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  )2-1לוחות ( עסקים פעילים

 של עובדים ישראלים  משרות שכיר 3,355,000-וכ עסקים פעילים 517,400-היו בישראל כ 2013 בשנת

  .במשק הישראליוזרים 

 מבין העסקים הפעילים המעסיקים שכירים . עסקים שכיריםו מלא 2013- מהעסקים הפעילים ב51%-כב

 . משרות שכיר20 עד - 92%-ב ו משרות שכיר4 עד היו 70%-כב, 2013בשנת 

  )9-4לוחות ( "עסקים שלא שרדו"ו "לידות עסקים"

 גם  .שנה זו ב1קים הפעילים כל העס מסך9.0%- כשהם,  עסקים חדשים46,400- נולדו כ2013 בשנת

  .2011לידות עסקים בשנת  9.5%-כלעומת , 9.0%- כ היו לידות העסקים2012בשנת 

 עסקים שכיריםומשבהם  העסקים  מבין.עסקים שכיריםו מלא 2013- בנולדומהעסקים ש 60%-כב  

 20 עד שבהם הנם עסקים 97%- וכ משרות שכיר4עד שבהם  הנם עסקים 76%, 2013 בשנתשנולדו ו

 .משרות שכיר

 ת מסך כל משרו 2.3%- כשהם,  משרות שכיר78,200-כבשנה זו  נוספו 2013-בגין העסקים שנולדו ב

 .השכיר בענפי הכלכלה הישראלית

  עקב  (לידות עסקים לעסקים שלא שרדושבה ניתן לערוך השוואה בין האחרונה  היא השנה 1201שנת

 הכלכלה , כלומר. עסקים לא שרדו36,700-וכעסקים  46,800- נולדו כבשנה זו. )מגבלות מתודולוגיות

 משרות שכיר ונגרעו 83,200- נוספו כדונולבעקבות העסקים ש.  עסקים10,100- בכההתרחב תהישראלי

  משרות שכיר39,600-כהתווספו  2011בשנת  כלומר . משרות שכיר עקב עסקים שלא שרדו43,600-כ

  .בענפי הכלכלה השונים

 )ד-  ולוחות ג( הישרדות עסקים

 2013שנת (שרדו גם את שנת פעילותם השנייה  2012 מהעסקים שנולדו בשנת 88%-כ(. 

 אחוז  .)2013שנת (שרדו גם את שנת פעילותם התשיעית  2005 שנולדו בשנת  מהעסקים39%-כ

   ).Iסדר ( רותי האירוח והאוכלי בענפי שנמצא, בשנת הפעילות התשיעית )20%-כ ( ביותרישרדות הנמוךהה

  לוחות
  

  

                                              
, )מדינתיים- חוץ וגופיםארגונים (99-ו) משקי בית כמקומות תעסוקה (97, ) ביטוח לאומי חובה; וביטחוןציבורימינהל , מקומימינהל  (84-83למעט ענפים   1

  .OECD- והEurostat-בהתאם להגדרות ה, אשר עבורם לא חושבו לידות של עסקים
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המרשם מתבסס על מידע משולב . 2003נתונים אלו לקוחים מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה לסטטיסטיקה בשנת 

 וקובץ המעסיקים של המוסד לביטוח) מ''מע( קובץ העוסקים של מס ערך מוסף  הםמקבצים מינהליים שהעיקריים שבהם

  . לאומי

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה "אשר מחליף את " 2011הכלכלה הסיווג האחיד של ענפי "סיווג הענף הכלכלי הנו לפי 

1993"2  

  

  )2-1לוחות (עסקים פעילים 

יחידת עסק הוגדרה כפעילה בשנת הפעילות הקלנדרית אם נרשמה עבורה פעילות חיובית בחודש אחד לפחות 
חיובי של מספר משרות ר מספאו ב/בתשומות חיוביות ו, רשם בפדיון חיובייבית יכולה להפעילות חיו. באותה שנה

  . שכיר
כולל את כמות משרות העובדים שעבדו באותה שנה קלנדרית ) קבועים וארעיים(מספר משרות השכיר של עובדים 

בגיליונות התשלומים של המופיעות , )'מילואים וכו, חופשה, או נעדרו זמנית בתשלום עקב מחלה(לפחות יום אחד 
   .מפעלים או מוסדות

   
 משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים בכלל ענפי 3,355,000- עסקים פעילים וכ517,400-יו בישראל כה 2013בשנת 

 היהבה ש, 2012 במספר משרות השכיר לעומת שנת 2.9%- במספר העסקים הפעילים ו2.4%מדובר בגידול של . הכלכלה

  .2011שנת  במספר משרות השכיר לעומת 3.0%- במספר העסקים הפעילים ו2.5%גידול של 

, 2013עסקים שכירים בשנת ומשבהם מבין העסקים הפעילים . עסקים שכיריםו מלא 2013-  מהעסקים הפעילים ב51%- כב

  . משרות שכיר20 עד -  92%-ב משרות שכיר ו4 עד היו 70%- כב

סך העסקים  אחוז העסקים הפעילים הגבוה ביותר מתוך  נמצא כי)ברמת סדר(התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי מבחינת 

 ובענפי המסחר הסיטוני והקמעוני )Mסדר (טכניים המדעיים וה, מקצועייםהשירותים הנמצא בענפי  3201הפעילים בשנת 

  .  בהתאמה,17.7%- וG( ,18.5%סדר  ( ואופנועיםותיקון כלי רכב מנועיים

 סך משרות ך הגבוה ביותר מתו אחוז משרות השכיר נמצא כי)ברמת סדר(התפלגות משרות השכיר לפי ענף כלכלי מבחינת 

סדר  (חינוךה  ובענפי)Gסדר  ( ואופנועים  נמצא בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים3201השכיר בשנת 

P( ,13.2%בהתאמה,11.4%- ו .   

  

  )3 לוח(  עסקים שלפתיחות וסגירות

סגירות הפתיחות וה זו מתבססת על מספר הספיר. כל שנהבפתיחות וסגירות של עסקים הן תופעות המתקיימות 
   .בשנת הרישום) פדיון או תשומות( מ גם אם לא דיווחו על נתוני פעילות" ברשויות המעמנהליות

 מדי שנה נתונים על פתיחות וסגירות של עסקים אשר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2003מאז שנת 
אין ייצוג למגזר , יש לציין שבתנועות אלו . מתוך מרשם העסקיםבענפי הכלכלה השונים את תנועת העסקים מבטאים

  ). 'מ וכד"מוסדות ציבוריים או פיננסים שאינם מדווחים למע, רים"מלכ( שאינו עסקי
  

  .  עסקים במגזר העסקי8,700- כנוספוכלומר ,  עסקים41,500-כ עסקים ונסגרו 50,200-כ נפתחו 2013בשנת 

 , עסקים10,100- וכ12,200-תוספת של כ( 2012- ו2011ים פת העסקים שנרשמה בשנתוס לנמוכה בהשוואהתוספת זו 

  ).בהתאמה

, למעט בענפי התעשייה, זאת.  מספר גבוה יותר של פתיחות משל סגירות עסקים2013ברוב ענפי הכלכלה נרשמו בשנת 

ה תוספת נרשמבהם ש) Hענף סדר (בלדרות הדואר וה, האחסנה ,התחבורהשירותי  בענפיו) C- וB יםסדר(חציבה הכרייה וה

  .2012כמו גם בשנת , 2013ית של עסקים בשנת לשלי

                                              
  . 2012  בנובמבר7ס בתאריך " ראה בהודעה לתקשורת שהתפרסמה באתר הלמ2011הסבר מפורט על המעבר לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  2
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  )6-4לוחות ( לידות עסקים

מבטאות  ן אינן ה אך,מסוימת בשנה קלנדרית מ"עפתיחות וסגירות של עסקים מייצגות רישום מינהלי ברשויות המ

לו בשנת הפתיחה לא תרמו לפעילות עסקים שנפתחו ולא פע.  בשנה זו את הפעילות העסקית בפועלבהכרח

  . זמן אחרי הפסקת הפעילות העסקית של בפערבדרך כלל  סגירת עסקים ברשויות מתבצעת .העסקית

  עסקיםמופקים  גם נתוני לידות, OECD- וה-Eurostatלאומיות של ה-ן פער זמנים זה ובהתאם להגדרות הביבגלל 

)Births (מוגדרים על פי קיום פעילות עסקית ה)בשנה הנדונהעובדים או דיווח על נתוני פדיון דיווח על העסקת ( 

 עובדים או דיווח על העסקתעלמות יה(קיום פעילות עסקית - אימוגדרים על פיה )Deaths(ועסקים שלא שרדו 

 עשויים לייצג  טוב מסוימת בשנה  שלא שרדועסקים ו עסקים לידות.) בשנה הנדונה דיווח על נתוני פדיוןעלמותיה

  .הפעיליםיותר את התנועה של העסקים 

  

 45,257 נולדו 2012בשנת  .בשנה זו מכמות העסקים הפעילים 9.0%-כ שהם עסקים חדשים 46,430  נולדו2013בשנת 

 9.5% שהם עסקים 46,802 נולדו 2011 ואילו בשנת ,2012מכמות העסקים שהיו פעילים בשנת  9.0% גם הםשקים עס

  .2011 בשנת מכמות העסקים שהיו פעילים

אחוז לידות העסקים הגבוה ביותר מתוך סך העסקים   נמצא כי)ברמת סדר(התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי מבחינת 

  ). Iסדר (נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל ) %16 (3201הפעילים בשנת 

 מהעסקים 60%-כב נמצא כי ,) שכיריםים בוקועסלא מ/  שכירים ים בועסקומ(התפלגות העסקים לפי סוג העסק מבחינת 

 משרות שכיר 4-1בין ו י ה76%-ב ,עסקו שכיריםוהבהם ש העסקים 40%מבין ו , שכיריםםעסקיו מלא 2013 בשנת נולדוש

  . משרות שכיר בממוצע לעסק20ו עד י ה97%-ב ובממוצע לעסק

  

  )7לוח ( לידות עסקיםכתוצאה מתוספת משרות שכיר 

 מסך כל משרות 2.3%- כשהם ,מלידות עסקים לכלכלה הישראלית כתוצאהשכיר  משרות 78,200-נוספו כ 2013בשנת 

 .השכיר בענפי הכלכלה הישראלית

זהה לממוצע משרות ממוצע זה . 4.2- כ הנו2013 בשנת כמעסיק עסק שנולדלממוצע משרות השכיר , ם אלועל פי נתוני

   .4.6עמד על ש 2012 תממוצע בשנהמ ונמוך 2011השכיר לעסק שנולד כמעסיק בשנים 

קיטור ומיזוג , גז, אספקת החשמל בענפי נרשם 2013לעסק שנולד כמעסיק בשנת ) 8.1(ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר 

  .)Dסדר  (אוויר

 משרות שכיר 17,500-כ() Iסדר ( שירותי אירוח ואוכלבענפי נוספו  2013בשנת משרות השכיר בגין לידות עסקים מרבית 

 ותיקון כלי רכב מנועייםבענפי המסחר הסיטוני והקמעוני , )2013-ת משרות השכיר בעסקים שנולדו במסך תוספ 22.3% שהן

סדר (  ובענפי הבינוי) 2013- מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב18.3% שהן משרות שכיר 14,300-כ() Gסדר (

F( )2013-נולדו ב מסך תוספת משרות השכיר בעסקים ש14.8% שהן  משרות שכיר11,500-כ(.  
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   2011שנת ב לעומת עסקים שלא שרדו לידות עסקים
  

 נתונים כמותיים בשנתיים הימצאות ה של כולל בדיקעסקים שלא שרדו או  עסקיםאיתור לידות, מבחינה מתודולוגית

העסקים  את אתרלפיכך ניתן ל. פוטנציאלי של העסקההישרדות ה-אילפני הלידה הפוטנציאלית ושנתיים שלאחר ש

לאתר עסקים שלא אך לא ניתן  2013ועד לשנת ) 2003-מרשם העסקים הוקם בשהיות  (2005החל משנת שנולדו 

  .2011שרדו אחרי שנת 

  .1120 היא שנת  לעסקים שלא שרדובה ניתן לערוך השוואה בין לידות עסקיםשהשנה האחרונה שמכאן נובע 

.  עסקים10,100-ה בכ התרחבהכלכלה הישראליתכלומר , ים לא שרדו עסק36,700- וכ עסקים46,800- נולדו כ2011בשנת 

כלומר , עסקים שלא שרדו משרות שכיר עקב 43,600- ונגרעו כ, משרות שכיר83,200- נוספו כנולדובעקבות העסקים ש

  . בענפי הכלכלה השונים משרות שכיר39,600- כתוספת של

  ). %2.16 (ת העסקים הגבוה ביותראחוז לידו נרשם )Iסדר  ( ואוכלענף שירותי אירוח ב

  .2011מסך העסקים הפעילים בשנת ) 13.8%( הגבוה ביותר עסקים שלא שרדוהחוז אנרשם גם ענף זה ב, יחד עם זאת

  
  

  2011שנת , )2011סיווג (לפי ענף כלכלי , לידות עסקים ועסקים שלא שרדו .לוח א
      

 ענף כלכלי סדר
עסקים 
 שנולדו

עסקים 
 שלא שרדו

) נטו(וספת ת
 של עסקים 

) נטו( שינוי אחוז
מתוך סך עסקים 

 פעילים

 2.1 46,80236,66410,138 ענפי הכלכלהסך  

A 0.8 767651116 ייעור ודיג, חקלאות 
B,C 0.1 1,6101,58426 כרייה וחציבה; תעשייה 
D,E 10.5 15250102 שירותי ביוב וטיפול בפסולת, אספקת חשמל ומים 
F 3.1 5,2773,7621,515 בינוי 
G 0.7 8,7628,109653 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים 
H 0.6- 2,5812,798-217 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה 
I 2.5 3,5733,033540 שירותי אירוח ואוכל 
J 4.0 2,3911,670721 מידע ותקשורת 
K 3.3 1,042632410 יטוח שירותים פיננסיים ושירותי ב 
L 2.4 2,7752,066709 ן"פעילויות בנדל 
M 3.9 8,9615,5153,446 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים 
N 3.3 1,9361,387549 שירותי ניהול ותמיכה 
P 0.8 1,1671,038129 חינוך 
Q 2.5 2,7871,837950  שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד 
R 1.4 1,4751,239236 בידור ופנאי, תאמנו 
S  1.3 1,5461,293253 שירותים אחרים 
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לפי ענף , נגרעו עקב עסקים שלא שרדו שרמשרות שכי ו שנולדומשרות שכיר שנוספו עקב עסקים.לוח ב

 2011שנת , )2011סיווג (כלכלי 
       

 ענף כלכלי סדר

משרות שכיר 
שנוספו עקב 

עסקים 
 דושנול

משרות שכיר 
שנגרעו עקב 
עסקים שלא 

 שרדו

) נטו(תוספת 
של משרות 

 שכיר

) נטו (אחוז
מתוך סך 

משרות שכיר 
בעסקים 
 הפעילים

 1.4 39,667 43,570 83,237  ענפי הכלכלהסך 

A 1.2 883 1,086 1,969 ייעור ודיג, חקלאות 
B,C 0.4 1,502 3,013 4,515 כרייה וחציבה; תעשייה 
D,E 0.8 185 34 219 שירותי ביוב וטיפול בפסולת, מל ומיםאספקת חש 
F 3.7 5,784 5,505 11,289 בינוי 
G 1.7 7,120 8,809 15,929 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים 
H 0.4 449 2,550 2,999 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה 
I 4.7 8,849 7,215 16,064 שירותי אירוח ואוכל 
J 1.1 1,817 999 2,816  מידע ותקשורת 
K  1.1 1,081 575 1,656 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 
L 1.2 267 613 880 ן"פעילויות בנדל 
M 2.4 4,740 2,543 7,283 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים 
N 0.9 2,636 4,013 6,649 שירותי ניהול ותמיכה 
P 0.4 1,256 1,844 3,100 חינוך 
Q 0.4 1,291 1,762 3,053  שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד 
R 2.2 1,203 1,521 2,724 בידור ופנאי, אמנות 
S  0.6 605 1,487 2,092 שירותים אחרים 

  

  .9- ו8 לוחות ראה, 2011בשנת ומשרות שכיר שנגרעו עקב עסקים שלא שרדו  עסקים שלא שרדולנתונים נוספים אודות 
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  עסקיםהישרדות 
  

  . פעילותםלהשנים הראשונות לאורך  מסוימת בשנה נולדועסקים ששל  הישרדותאחוז הנהוג לעקוב אחר 

  .2005תקופת המעקב הארוכה ביותר לפי נתוני המרשם היא עבור העסקים שנולדו בשנת 

  

   שנות פעילותתשע לאורך 2012-2005שנים ין העסקים שנולדו בהשל  שרדותיהאחוז ה . גלוח 

  

  אחוז הישרדות עסקים
ת שנ

הלידה 
של 
 העסק

בשנה 
ה ייהשנ

 לפעילות

בשנה 
השלישית 
 לפעילות

בשנה 
הרביעית 
לפעילות

בשנה 
החמישית 
 לפעילות

בשנה 
השישית 
 לפעילות

בשנה 
 השביעית
 לפעילות

בשנה 
השמינית 
 לפעילות

בשנה 
 התשיעית
 לפעילות

2005 86.2 71.4 61.4 55.1 50.1 45.9 42.2 39.4 
2006 87.2 72.3 63.1 56.1 50.7 46.4 43.0 - 
2007 87.5 73.7 64.3 57.1 51.3 47.0 - - 
2008 88.1 74.2 64.4 57.0 51.9 - - - 
2009 87.0 72.9 63.2 56.3 - - - - 
2010 88.0 74.3 65.1 - - - - - 
2011 88.1 74.6 - - - - - - 
2012 88.1 - - - - - - - 

  
  

  : שנות פעילות בענפי כלכלה נבחרים9לאורך , 2005וז הישרדות העסקים שנולדו בשנת להלן תרשים המתאר את אח

  

  1לנתוני תרשים 
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  )2011סיווג ( לפי ענף כלכלי ,ך תשע שנות פעילותלאור, 2005בשנת עסקים שנולדו השל  שרדותאחוז ההי. לוח ד

 

 

  ענף כלכלי סדר
 לידות 

)2005( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
  שנה 

שנת ל(
2006( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
 שנתיים 

שנת ל(
2007( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
שלוש 
 שנים 

שנת ל(
2008( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
ארבע 
 שנים 

שנת ל(
2009( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
חמש 
 שנים 

שנת ל(
2010( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 

שש 
 שנים 

שנת ל(
2011( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
שבע 
 שנים 

שנת ל(
2012( 

אחוז 
עסקים 
ששרדו 
 שמונה
 שנים 

שנת ל(
2013(  

 39.4 42.2 45.9 50.1 55.1 61.4 71.4 86.4 43,026 ענפי הכלכלהסך  
A 50.9 53.4 55.8 59.8 64.9 71.0 79.2 87.5 672 ייעור ודיג,  חקלאות 

B, C 38.3 41.2 44.8 48.3 54.1 59.4 70.7 85.3 1,820 כרייה וחציבה,  תעשייה 

D, E 
שירותי , אספקת חשמל ומים
 56.9 58.6 58.6 60.3 65.5 65.5 82.8 93.1 58 ביוב וטיפול בפסולת

F 39.6 42.5 46.4 51.0 56.1 62.7 72.1 86.4 4,066 בינוי 

G 
מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון 

 31.4 34.3 37.7 42.1 47.5 54.3 65.9 84.5 9,803 לי רכב מנועייםכ

H 
, אחסנה, שירותי תחבורה
 38.0 41.4 46.2 51.5 57.2 64.5 74.9 88.3 3,242 דואר ובלדרות

I 20.1 22.2 25.0 28.1 32.2 38.9 52.2 76.8 3,659 שירותי אירוח ואוכל 
J 41.0 44.0 47.9 52.7 58.0 65.1 76.1 89.2 1,829 מידע ותקשורת 

K 
שירותים פיננסיים ושירותי 

 51.1 53.9 57.6 62.0 67.7 72.7 78.9 89.9 830 ביטוח
L 49.1 51.5 55.2 58.7 62.0 67.0 73.6 83.9 1,820  ן''פעילויות בנדל 

M 
שירותים מקצועיים מדעיים 

 49.2 52.2 55.7 60.2 64.8 70.6 79.4 90.7 6,892  וטכניים

N 39.5 42.7 46.3 50.5 55.6 62.1 72.7 85.8 1,764 הול ותמיכהשירותי ני 
P 49.9 52.7 57.2 61.8 66.9 71.7 78.6 90.8 969 חינוך 
Q 55.5 58.2 61.9 66.1 70.3 75.1 81.7 92.1 2383  רווחה וסעד, שירותי בריאות 
R 39.2 43.0 46.7 51.1 55.6 62.6 72.0 87.7 1,651 בידור ופנאי, אמנות 
S 39.1 41.2 44.6 47.9 54.1 61.5 70.5 85.0 1,568 ישיים ואחריםא 
  

 המשיכו 39.4%-ו) שרדו שנה אחת (2006 המשיכו להיות פעילים גם בשנת 86.4% ,2005מכלל העסקים שנולדו בשנת 

  ). שניםשמונהשרדו  (2013להיות פעילים גם בשנת 

 יםסדר (שירותי ביוב וטיפול בפסולת, פי אספקת חשמל ומיםבענ: )ברמת סדר(התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי מבחינת 

D ,E( ,56.9%  בעוד שבענפי שירותי האירוח ואוכל, 2013המשיכו להיות פעילים גם בשנת  2005מהעסקים שנולדו בשנת 

  .2013 בלבד המשיכו להיות פעילים גם בשנת I( 20.1%סדר (
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  )High-Growth Businesses( "צמיחה-מהירי"עסקים 

 כוללת את כל) 2013לדוגמה שנת  (tמהירי הצמיחה בשנה אוכלוסיית העסקים  EuroStat-וה OECD-על פי הגדרת ה

 יותר אובחן גידול ממוצע שנתי של tואשר בשנת ,  משרות שכיר ומעלה10) 2010שנת כלומר  (t-3העסקים שהעסיקו בשנה 

  ). שנים3 במהלך 72.8%גידול מצטבר של ( במספר משרות שכיר 20%-מ

 משרות 10- מיותרמעסיקים  הtה זו למספר העסקים הפעילים בשנה י מחושב כיחס בין אוכלוסימהירי הצמיחהאחוז העסקים 

  . שכיר

  .4.1% הוא, )2011סיווג (הכלכלה בכלל ענפי , 2013-2011לשנים  מהירי הצמיחהאחוז העסקים ממוצע 

). Jסדר  (המידע והתקשורתענפי  בנרשם)  בממוצע7.6% (2013-2011שנים אחוז העסקים מהירי הצמיחה הגבוה ביותר ל

ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים , תכנות מחשביםעסקים המסווגים בענף בעיקר תורמים לממוצע הגבוה בענף זה 

  ).62ענף משנה  (אחרים

 שירותי אירוח ואוכל  בענפינרשם)  בממוצע2.6%(קים מהירי הצמיחה הנמוך ביותר לשנים אלו נמצא כי אחוז העס, לעומתם

  ).Iסדר (

  .)2011סיווג  (לפי ענף כלכלי, 2013-2011בשנים , מהירי הצמיחה העסקים מספר העסקים ואחוזלהלן לוח המתאר את 

   

  )2011סיווג  (לפי ענף כלכלי, 2013-2011, צמיחה-מהיריעסקים  .הלוח 

 עסקים
צמיחה- מהירי  

(High-Growth) 
2011 

(t-3=2008, t=2011) 

 עסקים
צמיחה- מהירי  

(High-Growth) 
2012 

(t-3=2009, t=2012) 

 עסקים 
צמיחה-מהירי  

(High-Growth) 
2013 

(t-3=2010, t=2013) 
  ענף כלכלי  סדר

מספרים 
  מוחלטים

 יםאחוז
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

  אחוזים

 4.2 1,659 4.3 1,676 3.9 1,493 ענפי הכלכלהסך  

A 2.3 40 3.2 55 2.7 46 ייעור ודיג,  חקלאות 
B, C 3.0 137 3.4 156 2.9 133 כרייה וחציבה,  תעשייה 
D, E 5.4 11 4.6 9 7.0 13 שירותי ביוב וטיפול בפסולת, אספקת חשמל ומים 

F 4.8 192 4.4 169 3.6 132 בינוי 
G 3.3 252 3.5 262 3.3 244 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים 
H 4.6 73 5.9 90 6.0 91 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה 
I 2.5 114 2.7 117 2.7 112 שירותי אירוח ואוכל 
J 8.4 150 7.9 137 6.6 109 מידע ותקשורת 
K 6.2 46 6.3 46 5.3 37 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

L 4.7 16 3.1 10 3.7 12  ן''פעילויות בנדל 

M 4.7 163 5.0 165 4.4 139  שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים 

N 7.3 162 7.5 162 5.6 119 שירותי ניהול ותמיכה 

P 4.8 123 4.9 121 4.9 114 חינוך 

Q 3.9 73 3.6 66 4.0 70  רווחה וסעד, שירותי בריאות 

R 2.3 25 3.0 32 3.0 32 בידור ופנאי, אמנות 

S  5.7 82 4.4 64 5.8 79 ואחריםאישיים שירותים 
  


