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   2009: שרידות ותנועות עסקים - דמוגרפיה של עסקים

Business Demography: 2009  

 

 2008-ב" נולדו"ה למספר העסקים אשר דומכמות ה,  עסקים חדשים44,000-כ" נולדו "2009 בשנת 

  .2009בשנת  1 מסך העסקים הפעילים במשק הישראלי9.5%-המהווים כו

 משרות שכיר 84,000-לעומת כ,   משרות שכיר בממוצע76,900- נוספו כ2009- ב”נולדו”בגין העסקים ש 

 .עסקים" לידות" עקב 2008- בשנוספו

 שיעור לידות  (העסקים במרבית ענפי המשק "לידות" נמדדה עלייה בשיעורי 2007-2005שנים בין ה

 ).מכלל העסקים הפעילים באותה שנה" נולדו"אחוז העסקים ש -העסקים 

 2007העסקים בכלל ענפי המשק ביחס לשנת " לידות"י  נמדדה ירידה בשיעור2009- ו2008 בשנים. 

  עסקייםהשכרה ושירותים  ,נכסי דלא ניידי בענפי הינההשרידות הגבוהה ביותר בשנה השנייה לפעילות 

  .88%-כ

  השכרה ושירותים , נכסי דלא ניידייותר בענפי בגבוהה היא ה שנות פעילות 5שרידות העסקים לאחר

הנמוכה ביותר נמדדת ואילו השרידות , )65%-כ( שירותי בריאות רווחה וסעד ,חינוך  ובענפיעסקיים

 ).35%-כ( בענפי שרותי האירוח והאוכל

 מעסיקים שכיריםאינם  2009- ב"נולדו"מהעסקים ש 60%- כ. 

  4 הנם עסקים קטנים המעסיקים עד 76%- כ2009 בשנת ”נולדו” שהמעסיקים שכיריםהעסקים מתוך 

 .משרות שכיר

  

  

המרשם מתבסס על מידע . 2003סטיקה בשנת נתונים אלו לקוחים מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה לסטטי

וקובץ המעסיקים של המוסד ) מ''מע(קובץ העוסקים של מס ערך מוסף : משולב מקבצים מינהליים שהעיקריים שבהם

  . לביטוח לאומי

                                              
, אשר עבורם לא חושבו לידות של עסקים, )ארגונים חוץ מדינתיים (99-ו) שירותים למשק הבית על ידי פרטיים (97, )מינהל ציבורי (79-77 למעט ענפים  1

  .OECD- והEurostat-בהתאם להגדרות ה
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  )2- ו1לוחות ( פתיחות וסגירות עסקים

אשר  הם אלו מסוימת בשנה גרעועסקים שנוספו או נ. פתיחות וסגירות של עסקים הן תופעות המתקיימות כל שנה

   .)תוך הכללת עסקים שחזרו לפעילות( ,באותה שנהמ 'עבורם נפתח או נסגר תיק ברשויות המע

 מדי שנה נתונים על פתיחות וסגירות של  עסקים אשר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2003מאז שנת  

 . במגזר העסקי את תנועת העסקים במשק הישראלי מתוך מרשם העסקיםמבטאים 

  
תוספת זו .  עסקים במגזר העסקי9,000- כ נוספוכלומר ,  עסקים37,200 - כעסקים ונסגרו 46,200- כ  נפתחו 2009בשנת 

 תוספת של - סגירות עסקים37,100פתיחות ו  47,800 -כ( , 2008תוספת העסקים שנרשמה בשנת מ16%-נמוכה בכ 

  ). עסקים10,700כ

 מנהליות זו מתבססת על מספר פתיחות וסגירות ספירה.  תנועות עסקים המתקיימות  בכל שנהפתיחות וסגירות עסקים הן

אין ייצוג למגזר , יש לציין שבתנועות אלו. בשנת הרישום) פדיון או תשומות( מ גם אם לא דיווחו על נתוני פעילות'ברשויות המע

  ). 'מ וכד'ים למעמוסדות ציבוריים או פיננסים שאינם מדווח, רים'מלכ( שאינו עסקי

לעומת    משרות שכיר52,440נמדדה תוספת של כ , 2009 כמעסיקים בשנת פעלו העסקים אשר 9,000בגין התוספת של 

  . 2007 משרות שכיר בשנת 58,000 - וכ2008 משרות שכיר בשנת 56,200 תוספת של

וזאת לעומת שאר ענפי   עסקיםפתיחותהתחבורה התקשורת והבלדרות נרשמו יותר סגירות עסקים מאשר ,בענפי התעשייה 

  .המשק בהם נרשמו מספר פתיחות הגבוה ממספר סגירות העסקים

 משרות 13,000 נרשמה בענף שרותי האירוח והאוכל כ - בגין פתיחות או סגירות עסקיםתוספת משרות השכיר הגבוהה ביותר

  .שכיר

  
  

  )5-3לוחות ( לידות עסקים

 ן אינןה, מסוימת בשנה קלנדרית מ'מייצגות רישום מינהלי ברשויות המעמאחר שפתיחות וסגירות של  עסקים 

עסקים שנפתחו ולא פעלו בשנת הפתיחה לא תרמו .   בשנה זו את הפעילות העסקית בפועלות בהכרחמבטא

  .ואילו סגירת עסקים ברשויות מתבצעת בעיקר בפער זמן אחרי הפסקת הפעילות העסקית, לפעילות העסקית

מופקים  גם נתוני , OECD -ה נים זה ובהתאם להגדרות הבינלאומיות החדשות של היורוסטאט ו פער זמבגלל 

 בשנה עובדים או דיווח על נתוני פדיון דיווח על העסקת(מוגדרים על פי קיום פעילות עסקית ה" מיתות"ו" לידות"

ר את התנועה של העסקים בעלי  עשויים לייצג  טוב יותמסוימת בשנה  עסקים" מיתות" ועסקים "לידות ").הנדונה

  .פעילות  עסקית

  עוקבת ואילו נתוניתפ הכללים החדשים ניתנים להפקה בשנה קלנדארי'ע" לידות" הפקת נתוני ,יחד עם זאת 

  .  עוקבות תניתנים להפקה רק אחרי בדיקת קיום נתוני פעילות בשנתיים קלנדאריו" מיתות"

  

  
לפני הלידה הפוטנציאלית שתות עסקים כולל בדיקת קיום נתונים כמותיים בשנתיים איתור לידות או מי,מבחינה מתודולוגית 

 אך לא ניתן עדיין לאתר את 2009 - את העסקים שנולדו באתרלפיכך ניתן ל. ושנתיים שלאחר המוות הפוטנציאלי של העסק

  .העסקים לשנה זו" מיתות"
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 2008כאשר בשנת , 2009 מכמות העסקים הפעילים בשנת 9.5% עסקים חדשים המהווים 44,009"  נולדו "2009בשנת 

  .2008מכמות העסקים שהיו פעילים בשנת  9.8% עסקים המהווים כ 44,000גם כן כ"  נולדו"

  

  2009-2005בשנים , מספרים מוחלטים ואחוזים מסך העסקים,עסקים" לידות."לוח א

  

2005 2006 2007 2008 2009 

לידות 
 עסקים 

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

לידות 
 עסקים 

אחוז 
לידות 
מסך 

פעילים 

לידות 
 עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 

פעילים 

לידות 
 עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 

פעילים 

לידות 
 עסקים 

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

43,026  10.5 43,010  10.2 45,696  10.4 44,019  9.8 44,009  9.5 

  

  

  

,  והאוכלחהאירושרותי , במרבית ענפי המשק למעט ענפי המסחר" לידות"בשיעורי ה נרשמה עלייה 2007 - 2005בשנים 

ראה לוח ( בשיעורי הלידות בכל ענפי המשק  נמדדה ירידה2009 ועד שנת 2008שנת יחד עם זאת  מאז . תחבורה ותקשורת

3.(  

ובענפי , ) עסקים13,700 - כ(  קיים עסםושירותי נוספו בענפי נכסי דלא ניידי השכרה 2009 בשנת "נולדו"מרבית העסקים ש

  ). עסקים9,200 - כ( המסחר והתיקונים

 76%העסיקו שכירים ש העסקים 40% מבין , הינם עסקים שאינם מעסיקי שכירים2009 בשנת "נולדו" מהעסקים ש60%כ 

  ).4-5לוחות  ( שכירים4עד רק העסיקו 

  
  "נולדו"תוספת משרות שכיר מעסקים ש

  
תוספת ההעסקה למשק עקב עסקים ,  עסקים44,000- של כ2009 ו2008העסקים בשנים " לידות"ל למרות הכמות הזהה ש

  ).3לוח (2008 בשנת  משרות שכיר 84,000תוספת של כ לעומת , משרות שכיר 76,900 - כהיא 2009בשנת " שנולדו"

  . יקכמעס" נולד"עסק של 4.35 הינו ממוצע משרות השכיר  , 2009ם אלו  לשנת על פי נתוני

 בענפי ) משרות שכיר16,000 -כ( נוספו בענפי שרותי האירוח והאוכל2009עסקים בשנת " לידות"מרבית משרות השכיר בגין 

  ). משרות שכיר14,700כ(ובענפי המסחר הסיטוני והקמעוני)  משרות שכיר15,400כ (נכסי דלא ניידי והשרותים העסקיים
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  שרידות עסקים
  

  . לחייהם במשך השנים הראשונות מסוימתבשנה " נולדו"ר שרידות עסקים שנהוג לעקוב אח

  :2008-2005בשנים " נולדו" של העסקים ש הממוצעתשרידותהלהלן נתוני 

  

  אחוז שרידות עסקים לפי שנים. לוח ב

   

   אחוז שרידות עסקים

בשנה 
החמישית

בשנה 
 הרביעית

בשנה 
השלישית

בשנה 
   השנייה

56 60.5 69.2 82.6 2005 

 - 62.6 70 83.3 2006 

 -  - 71.4 83.4 2007 

 -  -  - 84.3 2008 

שנת 
 לידה

  

 מהעסקים הנולדים שורדים בשנה השנייה לקיומם83.4%-כ   

 שורדים גם בשנה השלישית לחייהם 70.2%-כ   

 שורדים גם בשנה הרביעית לחייהם61.6%-כ   

 לחייהםחמישית שורדים גם בשנה ה56%-כ   
  

   לפי ענף כלכלי,2009 בשנת ושרדו 2005 מאז  עסקים שנולדו. לוח ג

   2005-2008עסקים  שנולדו בשנים   

 2009ושרדו עד לשנת   

סדר  ענף כלכלי
עסקים 
שנולדו 

 2005ב

עסקים 
שנולדו 

 2006ב

עסקים 
שנולדו 

 2007ב

עסקים 
שנולדו 

 2008ב

A 78% 67% 61% 56%  חקלאות 

B  ( כרייה וחרושת(תעשייה  54% 64% 71% 84% 

C,D 86% 74% 64% 59%  חשמל מים ובינוי 

E  84% 68% 57% 50%  ותיקוניםקמעוני מסחר סיטוני 

F 80% 57% 46% 35%  שירותי אירוח ואוכל 

G 87% 73% 64% 60% אחסנה ותקשורת,  תחבורה 

H 78% 72% 65% 61% ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים,  בנקאות 

I 88% 78% 70% 64% עסקייםהשכרה ושירותים , די נכסי דלא ניי 

K,L 83% 73% 68% 66% שירותי בריאות רווחה וסעד, חינוך 

M 77% 68% 59% 52% חברתיים ואחרים,  שירותים קהילתיים 

 84% 71% 63% 56% סך עסקים  
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 בענפי נכסי דלא נמדדהעסקים  של  הגבוהה ביותרשרידותה, )2008בשנת " ונולד"עסקים אשר ( בשנה השנייה לפעילותם

הכלולים ( האישיים  םהשירותיבענפי נמדדה נמוכה ביותר ואילו השרידות ה,  88% -  העסקיים כםוהשירותיניידי ההשכרה 

  .77% -  כ)הקהילתיים והחברתיים םבשירותי

נמוך  בענפי האירוח והאוכל  ששרדוהעסקיםשיעור הראשונות נראה כי  שנות פעילותם 5ממעקב אחר שרידות העסקים לאחר 

  .  מהם שורדים עד לשנתם החמישית35% רק -ביותר

כאשר גם בענפי נכסי  , 66%: שנים נמדדת בענפי החינוך שרותי הבריאות רווחה והסעד 5השרידות הגבוהה ביותר לאחר 

  . בכלל ענפי המשק56% יחסית לממוצע שרידות של 64%של  העסקיים נמדדת שרידות גבוהה םוהשירותידלא ניידי 
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לוח 1:  פתיחות וסגירות עסקים בשנים 2008 ו-2009 לפי ענף כלכלי מתוך מרשם העסקים
TABLE 1: OPENING AND CLOSURES OF BUSINESSES IN 2008, 2009 ACCORDING TO THE BUSINESS REGISTER, BY INDUSTRY

פתיחות 
openin

g
סגירות 

closures

תוספת 
עסקים 

 business
suppleme

ntal

פתיחות 
openin

g
סגירות 

closures

תוספת
עסקים 

business
 

supplem
ental

47,81937,14410,67546,19237,2048,988TOTALסך הכל ענף ראשיסדר

A01-0992479413090580996חקלאותAgriculture

B10-39 (כרייה וחרושת) 1,8721,933-611,6421,915-273תעשייהManufacturing

C+D40-41 45-465,0443,9061,1384,6893,914775בינוי, חשמל ומיםConstruction, electricity and water supply

E50-539,8869,3855019,7569,072684מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים
 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicle
motorcycles and personal and household goods

1,2761,0532231,2231,019204כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
 Motor vehicles, motorcycles and bicycles - sale
maintenance and repair and retail trade of fuel

2,4982,1503482,5202,215305מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51
Wholesale trade (excl. motor vehicles and motorcycles)

6,1126,182-706,0135,838175מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
 Retail sale and repairs of personal and household
goods

F55-56 3,7503,3034473,8133,205608שירותי אירוח ואוכלAccommodation services and restaurants

G60-663,4363,589-1533,0683,414-346תחבורה, אחסנה ותקשורתTransport, storage and communications

2302237219228-9Postal and courier activities and telecommunocationsתקשורת ובלדרות65-66

H67-68(1)924597327882680202בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחריםBanking, insurance and other financial institutions(1)

I70-7614,3558,9745,38114,2229,3014,921שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות השכרהReal estate, renting and business activities

2,5521,9336192,4801,875605נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין 70-71
 Real estate activities and renting of machinery and
 equipment without operator and of personal and
household goods

2,3851,2731,1122,3911,477914שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
 Computer and related services and research and
development

811590221748646102שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה, אבטחה וניקיון74-75
 Labour recruitment and provision of personnel and
security and cleaning activities

8,6075,1783,4298,6035,3033,300Business activities n.e.cפעילויות עסקיות אחרות 76

K801,1017014001,039749290חינוךEducation

L85-862,8361,5141,3222,9471,6961,251שירותי בריאות, רווחה וסעדHealth services and welfare and social work

M90-99(2)3,6912,4481,2433,2292,449780שירותים אישיים ואחריםCummunity, social and personal and other services(2)

2,3391,5737662,0651,559506Recreational, cultural and sporting activitiesפעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94
1Excl. banks and insurance companies. לא כולל בנקים וחברות ביטוח.

2Excl. community institutions, community centers and religious services. לא כולל שרותים קהילתיים, מתנ"סים ושרותי דת.

2009 2008
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TABLE 2: EMPLOYEE JOBS SUPPLEMENTAL IN BUSINESSES THAT WERE OPENEDלפי ענף כלכלי מתוך מרשם העסקים
OR CLOSED IN 2008, 2009 ACCORDING TO BUSINESS REGISTER, BY INDUSTRY

משרות 
שנוספו

 Added
Jobs

משרות 
שנגרעו 

 Detracted
Jobs

תוספת נטו 
במשרות

Net Supp.

משרות 
שנוספו

 Added
Jobs

משרות 
שנגרעו 

 Detracted
Jobs

תוספת נטו 
במשרות

Net Supp.

73,66517,50456,16168,09215,65252,440TOTALסך הכל ענף ראשי

1,6243501,2741,4911981,293Agricultureחקלאות01-09

4,6741,2443,4303,6501,0622,588Manufacturingתעשייה (כרייה וחרושת) 10-39

10,2992,0838,2168,5481,9896,559Construction, electricity and water supplyבינוי, חשמל ומים45-46 40-41

14,1823,51910,66313,3843,21110,173מסחר, תיקוני כלי רכב ותיקונים אחרים50-53
 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicle
motorcycles and personal and household goods

2,2525101,7421,9324581,474כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת דלק50
 Motor vehicles, motorcycles and bicycles - sale
maintenance and repair and retail trade of fuel

4,2749503,3244,5139033,610Wholesale trade (excl. motor vehicles and motorcycles)מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)51

7,6562,0595,5976,9381,8495,089מסחר קמעוני ותיקונים של טובין52-53
 Retail sale and repairs of personal and household
goods

16,8623,89612,96616,0012,98213,019Accommodation services and restaurantsשירותי אירוח ואוכל 55-56

3,2648552,4093,0909172,173Transport, storage and communicationsתחבורה, אחסנה ותקשורת60-66

41172339329141188Postal and courier activities and telecommunocationsתקשורת ובלדרות65-66

67-68
ביטוח ומוסדות פיננסיים בנקאות,

1,1941241,0701,066135931Banking, insurance and other financial institutions(1)אחרים(1)

70-76
שירותים עסקיים, נכסי דלא-ניידי ופעילויות 

14,3193,83510,48413,9493,60410,345Real estate, renting and business activitiesהשכרה

1,049179870984232752נכסי דלא-ניידי, השכרת מכונות, ציוד וטובין70-71

 Real estate activities and renting of machinery and
 equipment without operator and of personal and
household goods

2,9074522,4552,4513802,071שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח72-73
 Computer and related services and research and
development

74-75
שירותי כוח אדם ופעילויות שמירה,

3,6851,9931,6923,8261,7372,089אבטחה וניקיון
 Labour recruitment and provision of personnel and
security and cleaning activities

6,6791,2115,4686,6881,2555,433Business activities n.e.cפעילויות עסקיות אחרות 76

1,4944021,0921,5433701,173Educationחינוך80

2,2844611,8232,4465511,895Health services and welfare and social workשירותי בריאות, רווחה וסעד85-86

3,4697322,7372,9266332,293Cummunity, social and personal and other services(2)שירותים אישיים ואחרים(2)90-99

2,4104351,9752,0393531,686Recreational, cultural and sporting activitiesפעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94
לא כולל בנקים וחברות ביטוח. .1Excl. banks and insurance companies

מתנ"סים ושרותי דת. לא כולל שרותים קהילתיים, .2Excl. community institutions, community centers and religious services
הסגירה בשונה מחישוב בשנה קודמת-ה  חושב ממוצע משרות השכיר כסך משרות העסקה לעסק מחולק ב12 חודשי פעילות ובו התקבלה תוספת של כ35400 משרות שכיר. חודשי הפעילות בשנת הפתיחה/ ממוצע העסקה לעסק חושב ע'פ מס' .3

לוח 2. תוספת במספר משרות שכיר בעסקים שנפתחו או נסגרו בשנים 2008 ו-2009, 

מספר משרות שכיר 2008
Employee Jobs

מספר משרות שכיר 2009
Empolyee Jobs
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לוח 3: "לידות" עסקים והאחוז שהם מהווים מסך העסקים הפעילים, לפי ענף כלכלי, 2009-2005
TABLE 3: BUSINESSES THAT WERE OPENED AND THEIR SHARE FROM ACTIVE BUSINESSES, ACCORDING TO INDUSTRY, 2005-2009

לידות עסקיםענף כלכליענף ראשיסדר

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

לידות עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

לידות עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

לידות עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

לידות עסקים

אחוז 
לידות 
מסך 
פעילים

9.5   9.844,009   10.444,019   10.245,696   10.543,010   43,026כלל ענפי המשק

A01-095.6   5.1915   5.8821   5.4920   5.5860   877חקלאות

B10-39 (כרייה וחרושת) 6.2   6.71,610   7.51,731   7.61,953   7.41,946   1,922תעשייה

C, D 40-41,חשמל ומים
9.9   10.64,367   11.14,533   10.04,590   10.53,982   4,091 ובינוי45-46 

E50-53 מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון
10.1   10.09,252   10.89,068   10.89,804   11.69,600   10,150 כלי רכב ותיקונים אחרים

F55-5617.3   17.63,562   18.63,477   19.43,607   20.13,639   3,659שירותי אירוח ואוכל

G60-66תחבורה, אחסנה
7.5   8.22,880   8.43,119   8.73,222   9.23,317   3,500 ותקשורת

H67-68 בנקאות, ביטוח
7.6   7.9986   8.5985   8.31,035   7.3973   830 ומוסדות פיננסיים אחרים

I70-76נכסי דלא ניידי, פעילויות
10.6   10.813,649   11.313,073   11.013,148   11.112,034   11,478 השכרה ושירותים עסקיים

K, L80,  ,שירותי בריאות 
7.8   8.03,860   8.43,863   8.13,808   8.23,536   3,403 רווחה וסעד85-86 

M90-96, ,שירותים קהילתיים
אישיים ואחרים 8.3   9.82,928   10.93,349   10.03,609   10.53,123   3,116 חברתיים,

2009 2008 200520062007

  



  
  

9  29/06/2010   2009:  שרידות ותנועות עסקים-דמוגרפיה של עסקים 

לידות עסקים,   לפי ענף כלכלי וקבוצות גודל,   2009לוח 4. 
TABLE 4: OPENED BUSINESSES, ACCORDING TO INDUSTRY AND SIZE GROUPS, 2009

+1-45-910-1920ענף כלכליסדר
סך  

מעסיקים
סך לא 
מעסיקים

סך עסקים

AA 304673822431484915חקלאות

BB (כרייה וחרושת ) 52213772457768341,610תעשייה

C,DC+D 1,625405158432,2312,1364,367חשמל מים ובינוי

EE 3,236583211754,1055,1479,252מסחר סיטוני קימעוני ותיקונים

FF 1,1623452912232,0211,5413,562שירותי אירוח ואוכל

GG 68511546228682,0122,880תחבורה, אחסנה ותקשורת

HH 435401710502484986בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים

II 3,4434451631284,1799,47013,649נכסי דלא ניידי, השכרה ושירותים עיסקיים

K,L,K,L 1,14219076361,4442,4163,860מינהל ציבורי,חינוך,שירותי בריאות רווחה וסעד

MM, N,O 84913971371,0961,8322,928שירותים קהילתיים, חברתיים ואחרים

13,4032,4661,14364117,65326,35644,009

+1-45-910-1920ענף כלכליסדר
סך משרות 

שכיר

AA 5264334866942,139חקלאות

BB (כרייה וחרושת ) 9778989421,4964,313תעשייה

C,DC+D 3,1392,6072,0911,2769,113חשמל מים ובינוי

EE 5,9243,7062,6922,34114,663מסחר סיטוני קימעוני ותיקונים

FF 2,2132,2603,9577,50715,937שירותי אירוח ואוכל

GG 1,1727195839613,435תחבורה, אחסנה ותקשורת

HH 7402522124001,604בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים

II 5,8552,7812,1014,65715,394נכסי דלא ניידי, השכרה ושירותים עיסקיים

K,L,K,L 1,9941,1621,0311,3795,566מינהל ציבורי,חינוך,שירותי בריאות רווחה וסעד

MM, N,O 1,4208839751,4214,699שירותים קהילתיים, חברתיים ואחרים

23,96015,70115,07022,13276,863

משרות שכיר שנוספו עקב לידות

מספר עסקים שנוספו עקב לידות
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לידות עסקים,   לפי ענף כלכלי וקבוצות גודל,   2008לוח 5. 
TABLE 5: OPENING OF BUSINESSES IN 2008 BY INDUSTRY AND SIZE GROUPS

+1-45-910-1920ענף כלכליסדר
סך  

מעסיקים
סך לא 
מעסיקים

סך עסקים

AA 264713319387434821חקלאות
BB (כרייה וחרושת ) 59018099499188131,731תעשייה

C,DC+D 1,897451170572,5751,9584,533חשמל מים ובינוי
EE 3,394619257724,3424,7269,068מסחר סיטוני קימעוני ותיקונים
FF 1,1593812912622,0931,3843,477שירותי אירוח ואוכל
GG 80714151241,0232,0963,119תחבורה, אחסנה ותקשורת
HH 44052199520465985בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
II 3,3444672231094,1438,93013,073נכסי דלא ניידי, השכרה ושירותים עיסקיים

K,L,K,L 1,05417776421,3492,5143,863מינהל ציבורי,חינוך,שירותי בריאות רווחה וסעד
MM, N,O 1,00316380481,2942,0553,349שירותים קהילתיים, חברתיים ואחרים

13,9522,7021,29969118,64425,37544,019

+1-45-910-1920ענף כלכליסדר
סך משרות 

שכיר

AA 4764444405831,943חקלאות
BB (כרייה וחרושת ) 1,1981,1801,2951,7285,401תעשייה

C,DC+D 3,6512,8582,1691,84710,525חשמל מים ובינוי
EE 6,1673,8883,3772,25415,686מסחר סיטוני קימעוני ותיקונים
FF 2,2362,5053,9098,67817,328שירותי אירוח ואוכל
GG 1,3889116378103,746תחבורה, אחסנה ותקשורת
HH 7133322582381,541בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
II 5,7512,9212,8764,61116,159נכסי דלא ניידי, השכרה ושירותים עיסקיים

K,L,K,L 1,8571,1271,0131,5265,523מינהל ציבורי,חינוך,שירותי בריאות רווחה וסעד
MM, N,O 1,8051,0151,1052,1896,114שירותים קהילתיים, חברתיים ואחרים

25,24217,18117,07924,46483,966

משרות שכיר שנוספו עקב לידות

מספר עסקים שנוספו עקב לידות

  


