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 2018-20201) לשנים INלאומיות זרות (חברות -רבפעילות כלכלית של חברות 
Economic Activity of Multinational Enterprises under Foreign control  

(IN Companies) for the years 2018-2020 

 2020) בשנת INלאומיות זרות (חברות  -תמצית של פעילות כלכלית של חברות רב 
 התוהיי ,ש"ח מיליארד 73.7-ב הסתכמה זרותלאומיות -רבבחברות  תמורה לעבודת שכיריםה •

  .עסקיהמהתמורה במגזר  16.0%
  .ח"ש מיליארד 4.84-הסתכמה ב 2הייטקענפי המ לאומיות זרות-רבבחברות  תמורה לעבודת שכיריםה •
, ח"שאלפי  289.8-ב הסתכמה זרותלאומיות -רבבחברות  ממוצעת למשרת שכירההתמורה  •

 .ח"שאלפי  396.1על  העמדהיא  הייטקחברות מענפי הוב
מיצוא  38.3% , והיהח"שמיליארד  78.0-הסתכם ב זרות לאומיות-רבבחברות  יצוא הסחורות •

  .סחורות של ישראלה
מהמשרות במגזר  9.7%והיה , 254,329-הסתכם ב זרותלאומיות -רבבחברות  שכירהמספר משרות  •

 .העסקי
 48.0%היה  הייטקחברות הפועלות בתחום ה חלקן של ,זרותה לאומיות-הרבחברות המתוך כלל  •

 מסך יצוא הסחורות. 63.1%-מסך התמורה לעבודת שכירים ו 65.7%מסך משרות השכיר, 

  

                                                 
עם כל השוואה . לכן, בעקבות קבלת מידע חדש 2018-2019חל עדכון בנתוני הפעילות הכלכלית לשנים  1

 .2019המעודכנים של  םנתוניהקודמת מבוססת על השנה הנתוני 
ענפי הייטק כוללים את ענפי הכלכלה האלה: ייצור תרופות, כולל תרופות הומאופטיות  ,לפי הגדרת הלמ"ס 2

), שירותי 303), ייצור כלי טייס, חלליות וציוד נלווה (26), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (21(
ונים, אחסון ), עיבוד נת62),תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (61תקשורת (

) ומחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי 720), מרכזי מחקר ופיתוח (631ושירותים נלווים, אתרי שער לאינטרנט (
 ).721הטבע (

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
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רשות (אגף ב Invest in Israel - לקידום השקעות זרותהמטה בין משותף מיזם הודעה זו היא תוצאה של 
לשכה המרכזית בין הל משרד הכלכלה והתעשייה)ב תעשייתי וקידום השקעות זרותשיתוף פעולה ל

משתנים המספר  ה שלהרחבהשיפור כולל . השקעות זרותשל  הנתונים , שמטרתו לשפר אתלסטטיסטיקה
ף ענ החברות לפי נתוני הצגתו ,מחו"לפעילות של חברות עם השקעות ישירות הכלכליים המשקפים את ה

שמבוצע  גלובליזציה),סקר (לאומיות -ר חברות רבסקמתקבל המלעומת הפירוט מפורט ככל האפשר  כלכלי
 2019-2018לאומיות זרות לשנים -הנתונים מבוססים על מסגרת אוכלוסייה של חברות רב. אחת לשנתיים למ"סב

 .2021-2020ועשויים להתעדכן בעקבות בניית מסגרת חדשה לשנים 

 נתונים נוספיםהם אומדנים מוקדמים המתפרסמים לפני פרסום תוצאות הסקר. בהודעה  ם המוצגיםנתוניה
בהודעה לתקשורת תפרסמו ה 2016-2017לאומיות לשנים -פעילות של חברות רב עלעל סקר  יםהמבוסס

נתונים , ו15/12/21בתאריך  2016-2017לאומיות בישראל בשנים -גלובליזציה כלכלית ופעילות של חברות רב
  .2022לקראת סוף שנת יתפרסמו  2019-2018לשנים 

האם, כפי שמוצג -כל חברה בנפרד ולא לפי הענף של חברת עבורבהודעה זו נעשה לענפי כלכלה הסיווג 
 בסקר גלובליזציה. 

 לאומיות זרות-פעילות כלכלית של חברות רב :1220/60/30פורסמה בתאריך האחרונה בנושא הודעה ה
 .2018-2019אומדן ראשון לשנים  ):IN חברות(

 )3-ו 1תמורה לעבודת שכירים (לוחות 

 )2019לעומת שנת  4.0%(עלייה של  ש"חמיליארד  73.7-הסתכמה ב 2020התמורה לעבודת שכירים בשנת 

 48.4-הסתכמה ב הייטקבחברות מענפי התמורה לעבודת שכירים ה העסקי.מהתמורה במגזר  16.0%והייתה 

מסך התמורה לעבודת שכירים  65.7%והייתה  ,)2019לעומת שנת  11.3%(עלייה של  ש"ח מיליארד

 .חברות ישראליות בשליטה זרהב

, ייעוץ בתחום לעבודת שכירים הגבוהה ביותר שולמה בחברות הפועלות בענפי תכנות מחשביםהתמורה 

) זרות לאומיות-רבמסך התמורה לעבודת שכירים בחברות  31.6%( המחשבים ושירותים נלווים אחרים

 .)16.2%מחקר מדעי ופיתוח (בענפי ו

  

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2017-2016.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA-(%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-IN-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2019-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA-(%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-IN-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2019-2018.aspx
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 ) IN(חברות  ותזרלאומיות  -רבחברות תמורה לעבודת שכירים בה - 1תרשים 
 2020 3,לפי ענף כלכלי

 

מדעיים וטכניים וענפי מידע ותקשורת שולמה תמורה ממוצעת למשרת שכיר בגובה ענפי שירותים מקצועיים, ב

התמורה הממוצעת ששולמה למשרת שכיר בענפי בהתאמה.  ח,"שאלפי  393.2-וח "שאלפי  467.7של 

 ח."אלפי ש 396.1-ההייטק הסתכמה ב

 ) IN(חברות זרות לאומיות -רבבחברות תמורה ממוצעת למשרת שכיר  -לוח א 
 2020בענפי כלכלה נבחרים, אלפי ש"ח, 

 אלפי ש"ח תיאור סדר
M 467.7 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 
J 393.2 מידע ותקשורת 

B-C 264.5 תעשייה, כרייה וחציבה 
G 220.6 מסחר 
N 106.6 שירותי ניהול ותמיכה 
 289.8 כלל הענפים -
 396.1 טק-מתוך זה: ענפי היי  

                                                 
 בהוצאת הלמ"ס. מהדורה מעודכנת -) 80(פרסום טכני מס'  2011ל ענפי הכלכלה, הסיווג האחיד שלפי  3

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
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 )2יצוא סחורות (לוח 

מיצוא  38.3% ) והיה2019לעומת שנת  9.6%(עלייה של  מיליארד ש"ח 78.0-ביצוא הסחורות הסתכם 

 18.6%(עלייה של  מיליארד ש"ח 49.2-הסתכם ב הייטקיצוא סחורות בחברות מענפי ה. סחורות של ישראלה

עיקר יצוא הסחורות . חברות ישראליות בשליטה זרהמסך יצוא הסחורות ב 63.1% ) והיה2019לעומת שנת 

. יצוא הסחורות בענף ח"שמיליארד  71.7-, כרייה וחציבה, והוא הסתכם בתעשייה בענפיהיה  2020בשנת 

 8.2 – ייצור כימיקלים ומוצריהם, ובענף ח"שמיליארד  41.5היה  ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

 .ח"שמיליארד 

 )3 משרות שכיר (לוח

 9.7%, )2019לעומת שנת  1.3%(ירידה של  משרות 254,329-בהסתכם  2020מספר משרות שכיר בשנת 

(עלייה  משרות 122,194-הסתכם ב הייטקמספר משרות שכיר בחברות מענפי ה .מהמשרות במגזר העסקי

 .חברות ישראליות בשליטה זרהמסך משרות שכיר ב 48.0% ) והיה2019שנת לעומת  10.0%של 

 .30.3% – ובענפי תעשייה, כרייה וחציבהמכלל הענפים  %57.6ו בענפי השירותים הישכיר המשרות 

 ) IN(חברות  זרות לאומיות-רבחברות מספר משרות שכיר ב - 2תרשים 
 2020, 3 לפי ענף כלכלי
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 )6-ו 5(לוחות  4החברה התפלגות לפי גודל

 79.4% מסך משרות שכיר, 82.3% היה ויותר שכירים 100חברות המעסיקות השל  ןחלק -INהחברות מתוך 

 .סחורותהיצוא סך מ 94.8%-ומסך התמורה לעבודת שכירים 

 2020נבחרים,  משתניםלפי ) IN(חברות  זרות לאומיות-רבחברות ב מספר משרות שכיר לחברה - ב לוח

חברה גודל 
לפי משרות 

 שכיר

משרות 
שכיר 

 באלפים

משרות 
שכיר 

 באחוזים

תמורה 
לעבודת 
שכירים 
 ₪במיליוני 

תמורה 
לעבודת 
שכירים 
 באחוזים

יצוא 
סחורות 
במיליוני 

 ש"ח

יצוא 
סחורות 
 באחוזים

99-1 45.0 17.7% 15,213 20.6% 4,033 5.2% 
999-100 115.9 45.6% 35,709 48.5% 36,464 46.8% 

1,000 93.4 36.7% 22,776 30.9% 37,488 48.0% 
 100.0% 77,986 100.0% 73,698 100.0% 254.3 ל וסך הכ

 ,)J(סדר  ענפי מידע ותקשורתבהפועלות  משרות שכיר 1,000-מ פחות שבהןחלקן של חברות  2020בשנת 

 הנתון המקביל. הענפים באותם IN מסך חברות 74.5%היה , עוץ בתחום מחשביםיענף תכנות וי את יםהכולל

בסדר  INמסך חברות  70.0%היה  ,ענף מחקר מדעי ופיתוח את יםהכולל ,)M(סדר  ענפי שירותים מקצועייםב

 1,000-שבהן פחות מנתונים אלו יכולים להסביר את העובדה שהתמורה לעבודת שכירים בחברות  .זה

 משרות שכיר. 1,000-יותר משבהן בחברות מהתמורה משרות שכיר גבוהה יותר 

 2020שנת ב בענפים נבחרים משרות שכיר מספר - גלוח 

 תיאור סדר

מספר 
משרות 

 -שכיר 
סה"כ 
 בענף

מספר 
משרות 
שכיר 

בחברות עם 
1,000 

משרות 
 שכיר ומעלה

מספר 
משרות 
שכיר 

 בחברות עם
999-1 

משרות 
 שכיר 

אחוז 
משרות 

 -שכיר 
סה"כ 
 בענף

אחוז 
משרות 
שכיר 

בחברות 
 1,000עם 

 משרות
שכיר 
 ומעלה

אחוז 
משרות 
שכיר 

בחברות 
 999-1 עם

משרות 
 שכיר 

B-C 57.3% 42.7% 100.0% 42,101 31,369 73,470 תעשייה, כרייה וחציבה 

G  69.5% 30.5% 100.0% 17,967 7,877 25,844 מסחר 

J 74.5% 25.5% 100.0% 50,182 17,200 67,382 מידע ותקשורת 

M  ,שירותים מקצועיים
 70.0% 30.0% 100.0% 21,276 9,122 30,398 מדעיים וטכניים

N 20.3% 79.7% 100.0% 4,555 17,881 22,436 שירותי ניהול ותמיכה 

                                                 
 .גודל החברה נקבע לפי מספר משרות השכיר בחברה 4
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 הגדרות והסברים

 אופן עריכת האומדנים

באופן שוטף.  והיא מעודכנתלאומיות -אוכלוסיית חברות רבמסגרת של בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימת 

יחידת  .לאומיות (גלובליזציה)-חברות רבשל סקר המ בממצאיםמפורסמים  הזוהנתונים עבור האוכלוסייה 

כלכלי הענף פי הל מסווגת כזאת הקבוצ. כל אם ישראלית-תחת חברתחברות הקבוצת כל היא בסקר הדגימה 

ענפי כלכלה כמה ריכוז של  יםחייבמבנוסף לכך, אילוצי הדגימה בסקר,  5הראשית.הישראלית  האם-תחבר של

  של ענפים כלכליים.יחסית לפי סיווג מצומצם מוצגים אומדני הסקר  ולכן, לענף מקובץ אחד

לאומיות -חושבו המשתנים הזמינים מנתונים מנהליים ברמת המסגרת של אוכלוסיית חברות רבבהודעה זו 

בהודעה זו נעשה בהתאם לסיווג של  לענפי הכלכלה, הסיווג הודות למידע המקיף .2019-2018זרות בשנים 

נהליים יהאם כפי שמוצג בסקר גלובליזציה. השימוש בנתונים המ-ולא לפי הענף של חברת ,כל חברה בנפרד

 משתנים נוספים שלא היו זמינים קודם.ִאפשר להציג 

 הגדרות

חברה ישראלית המוחזקת על ידי תושב חו"ל יחיד (חברה או איש  - )INזרה (חברת  רב לאומיתחברה 

 מהון המניות שלה. 50%פרטי), בשיעור העולה על 

מספר משרות השכיר של עובדים (קבועים וארעיים) שעבדו באותו חודש לפחות יום אחד (או  -משרות שכיר 

שנעדרו זמנית בתשלום עקב מחלה, חופשה, מילואים וכו'), המופיעות בגיליונות התשלומים של מפעלים או 

 מוסדות. 

שכר עבודה ומשכורת, והוצאות נלוות לשכר. התמורה למשרות כוללת את כל  -תמורה לעבודת שכירים 

הסכומים החייבים במס הכנסה (לפני ניכוי מיסים) והמופיעים בגיליונות התשלום לבעלי משרות שכיר, וכן את 

 הוצאות העסק הקשורות בהעסקת בעלי משרות שכיר, שאינן מופיעות בגיליונות התשלום. 

                                                 
 בהוצאת הלמ"ס. מהדורה מעודכנת -) 80(פרסום טכני מס'  2011ענפי הכלכלה, הסיווג האחיד של  5

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
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