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 TABLE 4. ACTIVE BUSINESSES, BY INDUSTRY (DIVISION) AND SIZE GROUPלפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל, עסקים פעילים. 4לוח 

OF ISRAELI AND FOREIGN EMPLOYEES PER EMPLOYER (NUMBER OF EMPLOYEE JOBS)                 למעסיקישראלים וזריםשל שכירים  (מספר משרות שכיר)            

2020

 Size group (number of employee jobs) (מספר משרות שכיר)קבוצת גודל -מעסיקים עצמאים  -עסקים 
of Israeli and foreign employees per employerשל שכירים ישראלים וזרים למעסיקסך הכלוחברות שאינםסך כולל 

מעסיקים
סך הכל

-Busi-Self-Employers -1-45-910-1920-2930-3940-4950-7475-100101-200201+IndustryDiviענף כלכליענףסדר
Sec-ראשיnesses -employed totalsion
tiongrand and  

totalcompanies
without 

employees -
total

Total 1,874 1,867 1,310 2,645 2,089 3,649 7,246 21,583 41,275 208,009 291,547 329,750 621,297סך הכל 

A04-0115,0327,3227,7104,3101,4951,032320180115114745218ייעור ודיג, חקלאותAgriculture, forestry and fishing01-04

B09-056......0..13043873413156כרייה וחציבהMining and quarrying05-09

C12-10משקאות , ייצור מוצרי מזוןManufacture of food products, 10-12

beverages and tobacco products  3,5149462,5681,107490412172985587366249  ומוצרי טבק

Manufacture of textiles, wearing apparel,13-15מוצרי עור , מוצרי הלבשה, ייצור טקסטיל15-13

  leather and related products and leather processing  ..8..1,477619858608126511813816  ואביזרים נלווים ועיבוד עורות

Manufacture of wood, cork and straw products 16, 31שעם וקש , ייצור מוצרי עץ16 ,31

and furniture  ..16..3,9871,7842,2031,62628017245201219  ורהיטים

118Manufacture of paper and paper products17..228431857531248899ייצור נייר ומוצריו17

Printing and reproduction of recorded media18......12..1,6345601,074710205823219הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט18

Manufacture of petroleum products, chemicals 19-21כימיקלים, ייצור מוצרי נפט21-19

and pharmaceuticals  548139409115666035111819143338  ותרופות

653139514172746943261842203317Manufacture of rubber and plastics products22ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 22

Manufacture of other non-metallic mineral 23ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים 23

products  156106....9033095943241216835מתכתיים-  אל

69Manufacture of basic metals24..11..283861971032716136תעשיית מתכות בסיסיות24

Manufacture of fabricated metal products, 25פרט למכונות, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה25

except machinery and equipment  3,7521,1982,5541,345467331141834652412919  ולציוד

Manufacture of computers, electronic and optical 26מכשור אלקטרוני , ייצור מחשבים26

products  666150516131795647301233215057  ואופטי

340972439438391910911977Manufacture of electrical equipment27ייצור ציוד חשמלי27

581148433146777230151128142317Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28א"ייצור מכונות וציוד לנמ28
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Manufacture of motor vehicles and other transport 29-30ייצור כלי תחבורה30-29

equipment  1215..12..206401665025171313  והובלה

2,1791,1271,0527361567924128971110Other manufacturing32ענפי ייצור אחרים32

Repair and installation of machinery and equipment33......1,16046869246613148166711תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד, תיקון33

000Working of diamonds34..0....6172213963384211עיבוד יהלומים34

D-E39-35שירותי ביוב , אספקת חשמל ומיםElectricity and water supply, sewerage and waste 35-39

management  1,6948358594771161125928142281310  וטיפול בפסולת

:Thereof:מזה

Waste collection, treatment and disposal activities 38טיפול וסילוק פסולת ופעילויות , איסוף38

and materials recovery  ..10..5511414102106956279812  מחזור

F4125,72310,54115,18211,0212,5821,0192561094945283637בניית מבנים ובנייניםConstruction of buildings41

5,9572,0803,8772,387751413131683044172214Civil engineering42עבודות הנדסה אזרחית 42

38,75616,38222,37417,1183,4351,2882761095642181814Specialized construction activities43עבודות בנייה מיוחדות 43

G45 מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועייםWholesale and retail trade and repair of motor 45

vehicles  12,0214,3837,6385,4411,239568167795035222611  ותיקונם

27,1458,90518,24011,9173,0561,7845972731581879612052Wholesale trade, except motor vehicles46פרט לכלי רכב מנועיים, מסחר סיטוני46

56,05924,17431,88523,5444,7252,1016152891611835187129Retail trade, except motor vehicles47פרט לכלי רכב מנועיים, מכירה קמעונית47

H49 הובלה יבשתית והובלה באמצעות קוויLand transport and transport 49

via pipelines  36,12924,69611,4338,8271,450660189906161264029  צינורות

Water and air transport, warehousing and support50-52אחסנה ושירותי עזר , הובלה ימית ואווירית52-50

activities for transportation   2,5701,1151,4558842151387135341929  לתחבורה

99Postal and courier activities53..11..2,3251,2611,06483310658248שירותי דואר ובלדרות53

I 552,7811,4431,33883817012656362334132913שירותי אירוחAccommodation55

22,6476,85615,7918,6662,8502,303944477214199744222Food and beverage service activities56שירותי מזון ומשקאות 56
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J589............8423385043248152הוצאה לאורPublishing activities58

Production and broadcasting of motion pictures, 59-60, טלוויזיה, הפקה ושידור של סרטי קולנוע60-59

television, radio and music  8....11..3,1842,32585967482422210  רדיו ומוזיקה

11Telecommunications61......0....11919100481311שירותי תקשורת61

Computer programming, consultancy and related 62-63תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים 63-62

activities, information services  20,40710,08810,3196,5731,4241,026375210136183117150125שירותי מידע,   אחרים

K64פרט לביטוח ולקרנות , שירותים פיננסייםFinancial service activities, except insurance64

and pension funds  3,4221,1482,2741,83622911628171086915  פנסיה

Insurance & pension funds, except social security, 65-66, פרט לביטוח לאומי, ביטוח וקרנות פנסיה66-65

activities auxiliary to financial services & insurance  12,8286,0486,7805,276927311104431935172127  פעילויות עזר הנלוות לשירותים פיננסיים ולביטוח

L 6811..39,53030,1559,3758,23572326079211321ן"פעילויות בנדל..Real estate activities68

M6941,02424,64616,37813,3382,036702152462329161719שירותים משפטיים ושירותי חשבונאותLegal and accounting activities69

Activities of head offices and management 70שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ 70

consultancy activities  29,72118,20811,51310,115815325102433335181413  ניהולי

Architectural and engineering activities and technical71שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות וניתוח71

testing and analysis   22,89212,82010,0727,5771,369695183686256222911  נתונים טכניים

3,6271,1792,4481,299456307134714255262632Scientific research and development72מחקר מדעי ופיתוח72

8,3824,6933,6892,78645824986362121101111Advertising and market research73פרסום וחקר שווקים73

Other professional, scientific and technical activities74..........18,13113,7354,3963,7993851422916מדעיים וטכניים, סוגים אחרים של שירותים מקצועיים74
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Veterinary activities75..........1,006584422269904096שירותים וטרינריים75

N 776..2,0161,143873616136582210שירותי השכרה והחכרה......Rental and leasing activities77

1,42848494440713911047383036285059Employment activities78שירותי תעסוקה78

Travel agency and tour operator activities79..6..7..3,8772,2801,5971,223219912119פעילויות של סוכנויות נסיעות ומארגני טיולים79

Security and investigation activities, services to80-81תחזוקה , אבטחה וחקירה, שירותי שמירה81-80

buildings and landscape activities   9,7054,0065,6993,84177741817810641944686112  לבניינים ועבודות גינון

Office administrative, office support and other 82שירותי ניהול ותמיכה למשרדים 82

business support activities  5,5043,0602,4441,6803671987335182791819  ולעסקים

O84-83ציבורי וביטחון , מינהל מקומיLocal, public and defence administration and social83-84

security  1,00415989322103105722524421866212  וביטוח לאומי

P8522,06312,1339,9305,6151,6121,076424266189227128201192חינוךEducation85

Q8641,31929,29912,0209,8541,352465103492848204160שירותי בריאותHuman health activities86

8,3222,6565,6663,7097733751541127211271140148Residential care and social work activities87-88מגורים טיפוליים ושירותי רווחה וסעד88-87

R93-9022,44115,7416,7004,889867528172744457202524בידור ופנאי, אמנותArts, entertainment and recreation90-93

S-U99-94משקי בית כמעסיקים; שירותים אחרים ;Other service activities; households as employers; 94-99

extraterritorial organizations and bodies  26,80614,83711,9699,2611,20465725315375118669686מדינתיים-  ארגונים וגופים חוץ

:Thereof:מזה

Repair of computers and personal and household goods95....0....4,3962,8691,5271,3391164279ציוד אישי וציוד לבית, תיקון של מחשבים95


