עצמה טכנולוגית  -מעבר ) (1מ הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993
ל סיווג האחיד של ענפי הכלכלה  ,2011לפי ענף ראשי )המשך(
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011
תיאור

סמל
05

כריית פחם ופחם חום

(2) -

06

הפקת נפט גולמי וגז טבעי

(2) -

07

כריית עפרות מתכת

(2) -

סוגים אחרים של כרייה וחציבה ,פעילויות עזר לכרייה

(2) -

ייצור מוצרי מזון

מסורתית

ייצור משקאות ,ייצור מוצרי טבק

מסורתית

13

ייצור טקסטיל

מסורתית

14

ייצור מוצרי הלבשה

מסורתית

15

ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים

מסורתית

08 ,09
10
11 ,12

16

ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם ,פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה

מסורתית

17

ייצור נייר ומוצריו

מסורתית

18

הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט

מסורתית )(3

182

שכפול חומר תקשורתי מוקלט

מעורבת מסורתית

19

ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק

מעורבת מסורתית )(4

20

ייצור כימיקלים ומוצריהם

מעורבת עילית

21

ייצור תרופות קונבנציונאליות ותרופות הומאופתיות

עילית

22

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

מעורבת מסורתית

23

ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים

מעורבת מסורתית

24

תעשיית מתכות בסיסיות

מעורבת מסורתית

25

ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ,פרט למכונות ולציוד

מעורבת מסורתית

281

ייצור מכונות לשימוש כללי

מעורבת עילית

28

ייצור מכונות וציוד לנמ"א

מעורבת עילית

275

ייצור מכשירי חשמל ביתיים

מעורבת עילית

26

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

עילית

27

ייצור ציוד חשמלי

מעורבת עילית

26

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

עילית

26

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

עילית

26
30 ,29

)(1
)(2

)(3
)(4

)(5

עצמה טכנולוגית

ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי

עילית

ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים ,ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

מעורבת עילית

301

בניית ספינות ואניות

מעורבת עילית

303

ייצור כלי טיס ,חלליות וציוד נלווה

עילית

31

ייצור רהיטים

מסורתית

32

ענפי ייצור אחרים

מסורתית )(5

32

ענפי ייצור אחרים

מסורתית

325

ייצור ציוד רפואי ,דנטלי ואורתופדי

מעורבת עילית

325

ייצור ציוד רפואי ,דנטלי ואורתופדי

מעורבת עילית

ענף מעבר עיקרי בלבד.
בסיווג  1993הוגדרו ענפי הכרייה והחציבה כחלק מסדר תעשייה ,ולכן נכללו בסיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית של הלמ"ס תחת עצמה
טכנולוגית מעורבת מסורתית )סטייה מסיווג  ,ISIC Rev. 3עקב התאמות למשק הישראלי( .בסיווג  2011בהתאם לסיווג  , ISIC Rev. 4ענפי הכרייה
והחציבה מוגדרים כסדר  Bואילו ענפי התעשייה – כסדר  .Cהסיווג לפי עצמה טכנולוגית כולל רק את סדר  ,Cולכן ענפי הכרייה והחציבה אינם נכללים בו.
בסיווג  1993ענף  22הוצאה לאור ודפוס כולל פעילויות של הוצאה לאור .לעומת זאת ,בסיווג  2011ענף  18הדפסה והעתקה של חומר תקשורתי מוקלט
אינו כולל פעילויות של הוצאה לאור .פעילויות אלה הועברו לסדר  – Jמידע ותקשורת ,ענף .58
ענף זיקוק הנפט פורסם בלמ"ס יחד עם ענף הכימיקלים ולכן הוגדר כעצמה טכנולוגית מעורבת עילית ,בניגוד להמלצת ה OECD-להגדירו כעצמה
טכנולוגית מעורבת מסורתית .בסיווגים  ISIC Rev. 3ו ISIC Rev. 4-אומצה ההמלצה .בהתאם לכך ,בסיווג  2011ענף ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק
)ענף ראשי  (19הוגדר כעצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית.
בסיווג  1993הוגדר ענף תעשיית תכשיטים ,חפצי חן וצורפות תחת עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית ,בניגוד להמלצת ה OECD-להגדירו תחת עצמה
טכנולוגית מסורתית .בסיווג  2011בהתאם לסיווג  ,ISIC Rev. 4הוגדר ענף זה תחת עצמה טכנולוגית מסורתית.
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