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  2005 עסקים במגזר העסקי בשנת 12,100-תוספת של כ
Additional 12,100 Businesses in 2005 

 
 .  עסקים במגזר העסקי12,100-כתוספת נטו של ,  עסקים35,800-כעסקים ונסגרו  47,900- נפתחו כ2005בשנת 

 גדל 2004גם בשנת ). מגזר עסקי וציבורי(   עסקים פעילים412,000-כ מנתה 2005סך מצבת העסקים במשק בשנת 

 . עסקים בלבד7,900 בה נמדדה תוספת של 2003 וזאת לעומת שנת 13,000-במספר העסקים נטו במגזר העסקי 
המרשם . נתונים אלו לקוחים מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים האחרונות

וקובץ ) מ"מע( קובץ העוסקים של מס ערך מוסף: ס על מידע מאוחד מקבצים מינהליים שעיקרםמתבס

נתוני כגון אחת ממטרות המרשם היא הכנת נתונים דמוגרפיים של עסקים . המעסיקים של המוסד לביטוח לאומי

  .פתיחות וסגירות
 .הפעילות במשק ענפיחד מבכל א, ות כל שנהת עסקים מתקיימו וסגירות של פתיחות תנועכי, יצוין

 

   2003שנת   2004שנת   *2005שנת 

תוספת 
נטו 

במספר 
העסקים

סגירות 
עסקים

פתיחות 
 עסקים

תוספת 
נטו 

במספר 
העסקים

סגירות 
עסקים

פתיחות 
 עסקים

תוספת 
נטו 

במספר 
העסקים

סגירות 
 עסקים

פתיחות 
 עסקים

 סוג עסק

4,100 26,470 30,570 1,842 27,712 29,554 -1,975 25,448 23,473
לא מעסיק
 שכירים

7,984 9,314 17,298 11,190 9,611 20,801 9,829 8,873 18,702
מעסיק 
 שכירים

12,084 35,784 47,868 13,032 37,323 50,355 7,854 34,321 42,175  כ "סה
 
 . לא סופיים2005נתוני * 

 
פיכך אינם בני השוואה לנתונים דומים שהופקו  ול, נכללו תנועות של עסקים שחזרו לפעילותהבנתונים אל

 ).2005מאי ( שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא זה קודםהבפרסום 

 
עסקים שאינם  4,100-וכ עסקים המעסיקים שכירים 8,000-כ היו 2005מכלל העסקים שנוספו נטו בשנת 

 , עסקים המעסיקים שכירים11,200-כ בה נרשמה תוספת נטו של 2004 לעומת שנת ,זאת. מעסיקים שכירים
 .  עסקים שאינם מעסיקים שכירים1,800-וכ



 
 

 2

בעסקים שאינם מעסיקי מהתנועות  68% היו, 2005 עסקים בשנת פתיחות וסגירותהתנועות של  83,700 מכלל

 של עסקים שאינם יוהמהתנועות  65%עסקים כאשר של פתיחות וסגירות  87,700-כנרשמו  2004בשנת . שכירים

 .עסיקי שכיריםמ

 
 רותיםישתה בענף יהי, )1 ' לוח מסראו, 2004בדומה לשנת  (2005התוספת העיקרית במצבת העסקים בשנת 

חקר , ת חשבונותהנהל, שרותי עריכת דין: הכוללות פעילויות כגון ( ופעילויות עסקיות אחרותן"נדל, עסקיים

 המסחר ותיקוני כלי רכב ואחרים ףבענ, נטו מתוספת העסקים 43%אשר מהווה  )פרסום ,אדריכלות, שווקים

 ,  מתוספת העסקים נטו 11% המהווה בענף שירותים אישיים ואחרים,  נטו מתוספת העסקים17%מהווה ה
 . העסקים שנוספו בשנה זוכללמ 8%רותי בריאות רווחה וסעד המהווה יובענף ש

 

 
 :הסברים

מ או דווח על סגירת "יפתח תיק ברשויות המע נימנו אלו שעבורם נ,במספר העסקים שנוספו או שנגרעו .1

 . תיק בשנת הקלנדרית המצוינת

, מעסיק נחשב עסק אשר העסיק עובדים לפחות בשנת הפתיחה הקלנדרית או בזו שאחריה, בפרסום זה .2

ולגבי עסקים שנסגרו עסק נחשב למעסיק אם העסיק עובדים בשנת הסגירה הקלנדרית או בשנה 

 .הקודמת לסגירה

מינהל ציבורי (  למגזר העסקי ואין היא כוללת את הפעילות  בסקטור הציבוריאת בפרסום היההתייחסו .3

 .ר"ושרותי מלכ) ומקומי

 
 
 



סה"כ 
פתיחות

סה"כ 
סגירות

סה"כ 
תוספת 
עסקים

סה"כ 
פתיחות

סה"כ 
סגירות

סה"כ 
תוספת 
עסקים

סה"כ 
פתיחות

סה"כ 
סגירות

סה"כ 
תוספת 
עסקים

42175343217854503553732313032478683578412084סך הכל ענף ראשיסדר

A01-09902814881138901237998789209חקלאות
B10-39 (כרייה וחרושת) 19742397-423244822422062118203781תעשייה

C+D40-41 45-4641484110384922437854447483941807בינוי, חשמל ומים
E50-53100438612143112251954127101138593372048מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים

122082639414209794411335925410כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
710504206789576213732580152מזה: אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים501
22102154562701212058126682111557מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51

66135632981813064421688738263011081מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
F55-56 355628457114226324498240813335746שירותי אירוח ואוכל
G60-66386734644034499393556440293747282תחבורה, אחסנה ותקשורת

214197172922147826020357תקשורת ובלדרות65-66
H67-68(1)102368134290678711979471084בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
I70-76108877402348512967791450531279375875206שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות השכרה

171115112002135160752821881441747נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין 70-71
158211134691943113980418891130759שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
683534149740598142744596148שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה, אבטחה וניקיון74-75

691142442667814945703579797244203552פעילויות עסקיות אחרות 76
K807765472291004658346970655315חינוך
L85-862308144286625141626888248614701016שירותי בריאות, רווחה וסעד
M90-96(2)26912007684348020971383346621761290שירותים אישיים ואחרים

175812624962230134188921801373807פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94

לא כולל בנקים וחברות ביטוח.(1 )
לא כולל שרותים קהילתיים, מתנ"סים ושרותי דת.(2 )

1.פתיחות וסגירות של עסקים בשנים 2003 ,2004 ו -2005 לפי ענף כלכלי מתוך מרשם העסקים

200320042005



לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
פתיחות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
סגירות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
תוספת 
עסקים

305701729847868264709314357844100798412084סך הכל ענף ראשיסדר

A01-0967832099865013978928181209חקלאות
B10-39 (כרייה וחרושת) 10711047211814356022037-36444581תעשייה

C+D40-41 45-46245322954748268912523941-2361043807בינוי, חשמל ומים
E50-5366164769113856585275293373120172048מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים

655680133556036592595315410כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
323409732330250580-7159152מזה: אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים501
12361432266814696422111-233790557מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51

4725265773824556174563011699121081מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
F55-56 193321484081196313723335-30776746שירותי אירוח ואוכל
G60-66299810314029299675137472280282תחבורה, אחסנה ותקשורת

1649626014855203164157תקשורת ובלדרות65-66
H67-68(1)447347794573137710-12621084בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
I70-769257353612793623713507587302021865206שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות השכרה

1852336218813151261441537210747נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין 70-71
113075918899162141130214545759שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
339405744376220596-37185148שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה, אבטחה וניקיון74-75

59362036797236307904420230612463552פעילויות עסקיות אחרות 76
K80640330970469186655171144315חינוך
L85-8619585282486119327714707652511016שירותי בריאות, רווחה וסעד
M90-96(2)25199473466168049621768394511290שירותים אישיים ואחרים

1633547218011062671373527280807פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94

לא כולל בנקים וחברות ביטוח.(1 )
לא כולל שרותים קהילתיים, מתנ"סים ושרותי דת.(2 )

סה"כ תוספת עסקיםסגירותפתיחות

2.פתיחות וסגירות של עסקים בשנת 2005, לפי ענף כלכלי ולפי סוג עסק מתוך מרשם העסקים



לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
פתיחות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
סגירות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
תוספת 
עסקים

2955420801503552771296113732318421119013032סך הכל ענף ראשיסדר

A01-097024361138752149901-50287237חקלאות
B10-39 (כרייה וחרושת) 11571291244815906522242-433639206תעשייה

C+D40-41 45-46223826844922311212664378-8741418544בינוי, חשמל ומים
E50-536401585012251664728949541-24629562710מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים

5918291420639340979-48489441כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
303486789357219576-54267213מזה: אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים501
10701631270114876332120-417998581מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51

47403390813045211921644221914691688מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
F55-56 183523914226194313013244-1081090982שירותי אירוח ואוכל
G60-663248125144993181754393567497564תחבורה, אחסנה ותקשורת

1641282921585621467278תקשורת ובלדרות65-66
H67-68(1)496410906615172787-119238119בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
I70-768724424312967645614587914226827855053שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות השכרה

1748387213514531541607295233528נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין 70-71
107187219438982411139173631804שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
333407740385213598-52194142שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה, אבטחה וניקיון74-75

55722577814937208504570185217273579פעילויות עסקיות אחרות 76
K806083961004473185658135211346חינוך
L85-861841673251412843421626557331888שירותי בריאות, רווחה וסעד
M90-96(2)230411763480165943820976457381383שירותים אישיים ואחרים

1523707223010942471341429460889פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94

לא כולל בנקים וחברות ביטוח.(1 )
לא כולל שרותים קהילתיים, מתנ"סים ושרותי דת.(2 )

סה"כ תוספת עסקיםסגירותפתיחות

3.פתיחות וסגירות של עסקים בשנת 2004, לפי ענף כלכלי ולפי סוג עסק מתוך מרשם העסקים



לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
פתיחות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
סגירות

לא 
מעסיקמעסיק

סה"כ 
תוספת 
עסקים

23473187024217525448887334321-197598297854סך הכל ענף ראשיסדר

A01-09502400902656158814-15424288חקלאות
B10-39 (כרייה וחרושת) 8281146197417176802397-889466-423תעשייה

C+D40-41 45-46181723314148294711634110-1130116838בינוי, חשמל ומים
E50-535031501210043612924838612-109825291431מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים

4927281220510316826-18412394כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
280430710298206504-18224206מזה: אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים501
9131297221015456092154-63268856מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51

362629876613407415585632-4481429981מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
F55-56 150120553556172611192845-225936711שירותי אירוח ואוכל
G60-6627131154386727357293464-22425403תחבורה, אחסנה ותקשורת

1288621414255197-143117תקשורת ובלדרות65-66
H67-68(1)532491102352016168112330342בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
I70-76685540321088759561446740289925863485שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות השכרה

1337374171113821291511-45245200נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין 70-71
8657171582844269111321448469שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
273410683358176534-85234149שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה, אבטחה וניקיון74-75

43802531691133728724244100816592667פעילויות עסקיות אחרות 76
K8047330377639715054776153229חינוך
L85-861507801230810433991442464402866שירותי בריאות, רווחה וסעד
M90-96(2)171497726911622385200792592684שירותים אישיים ואחרים

1163595175810452171262118378496פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94

לא כולל בנקים וחברות ביטוח.(1 )
לא כולל שרותים קהילתיים, מתנ"סים ושרותי דת.(2 )

סה"כ תוספת עסקיםסגירותפתיחות

4.פתיחות וסגירות של עסקים בשנת 2003, לפי ענף כלכלי ולפי סוג עסק מתוך מרשם העסקים


