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 0202-0200: לאומיות בישראל-חברות רב מחקר ופיתוח של
Research and Development activities of Multinational Enterprises in Israel: 2010-2011 

 
 :0200לשנת נתונים 

 חברות  ות ישראליות בבעלות זרהחברשל  1מו"פל ותהוצאה(IN )מיליארד דולר  9.5-ב 0200בשנת  והסתכמ

 . 0202לעומת שנת  03%של עליה זו  מו"פ עסקי במשק.ל ותמכלל ההוצא 63% היווו

 66%  מהמו"פ של חברותIN  .בוצע עבור חברות האם וחברות קשורות אחרות בחו"ל 

 של חברות  2א המו"פיצוIN  מכלל יצוא המו"פ העסקי  53% היווהומיליארד דולר  2.0-ב 0200בשנת הסתכם

 .0200במשק בשנת 

 55%  מהיצוא של חברותIN מהיצוא היה לארה"ב. 66%. שלהן האם הזרות-היה לחברות 

 יצוא המו"פ של מיליארד דולר, ו 2.0-ב 0200של מרכזי מו"פ זרים בישראל הסתכמו בשנת  ההוצאות למו"פ

  מיליארד דולר. 3.5-חברות אלו הסתכם ב

 66%  .מהמו"פ של מרכזי המו"פ בוצע עבור חברות האם וחברות קשורות אחרות בחו"ל 

 חברות  בת בחו"ל-ישראליות בעלות חברות אם-חברותמו"פ של ל ותהוצאה(OUT ) 3.6-ב והסתכמ 0200בשנת 

 05%תוספת של  היוודולר ו מיליארדב והבת בחו"ל הסתכמ-רותמו"פ של חבל ותמיליארד דולר. בנוסף, ההוצא

 האם הישראליות.-להוצאות של חברות

 53%  מהמו"פ של חברותOUT .היה לשימוש עצמי 

 65% צפון אמריקהבת ב-ע"י חברות ובת בחו"ל התבצע-מההוצאות למו"פ של חברות. 

 הגדרות והסברים בסוף ההודעה

, בהמשך לסקרים קודמים שנערכו 0202-0200לאומיות לשנים -שנערך בלמ"ס בנושא פעילות חברות רב תונים מבוססים על סקרהנ

 . הנתונים הם במחירים שוטפים.0226-0229בעבר על השנים 

 נתונים שפורסמו בעבר.בסקר זה נערכו שינויים בסיווגים הענפיים ובשיטות הדגימה, ולכן לא ניתן להשוות את הנתונים המעודכנים ל

 .חברות פיננסיותו אינם כוללים את ענפי היהלומים נעשואומדני הפעילות ש
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ר ששימשו למו"פ, תשלום לגורמי ההוצאות למו"פ כוללות את עלות העבודה של העובדים המועסקים במו"פ, ההוצאה עבור רכישת חומרי גלם ועז 

  חוץ עבור שירותי מו"פ והוצאות אחרות עבור ביצוע עבודות מו"פ. ההוצאות אינן כוללות השקעות בנכסים קבועים עבור מו"פ.
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 יצוא המו"פ אינו כולל את היצוא הנובע ממכירתן של חברות הזנק ומכירת פטנטים וידע. 



 2    0200-0202 לאומיות בישראל:-מחקר ופיתוח של חברות רב

  3:(INפעילות מקומית של חברות ישראליות בבעלות זרה )חברות . 0

ל כאן פעילות ש יםלאומיות זרות הקימו ורכשו בישראל מרכזי פיתוח וחברות מקומיות שאינן מרכזי פיתוח, המנהל-חברות רב
 4.5-הסתכמו ב 0211מחקר ופיתוח בהיקפים ניכרים. ההוצאות על מחקר ופיתוח של חברות ישראליות בבעלות זרה בשנת 

מההוצאות למו"פ  02%-אחראיות להיו החברות בבעלות זרה בשנים אלו . 0212לעומת שנת  12%של  עליהמיליארד דולר, 
 של המגזר העסקי במשק.

תכנות וענף  מו"פ( ההמחקר המדעי והפיתוח )להלן: ענף  ףהיו ענ INאה למו"פ של חברות הענפים המובילים מבחינת ההוצ
. (נה)להלן: ענף התכ וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים, עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים, אתרי שער לאינטרנט

מסך ההוצאות למו"פ של  55%ד דולר )מיליאר 0.4-מענף המו"פ הסתכמו ב INשל חברות  0211ההוצאות למו"פ בשנת 
מסך ההוצאות(. בנוסף,  20%מיליארד דולר ) 0.1-הסתכמו ב התכנמענף ה IN( וההוצאות למו"פ של חברות INחברות 

 18%מיליארד דולר ) 1.1-הסתכמו ב כרייה וחציבה )להלן: ענפי תעשייה( ,מענפי התעשייה INההוצאות למו"פ של חברות 
 .0212לאלו של שנת (. החלקים היחסיים של ההוצאות בענפים השונים דומים INשל חברות מסך ההוצאות למו"פ 

מסך ההוצאות  00%עלות העבודה היוותה  0211. בשנת INעלות העבודה הינה המרכיב העיקרי בהוצאות למו"פ של חברות 
 07%הוצאות, בענף המו"פ מסך ה 71%עלות העבודה היוותה  התכנ. בענף ה0212לשנת , בדומה INלמו"פ של חברות 

 .45%ובענפי התעשייה 

מהתפוקה המקומית של חברות אלו. בענף המו"פ ההוצאות למו"פ היוו  10%היוו  0211בשנת  INההוצאות למו"פ של חברות 
מסך תפוקת החברות בענף,  54%ההוצאות היוו  תכנה, בענף ה(0212בשנת  02%)לעומת  מהתפוקה של החברות 05%

 מסך התפוקה. 4%-התעשייה הוצאות אלו הסתכמו בואילו בענפי 

עבור חברות הוצאה ה ה(, כאשר בענף התכנ08%רות )בור חברות קשוהיתה על מו"פ ע  INרוב ההוצאה על מו"פ בחברות 
 מהוצאות על מו"פ הופנו לשימוש עצמי. 45%בענפי התעשייה  .74%ובענף המו"פ השיעור היה  81%עמדה על  קשורות
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 (INהוצאות מו"פ של חברות ישראליות בבעלות זרה )חברות  א:לוח 

 
 )מיליוני $(הוצאות מו"פ  

 INאחוז הוצאות המו"פ של חברות 
 מסך הוצאות המו"פ בענפי המשק

0202 0200 0202 0200 

 02% 02% 4,848 4,180 סה"כ

  מזה:

 34% 35% 1,277 575 ענפי התעשייה

 77% 82% 0,111 1,847 ההתכנענף 

 77% 71% 0,455 0,057 ענף המו"פ

  
 

 לוח ב:

של  אחוז ההוצאות למו"פ מתוך התפוקה
 (INחברות ישראליות בבעלות זרה )חברות 

 0202 0200 

 16% 15% סה"כ

 5% 5% ענפי התעשייה

 45% 46% ההתכנענף 

 69% 63% ענף המו"פ

משרות במו"פ.  22,724בה נרשמו  0212לעומת שנת  עליהמשרות במו"פ. זוהי  IN 25,240נרשמו בחברות  0211בשנת 
לענפי  18%-ו התכנלענף ה 52%השתייכו לענף המו"פ,  25%, 0211בשנת  INמתוך סך כל המשרות במו"פ בחברות 

 התעשייה.

והמו"פ השיעור  התכנ. בענפי הINנרשמו בחברות  0211-ו 0212מעל למחצית מהמשרות במו"פ במגזר העסקי במשק בשנים 
 .0211בשנת  הבענף התכנ 01%-בענף המו"פ  ומסך המשרות במו"פ  72%-כ -גבוה יותרהיה 

, כמעט ללא שינוי מיליארד דולר 2.05-ב 0211הסתכמו בשנת  INההשקעות בנכסים קבועים הקשורות במו"פ של חברות 
 .0212מיליארד דולר בשנת  2.08השקעות בסך לעומת ה
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 (INת ישראליות בבעלות זרה )חברות מספר משרות במו"פ של חברו לוח ג:

 
 משרות במו"פ

 INאחוז המשרות במו"פ בחברות 
 מסך המשרות במו"פ בענפי המשק

0202 0200 0202 0200 

 54.5% 59.9% 34,356 33,735 סה"כ

  מזה:

 32.0% 33.1% 6,298 6,198 ענפי התעשייה

 61.1% 73.4% 13,805 14,027 ההתכנענף 

 69.7% 71.1% 13,528 12,866 ענף המו"פ

 
 
 

 IN:4. יצוא ויבוא מו"פ של חברות 0

ללא יצוא המו"פ ) במשק מכלל יצוא המו"פ 52%מיליארד דולר, והיווה  5.0-ב 0211הסתכם בשנת  INיצוא המו"פ של חברות 
מיליארד  2.7-יצוא המו"פ של החברות הסתכם ב 0212הנובע ממכירתן של חברות הזנק וללא מכירות פטנטים וידע(. בשנת 

 דולר.

שירותי נחשבות ליצוא ו האם הזרות-ממומנות ע"י חברותשל בחברות בבעלות זרה בישראל , הוצאות המו"פ במיקרים רבים
 היה לחברות האם שלהן בחו"ל. 0211-ו 0212בשנים  INהמו"פ של חברות מיצוא  55%-כאכן, מו"פ של החברות הישראליות. 

מכלל יצוא המו"פ של חברות  54%מיליארד דולר, והיווה  1.5-ב 0211המו"פ הסתכם בשנת  מענף INיצוא המו"פ של חברות 
IN . יצוא המו"פ של חברותIN מכלל היצוא(. בענפים אלו  52%מיליארד דולר ) 1.8-ב 0211הסתכם בשנת  המענף התכנ

מכלל יצוא  11%-כהתעשייה היווה מענפי   INהיצוא של חברות היה לחברות האם הזרות.  0211בשנת המו"פ מיצוא  55.7%
 .INהמו"פ של חברות 

מיצוא המו"פ  07%(. כמו כן, 0211בשנת  INמיצוא המו"פ של חברות  08%היה לארה"ב ) INעיקר יצוא המו"פ של חברות 
 היה לאירופה.

 0212בשנת . דולר, והיווה כרבע מכלל יבוא המו"פ במשק מיליון 140-ב 0211תכם בשנת סה INיבוא המו"פ של חברות 
מכלל  51%מענפי התעשייה )  INמתחלק בעיקר בין חברות INיבוא המו"פ של חברות מיליון דולר.  178-הסתכם יבוא המו"פ ב

 (.02%נה )( וחברות מענף התכ25%(, חברות מענף המו"פ )0211-ב  INיבוא המו"פ של חברות 

-(, אירופה ואסיה )כINמכלל יבוא המו"פ של חברות  54%) היו צפון אמריקה 0211מקורות היבוא העיקריים של מו"פ בשנת 
מסך  28%-מהיבוא היה מחברות לא קשורות בחו"ל, כאשר יבוא המו"פ מחברות האם היווה כ 57%-כ מכל איזור(. 10%

 היבוא. 
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 5מרכזי מחקר ופיתוח של חברות זרות:. 3

החברות הזרות רוכשות  .ת זרות לביצוע מו"פ בישראלמרכזי המו"פ בישראל משמשים ככלי העיקרי של חברות רב לאומיו
בנוסף, ישנם גם יחידות מו"פ בחברות מענפי ומקימות בישראל מרכזי מו"פ בעיקר בענפי התכנה והמחקר המדעי והפיתוח. 

 התעשייה וענפים אחרים המהוות מרכזי מו"פ.

 INמסך הוצאות המו"פ של חברות  71%לר, והיוו מיליארד דו 5.0-ב 0211ההוצאות על מו"פ של מרכזי מו"פ הסתכמו בשנת 
 0211מרכזי מו"פ בענף המו"פ הוציאו על מו"פ בשנת מיליארד דולר.  2.7-הסתכמו ההוצאות על מו"פ ב 0212בשנת בישראל. 

  (.28%מיליארד דולר ) 1.0מסך ההוצאה של מרכזי מו"פ( ומרכזי מו"פ מענף התכנה הוציאו  42%מליארד דולר ) 0.1

 80%-כ"פ המבוצע ע"י מרכזי המו"פ בישראל מבוצע כמעט כולו עבור חברות האם וחברות קשורות אחרות בחו"ל. המו
גבוה יותר והסתכם שיעור זה היה  התכנהמפעילות המו"פ של מרכזי המו"פ הייתה עבור חברות קשורות בחו"ל, כאשר בענף 

 .55%-ב

היחס  .INחברות מו"פ של יצוא המסך  50%-מיליארד דולר, והיווה כ 2.5-ב 0211יצוא המו"פ של מרכזי המו"פ הסתכם בשנת 
עבור  02%-לעומת יחס של כ, זאת 52%-ב 0211בין יצוא מו"פ להוצאות מו"פ גבוה עבור מרכזי המו"פ, והסתכם בשנת 

 ( היה לחברות האם הזרות.55%כמעט כל יצוא המו"פ )מעל  שאינן מרכזי מו"פ. INחברות 

מסך יצוא המו"פ של מרכזי מו"פ( ויצוא  57%מיליארד ) 1.8-ב 0211מרכזי מו"פ מענף המו"פ הסתכם בשנת יצוא המו"פ של 
 (.50%מיליארד דולר ) 1.0-המו"פ של מרכזי מו"פ בענף התכנה הסתכם ב

ההשקעות . INמסך המשרות במו"פ בחברות  07%-משרות במו"פ, שהיוו כ 02,121נרשמו במרכזי המו"פ  0211בשנת 
מסךההשקעות  74%, שהיוו מיליארד דולר 2.00-ב 0211הסתכמו בשנת  מרכזי המו"פסים קבועים הקשורות במו"פ של בנכ

 .INבנכסים קבועים הקשורות במו"פ של חברות 
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 (0200פעילות המו"פ של מרכזי מחקר ופיתוח ) :דלוח 

 ענף המו"פ הענף התכנ ענפי התעשייה סה"כ 

 0,121 1,455 502 5,182 )*(סה"כ הוצאות על מו"פ

שיעור המו"פ עבור חברות 
 קשורות

80.0% 48.5% 52.4% 80.8% 

 1,817 1,028 520 2,874 )*(יצוא מו"פ

שיעור יצוא המו"פ 
 לחברות האם

55.0% 52.0% 122% 55.5% 

   )*(
  מיליוני דולרים. 

 

 6:(OUTבת בחו"ל )חברות -ישראליות בעלות חברותאם -פעילות מקומית של חברות. 2

מיליארד  2.0-הסתכמו ב 0211בת בחו"ל בשנת -ההוצאות המקומיות על מחקר ופיתוח של חברות ישראליות בעלות חברת
 .0212לעומת שנת  7%של  עליהדולר, 

 0211בוצעו ע"י חברות מענפי התעשייה. ההוצאות למו"פ של חברות אלו בשנת  OUTעיקר ההוצאות למו"פ של חברות 
 המענף התכנ OUT(. ההוצאות למו"פ של חברות OUTמסך ההוצאות למו"פ של חברות  70%ליארד דולר )מי 0.0-הסתכמו ב
מיליארד  2.5-מענף המו"פ הסתכמו ב OUTמסך ההוצאות( וההוצאות למו"פ של חברות  10%מיליארד דולר ) 2.0-הסתכמו ב

 מסך ההוצאות(.  12%דולר )

. 0212לזה שהיה בשנת , שיעור הדומה OUTצאות למו"פ של חברות מסך ההו 47%היוותה  0211עלות העבודה בשנת 
( 0211בשנת  בענף זה OUTמסך ההוצאות למו"פ של חברות  77%) ה, עלות העבודה גבוהה בענף התכנINבדומה לחברות 

 (. 40%( וענפי התעשייה )01%יחסית לענף המו"פ )

, כאשר ההוצאות למו"פ של 0211פ עסקי במשק בשנת מכלל ההוצאות למו" 28%היוו  OUTההוצאות למו"פ של חברות 
 מכלל ההוצאות למו"פ בענפים אלו. 81%מענפי התעשייה היוו  OUTחברות 

מהתפוקה המקומית של חברות אלו. בענפי התעשייה ההוצאות למו"פ  4%היוו  0211בשנת  OUTההוצאות למו"פ של חברות 
, (0212בשנת  10%)לעומת  מסך תפוקת החברות בענף 12%ת היוו ההוצאו המהתפוקה של החברות, בענף התכנ 0%היוו 

 מסך התפוקה. 22%-ואילו בענף המו"פ הוצאות אלו הסתכמו ב

המו"פ לשימוש עצמי גבוה . בענפי התעשייה שיעור (52%היתה על מו"פ לשימוש עצמי )  OUTרוב ההוצאה על מו"פ בחברות
 מהמו"פ, בהתאמה, בוצע עבור חברות קשורות. 01%-ו 10%-( ואילו בענפי התכנה והמו"פ כ57%אף יותר )
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 (OUTבת בחו"ל )חברות -הוצאות מו"פ של חברות בעלות חברות :הלוח 

 
 )מיליוני $(הוצאות מו"פ  

 OUTאחוז הוצאות המו"פ של חברות 
 מסך הוצאות המו"פ בענפי המשק

0202 0200 0202 0200 

 38% 40% 3,401 3,317 סה"כ

  מזה:

 81% 83% 2,551 2,303 נפי התעשייהע

 20% 27% 561 616 התכנהענף 

 11% 10% 365 302 ענף המו"פ

 

 :ולוח 

של חברות  אחוז ההוצאות למו"פ מתוך התפוקה
 (OUTבת בחו"ל )חברות -בעלות חברות

 0202 0200 

 5% 5% סה"כ

 6% 5% ענפי התעשייה

 13% 16% ההתכנענף 

 33% 34% ענף המו"פ

 

 (.0%)ירידה של  0212משרות בשנת  00,740לעומת  משרות במו"פ OUT 00,050נרשמו בחברות  0211 בשנת

מכלל המשרות במו"פ בחברות  05%נרשמו בחברות מענפי התעשייה ) 0211בשנת  OUTעיקר המשרות במו"פ בחברות 
OUT (.5%)( ובחברות מענף המו"פ 02%) הבחברות מענף התכנבעיקר (. יתר החוקרים הועסקו 

, כאשר בחברות (0212בשנת  52%)לעומת  0211מכלל המשרות במו"פ שנרשמו במשק בשנת  24%נרשמו  OUTבחברות  
OUT  מכלל המשרות במו"פ בענפים אלה. 77%מענפי התעשייה נרשמו 
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עות מיליארד דולר לעומת השק 2.10-ב 0211הסתכמו בשנת  OUTההשקעות בנכסים קבועים הקשורות במו"פ של חברות 
 .0212מיליארד דולר בשנת  2.15בסך 

 

 

 (OUTבת בחו"ל )חברות -מספר המשרות במו"פ של חברות בעלות חברות :זלוח 

 
 משרות במו"פ

   OUTאחוז המשרות במו"פ בחברות 
 מסך המשרות במו"פ בענפי המשק

0202 0200 0202 0200 

 35% 40% 00,050 00,740 סה"כ

  מזה:

 77% 80% 15,283 15,026 ענפי התעשייה

 20% 28% 4,496 5,331 ההתכנענף 

 10% 9% 1,994 1,711 ענף המו"פ

 
 

 
 OUT:7יצוא ויבוא מו"פ של חברות . 9

מיליון דולר  155-מבצעות מו"פ בעיקר עבור שימוש עצמי ויצוא המו"פ של החברות היה נמוך יחסית והסתכם ב OUTחברות 
 צאות על מו"פ של החברות.מההו 4%-כ ה. יצוא זה היוו0211בשנת 

מיצוא המו"פ של  72%-(, וOUTוגם  INבבעלות זרה )חברות שהן גם  OUTרוב החברות שכן מייצאות מו"פ לחו"ל היו חברות 
מיצוא המו"פ  84% מהיצוא היה לחברות בת בחו"ל והשאר לחברות לא קשורות. 00%-היה לחברות אם זרות. כ OUTחברות 

 היה לאירופה  10%-היה לארצות הברית ו

(, חברות OUTמכלל יצוא המו"פ של חברות  50%מענף המו"פ )  OUTהתחלק בין חברות  OUTיצוא המו"פ של חברות 
 (.02%( וחברות מענף התכנה )22%מענפי התעשייה )

לייה של מכלל יבוא המו"פ במשק. זוהי ע 78%-מיליון דולר והיווה כ 570-ב 0211הסתכם בשנת  OUTיבוא המו"פ של חברות 
 OUTבוצע ע"י חברות  0211מהיבוא בשנת  85%-כ מיליון דולר. 518-, בה יבוא המו"פ הסתכם ב0212יחסית לשנת  15%

 מענפי התעשייה.
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מהיבוא מקורו בחברות לא קשורות והיבוא  27%-( מקורו בחברות בת בחו"ל. כמהיבוא 01%-)כ OUTרוב היבוא של חברות 
מכלל יבוא המו"פ  41%עיקר היבוא מקורו בצפון אמריקה ) .OUTמיבוא המו"פ של חברות  0%-מחברות אם זרות היווה רק כ

 (.52%( ובאירופה )OUTשל חברות 

 

 

 8:בת בחו"ל פעילות מו"פ של חברות. 6

לאומיות ישראליות מקיימות פעילות מו"פ בחו"ל באמצעות  לאומיות בישראל, חברות רב בנוסף לפעילות המו"פ של חברות רב
, והיוו תוספת בשיעור מיליארד דולרב 0211הבת בחו"ל הסתכמו בשנת  ההוצאות למו"פ של חברותהבת שלהן שם.  ברותח

 מיליארד דולר.  2.5-הסתכמו ב 0212ההוצאות בשנת  של החברות בישראל. המו"פ לפעילות 05%-כשל 

-. בענפי התעשייה כברות האם הישראליותבוצעה עבור ח 0212-0211כשליש מפעילות המו"פ של חברות הבת בחו"ל בשנים 
כל המו"פ של חברות הבת בחו"ל בוצע  מו"פמפעילות המו"פ של חברות הבת בוצעה עבור חברות האם, ואילו בענף ה 21%

 עבור חברות האם הישראליות.

זו משמעותית פעילות המו"פ המבוצעת בחו"ל ע"י חברות הבת מהווה תוספת לפעילות המו"פ של החברות בישראל. תוספת 
, כאשר היקף פעילות המו"פ של חברות הבת בחו"ל דומה ייצור כימיקלים ותרופותובענפי  ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשהבענפי 

היקף פעילות המו"פ המבוצע בחו"ל ע"י  05-089להיקף פעילות המו"פ בישראל. לעומת זאת, בענפי התכנה והמו"פ ובענפים 
 לפעילות המו"פ המבוצעת בישראל. 12%-11%-תוספת של כחברות בת קטן בהרבה, ומהווה 

. ההוצאות ייצור כימיקלים ותרופותף של חברות מענבחו"ל בת  ע"י חברותבעיקר בת בחו"ל בוצעו  ההוצאות למו"פ של חברות
פי הוצאות המו"פ של חברות בת של חברות מענמסך הוצאות המו"פ של חברות בת בחו"ל.  00%של חברות בת אלו היוו 

מכלל ההוצאות למו"פ של חברות בת בחו"ל, וההוצאות של חברות בת של חברות מענף התכנת היוו  02%תעשייה אחרים היוו 
7%. 

 (. 00%בת באירופה )-( וע"י חברותמסך ההוצאות 05%) בצפון אמריקהבת -עיקר ההוצאות למו"פ בוצעו ע"י חברות
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 .תעשיית מתכות בסיסיות וייצור מוצרי מתכת בהרכבה, מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ציוד חשמלי ומכונות וציוד לנמ"א 
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 הגדרות והסברים

 
 מחקר ופיתוח )מו"פ(. 0
 

 לות המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש, או לפתח יישום חדש של ידע מדעי או טכנולוגי קיים.פעי
 

למו"פ כוללות את עלות העבודה של העובדים המועסקים במו"פ, ההוצאה עבור רכישת חומרי גלם ועזר השוטפות ההוצאות 
ות עבור ביצוע עבודות מו"פ. ההוצאות למו"פ אינן כוללות ששימשו למו"פ, תשלום לגורמי חוץ עבור שירותי מו"פ והוצאות אחר

 השקעות בנכסים קבועים עבור מו"פ.
 

 משרות במו"פ. 0
 

 מועסקים שעסקו במחקר ופיתוח באופן מלא או חלקי במועד כלשהו במהלך השנה.
 
 

 OUTחברת  –לאומית ישראלית -אם רב-חברת. 3
 

 שומה בחו"ל.בת אחת הר-חברה ישראלית המחזיקה לפחות בחברת
 

 :הערות
 (.Control) השליטהלאומיות הוא מושג -של חברות רב פעילות. המושג העומד בבסיס סטטיסטיקת ה1
מהון  05%-מ, ז.א., אחזקה של יותר העסקיתבהתאם לנהוג בחשבונאות ו השליטה לעקרון בהתאםבת היא,  . הגדרת חברת2

 .האם-חברת ידי עלהבת -המניות של חברת

 
 INחברת  –שראלית בשליטה זרה חברה י. 2
 

אם המחזיק מהון המניות שלה.  42%חברה ישראלית המוחזקת ע"י תושב חו"ל )חברות או אנשים פרטיים(, בשיעור העולה על 
 בת של החברה הזרה.-היא חברה זרה, החברה הישראלית המוחזקת היא חברת

 
 לאומית-חברה רב. 9
 

 .לאומית או חברה בשליטה זרה-אם רב-חברת

 
 OUT-INחברות  –אם ישראליות בשליטת תושבי חו"ל -חברות. 6
 

וגם  OUTישראליות אשר נשלטות על ידי תושבי חו"ל. חברות אלה שייכות גם לחברות לאומיות -רבאם -קיימות חברות
 . ונתוניהן כלולים בשתי הקבוצות  INלחברות 

 

האם הישראליות עם נתוני החברות הישראליות  חברות מסיבה זו לא ניתן לערוך חיבור פשוט של נתוני - לתשומת לב
 . בשליטה זרה

 
 מרכז מו"פ. 7
 

חברה ישראלית בשליטה זרה שעיקר שירותי המו"פ של יחידות המו"פ שלהן מסופקים לחברת האם ולחברות קשורות אחרות 
 בחו"ל.

 
 לאומית ונתוני הפעילות-קבוצה מקומית רב. 6
 

נתוני הפעילות ומית מורכבת מהחברה עצמה ומכל החברות הישראליות הנשלטות על ידה. לא-הקבוצה המקומית של חברה רב
 לאומיות עצמן.-על נתוני הקבוצות המקומיות ולא רק על נתוני החברות הרבים מבוססהמקומית 

 


