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TABLE 17A. BUSINESS SURVIVAL(1) FOR BUSINESSES BORN IN 2019, BY INDUSTRYלפי ענף, 2019של עסקים שנולדו בשנת  (1)הישרדות. א17לוח 

AND SIZE GROUP (NUMBER OF EMPLOYEE JOBS)                    -למעסיק  (מספר משרות שכיר)              כלכלי וקבוצת גודל 

PER EMPLOYER - SURVIVED ONE YEAR                                   שרדו שנה אחת

Size group (number of employeeמספר משרות)קבוצת גודל -מעסיקים עצמאים וחברות- עסקים 

jobs) of employees per employer של שכירים למעסיק (שכירסך הכלשאינם מעסיקיםסך הכל
סך הכל- שכירים 

-Businesses -Self-employedEmployers -1-45-910-1920+IndustryDiviענף כלכליענף סדר

Sec-ראשיtotaland companiestotalsion
tionwithout 

employees -
total

2019Businessess that survived in 2019עסקים ששרדו בשנת 

Total 479 1,134 2,742 13,958 18,313 27,236 45,549סך הכל 

A04-0112 21 60 183 276 346 622ייעור ודיג, חקלאות Agriculture, forestry and fishing01-04

B-C34-0515 42 105 373 535 368 903כרייה וחציבה, תעשייה Manufacturing, mining and quarrying05-34

D-E39-35אספקת חשמל ומים,Electricity and water supply, 35-39

sewerage and waste management  ...... 40 54 72 126  שירותי ביוב וטיפול בפסולת

F43-4127 155 588 2,489 3,259 2,703 5,962בינוי Construction41-43

G47-45מסחר סיטוני וקמעוניWholesale and retail trade45-47

and repair of motor vehicles   52 194 561 2,749 3,556 3,351 6,907  ותיקון כלי רכב מנועיים 

H53-49אחסנה, שירותי תחבורה,Transportation, storage,49-53

postal and courier activities   25 50 115 784 974 2,422 3,396  דואר ובלדרות

I56-55195 310 378 1,034 1,917 994 2,911שירותי אירוח ואוכל Accommodation and food service activities55-56

J63-5811 30 125 701 867 1,232 2,099מידע ותקשורת Information and communications58-63

K66-6430 337 376 641 1,017שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח ....Financial and insurance activities64-66

L6810.. 375 407 2,320 2,727ן"פעילויות בנדל ..Real estate activities68

M75-6914 86 253 2,164 2,517 6,918 9,435מדעיים וטכניים , שירותים מקצועיים Professional, scientific and technical activities69-75

N82-7758 77 174 632 941 907 1,848שירותי ניהול ותמיכה Administrative and support service activities77-82

P8516 53 101 461 631 778 1,409חינוך Education85

Q88-8615 25 66 673 779 2,175 2,954שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד Human health and social work activities86-88

R93-9025 42 74 364 505 890 1,395בידור ופנאי, אמנות Arts, entertainment and recreation90-93

S96-946 33 81 599 719 1,119 1,838שירותים אחרים Other service activities94-96

Precentage that survived (from 2019 2019משנת )אחוז הישרדות 

(to 2020   88.787.390.989.994.394.593.9(2020  עד שנת 

2019Precentage that did not survive (2)משנת ) (2)הישרדות -אחוז אי

(between 2019 to 2020)  11.312.79.110.15.75.56.1(2020  עד שנת 

Businesses classified in industries 83-84 (Local, public and defence administration and (1):מאוכלוסיית העסקים הפעילים הוסרו עסקים המסווגים בענפים הכלכליים הבאים (1)

social security), 97-98 (Households as employers), and 99 (Extraterritorial organizations and     (משקי בית כמעסיקים) 98-97, (ציבורי וביטחון וביטוח לאומי, מינהל מקומי) 84-83      

bodies), were not included in the business birth or death population, in accordance with Eurostat     ענפים אלה לא נכללו בחישוב לידות עסקים . (מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ) 99-      ו

.OECD.     and OECD definitions. Therefore, they were also deducted from the active businesses population- והEurostat-בהתאם להגדרות ה,       ומיתות עסקים

.See definition in para. 3 (Terms, Definitions and Explanations) in the Introduction (2). במבוא (הגדרות והסברים, מונחים) 3ראו הגדרה וצורת חישוב בסעיף  (2)

2019


