענף ההיי-טק 

השנים האחרונות נראה כי חזרנו לרמות היצור התעשייתי של 4101-4112 )תרשים 0(. מעניין לבחון את 

כפי שצוין בסקירה הקודמת מאפריל 4102, השנים 4104-4100 היו שנים טובות יחסית בענף, אך בשלוש 

הייצור התעשייתי מעידה על כך שהענף טרם חווה התאוששות בת קיימא מאז המשבר של 4112. אמנם, 

לרביע השלישי של 4102. כאשר בוחנים את הנתונים לאורך תקופה ארוכה יותר ניתן להבחין בכך שרמת 

המחצית השנייה של שנת 4102 )תרשים 0(.  המדד ירד בשיעור של 2.4% מהרביע האחרון של 4102 ועד 

, לאחר עלייה לאורך  2מדד הייצור התעשייתי )מנוכה עונתיות( נמצא במגמת ירידה מזה שלושה רביעים

 

נתוני הרביע השלישי מתייחסים לנתוני חודשים יולי-אוגוסט בלבד   
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  ירידה מתמדת במספר המועסקים בענף הציוד לתקשורת

 

בהסתכלות על שוק העבודה בענף, מצטיירת תמונה דומה המעידה על הרעה ארוכת טווח

 

במהלך המחצית הראשונה של שנת 4102. מגמה זו מעידה על תהליכי התייעלות

3חזר לרדת. עלות העבודה ליחידת תפוקה הייתה במגמת ירידה בשנים האחרונות, למעט עלייה קלה 

אמנם חלה עלייה קלה במספר משרות השכיר בענף, אך במחצית הראשונה של 4102 מספר המשרות 

המשרות בענף מצוי במגמת ירידה של כ-01% מאז שנת 4100 )תרשים 4(. במחצית השנייה של 4102 

. מספר 

הירידה בייצור התעשייתי, ולאו דווקא נובעת מעלייה בהוצאות על עבודה.  

הראשונה של 4102 חלה עלייה במדד העלות ליחידת תפוקה, אך נראה כי עלייה זו הינה תוצר של 

התחרות העולמית, שרובה מגיעה מכיוון אסיה, עמה מתמודדים המפעלים בישראל. עם זאת במחצית 

, צעד מתבקש עקב 

מגמה שלילית ארוכת טווח ביצוא של ענף הציוד לתקשורת

 

 

)תרשים 2(. נתונים אלה מעידים על בעיה של ממש בענף הציוד לתקשורת הישראלי

כיום ברמות נמוכות יותר אפילו ביחס לתקופה שלאחר המשבר הכלכלי הגלובלי הגדול של 4112-4112 

וברביע השלישי )נתוני יולי-אוגוסט 4102 מול יולי אוגוסט 4102(  ירד היקף היצוא ב-00.2%. היצוא מצוי 

בנתונים על היצוא. היצוא ירד ברביע השני של שנת 4102 )רביע מול רביע מקביל( בשיעור של 2%, 

עדות נוספת להשפעה השלילית של התחרות העולמית על ענף ציוד התקשורת בישראל ניתן למצוא 

 

                                                          

עבור ירידת הביקושים של חו"ל.  

הביקושים בענף הינם ביקושים מחוץ לארץ, וביקושים בשוק המקומי אינם יכולים לפצות באופן מלא 

, שכן מרבית 

התעשייתי. 

  המדד נבנה על ידי הכפלת המדד לעלות לשעת עבודה במדד שעות העבודה למעשה, וחלוקה במדד התוצר 
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אזהרות רווח לשלוש חברות ישראליות בענף ברביע השני של 8002

 
 

חולשה בתחום ההשקעות והאקזיטים בענף התקשורת

 

מהצפוי בענף ציוד התקשורת.  

מהסיבות לאזהרות רווח אלו. נראה כי זוהי אינדיקציה נוספת לכך ששנת 4102 הייתה עד כה חלשה 

לקראת פרסום תוצאות הרביע השלישי. החברות ציינו ביקושים נמוכים, ותנאי שוק חלשים כחלק 

התקשורת. שלוש החברות הן: אודיוקודס ,אלוט וסיליקום. בנוסף חברת רדוור פרסמה אזהרת רווח 

ברביע השני של 4102, פורסמו שלוש אזהרות רווח של חברות ישראליות דואליות העוסקות בתחום ציוד 

 

בלבד.   

חשוב לציין כי הנתונים מתייחסים לתחום התקשורת והרשתות, שהינו רחב יותר מתחום ציוד לתקשורת 

ההשקעה של חברות הון סיכון בחברות בתחום התקשורת בישראל פחתה החל משנת 4102 )תרשים 2(. 

 ,PWC המצטיירת כשבוחנים השקעות של חברות הון סיכון בתחום התקשורת דומה. על פי נתוני

במחצית הראשונה של 4102, היוו האקזיטים בתחום 05% בלבד מכלל האקזיטים בהיי-טק. התמונה 

בענף היווה 54% מסך האקזיטים, חלה ירידה מתמדת בחלקם של האקזיטים בענף מתוך הכלל. 

מתוך ערך סך האקזיטים בהיי-טק, רואים כי מאז שנת 4104, שהייתה שנת שיא בה ערך האקזיטים 

מיליון דולר, לעומת 52 מיליון דולר בשנת 4102. כאשר בוחנים את ערך האקזיטים בענף התקשורת 

המחקר IVC, הערך של עסקה ממוצעת בשנת 4102 עלה ביחס לערכן הממוצע אשתקד, ועומד על 22 

וסכומם של אקזיטים אלה עומד על כ-52% מסכום האקזיטים הכולל של שנת 4102. על פי נתוני חברת 

מספר האקזיטים במחצית הראשונה של 4102 עומד על כ-21% מסך האקזיטים בכל שנת 4102, 

שנת 4102 הייתה שנת שיא מבחינת מספר האקזיטים של חברות ישראליות. שנת 4102 נושפת בעורפה: 

 

http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A1.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A1.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%98_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%98_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D.tag


ענף ציוד תקשורת בשוק האמריקאי

 

 
 

 

 

האמריקני על מצבו של הענף בישראל. 

בין מדד המניות האמריקאי ליצוא הישראלי )בפיגור של 2 רביעים(, יכול להעיד על השפעתו של השוק 

בישראל חשוב לבחון את מצבו של הענף בחו"ל, ובפרט בארה"ב. תרשים  2, המתאר את המתאם החיובי 

תחום ההיי טק הינו תחום גלובאלי מטבעו, על כן, כדי להבין את ההתפתחויות בענף ציוד התקשורת 

 



הייצור התעשייתי, היקף ההזמנות חדשות ומספר המועסקים מעידים על חולשה

בסה"כ מאז הרביע הראשון של שנת 4101 ירד מספר המועסקים ב-42%, כלומר צמצום של כרבע

מספר המועסקים בענף בארה"ב יורד מזה מספר שנים, והמשיך במגמה זו גם ברביעים 2-0 של 4102. 

 

 

 

שנת 4102 )תרשים 5(.  

מיצרנים )במיליוני דולרים( שהיה במגמת עליה לאורך שנת 4102, ירד בשני הרביעים הראשונים של 

ירידה החל מהרביע הראשון של שנת 4102 )רביע מול רביע מקביל(, ואילו היקף ההזמנות החדשות 

הנתונים המאקרו כלכליים מעידים על חולשת הענף גם בארה"ב. מדד התוצר התעשייתי מצוי במגמת 

 

מכוח האדם בענף

 

כך שמדובר בבעיה ענפית, ולא מקרו כלכלית.  

הולך ועולה מ-4101, מספר המועסקים בענף הציוד לתקשורת יורד בהתמדה. נתונים אלה מעידים על 

המועסקים מנוגדת למגמה הכללית במשק האמריקאי, כלומר בעוד שמספר העובדים בכלל המשק 

חולשה מתמשכת המאלצת את החברות בענף לעבור תהליכי התייעלות. חשוב לציין כי ירידה זו במספר 

או על חולשה מתמשכת בענף. האפשרות הסבירה יותר הינה של שילוב של שתי האופציות, כלומר 

 )תרשים 5(. ירידה במספר המועסקים עשויה להעיד על מגמת התייעלות מתמשכת 



עלייה מתונה במדד מניות ציוד תקשורת

 
 

 

ברביע השלישי של 4102, ובמשך הרביע השלישי ירד המדד ב-2.5%. )תרשים 2(. 

בהשוואה למדד S&P 500 שעלה בשיעור של 52.2% באותו פרק זמן. כמו כן מגמת העלייה השתנתה 

4100 ליוני 4102 ב-45.2%. עם זה, נראה כי העלייה של מדד מניות ציוד תקשורת הייתה מתונה 

Telecom Select Industry Index( היה מצוי במגמת עלייה לאורך השנים האחרונות ועלה בין ינואר 

S&P ( כאשר בוחנים את מדדי המניות מצטיירת תמונה מעורבת. מחד, מדד מניות ציוד תקשורת

 



 הנתון המדאיג לסיכום, ניתן לומר כי ענף ציוד לתקשורת ידע ימים יפים יותר. בכל הנוגע לשוק הישראלי,

4שירותי תקשורת בישראל

 

שלא תדענה לייצר חידושים ופתרונות, ללא ספק ימצאו עצמן בקשיים ובעיות. 

מבעיות הקשורות ברוחב הפס, וכלה במה שמוגדר העתיד בתחום: "האינטרנט של הדברים".  חברות 

בו טלפונים חכמים ממלאים יותר ויותר פונקציות בחיינו, יש מקום להרבה מאוד בעיות ופתרונות, החל 

למחצית השנייה של שנת 4102. אך התייעלות בדמות קיצוץ בכח האדם בלבד לא תספיק,  שכן בעולם 

הקושי בצעדי התייעלות, כפי שמשתקף מנתוני עלות העבודה ליחידת תפוקה שהיו במגמת ירידה עד 

ביותר הוא הנתון הנוגע לירידה ביצוא. יחד עם זאת נראה כי החברות השונות נערכות ומתמודדות עם 

סקר הערכות עסקים מצביע על פסימיות בקרב המנהלים בענף שירותי התקשורת

 

 

)שמקורם בעלייה חדה בייצוא באוגוסט 4102(, היצוא בענף שירותי התקשורת קפא על שמריו בארבע

המקומי ירד. נתוני היצוא מציגים תמונה לפיה, למעט עליה בנתוני היצוא ברביע השלישי של 4102 

התקשורת בשלוש השנים האחרונות. בנוסף, מנהלי מרבית החברות צופים כי היקף המכירות לשוק 

החודשים הקרובים. בהקשר זה יש לציין כי קיימת ירידה מתמדת במספר המועסקים בענף שירותי 

משמעית. מחד, כמו במחצית הקודמת, מנהלי החברות עדיין צופים ירידה במספר העובדים בשלושת 

מבחינה של סקר הערכות עסקים של הלמ"ס בתחום שירותי מידע ותקשורת עולה תמונה שאינה חד 

 

השנים האחרונות

 

                                                          

ביצוא צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים.  

, כלומר נראה כי מגמה זו של אי עלייה  5החודשים הקרובים, לאחר שצפו עלייה בייצוא בחודשים קודמים

כן פחות משמעותי למשק. במבט קדימה, מרבית המנהלים צופים אי שינוי במכירות לייצוא בשלושת 

פחות מנתוני היצוא בענף הציוד לתקשורת. בנוסף, יצוא בהיקף של 21 מיליון דולר הינו קטן מאוד, ועל 

תקשורת בישראל מאופיין במכירות בעיקר לשוק המקומי. זוהי סיבה נוספת לכך שנתונים אלה מדאיגים 

ומצביע על כך שאין גידול וצמיחה של ממש בענף.  בהקשר זה, יש לציין כי על פי הלמ"ס ענף שירותי 

מדאיגה של היצוא כפי שנרשמה בענף הציוד לתקשורת, אך גם היעדר עלייה ביצוא אינו דבר חיובי, 

, ונע באופן עקבי סביב 21 מיליון דולר )תרשים 2(. אמנם לא מדובר במגמת ירידה 

 

שירותי מידע ותקשורת מצוי דווקא בעלייה. 

מגמות זהות, לדוגמה בבחינת מספר המועסקים חלה ירידה מתמדת בתת ענף שירותי תקשורת, בעוד שענף 

נתוני סקר הערכות עסקים עוסק בענף שירותי מידע ותקשורת. הנתונים של תת ענף וענף זה, אינם בהכרח בעלי 

חשוב לציין בהקשר זה כי בעוד נתוני היצוא ומספר המועסקים מתייחסים לתת ענף שירותי התקשורת בלבד,   5
 

 

ראשי זה, הוא שידור תכנים ללא הפקתם.  

המידע מבוססים על טכנולוגיה בודדת או על שילוב של טכנולוגיות. המכנה המשותף לשירותים המסווגים בענף 

ענף זה כולל אספקת שירותי תקשורת ושירותים נלווים, כלומר העברת קול, נתונים, טקסט ווידאו. מתקני העברת   4
 



שירותי תקשורת בשוק האמריקאי

 
 

מקור: 

 

 

בתרשים 01.  

התקשורת מציירים תמונה חיובית. ההכנסות בענף מצויות במגמת עלייה מאז שנת  4102, כפי שניתן 

ותקשורת, לעומת זאת, מצוי במגמת ירידה החל מהרביע השני של 4102. גם נתוני ההכנסות בענף 

שנות ה-4111, עלה בשיעור של 0.2% מהרביע הראשון של 4102. היבוא האמריקאי של שירותי מידע 

היצוא האמריקאי עולה באופן תדיר משנת 4100, ומספר העובדים שהיה במגמת ירידה מאז משבר 

מנתוני המאקרו של ענף שירותי התקשורת )טלקומוניקציה( בשוק האמריקאי עולה תמונה חיובית. 
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)ICT( 6ענפי טכנולוגיות המידע

 

בטווח הקצר היא אינה פוגעת בחברות. 

על כיוון חיובי, שכן הירידה בכמות העובדים מקצצת בהוצאות, אך יחד עם זאת נראה על פניו כי לפחות 

מדדים אלה של הכנסות הולכות וגדלות ויצוא הולך וגדל מחד, וכמות עובדים פוחתת מאידך, מעידים 

4102, חברות בענפי שירותי התקשורת מראות נתונים טובים יותר יחסית לחברות בתעשיית ציוד

עלייה של כ-2%, ואילו בענפי התעשייה נרשמה עלייה של כ-4% בלבד. כלומר כפי שנראה גם בשנת 

ICT עלה בשיעור של 2% בשנת 4102, יחסית לשנה קודמת, כאשר בענפי השירותים והמסחר נרשמה 

המרכיבים את תוצר ה-ICT, ענפי התעשייה-42%, וענפי המסחר מהווים כ-2% מתוצר ה-ICT. תוצר ה-

מתוכם את המגמה הכללית בענפי טכנולוגיות המידע. ענפי השירותים מהווים 54% מכלל הענפים 

כגון רכיבים אלקטרונים. היות והנתונים הם שנתיים, הנתונים מיוחסים לשנת 4102, אך ניתן לנסות ולהבין 

התקשורת- חומרה )תעשייה( ותוכנה )שירותים(, אך יש לזכור כי הם מכילים גם נתונים בתחומים נוספים 

והתקשורת. נתונים אלה מתפרסמים פעם בשנה, וניתן להתייחס אליהם כמייצגים את כלל ענף 

תחום טכנולוגיות המידע כולל בתוכו ענפי תעשייה, שירותים ומסחר העוסקים בתחום המידע 

 

התקשורת

 

                                                          

 

חלק בלתי מבוטל מסך היצוא-02.2%. 

מהווה מעל 24% מסך יצוא הסחורות של ענפי טכנולוגיות המידע. עם זאת, היצוא לארה"ב עדיין מהווה 

21% מסך התפוקה שלהם. מדינות היעד של מרבית יצוא הסחורות הן מדינות אסיה, שהיצוא אליהן 

טכנולוגיות המידע הינם ענפים עתירי יצוא )למעט ענף שירותי התקשורת(, ובשנת 4102 היווה היצוא 

היצוא בתחום ענפי טכנולוגיות המידע עלה בשיעור של 02% בשנת 4102, יחסית לשנת 4102. ענפי 

 

העובדים )תרשים 00(. 

כי פיטורי העובדים מביאים להתייעלות, שכן עלייה בתמורה הממוצעת יכולה להעיד על עלייה בפריון 

תדיר משנת 4100, התמורה הממוצעת למשרה דווקא מצויה במגמת עלייה. ממצא זה מחזק את ההנחה 

ובסה"כ ירד מספר המשרות בענפי הטכנולוגיה בין 4102 ל- 4102 בכאחוז. בעוד מספר המשרות יורד 

. גם בנוגע למספר העובדים נראה כי המגמה של ירידה במספר העובדים הינה רוחבית, 

ציוד היקפי ותכנה, ציוד תקשורת ורכיבים אלקטרוניים )ענפים 4651, 4652 .) 

152 , 622 , 521 מרכזי מחקר ופיתוח תכנה )ענף 61 (הענפים בתחום המסחר הסיטוני - מסחר : ICT מחשבים, 

וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים, כולל  ,הוצאה לאור של תכנה, עיבוד נתונים ותיקון מחשבים :)ענפים 2 ). 

161 ( וייצור ציוד תקשורת )ענף 162. ( הענפים בתחום השירותים - שירותי ICT: שירותי תקשורת )ענף 62(, תכנה 

אלקטרוניים )ענף 162 ,( ייצור מחשבים, מוצרי צריכה אלקטרוניים, מדיה מגנטית ואופטית :)ענפים 162 , 162 , 

פירוט הענפים הנכללים בהגדרת ה -ICT: הענפים בתחום התעשייה - תעשיית : ICT תעשיית ייצור רכיבים ולוחות   
6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

אף הוא מדשדוש, בעוד בענף שירותי התקשורת ישנה עלייה הן ביצוא והן בהכנסות. 

לרדת. בענף התקשורת בארה"ב, לעומת זאת,  מצטיירת תמונה מעורבת בה ענף הציוד לתקשורת סובל 

ודורשת ממנו התייעלות ושינויים. עם נתוני יצוא מאכזבים, תוצר שיורד ומכירות שיורדות, או שצפויות 

לסיכום, ענף התקשורת בישראל- ציוד תקשורת ושירותי תקשורת, מצוי בתקופה שאינה פשוטה, 

 

ציוד תקשורת, ענף שעל פי נתוני המאקרו שלו נראה כזקוק לחידושים ופריצות דרך.  

העסקי, ועמדו על כ-05 מיליארד ₪.  מבין ענפי התעשייה ב-ICT עיקר הוצאות המו"פ היו בענף ייצור 

ענפי טכנולוגיות המידע. בשנת 4102 היוו ההוצאות על מחקר ופיתוח 24% מהוצאות המו"פ במגזר 

תוצאות ההשקעה במחקר רק לאחר תקופה מסוימת, נתונים אלה יכולים להעיד על מצבם הכולל של 

ופיתוח. נתוני ההשקעה במחקר והפיתוח הקיימים בתחום הינם משנת 4102, אך היות ולרוב רואים את 

טק השונים החידושים והקידמה הינם הכרח. חידושים טכנולוגים לרוב דורשים השקעה ניכרת במחקר 

שהולכים וגדלים, כמו גם התמורה הממוצעת למשרה המעידה על פריון העובדים. כאמור, בתחומי ההיי-

באופן כללי ניתן לומר כי ענפי טכנולוגיות המידע מצויים במגמות חיוביות במספר היבטים: תוצר ויצוא 

 
 


