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TABLE 17B. BUSINESS SURVIVAL(1) FOR BUSINESSES BORN IN 2018, BY INDUSTRYלפי ענף, 2018של עסקים שנולדו בשנת  (1)הישרדות. ב17לוח 

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

PER EMPLOYER - SURVIVED TWO YEAR                                   שרדו שתי שנים

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

2020Businessess that survived in 2020עסקים ששרדו בשנת 

Total 462 1,077 2,451 11,900 15,890 22,721 38,611סך הכל 

A04-0116 28 43 150 237 254 491ייעור ודיג, חקלאות Agriculture, forestry and fishing01-04

B-C34-057 22 105 377 511 413 924כרייה וחציבה, תעשייה Manufacturing, mining and quarrying05-34

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

sewerage and waste management  ...... 27 40 35 75  שירותי ביוב וטיפול בפסולת

F43-4131 169 517 2,069 2,786 2,282 5,068בינוי Construction41-43

G47-45מסחר סיטוני וקמעוניWholesale and retail trade45-47

and repair of motor vehicles   66 194 509 2,249 3,018 2,624 5,642  ותיקון כלי רכב מנועיים 

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

postal and courier activities   19 42 103 619 783 1,826 2,609  דואר ובלדרות

I56-55190 269 311 735 1,505 716 2,221שירותי אירוח ואוכל Accommodation and food service activities55-56

J63-589 49 127 733 918 1,084 2,002מידע ותקשורת Information and communications58-63

K66-645 20 29 323 377 553 930שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח Financial and insurance activities64-66

L68379 416 2,141 2,557ן"פעילויות בנדל ......Real estate activities68

M75-6916 68 239 1,931 2,254 5,684 7,938מדעיים וטכניים , שירותים מקצועיים Professional, scientific and technical activities69-75

N82-7751 65 136 483 735 757 1,492שירותי ניהול ותמיכה Administrative and support service activities77-82

P8518 52 84 407 561 648 1,209חינוך Education85

Q88-8687 615 728 2,018 2,746שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד ....Human health and social work activities86-88

R93-9016 37 62 259 374 748 1,122בידור ופנאי, אמנות Arts, entertainment and recreation90-93

S96-9411 32 60 544 647 938 1,585שירותים אחרים Other service activities94-96

Precentage that survived (from 2018 2018משנת )אחוז הישרדות 

(to 2020   75.574.077.876.681.282.881.1(2020  עד שנת 

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

(between 2019 to 2020)  14.514.714.214.912.712.29.8(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)

2018


