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 ICTנתונים מתוך סקר : 2020בשנת האינטרנט  עסקים ברשת של נוכחות
The Presence of Bussinesses on the Web in 2020: Findings from the Survey 

of Information and Communication Technologies (ICT) Uses in Business 
בישראל בשנת  בוצע לראשונה )ICTבטכנולוגיות מידע ותקשורת והגנות סייבר בעסקים (סקר שימושים 

אומדני הסקר  .בחברות עסקיותבמגוון טכנולוגיות מידע ותקשורת השימושים  לחקור את ומטרתו ,2020

 מדדים אלו .היקף הדיגיטציה בישראלל םלחישוב מדדי משמשים 1,בהרחבה 2021פורסמו בסוף שנת ש

כן מסייעת לשיפור המשק והחברה והלתמוך במדיניות ממשלתית המקדמת ממשל חכם וידידותי ונועדו 

  .של הסקרונספח מתודולוגי  1פרסומים קודמיםראו על הסקר  לפרטים נוספים לאומית.-השוואה ביןלצורכי 

 מערך הדיגיטל הלאומי.הסקר נערך במימון ובשיתוף פעולה נרחב עם 

אומדנים שילוב של תוך בהרחבה בנוכחות של עסקים ברשת האינטרנט  תעוסק תהנוכחיההודעה 

שות העסקית נוכחות ברשת היא היצוג של היְ  .ICTמהפרקים על אתר אינטרנט ועל מדיה חברתית בסקר 

קשרי לקוחות וקהילות, פיתוח , העסק לניהול תדמית ומיתוגהמקוון. נוכחות זו מהווה תשתית במרחב 

עסקים מנהלים את הנוכחות שלהם ברשת שבהן הדרכים  תופי פעולה עסקיים, כלי לאיסוף מידע ועוד.יש

תקשורת למשל  מאפשרותניהול העסק. פרקטיקות אלו הקשורות גם להתנהגויות ארגוניות חדשות יצרו 

 לעסקיםלהשפיע על החלטות עסקיות ולסייע  המאפשרת להםאינטראקציה עם לקוחות כן ו בארגוןפנימית 

 .םמוצריהשל שיווק בבעיצוב ו

משבר הקורונה חידד את החשיבות של נוכחות דיגיטלית כגורם הממתן את הפגיעה הכלכלית גם 
  מגבלות שונות.מהנובעת מריחוק חברתי ו

                                                 
מדד " ו") והגנת סייבר בעסקיםICTסקר שימושים בטכנולוגיות מידע ותקשורת (ראו הודעות לתקשורת " 1

 " באתר הלמ"ס.עצימות דיגיטלית

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
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/392/29_21_392nispach.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-(ict)-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-(ict)-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-(ict)-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-(ict)-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D.aspx
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 נוכחות ברשת
 :מדיה חברתית)חשבון עסקי במהעסקים בישראל יש נוכחות ברשת (אתר אינטרנט או  71%-ל 

 9%-יש רק אתר ו 16%-מהעסקים יש גם אתר אינטרנט וגם חשבון במדיה חברתית, ל 46%-ל

 ).2משתמשים רק במדיה חברתית (ראו תרשים 

ואילו  ,)77%-כ( OECD-במדינות הממוצע מהנמוך  )62%-יעור הבעלות על אתר אינטרנט בישראל (כש 

 ., בהתאמה)58%-כו 56%-כ( ת בישראל דומה לממוצע במדינות אלווחברתי ברשתותשיעור השימוש 

שיש להם חשבון אחוז העסקים שבבעלותם אתר אינטרנט גבוה מאחוז העסקים  ,מרבית ענפי הכלכלהב 

 השימוש במדיה חברתית נפוץ יותר.ם בהלמעט ענף המסחר וענפי האירוח והאוכל ש ,חברתית מדיהב

 .)4(ראו תרשים  OECD-תופעה זו נצפתה גם במדינות ה

 ניכר מוביל בפערענף שירותי מידע ותקשורת עולה כי  ,בחינת האומדנים של נוכחות ברשת לפי ענףב 

 יםנמצאבינוי בענף שירותי תחבורה, דואר ובלדרות ובענף לעומת זאת,  .בענף העסקיםכלל מ 95%עם 

 בכל ענף). 45%( ממחציתפחות  –שיעורי הנוכחות הנמוכים ביותר 

מועסקים,  250-יותר מבעסקים גדולים, עם עולה עם גודל העסק. ברשת נוכחות  חוז העסקים עםא 

 .ופעילות בנדל"ן בינוי ושירותי ניהול ותמיכהבענפים בכל הענפים, מלבד  90%-גבוה משיעור הנוכחות 

הבינוי  בענף .מורכב מעסקים בענפי הבינוי והמסחר ,העסקים ללא נוכחות ברשתאוכלוסיית מלק גדול ח 

  .אינטרנטבמחשבים וב אינם משתמשיםגם  ,נוכחות ברשת שאין להםקרוב למחצית מהעסקים 

 דירוג רמת האתר

ופרטי קשר  בסיסי אתרים פשוטים המכילים מידע . לצדעסקיםגבוהה בין אתרי אינטרנט של שונות  נמצאה

מקור מידע לעסק פעולות רבות ואף משמשים ללקוחות לבצע יש אתרי אינטרנט המאפשרים  על העסק,

על פי של החברות השונות  האינטרנט אתר בהודעה זו הוגדרה הרמה של .ותהתייעל לצורךובסיס נתונים 

או ו/מוצרים ייה במחירי צפ .2 חברתית; או קישור למדיהו/ םצפייה בתיאור מוצרי .1 :פרמטרים שונים 4

עסקים ה .ח נתוני הגלישה באתר על ידי העסקניתו .4 ;הצגת תוכן אישי ללקוח .3 ;מעקב אחר הזמנות

 .באתר האינטרנט שלהםהפרמטרים המתקיימים מספר לפי דורגו 

או קישור ו/ מוצרי החברה בתיאורצפייה  הוא עסקייםאינטרנט י באתרביותר שימוש הבסיסי והנפוץ ה 

 מכלל העסקים באוכלוסיית הסקר. 60%-כבאתר האינטרנט של  . פרמטר זה קייםחברתיתמדיה ל

 4מתוך  3פחות להכולל  ,מכלל העסקים באוכלוסיית הסקר יש אתר אינטרנט מתקדם 18%-כל 

  .הפרמטרים שהוזכרו

בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף  נמצא םעסקים בעלי אתר אינטרנט מתקדהגבוה ביותר של אחוז ה 

 .מהםבכל אחד מהעסקים  31%-כ –מידע ותקשורת 

 לשאלון הסקר
 לנספח מתודולוגי של הסקר

 )מאגר הנתונים המרכזי -נתונים כלים ומאגרי  (ראו: לאומדני הסקר במאגר הנתונים באתר הלמ"ס
  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.PDF
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/392/29_21_392nispach.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA.aspx
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 נוכחות ברשת
אתר אינטרנט או בעלות על על  ICTבסקר  אם הם דיווחועסקים כבעלי נוכחות ברשת  בהודעה זו הוגדרו

הגדרה זו מכסה רק נוכחות  1F2.בסקר מסוגי המדיה החברתית הכלוליםבאחד לפחות על חשבון עסקי 

2Fסוגים אחרים של נוכחות ברשתואינה כוללת (בבעלות החברה שמקוונת 

3.(  

קיימת שונות גדולה בין ענפי . יש נוכחות ברשתאלף עסקים)  30-(מתוך כמהעסקים בישראל  71%-ל

בענף האחוז הגבוה ביותר של עסקים עם נוכחות ברשת נמצא הכלכלה לגבי הנוכחות של עסקים ברשת. 

בינוי בענף הדואר ובלדרות ואחסנה, שירותי תחבורה,  ףבענלעומת זאת, . 95% –שירותי מידע ותקשורת 

 . מחצי מהעסקים בענפים אלו יש נוכחות ברשתפחות ל –שיעורי נוכחות נמוכים יחסית  נמצאו

 2020, יכלכללפי ענף  האינטרנט, העסקים עם נוכחות ברשת אחוז - 1תרשים 

 

 250 םעסקים ע בקרבהשיעור בו ש בינויענף המלבד ( הנוכחות ברשת עולה עם גודל העסק שיעור

בכל  90%-מועסקים שיעור הנוכחות גבוה מ 250-יותר מבקרב עסקים עם  .), נמוך יותרמועסקים ויותר

שירותי מידע ותקשורת השיעור ענף ב שירותי ניהול ותמיכה.ונדל"ן ענף פעילות בבינוי וענף הענפים מלבד 

  בכל קבוצות הגודל. 90%-גבוה מ

                                                 
סוגי מדיה חברתית: רשתות חברתיות, בלוגים, קהילות שיתוף תוכן מדיה  4נשאלים לגבי  ICTבסקר  2

מוגדרים כבעלי חשבון  מהם,משתמשים לפחות באחד הם . עסקים שדיווחו כי WIKIים מבוססי ואתר
 עסקי במדיה חברתית.

 . Google-פרסום ברשתות חברתיות וב הלדוגמ 3
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 2020, העסקים עם נוכחות ברשת לפי ענף כלכלי וגודל העסק אחוז - לוח א

 49-10 ענף כלכלי סדר
 מועסקים

249-50 
 מועסקים

250 
מועסקים 

 ויותר

B, C, D, E  תעשייה, כרייה וחציבה ואספקת חשמל ביוב
 95 89 75 וכו'

F 54 71 42 בינוי 
G 99 98 72 מסחר סיטוני וקמעוני 

H  ,אחסנה, דואר שירותי תחבורה, הובלה
 100 68 38 ובלדרות

I 100 82 64 שירותי אירוח ואוכל 
J 99 100 93 שירותי מידע ותקשורת 

L, N 82 79 69 פעילות בנדל"ן ושירותי ניהול ותמיכה 
M 98 81 82 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 
 92 86 68 סך אוכלוסיית הסקר 

  מדיה חברתיתב עסקי ועל חשבוןאתר אינטרנט בעלות על 
 : בעלי נוכחות ברשתהם הכלולים בסקר העסקים מ 71%

  חברתית ברשתעסקי חשבון וגם  אינטרנט יש גם אתר) באוכלוסיית הסקר 46%( םלמרבית •

 חברתית  ברשת אין חשבוןיש רק אתר אינטרנט אך  16%-ל •

 ). 2חברתית אך אין להם אתר (תרשים  יש חשבון ברשתמהעסקים  9%-ל •

 2020, נוכחות ברשתסוג ה לפיהעסקים  התפלגות - 2תרשים 

  

 אינטרנט גבוה מאחוז העסקים שיש להם חשבון ברשתאתר שיש להם עסקים אחוז הכי עולה  2מתרשים 

חברתית  מדיהיש גם אתר וגם חשבון  46%-כל( יש אתר אינטרנטמהעסקים בישראל  62%-ל .חברתית

לעומת . 77%עומד על ה OECD-מדינות הבממוצע מהזה נמוך  אחוז. רק אתר אינטרנט) יש 16%-כול
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 58%-כו 56%-כ( OECD-חברתית בישראל דומה לממוצע ה מדיהאחוז העסקים שלהם חשבון  ,זאת

 .)4ראו תרשים  ,מהעסקים, בהתאמה

אחוז אצלם שהם יוצאי דופן בכך  שירותי אירוח ואוכלענף מסחר וענף הבחלוקה לפי ענפי כלכלה עולה כי 

 עולהומית אל-ןהשוואה בימ. אינטרנט אתרשיש להם העסקים מאחוז חברתית גבוה  מדיההעסקים עם 

 מדיהעסקים עם של  יםגבוה יםגם אחוז ונמצאבישראל  ם אלוכמו כן, בענפי .במדינות רבותזה המצב ש

 חברתית בלבד מדיהעם חשבון ב עסקיםר של הגבוהים ביות וגם האחוזים ,יתר הענפיםלעומת  חברתית

  ).הנלווה להודעה 1ראו לוח (אתר אינטרנט ללא 

. לכל היותר מועסקים 50עם  – קטניםהם חברתית בלבד  מדיהעם חשבון מרבית העסקים  בכל הענפים,

רמות יחסית נמוכות של  נמצאו מסחרבענף השירותי אירוח ואוכל ובענף , 4וגם  3 רואים בתרשימיםכפי ש

 תחליף לאתרעסקים בענפים אלו משתמשים במדיה חברתית כחלק מהשיתכן י. אינטרנט שימוש באתר

 .אינטרנט

 2020, מדיה חברתית, לפי ענף כלכליחשבון עסקי בואינטרנט שיעור עסקים עם אתר  - 3תרשים 
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, לאומית-ןמדיה חברתית בהשוואה ביחשבון עסקי בו אינטרנט שיעור העסקים עם אתר - 4תרשים 
2019*  

 
 2020לישראל נכון לשנת  הנתון *

 ללא נוכחות ברשת

 47%-שכניתן לראות  5בתרשים  עסקים) אין נוכחות ברשת. 8,600-מהעסקים באוכלוסיית הסקר (כ 29%-ל

 .מעסקים אלו מסווגים בענפי הבינוי והמסחר

 2020, לפי ענף כלכלי ,התפלגות העסקים ללא נוכחות ברשת - 5תרשים 
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תשתיות של מחשוב ואינטרנט בעסק. של עדר ימנוכחות ברשת היא ה של עסקיםאחת הסיבות להימנעות 

 6בתרשים . כלל אינטרנטבמשתמשים במחשבים או אינם  העסקים ללא נוכחות ברשתמ) 35%כשליש (

בינוי, תחבורה, אחסנה, בלדרות  :הענפים המובילים בשיעור העסקים ללא נוכחות ברשת הםניתן להבחין ש

או חיבור עסקים ללא מחשבים  נמצאו גם האחוז הגבוה ביותר שלענפים אלו ב .ירוח ואוכלודואר ושירותי א

עסקים שאין להם מחשבים בניכוי אך גם לאחר בחינת אומדני נוכחות ברשת . 40%-יותר מ – אינטרנטל

בענפי ואילו של עסקים ללא נוכחות ברשת,  יםגבוה יםשיעור עדיין היוענפי הבינוי והתחבורה ב ,ואינטרנט

 השיעור היה גבוה יותר.האירוח והאוכל 

 2020, אינטרנטבלפי ענף כלכלי ולפי שימוש במחשב ו ברשת נוכחות ללאשיעור העסקים  - 6תרשים 
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 אינטרנטהאתר ב הפעולות האפשריות

אולם רק  ,) מאפשרים צפייה בסחורות ובשירותים שהעסק מציע96%(בבעלות העסקים כמעט כל האתרים 

ד בקרב עסקים ונפוצה מאצפייה במחירי מוצרים ) מאפשרים צפייה במחירי המוצרים. 34%(כשליש 

אולמות אירועים או מהאוכלוסייה בענף, למעשה כמעט כל העסקים שאינם  89%בשירותי מזון ומשקאות (

 אינטרנט, אתרשיש להם מהעסקים בענפי המסחר כמחצית גם  .קבלני מזון מציגים מחירים באתר)

 . ם צפייה במחיריםמאפשרי

מדיה חברתית, האתר כולל קישור למדיה ב) שיש להם אתר וגם חשבון 69%עסקים ( 10מתוך  7-ב

ניתן ליצור קשר עם העסק דרך  אינטרנט, אתרשיש להם עסקים  10מתוך  8-בהחברתית של העסק. 

 .האתר

. מעקב אחר הזמנות נפוץ יותר אחר הזמנות מהעסק דרך האתרלעקוב עסקים עם אתר מאפשר  5מכל  1

שירותי ובענף שירותי הובלה, אחסנה דואר ובלדרות בענף מועסקים  250-יותר מעסקים גדולים, עם בקרב 

 עסקים. 5מכל  3-כשל שיעור  –אירוח ואוכל ומסחר 

 2020, האפשריות באתר הפעולות ילפי סוג ,אינטרנט אתר שיש להםהעסקים  אחוז - 7 תרשים

 

 האינטרנט אתרלדירוג של מדד 
רמת האתר  4.באתרי העסקים השונים המתאפשרות השונותובפעולות המוצג שונות גדולה בתוכן נמצאה 

אתרים המציגים פרטים  לצדובפעולות שהוא מציע ללקוח המבקר בו. שלו באה לידי ביטוי במורכבות 

לבצע מאפשרים שבהם מוצג קטלוג מוצרים ומחירים והם יש אתרים  בסיסיים על החברה ועל מוצריה,

 פרופיל אישי.רכישה מקוונת ולפתוח 

פרמטרים שונים  המארבעמדד המורכב הוגדר  ,על פי רמתםאת האתרים בבעלות העסקים  לאפיין כדי

 לאומית ובחינת עומק של נתוני הסקר.-הפרמטרים נבחרו לאחר עריכת השוואה בין רמת האתר. לדירוג

                                                 
 .שונות זו באה לידי ביטוי גם בהשקעה הכספית הנדרשת להקמתם 4
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 פרמטרים:ארבעת הלהלן 

 םשירותיהו םמוצריהצפייה בתיאור  תאפשרתאו מו/החברתית של העסק לרשת קישור קיים באתר  .1

 . מציע העסקש

 או מעקב אחר הזמנות שבוצעו.מציע ו/העסק ש םשירותיהו םמוצריההאתר מאפשר צפייה במחירי  .2

 אישי ללקוחות מוגדרים.או מציג תוכן ו/האתר מאפשר התאמה אישית של מוצרים ושירותים  .3

 5.נעשה שימוש בנתוני הגלישה באתר .4

 .כל עסקעבור של כל הנקודות וסיכום  לכל פרמטראחת נקודה ציון של מתן  באמצעותהמדד מחושב 

 רמות: 5למדד יש  ,כךבהתאם ל

(כלומר  בו שאף אחד מהפרמטרים אינו מתקייםאתר שיש לו לעסק אין אתר אינטרנט או  – 0רמה  .1

 .)המשמש כדף נחיתה ותו לא באתרמדובר 

בסיסיים מתקיים רק פרמטר אחד, זה יכול להיות כל אחד מהפרמטרים השונים. אלו אתרים  – 1רמה  .2

 ד.ומא

  .)פרמטריםשני שילוב של כל  (ייתכןפרמטרים שני מתקיימים  – 2רמה  .3

 מתקיימים שלושה מתוך ארבעת הפרמטרים.  – 3רמה  .4

 כל ארבעת הפרמטרים מתקיימים. אלו אתרים מתקדמים ומורכבים ועתירי השקעה ומידע. – 4רמה  .5

  הנלווה להודעה זו. 4ניתן לראות אומדנים בחלוקה לפי המדד בלוח 

באוכלוסיית של העסקים אתר האינטרנט דירוג ניתן לראות את אומדני הפרמטרים השונים ל 8בתרשים 

מתאפשרת צפייה במוצרים ו/או קישור למדיה החברתית  שלהם הסקר. אחוז העסקים שבאתר האינטרנט

. פרמטר זה מהווה תכונה בסיסית של לעיל) 2תרשים (ראו  דומה לשיעור העסקים שיש להם אתר אינטרנט

 מרבית האתרים.

בניגוד לכך, האפשרות להתאמת מוצרים על ידי לקוחות ולהצגת תוכן אישי מייצגת פרמטר מורכב שקיים 

 מהעסקים. 16%של  רק באתרים

                                                 
 .בושמאפשר לעסקים להתייעל ולשפר את האתר ואת התוכן  םשימוש בנתוני גלישה של האתר וניתוח 5

ומתבצע לעיתים על ידי גורם  ,שימוש בנתוני הגלישה באתר מעיד על רמת טכנולוגיה ודיגיטציה גבוהה
 חיצוני (מיקור חוץ).
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 2020לדירוג רמת האתר, פרמטרים לפי ההעסקים  אחוז - 8תרשים 

 

 0כלל (כלומר ניתן לדרג אותם ברמה באתר אינטרנט  איןמהעסקים  39%-כלניתן לראות ש 9בתרשים 

; כלומר אתר האינטרנט של עסקים אלו 4מהעסקים הוא ברמה  6%-מבחינת אתר האינטרנט). האתר של כ

מאפשר ללקוחות לצפות במחירי המוצרים, להציג תוכן אישי, לעקוב אחר הזמנות וגם מאפשר לעסק לבצע 

 ניתוח של נתוני הגלישה באתר.

 2020, העסקים לפי רמת אתר האינטרנטאחוז  - 9תרשים 

 
 באתר אינטרנט. שימוש אף על דיווחו שלאגם שיעור קטן של עסקים  כולל *
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עם העסקים  ימוצגים אחוז 10בתרשים  6.מיםמתקדכ ומעלה לפי המדד הוגדרו 3אתרים שדורגו ברמה 

אתר מתקדם. זהו ממצא מהעסקים בענפי האירוח והאוכל  31%-ניתן לראות שלכ בכל ענף.אתר מתקדם 

מעניין מאחר שבענף זה נמצא אחוז גבוה של עסקים ללא אתר אינטרנט. ניתן להסיק מכך שעסקים בענף 

 זה שהקימו אתר אינטרנט, נוטים להשקיע בהקמת אתר מורכב עם אפשרויות פעולה רבות.

א האחוז הנמוך ביותר לעומת זאת, בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים המצב הפוך. בענף זה נמצ

 אתר אינטרנט בענף זה. עם ), על אף האחוז הגבוה יחסית של עסקים 7%של עסקים עם אתר מתקדם (

 2020, לפי ענף כלכלי ,אתר מתקדם עםהעסקים  אחוז - 10תרשים 

 

 גודל העסק. עםעולה  ,העסקים עם אתר מתקדםאחוז 

לעומת זאת, משמעותי. על רמת האתר באופן  המשפיעאינה הטכנולוגית  עוצמההנמצא כי תעשייה ענפי הב

 השירותים.ענפי שירותים עתירי ידע גבוה מיתר ענפי באחוז החברות עם אתר מתקדם בענפי השירותים 

 המצורף להודעה זו. 4טכנולוגית ראו לוח עוצמה לאומדנים לפי 

                                                 
האפשריות באתר האינטרנט הנסקרות מתאימות לכל סוגי הפעילויות הפעולות בין היתר מכיוון שלא כל  6

יש חברות שאינן מוכרות מוצרים סרון. למשל יבהכרח על חאינו מעיד באתר בפעולות יות, ומחסור העסק
 ."מעקב אחרי הזמנות"אפשר י לא הוא ,מאודמורכב שלהן אתר הבאתר ולכן גם 
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