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 Size group (number of employee jobs) (מספר משרות שכיר)קבוצת גודל משרות 
of Israeli and foreign employees per employerשל שכירים ישראלים וזרים למעסיק- שכיר 

סך הכל

-Employee1-45-910-1920-2930-3940-4950-7475-100101-200201+IndustryDiviענף כלכליענף סדר
Sec-ראשיjobs -sion
tiontotal

Total 1,861,365 260,426 112,086 159,409 92,205 123,997 172,530 288,257 264,885 381,712 3,716,872סך הכל 

A04-0177,0138,6419,88513,8447,5876,1205,0296,8906,3797,1215,517ייעור ודיג, חקלאותAgriculture, forestry and fishing01-04

B09-053,468....0327..4,8247088202145כרייה וחציבהMining and quarrying05-09

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

beverages and tobacco products  64,8952,3813,2555,5104,1463,3382,4485,2383,0768,93226,571  ומוצרי טבק

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

  leather and related products and leather processing  ..1,154..8,6411,133821660426435357971  ואביזרים נלווים ועיבוד עורות

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

and furniture  ....15,8492,8881,7822,2381,0716635391,185766  ורהיטים

3,323Manufacture of paper and paper products17..7,043165205313202272418526174ייצור נייר ומוצריו17

Printing and reproduction of recorded media18..711418595..7,1251,4181,2871,076794642הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט18

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

and pharmaceuticals  29,9392524408488393638021,1421,2254,75719,271  ותרופות

19,8453964919741,0298728052,5891,7424,5126,435Manufacture of rubber and plastics products22ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 22

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

products  9205131,4522,763....9,193654795892848מתכתיים-  אל

8592,877Manufacture of basic metals24..660..6,010245175231319204תעשיית מתכות בסיסיות24

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

except machinery and equipment  39,0782,6943,0554,4933,3592,8252,0603,1083,5203,77210,192  ולציוד

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

products  64,5862665288021,1611,0105532,0321,7286,86949,638  ואופטי

7,3822072525274773444216777229902,765Manufacture of electrical equipment27ייצור ציוד חשמלי27

21,2993095029636955074751,6951,2373,28511,633Manufacture 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  1,66920,610..716..24,910108161233341454  והובלה

11,2261,4039861,0145724233755426291,7083,575Other manufacturing32ענפי ייצור אחרים32

Repair and installation of machinery and equipment33......5,367943861632395201305645תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד, תיקון33

000Working of diamonds34..0....1,165595253134עיבוד יהלומים34

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

management  26,2359587641,5701,3959506161,3236571,84616,156  וטיפול בפסולת

:Thereof:מזה

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

and materials recovery  ..1,456..7,682453461776643306330727  מחזור

F4188,63821,63516,42213,2506,0063,7412,1412,5852,3344,93615,589בניית מבנים ובנייניםConstruction of buildings41

33,8104,8374,8435,5003,1372,3171,3242,6271,4302,9324,863Civil engineering42עבודות הנדסה אזרחית 42

96,08532,56521,70716,7386,4553,7072,4482,5271,5172,3226,098Specialized construction activities43עבודות בנייה מיוחדות 43

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

vehicles  46,99310,6127,8827,4664,0002,7062,2182,0911,7853,3994,835  ותיקונם

156,12923,27819,63523,80614,1589,3426,91511,2358,27816,20223,280Wholesale trade, except motor vehicles46פרט לכלי רכב מנועיים, מסחר סיטוני46

264,23144,22330,05327,61914,6149,7997,10610,7834,34012,110103,586Retail trade, except motor vehicles47פרט לכלי רכב מנועיים, מכירה קמעונית47

H49 הובלה יבשתית והובלה באמצעות קוויLand transport and transport 49

via pipelines  83,10715,4139,2968,7224,4943,0412,7133,6502,1595,24928,371  צינורות

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

activities for transportation   2,60818,660..1,991..32,8831,6711,3531,8861,6871,194  לתחבורה

1,3458,801Postal and courier activities53..667..14,9691,482646823592270שירותי דואר ובלדרות53

I 5524,6751,4871,1241,6671,3271,2331,0042,0011,1774,0129,645שירותי אירוחAccommodation55

155,56717,50318,83131,59722,55316,1529,44411,8646,3345,83715,451Food and beverage service activities56שירותי מזון ומשקאות 56
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J583,667......222....7,024628511739הוצאה לאורPublishing activities58

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

television, radio and music  3,178....7,8081,127519612540335224617  רדיו ומוזיקה

17,682Telecommunications61......0....19,2409585149שירותי תקשורת61

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

activities, information services  164,07511,9449,25814,0128,9427,1865,96611,16110,07320,76064,773שירותי מידע,   אחרים

K64פרט לביטוח ולקרנות , שירותים פיננסייםFinancial service activities, except insurance64

and pension funds  48,4213,1091,4411,5506355794314935091,25138,424  פנסיה

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

activities auxiliary to financial services & insurance  56,2929,6175,8674,0332,4861,4098332,1391,4643,02925,415  פעילויות עזר הנלוות לשירותים פיננסיים ולביטוח

L 681,604..29,90713,3304,5003,3501,8867155861,234ן"פעילויות בנדל..Real estate activities68

M6965,24122,99812,9279,0383,5711,5171,0051,6701,3662,4828,667שירותים משפטיים ושירותי חשבונאותLegal and accounting activities69

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

consultancy activities  39,74315,7735,2144,4062,4341,4291,4292,1691,4991,7033,687  ניהולי

Architectural and engineering activities and technical71שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות וניתוח71

testing and analysis   54,27113,7168,8859,1244,3202,3202,7793,3461,8243,9464,012  נתונים טכניים

50,5222,5973,0124,1083,2012,4191,8123,3772,2713,59624,130Scientific research and development72מחקר מדעי ופיתוח72

22,3894,9602,9283,3432,0161,2379331,2998371,4433,393Advertising and market research73פרסום וחקר שווקים73

Other professional, scientific and technical activities74..........13,9146,1822,3971,823681554מדעיים וטכניים, סוגים אחרים של שירותים מקצועיים74
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Veterinary activities75..........3,038528584482219215שירותים וטרינריים75

N 77734..364..11,1471,183856775519328שירותי השכרה והחכרה..Rental and leasing activities77

133,3698359651,5771,1571,2921,3202,2182,3356,866114,805Employment activities78שירותי תעסוקה78

Travel agency and tour operator activities79..879..414..8,7552,3361,3691,248527644פעילויות של סוכנויות נסיעות ומארגני טיולים79

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

buildings and landscape activities   139,5417,0084,9775,6264,1993,6091,8615,6973,89112,14590,529  לבניינים ועבודות גינון

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

business support activities  38,2043,0772,3642,6601,7471,1807721,6307732,47121,532  ולעסקים

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

security  308,5306996931,4451,7138431,0532,5811,5619,509288,435  וביטוח לאומי

P85428,04210,87210,55214,56510,1649,1098,34713,83511,09427,933311,571חינוךEducation85

Q86170,43217,6528,4096,0432,4151,6481,2272,9031,6966,029122,410שירותי בריאותHuman health activities86

281,3446,7734,9495,0483,7083,8293,2196,8026,08520,499220,432Residential care and social work activities87-88מגורים טיפוליים ושירותי רווחה וסעד88-87

R93-9050,3718,6975,6197,1984,1102,5081,8993,4761,7393,31611,809בידור 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  116,53815,5457,6309,0726,0095,1473,3187,1575,68113,69543,284מדינתיים-  ארגונים וגופים חוץ

:Thereof:מזה

Repair of computers and personal and household goods95..0838....6,2132,117727544165304ציוד אישי וציוד לבית, תיקון של מחשבים95


