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 תקציר

 ,3מספר המשרות בו גדל פי  ,רבה במהירות מחקר ופיתוחהפעילות בענף צמחה  7002-7222בין השנים 

 71%-חלקו היחסי של הענף בפעילות המו"פ עלה מו, 2י פגדלה ההוצאה למו"פ המבוצע בידי חברות בענף 

 צמיחה זו הפכה את הענף לגורם מרכזי וחשוב בתחומי יצירת הידע והחדשנות במשק הישראלי. .31%-ל

ענף מחקר ופיתוח אינו דומה לשאר ענפי הכלכלה המופעים בסטטיסטיקה הלאומית, הוא שונה בסוגי 

 הכלכלית י פעילותם. בניגוד לשאר ענפי הכלכלה בהם תחום הפעילותהארגונים הפעילים בו, באופי ובתחומ

של החברות מוגדר )רכיבים אלקטרונים, בנקאות או תקשורת וכדומה( וסוגיהן )תעשייה ושירותים מסוגים 

מו"פ. כל הארגונים המסווגים בו עוסקים  –שונים( בענף מחקר ופיתוח המכנה המשותף הוא אופי הפעילות 

ת ידע וטכנולוגיה באמצעות מחקר ופיתוח או התמיכה בו אך הם שונים בסוגיהם )כגון חברות אומנם ביציר

 שונים.כלכלית  ייעוץ לצד מכוני מחקר וחברות הזנק( ופועלים במגוון רחב של תחומי פעילות

י סוג, בגלל אופיו הייחודיעד כה היה המידע על אופי הפעילות בענף זה ומרכיביה תחום לרמת הענף, אך 

חשיבותו בכלכלה הישראלית  הצמיחה האדירה שליוותה את פעילותן בעשור החולףהחברות המרכיבות אותו ו

את  המעלו מקשה על אמידת השפעתו על המשק באשר להרכב הפעילות בענף גדל והולך. חוסר המידע

ת נערכה בלשכה המרכזיש ,עבודהוהוא אשר הניעה עבודה זו. ה הצורך לחקור לתוך מבנה הענף

מנסה לשפוך  ,והטכנולוגיה במשרד המדע לסטטיסטיקה במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

שלהן  ושרידות קצב התפתחותן, וסוגיהן החברותסיווג תחומי הפעילות של על ידי  אור על הנעשה בענף זה

 לאורך זמן.

-גיה מאופן ישיר בפיתוח טכנולוגדל מספר החברות העוסקות ב 7002-7003כי בין השנים מהעבודה עולה 

של חברות  מרכזי המו"פ(. 63%מספר המשרות גדל אף הוא בשיעור דומה ) .66%, גידול של 7,100-ל 203

בתחום והם מתרכזים בעיקר  מהמשרות בענף 17% מועסקים בהם, מאוד בענף םרב לאומיות דומיננטיי

שהעסיקו  7002פר החברות הרב ביותר בשנת בתחום המכשור הרפואי פעילות המס .הרכיבים האלקטרוניים

מהעובדים בחברות  27% חדשות נפתחו בתקופה זו. חברות 7,777מהמשרות בענף.  71%מועסקות 

עברו לחברות הפעילות בענפים  60%. 7002-7003שנבחנו עבדו בלפחות שני מקומות עבודה בין השנים 

 אחרים.
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 1. הקדמה0

שיפורים טכנולוגיים הינם המקור העיקרי לצמיחה כלכלית, לשיפור רמת החיים של האוכלוסייה ותוחלתם. 

רות שיפורים אלו מביאים עמם עלייה בפריון העבודה ושיפור ביכולתם של ארגונים וחברות לשרוד בתח

של  10-הגלובאלית ההולכת ומתעצמת. העדויות להשפעות אלו מצויות בספרות הכלכלית כבר משלהי שנות ה

של רוברט סולו בו מצא כי עיקר ההשפעה על צמיחת  הנודעמתפרסם מאמרו  7212המאה הקודמת. בשנת 

של  טאת את השפעתםהשארית המבמ אם כי (הדובעו)הון  בארה"ב לא נבעה מהגידול בגורמי הייצור הפריון

 .(Solow, 1957) שיפורים טכנולוגיית בתקופה זו, שארית שזכתה לכינוי "שארית סולו"

ההסכמה הרחבה הקיימת בקרב כלכלנים בדבר השפעת השיפורים הטכנולוגיים הפכו את תהליך החדשנות 

אין כמעט אף ממשלה בקרב לתחום המושך עניין רב וכיום  בו נוצרים ומוטמעים שיפורים טכנולוגים הטכנולוגית

 שאינה מפעילה מדיניות בניסיון להמריץ פעילות זו. OECD-מדינות ה

היא התהליך בו נוצרים ומוטמעים שיפורים טכנולוגיים לתוך הארגונים השונים במשק,  חדשנות טכנולוגית

יעילות גבוהה משפרים את יעילותם ומגיעים עד לצרכן הסופי בצורת מוצרים חדשים ומשופרים המיוצרים ב

 .(Oslo Manual, 2005) יותר ובעלות נמוכה יותר ומגדילים את תועלתו

פיתוחמחקר יישומימחקר בסיסי

ייצור מוצרים 

חדשים או הכלת 

תהליכי ייצור 

חדשים

הטכנולוגיתהחדשנותבתהליךהידעצבירת : 1תרשים

שווקי

המטרה

פיתוחמחקר יישומימחקר בסיסי

ייצור מוצרים 

חדשים או הכלת 

תהליכי ייצור 

חדשים

הטכנולוגיתהחדשנותבתהליךהידעצבירת : 1תרשים

שווקי

המטרה

שווקי

המטרה

שווקי

המטרה

 

הוא הדלק המניע את מנועי החדשנות בכלכלה המודרנית, הוא אשר מציב את היסודות הטכנולוגיים ויוצר  מו"פ

 טכנולוגית.את הידע הנדרש לחדשנות 

בתחום יצירת הידע והחדשנות הטכנולוגית והיא  בשני העשורים האחרונים התעצב יתרונה היחסי של ישראל

 Globalמדורגת במקומות הראשונים בעולם בכל הקשור בתחום. בדוח התחרותיות הגלובאלי )

Competitiveness Index( של הפורום הכלכלי העולמי )World Economic Forum 7077-7070( לשנים 

ה. שיעור ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי בעולם בתשתיות החדשנות של 77-מדורגת ישראל במקום ה

זאת מבלי לכלול מו"פ המבוצע או הממומן על  7002בשנת  1.2מהתמ"ג בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם, 

חלה ירידה במדד  7002בשנת (, Main Science and Technology Indicators, 2010) ידי מערכת הביטחון

 שתנה. לא ה הרשימהזה אך מיצובה של ישראל בראש 

                                                 
1

כחלק מפעילותה לעיצוב והתווית מדיניות בתחומי המדע  המועצה הלאומית למחקר ופיתוח )מולמו"פ(עבודה זו מומנה ולוותה על ידי  

 והטכנולוגיה.
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יותר מהאיחוד  30מארה"ב ופי  7.1דולר לנפש מהון הסיכון, פי  710-הושקעו בישראל מעל ל 7002בשנת 

המרכז חברות  2(. עיקרו של הון סיכון זה מופנה לענף מחקר ופיתוחSenor and Singer, 2009האירופי )

נק בתחום התוכנה המסווגות לענף שירותי מחשוב(. מעבר הזנק מכלל התחומים במשק )מלבד חברות הז

למקור מימון חשוב זה מצביעים סכומים אלו על האמון שרוכשים והפוטנציאל שמזהים משקיעי ההון סיכון 

בחברות טכנולוגיות צעירות בישראל וביכולתן לפתח טכנולוגיה בעלת ערך לשווקים. לאלו נוספים כוח העבודה 

 שם שקנה לו ביכולתו לחדש.האיכותי בישראל וה

המגזר העסקי מוביל את המחקר ופיתוח בישראל ומהווה את החלק הארי בהוצאה הלאומית למו"פ אזרחי 

. המו"פ במגזר העסקי מבוצע בעיקר על ידי ענפי 7002מהתמ"ג בשנת  3.2%-(, כ7002בשנת  27%)

 בהובלת ענף המחקר ופיתוח. 3(ICTהטכנולוגית המידע )

 4מחקר ופיתוחנף . סקירת ע2

הינו חלק מענפי השירותים העסקיים. ענף זה מרכז חברות שעיסוקן העיקרי הוא  ( 23ענף מחקר ופיתוח )

בניגוד לשאר ענפי הכלכלה ענף זה אינו כולל חברות הפועלות תחום פעילות יחיד כגון רכיבים  5מחקר ופיתוח

פי אופי פעילותן, מחקר ופיתוח. כתוצאה מכך אלקטרוניים או ציוד רפואי ומדעי אלא חברות המסווגות ל

מסווגות חברות בתחומי פעילות שונים )כגון ציוד רפואי, כימיה וחומרים ומזון( תחת אותו ענף כלכלי. בנוסף 

לכך מרכז ענף זה חברות מסוגים שונים. בין חברות אלו ישנם מכוני מחקר, חברות הזנק )מלבד חברות הזנק 

                                                 
2

 ח' מהווה הן שם תואר לענף כלכלי והן תיאור פעילות.יש להבחין כי השימוש 'במחקר ופיתו 
3

 ענפי הטכנולוגיה העילית בתעשייה, ענף התקשורת, ענף שירותי המחשוב )תוכנה( וענף מחקר ופיתוח. 
4

ין יש לשים לב כי בעבודה זו המונח מחקר ופיתוח מתייחס הן לפעילות והן לשמו של ענף כלכלי. בכדי להקל על ההפרדה השתדלתי לצי 

 את הפעילות בקיצור מו"פ ואת הענף במונח המלא מחקר ופיתוח. 
5

 (.27מלבד חברות הפועלות בתחום התוכנה ועיסוקן העיקרי הוא מו"פ. חברות אלו מסווגות בענף שירותי המחשוב ) 
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, חממות טכנולוגיות, חברות 6ט(, מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות, פאבלסיםבתחום התוכנה והאינטרנ

 .למו"פמסחור ידע ויועצים שונים 

שוני זה ייחודי לענף מחקר ופיתוח ובשל כך מדדים רבים הבוחנים את פעילות המו"פ, יעילותה והשפעותיה על 

ינו של מו"פ בתחום הביוטכנולוגיה לזה החברות והמשק אינם מתאימים לבחינת ענף זה והשפעתו. שכן אין ד

בתחום הרכיבים האלקטרוניים או המזון, ואופי הפעילות, האסטרטגיה והיעדים בחברות הזנק שונים בתכלית 

 מאלו של מכון מחקר או יועץ.

 היסטוריה סטטיסטית ומוסדית 2.0

נכסי דלא  - Iסדר וך בת 7223נקבע לראשונה בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  (35ענף מחקר ופיתוח )

אור ענף זה הינו: ישירותים עסקיים. על פי הסיווג ת וידוע בתורניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים 

ת ועובדות בלי "מחקר בסיסי, דהיינו עבודה ניסיונית או תיאורטית המיועדת לרכישת ידע חדש בדבר תופעו

ת חקירה המיועדת לרכישת ידע חדש למטרה ספציפית; די; מחקר שימושי, דהיינו עבודיישום או שימוש מי

מחקר ניסיוני, דהיינו עבודה שיטתית המיועדת לשימוש בידע קיים והמכוונת לייצור חומרים, מוצרים והתקנים 

( 7220וכל זאת בתחומי מדעי הטבע, הרוח והחברה". בעבר )על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  -חדשים 

שהופיע ( 44שירותי מדע )גזר העסקי כלל, אך "האב" של ענף מחקר ופיתוח הוא ענף לא היה ענף שכזה במ

מכוני המחקר שהשתתפו בסקר  72וכלל מכוני מחקר ציבוריים ברובם )שניים מתוך  שירותים ציבורייםתחת 

לים ( אך ברובם אינם נכל23היו מכונים פרטיים( שמוכלים כיום בענף מחקר ופיתוח ) 7226722מכוני מחקר 

( הופיעו בסקרי מכוני מחקר 21בנתוני המו"פ של המגזר העסקי. נתונים על הפעילות בענף שירותי מדע )

 מכוני מחקר ציבוריים. 71-וכלל כ 20-שנערך במהלך שנות ה

4233-4232, 4ענף שירותי מדע -נתוני סקר מכוני מחקר : לוח א.  

במחירי ₪  ימיליונ
7
7001    

  1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 

מספר מכוני 
 המחקר 

26 26 25 28 

סך כל 
ההוצאות 

 למחקר ופיתוח
2,028.3 2,978.0 2,511.1 2,202.9 

הוצאות במימון 
 המגזר העסקי

89.9 199.0 227.4 270.3 

 .7220( על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 7)

 ( לפי מדד המחירים לצרכן.7)
 .7222 ,: שנתון הסטטיסטי לישראלמקור

בשנים עברו לא היו חברות עסקיות שעיקר פעילותן הוא מו"פ והמונח חברות הזנק לא היה שגור, חברות מסוג 

בשנים עברו היו מסווגות לענף הכלכלי לפי סוג המוצר המפותח בהן )בעיקר ענפי התעשייה(.  שפעלוזה 

ים השיקה המדינה בשנת כשהחלה התופעה של חברות הזנק להתרחב בישראל לקראת סוף שנות השמונ

את תוכנית "יוזמה" שטיפלה בבעיות המימון לחברות הזנק בהמרצה ועידוד של קרנות הון סיכון לפעול  7227

שמקורו בהגירה  (. כשנוצרו אפשרויות המימון, נוסף לכוח העבודה המוכשרTrajtenberg, 2002בישראל )

                                                 
6

אחראית פאבלס הינו חברה ללא אמצעי יצור אשר מייצרת את מוצריה באמצעות קבלני משנה. למרות שחברה מסוג זה  

על כלל פעילות החברה ובה נמצאת הנהלת החברה, זרוע השיווק וההפצה עיקר התשומות מופנות לתחום המחקר 
 פחות, ללא(. -{lessמפעל, לס }-{fab)פאב } Fablessמקור השם הוא במילה  והפיתוח ולכן תסווגנה בענף זה.
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החלו  7222-תום פרויקט מטוס 'הלביא' במברית המועצות לשעבר והמהנדסים הרבים שהתפנו בארצה 

 בדגש על חברות הזנק.    מו"פלהופיע יותר ויותר חברות שעיקר עיסוקן הוא 

הוא תולדה של שינוי במציאות ושינוי תפיסתי שהכיר בכך  7223השינוי שחל בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 

לות מפנה את מקומו למגוון רחב של חברות שפעילות המו"פ משנה את פניה והיתרון שהיה מרוכז בחברות גדו

 .מו"פעסקיות שפועלות בתחום שירותי המו"פ או שפעילותן העיקרית היא 

 .2112-0991סקירת התפתחות ומדדים עיקריים  2.2

חווה ענף מחקר ופיתוח צמיחה אדירה בכל מדדי הייצור והפעילות, אולם הנתונים  7002-7221בין השנים 

מתייחסים גם לענף מחקר ופיתוח וענף שירותי מחשוב גם יחד ואינם מאפשרים את  הסטטיסטיים הזמינים

אך אלו יכולות לספק  ,בחינתו הפרטנית של הענף. נתונים פרטניים לענף זה קיימים לנתוני המשרות בלבד

 מידע רב על התפתחות הענף. 

צמח הענף  7222-7221השנים  בין (.7, )ראה לוח 1בתקופה זו גדל מספר המשרות בענף זה בלא פחות פי 

 21%-במספר המשרות  זינקבועת הדוטקום בכל שנה. בתקופת התפתחות  72%בקצב ממוצע של  7.1פי 

-בו הצטמצם מספר המשרות ב 7003מיתון שנמשך עד לשנת ועם התפוצצות הבועה  ,7007-7007ובשנים 

32%. 

 72,371-ל 7007בסוף שנת  72,111-מ 67%-שב הענף לצמוח ומספר המשרות גדל ב 7001-7003בשנים 

 .7001בסוף שנת 

ניתן לראות שינוי במגמת  7002חווה הענף מיתון ועם התפרצות משבר האשראי בסוף  7002-7006בשנים 

חברות הפועלות בענף מחקר  .3%-המשבר העולמי והמשרות פחתו בהתנהלה בצל  7002שנת הצמיחה, 

המשרות בענף( חשופות מאוד למחזורי עסקים בעיקר עקב מ 17%ופיתוח )בעיקר חברות הזנק המהוות 

 .סיכוני מימון

 .7000השיא שנרשם בשנת מ 2%-נמוך מספר המשרות ב 7002-על פי הנתונים האחרונים הזמינים לעיבוד, ב
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תנאים ות המו"פ. תולדה של הבשלה והתפתחות של התנאים התומכים בפעיל הםנתוני צמיחה גבוהים אלו 

עבודה בעל כישורים מתאימים . כוח טכנולוגי שהצטבר במוסדות להשכלה גבוהההמדעי והידע אלו הכוללים 

ומספר בוגרי התארים  "הלביא"סיום פרויקט שנוספו למשק עם  לחברות עתירות ידע ובסיס רחב של יזמים

תוכנית 'יוזמה' וקרנות  .דל בכל שנהשג ממוסדות ההשכלה הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיההמתקדמים 

( והתפתחות השווקים הפיננסים Avnimelech and Tubal, 2006ההון סיכון שהחלו פועלות כתוצאה ממנה )

מאוחר יותר סיפקו את המימון הנדרש לפעילות זו. כל אלו הביאו לצמיחה מהירה בפעילות. בנוסף לכך 

שלאחר  בענף בועת הדוטקום הגבירו את קצב הצמיחה הביקושים הגבוהים שהגיעו בתקופה בה התהוותה

 מסיבות שונות. 7001מכן התחלפה במיתון שנמשך עד לשנת 

מהם אינם  כשליש, מחקר ופיתוח עסקים חדשים בענף 322-נולדו כ 7002לפי דמוגרפיה של עסקים בשנת 

 8נן מעסיקות עובדיםמהם עצמאיים וחברות שאי 60%-עסקים כ 723-כ 7לא שרדוומנגד מעסיקים עובדים 

  .9(7-1)לוחות 

 פעילות חדשנות ומו"פ 2.2.0

כולם עוסקים ביצירת ידע וטכנולוגיה באמצעות ככאמור ענף מחקר ופיתוח כולל חברות וארגונים שונים, רובם 

 או תמיכה ישירה בתהליך זה. מו"פ

הציגו מוצר חדש לשווקים  63.1%-עסקו בחדשנות ו 23.1%מצביעים כי  7002-700610נתונים מסקר חדשנות 

 תהליך ייצור חדש. הכילו או 

 5224-5226: חדשנות בענף מחקר ופיתוח, ב. לוח

  
אחוז מסך החברות 

 ענף מחקר ופיתוחב

אחוז מסך החברות 
שאר המגזר ב

 העסקי

 69.5 93.5 בחדשנות עסקו

פעולות לקידום חדשנות  ביצעו
 טכנולוגית )מוצר או תהליך(

90.3 35.7 

חדשנות טכנולוגית  הציגו
 )מוצר או תהליך(

63.5 31.6 

חדשנות לא טכנולוגית  הציגו
 )שיווקית או ארגונית(

74.4 66.4 

, למ"ס7002-7006סקר חדשנות במזר העסקי  מקור:  

מסך הוצאה  32%חברות וארגונים הפועלים בענף מבצעים  7002בשנת נתונים מסקרי מו"פ עסקי מראים כי 

על ידי מרכזי  הפנימי בענף מבוצע המו"פ עיקר . כאשר(1)תרשים  11העסקי י של המגזרפנימלמחקר ופיתוח 

גדלה ההוצאה למו"פ בענף  7002-7222. בין השנים זו מפעילות 12%מו"פ של חברות רב לאומיות המבצעים 

                                                 
7
כל פעילות במשך שנתיים ולכן הנתון האחרון הוא על פי ההגדרה חברות שלא שרדו הינן חברות אשר לא הייתה בהן  

 .7002לשנת 
8
מיוחד , פרסום 7002-7003להרחבה ניתן לפנות לדמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים  

  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.7137מספר 
9
ה לזו המופיעה בנתוני לוחות דמוגרפיה חשוב לציין כי אוכלוסיית החברות המשמשת את העבודה אינה חופפת במלוא 

 של עסקים.  
10
, הלשכה המרכזית 7163. פרסום מיוחד מס' 7002בתוכו גם את סקר מו"פ עסקי  שילב 7002-7006סקר חדשנות  

 לסטטיסטיקה.
11
 כולל את סך ההוצאה למו"פ בניכוי תשלומים לגורמי חוץ ובתוספת השקעות בנכסים קבועים לשם מו"פ. 
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וצע ( גידול שנתי ממשוטפים במחירים מיליארדי ש"ח 70.1עמד על  7002)השיא בשנת  70מחקר ופיתוח פי 

 . 77%של 

תרשים 4: ההוצאה למו"פ פנימי* בענף מחקר ופיתוח וחלקה היחסי מכלל ההוצאה 

למו"פ פנימי במגזר עסקי

2009-1997
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שיעור מסך ההוצאה למו"פ פנימי במגזר העסקי הוצאה למו"פ פנימי בענף מחקר ופיתוח

פ בניכוי תשלומים לגורמי חוץ ובתוספת השקעות בנכסים קבועים לשם מו"פ. *  מו"פ פנימי כולל את ההוצאות למו"

נוי בין השנים 2003-2002. נויי זה מסביר חלק מהשי שי ** החל משנת 2003 נערך סיווג מחדש לחברות במדגם. 

סקרי מחקר ופיתוח עסקי, למ"ס מקור: 
 

מתוכן משרות לבעלי תארים אקדמאיים.  21%אלף משרות במו"פ,  72-היו בענף מחקר ופיתוח כ 7002בשנת 

מסך המשרות לבעלי תארים אקדמאיים במגזר העסקי  2%קבוצה זו של משרות לבעלי תואר אקדמאי מהוות 

בלבד מכלל המשרות במגזר  7%ות )ללא חקלאות ויהלומים( זאת כאשר סך המשרות בענף מחקר ופיתוח מהו

 העסקי.
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ישראלי ובעלי העובדים המועסקים במשרות אלו הם מן השורה הראשונה של המוחות והכישרון ה

בענף מחקר ופיתוח  במו"פאה השכר למשרה מל כי נתונים מסקרי מו"פ עסקי מראים פרודוקטיביות גבוהה.

ומות בשאר ענפי המשק, הפער גדל כאשר בוחנים את השכר למשרה במרכזי המו"פ ממשרות ד 30%-ה בגבו

ולכן מדובר בשכבה העליונה של הכישרון הישראלי  7.1מיות בהם השכר למשרה גבוה פי של חברות רב לאו

עובד כל עוד שכרו אינו עולה על תפוקתו  תעסיק על פי התיאוריה הכלכלית חברה המועסק בחברות אלו.

שבחלקם נובעים  את הקשר שבין תפוקה לשכר העבודה שונים המחלישים גורמים. למרות כי ישנם השולית

(. או הבדלים Becker, 1985מאמידת פרודוקטיביות שאינה מבטאת את הבדלי הפרודוקטיביות במלואם )

 Brown and Madoff, 1989; Schmidt andגודלו )כגון המעסיק מצד הנובעים כתוצאה מהבדלים 

Zimmermann, 1991 ) תפוקה והשינוי ם מיומנים, תואם במידה רבה עובדיהעובד, בייחוד במקרה של שכר

 (.Hellerstein et al., 1996) במשתנים אלו לאורך זמן עולים בשיעורים דומים

כפי שנראה בהמשך עבודה זו, חברות בענף מחקר ופיתוח פועלות בתחומים שונים ומגוונים. השירותים 

עם זאת ההשפעה של   והמסורתית כאחד,יות המפותחים בחברות אלו תומכים בתעשיות העילית והטכנולוג

המו"פ שנשעה בענף זה על ענפי התעשייה והשירותים בישראל לא נבחנה באופן ישיר אלא נמצאה כתוצאה 

 שאלות אחרות בתחום המו"פ בישראל.עקיפה במחקרים שבחנו 

(, פעילות המו"פ ואופייה בענף מחקר ופיתוח היא )כפי ICTמידע )כיום, בניגוד לשאר ענפי טכנולוגית ה

שנוהגים לכנות( 'קופסא שחורה'. אי הבהירות באשר לפעילות בענף זה נובעת ממספר מקורות המתווספים 

היטיב  לחוסר המידע והיכולת של הכלכלה לנסח תיאוריה להתפתחותם של שינויים טכנולוגיים. צבי גריליכס

 נושאב( שנערך American Economic Associationה בדיון של האיגוד הכלכלה האמריקאי )להציג חוסר ז

 :(7261)שינוי טכנולוגי 

כלכלה הסטנדרטית אין תיאוריה לשינויים טכנולוגיים מסבירה, אני חושב, מדוע כשאנו מנסים להעובדה ש”

ריקה, אנו ממשיכים להגדיר אותם לאמוד אותם אנו נאלצים לאמוד אותם "כשארית". בגלל שזו היא קופסא 

 .„ככול אותם הדברים שלא ניתן להסביר באמצעות התיאוריה הסטנדרטית

לא הרבה השתנה מאז אותם דברים, לפחות לא בתחום התיאוריה הסטנדרטית והאמידה האמפירית, 

ולטיבית כלכלה אבמנסה לפתוח את הקופסא בדרכים אחרות. אחת מהן היא הגישה של  יתהכלכלהתיאוריה ו

(Evolutionary economics)  תאוצה בזמן שמילים אלו יצאו מפיו של גריליכס.  ולצבור להתפתחשהחלה

 Dosi andמדוע משהוא מסוים הוא מה שהוא ברגע זה ) ,, מודלים וטעוניםהסברתיאוריה זו מנסה לספק 

Nelson, 1994) .תהליכים ששולטים נולוגיה והכיום מציעה תיאוריה זו מודלים מובנים למחזור החיים של טכ

  (.Basalla, 1988; Ziman et al., 2000) ומשפיעים עליה

, חברות 12בנוסף לפער ביכולת לאמוד ולמדוד את פעילות המו"פ וחוסר הוודאות המתמיד באשר להווה

ללא הבחנה בתחום הפעילות  מו"פכאשר הפעילות העיקרית המבוצעת בהן היא  מחקר ופיתוחמסווגות לענף 

מסווגות באותו כפי שנעשה בשאר ענפי המשק. למשל חברות המבצעות מו"פ בתחום הרכיבים האלקטרוניים 

עם חברות המבצעות מו"פ בתחום המזון, הציוד הרפואי ועוד. כמו כן, הענף מרכז תחתיו סוגים שונים של  ענף

אבלסים, חברות יעוץ ועוד. ללא חברות המתנהלות באופן שונה כגון: חברות הזנק, מרכזי מו"פ, מכוני מחקר, פ

יכולת אבחנה גם אם חלקית בין מאפיינים אלו לא נוכל להבין את השפעתו של ענף זה על המשק, השפעה 

                                                 
12
קורות )בייחוד על ידי האסכולה של הכלכלה האבולטיבית( על שימוש בשיטות אמפיריות באמידת פעילות אחת הבי 

המו"פ והשפעתה היא שאופייה של פעילות זו משתנה באופן תמידי והסקות על הפעילות רלוונטיות לעבר בלבד אך 
 התאמתן בהווה מוטלות בספק.
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שמקורה בהתפתחות חברות עתירות ידע, העברת ידע וזליגתו בדרכים ישירות ועקיפות ויצירת בסיס טכנולוגי 

 לענפים אחרים במשק. 

טכנולוגיות  במו"פן את פעילות המתבצעת בענף מחקר ופיתוח, בחברות העוסקות מטרת עבודה זו היא לבחו

( בחינת פתיחות וסגירות 7) ;( מיפוי תחומי הפעילות של החברות וסוגיהן7) :, בשלושה מישורים13באופן ישיר

( 3) ;של החברות ומעבר בין ענפים כלכליים במקרה של הבשלת הטכנולוגיה או שינוי תחום הפעילות העיקרי

 רות אלו.במעבר עובדים מחברות הפועלות בו לחברות וארגונים אחרים המבטא חלק מזליגת הידע שנצבר בח

עוסקים בחברות אשר עסקו בפיתוח  1-6 פרקים. 7002עוסק בתיאור ענף מחקר ופיתוח בשנת  3 פרק

בפתיחה וסגירה  1 פרק. 7002-7003עוסק בדמוגרפיה של החברות בין השנים  1 פרקטכנולוגיה באופן ישיר, 

 2פרק  בענף מחקר ופיתוח. 7003סקו בשנת עוסק בתנועת עובדים שהוע 6 פרקשל חברות ושרידותן בענף. 

 סיכום ודיון בממצאים.

 2112גרפיה של חברות בענף מחקר ופיתוח, דמו. 3
  (1-2)לוחות   

וכולל את כל  ר העסקי בלבד,במגז 7002את הפעילות כפי שהייתה בענף מחקר ופיתוח בשנת  מציגזה  פרק

הסברים והגדרות לסוגי החברות ותחומי הפעילות הנזכרים בעבודה . 7002סוגי החברות שפעלו בשנת 

 .3-ו 7 בנספחיםולנתונים ששימשו עבודה זו מופיעים 

 סוג החברה 3.0

. חברות ()ללא מלכ"רים אלף משרות 76.1-חברות שהעסיקו כ 7,123פעלו בענף מחקר ופיתוח  7002בשנת 

אלו כוללות מכוני מחקר, מרכזי מו"פ בינלאומיים, חברות הזנק, חממות טכנולוגיות, חברות יעוץ וניהול, 

. ממצאים 7002-7003( חברות מתוכן נפתחו בין השנים 62%) 7,016 .פאבלסים, מסחור ידע וקרנות הון סיכון

-ל 7003חברות בתחילת  7,037-, מ12%-בענף ב הפעילות אלו מצביעים כי בתקופה זו גדל מספר החברות

 .7002-ב 7,123

( הינן 22%, רובן המכריע של החברות )7002החברות הפעילות בענף בשנת  ההתפלגות שלמתאר את  לוח ג'

מחברות אלו מעסיקות  22%-חברות אלו הן חברות קטנות, כלרוב  .(2.7.7)ראה הגדרה בסעיף  חברות הזנק

( חברות 26%) 217משרות.  707-710ות מבין חברות ההזנק העסיקו בין חבר 70(. 1משרות )לוח  10עד 

אלף משרות  77. קבוצה זו העסיקה את מספר המשרות הרב ביותר, 7002-7003מתוכן נפתחו בין השנים 

 מסך המשרות בענף. 17%המהוות 

 17%זו קבוצה ב ,של חברות רב לאומיות מרכזי המו"פהיא  מבחינת העסקה השנייה בגודלה הקבוצה

מבין המשרות בחברות אלו מועסקות בחמש החברות  62% בלבד מבין החברות. 3%מהמשרות והיא כוללת 

עובדים בממוצע. עיקר הפעילות של מרכזי המו"פ אלו היא בתחום הרכיבים  7,100הגדולות בהן מועסקים 

מרכזי מו"פ  6לו לפעול הח 7002-7003(. בין השנים 1בתחום זה )לוח  נמצאומהמשרות  22%האלקטרוניים, 

בענף. ברוב המקרים פתיחת מרכז מו"פ מתבססת על רכישה של חברות,  המרכזים שפעלו 32-ו לנוספש

 ברובן חברות הזנק.

 

 

                                                 
 נק ומכוני מחקר נותני שירות כגון יועצים לא יכללו. פאבלסים, מרכזי מו"פ בינלאומיים, חברות הז 13
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לוח ג.: החברות והמשרות בענף מחקר ופיתוח לפי סוג חברה, 
5224. 

 סוג חברה
מספר 
 חברות

התפלגות 
 החברות
 )אחוזים(

מספר 
 המשרות

התפלגות 
 רותהמש

 )אחוזים(

 100.0 26,366 100.0 1,583 סך הכל

 41.8 11,024 79.3 1,256 חברות הזנק

 7.4 1,939 1.4 22 פאבלס

חממות 
 טכנולוגיות

22 1.4 165 0.6 

 1.0 266 6.1 96 חברות ייעוץ

 7.9 2,094 8.3 132 מכוני מחקר

 0.3 73 0.4 7 מסחור ידע

מרכזי מו"פ 
של חברות רב 

 לאומיות
45 2.8 10,797 41.0 

 0.0 7 0.2 3 הון סיכון

 תחום פעילות 3.2

(. סיווג פעילות זה מאפשר 3בנספח החברות הפעילות בענף סווגו לתחומי פעילות שונים )הסבר ניתן למצוא 

. עיקר תעשייתית או בענפי שירותים אחריםלקשור בין הפעילות המתבצעת בענף מחקר ופיתוח לפעילות ה

-7002נפתחו בין השנים  בתחום זהחברות המ 62%-(, כ77%) הרפואי המכשורם החברות פעלו בתחו

 אלף משרות. 7.2בחברות אלו עמד על  7002. מספר המשרות בשנת 7003

מכלל החברות  70.7%המהוות  האלקטרוניים הרכיביםבניגוד למספר החברות, חברות הפועלות בתחום 

מבין משרות אלו הועסקו על ידי מרכזי המו"פ.  21%(, 12%העסיקו את אחוז המשרות הגבוה ביותר )בענף 

 . (6-2ות )נתונים נוספים ראה לוח 7002-7003מבין החברות הפועלות בתחום זה נפתחו בין השנים  12%

לוח ד.: החברות והמשרות בענף מחקר ופיתוח לפי תחום פעילות, 
5224. 

 תחום פעילות
מספר 
 חברות

התפלגות 
 החברות
 )אחוזים(

 מספר
המשרות 
 )אלפים(

התפלגות 
 המשרות
 )אחוזים(

 100.0 26.4 100.0 1,583 סך הכל

 2.2 0.6 2.8 44 אופטיקה

 1.3 0.3 2.7 43 ביטחון

 1.1 0.3 3.0 48 חקלאות

 2.2 0.6 4.1 65 כימיה וחומרים

מדעי החברה 
 והרוח

14 0.9 0.2 0.6 

 4.3 1.1 10.7 170 מדעי הטבע

 0.4 0.1 1.1 17 מזון

 2.3 0.6 5.1 81 ונות וציודמכ

 3.7 1.0 6.6 104 ציוד אלקטרוני

 11.1 2.9 21.5 340 מכשור רפואי

 2.0 0.5 4.9 78 טכנולוגיה נקייה

רכיבים 
 אלקטרוניים

162 10.2 12.6 47.7 

 0.2 0.1 0.3 5 תוכנה

 12.1 3.2 7.2 114 תקשורת

 6.7 1.8 9.9 156 תרופות

 2.2 0.6 9.0 142 אחר
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 ת פתיחהשנ 3.3

מהמשרות בענף.  71%והן מעסיקות  7002-7003נפתחו בין השנים  7002-מהחברות הפעילות בענף ב 62%

מבין החברות שנפתחו בתקופה זו נפתחו בתחום המכשור הרפואי. הקבוצה הגדולה ביותר של המשרות  77%

י חברות שנפתחו לפני מהמשרות מועסקות על יד 60%-( ו11%) 7221מועסקת על ידי חברות שנפתחו לפני 

 (.2-2 ותלוח) 7221מבין המשרות של החברות שנפתחו לפני  22%. מרכזי המו"פ העסיקו 7000שנת 

 .5224לוח ה.: החברות והמשרות בענף מחקר ופיתוח לפי שנת פתיחה, 

 שנת פתיחה
מספר 
 חברות

התפלגות 
 החברות
 )אחוזים(

מספר 
המשרות 
 )אלפים(

התפלגות 
 המשרות
 )אחוזים(

 100.0 26.4 100.0 1,583 סך הכל

 43.6 11.5 7.4 117 4223לפני 

1995-1999 203 12.8 4.1 15.6 

2000 87 5.5 2.0 7.8 

2001 57 3.6 1.4 5.4 

2002 63 4.0 0.7 2.8 

2003 46 2.9 0.6 2.2 

2004 185 11.7 1.6 6.1 

2005 148 9.3 1.6 6.0 

2006 188 11.9 1.2 4.4 

2007 245 15.5 1.1 4.3 

2008 244 15.4 0.5 1.9 

 גודל חברה 3.3

בלבד. בקבוצת  73%( אך אחוז המשרות בהן הוא 21%משרות ) 70גודל החברה השכיח ביותר בענף הוא עד 

מהמשרות. חברות גדולות  17%-מהחברות ו 22%משרות מתרכזות  700הגודל של חברות המעסיקות עד 

שני עשורים ויותר ומכילות מרכזי מו"פ בענף ב פעילותורובן  משרות( אינן שכיחות בענף זה 710)מעל 

בשונה  .7002מסך המשרות בענף בשנת  31%-כ העסיקובינלאומיים ופאבלסים בלבד. חברות אלו 

בהם החלק היחסי של המשרות גדל עם גודל החברה באופן עקבי.  14מהתפלגות המשרות בענפי התעשייה

( ובגדולות 10%אות בשני קצוות ההתפלגות, בחברות הקטנות )בענף מחקר ופיתוח עיקר המשרות נמצ

(72%). 

 .5224לוח ו.: החברות והמשרות בענף מחקר ופיתוח לפי גודל חברה, 

 גודל חברה
מספר 
 חברות

התפלגות 
 החברות
 )אחוזים(

מספר 
 המשרות

התפלגות 
 המשרות
 )אחוזים(

 100.0 26,366 100.0 1,583 סך הכל

1-10 1,180 74.5 3,399 12.9 

11-50 326 20.6 7,147 27.1 

51-100 41 2.6 2,778 10.5 

101-250 26 1.6 3,801 14.4 

251-500 5 0.3 1,853 7.0 

 28.0 7,388 0.3 5 ומעלה 324

 

                                                 
 .7070בשנתון הסטטיסטי  70.7לוח  14
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 2112-2113. דמוגרפיה של חברות בענף מחקר ופיתוח, 4
 (70-77)לוחות  

העוסקות  5224-5225ר ופיתוח בין השנים שפעלו בענף מחק החברותזה של העבודה נבחן את  בפרק

קבוצה זו של חברות שונה מזו  .המופק ממנו רוחניהקניין הבמו"פ באופן פעיל והן הבעלים או היצרנים של 

, היא אינה כוללת חברות שירותים למו"פ כגון, יועצים, חברות למסחור ידע, חממות 3שהופיעה בחלק 

חברות בחלק זה נכללו  .15סיכון לא נכללו בחלק זה של העבודה טכנולוגיות )מנהלת החממה( וקרנות הון

. חברות אלו אינן מסווגות לאורך כל וסיווגן הכלכלי שונהשהחלו את פעולתן בענף מחקר ופיתוח בוגרות 

 .(3ונספח  1.7.7 סעיף)להרחבה ראה  התקופה הנחקרת בענף מחקר ופיתוח

חברות שעסקו באופן ישיר במחקר ופיתוח טכנולוגי או  7,012פעלו בענף מחקר ופיתוח  7002-7003בין שנים 

מרכזי מו"פ של  17פאבלסים,  71מכוני מחקר,  722-. בין חברות אלו ניתן למצוא כם אחריםבמחקר בתחומ

חברות מענפי כלכלה שונים שהחלו את דרכן בענף מחקר  12-חברות הזנק ו 7,216חברות רב לאומיות, 

. חברות אלו פעלו 7002-7227חברות אלו נפתחו בין השנים  7,012בוגרת.  ופיתוח והבשילו לכדי חברה

במגוון רחב של תחומים כגון, מכונות וציוד, רכיבים אלקטרוניים, מזון, תקשורת, תרופות ועוד. מספר החברות 

(. מספר 722) והתרופות( 701) הרכיבים האלקטרוניים(, 166) המכשור הרפואיהרב ביותר נצפה בתחום 

. בתחום זה מתרכזים עיקר 12%, הרכיבים האלקטרונייםנצפה בתחום  7002שרות הרב ביותר בשנת המ

-7002חברות מבין חברות אלו נפתחו בין השנים  7,777מרכזי המו"פ של חברות רב לאומיות הפעילים בענף. 

 נסגרו. 112-ו 7003

 סוג חברה 3.0

 . 5224-5225שעסקו באופן ישיר במו"פ ומשרות,  : חברותלוח ז.

 סוג חברה
מספר 
 חברות

 מספר משרות
 )אלפים(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 28.6 26.2 23.5 20.7 18.5 17.6 2,047 סך הכל

 11.0 9.4 7.6 6.3 5.3 4.9 1,746 חברות הזנק

 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 25 פאבלס

 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 2.2 177 מכוני מחקר

מרכזי מו"פ 
של חברות רב 

 לאומיות
52 7.7 8.2 9.2 10.2 10.6 11.1 

חברות 
 *בוגרות

47 1.5 1.5 1.6 2.0 2.3 2.4 

.2.1סעיף  3 נספח* ראה דיון בחברות בוגרות,   

                                                 

בענף מחקר ופיתוח פעילות חברות מסוגים שונים כגון חברות הזנק, פאבלסים, חממות טכנולוגיות ועוד. כאמור בחלק  15

כלה, פסיכולוגיה וכדומה( באופן פעיל והן זה של העבודה  הוגבל לחברות העוסקות במו"פ טכנולוגי או חברתי )כגון, כל
הבעלים או היצרנים של אותו קניין רוחני. למשל במרכזי המו"פ מפתחים טכנולוגיה אך לרוב הידע מועבר לחברה האם 
והבעלות על הקניין הרוחני שייכת לה, ניתן לראות במרכזי מו"פ אלו כמכוני מחקר המספקים שירות ללקוח יחיד. מרכזי 

או השימוש בידע זה ליצירת \מבצעים את עבודתם )מו"פ( באופן שיטתי במטרה להגדיל את מלאי הידע ו מו"פ אלו
יישומים חדשים. כמו מרכזי המו"פ כך גם חברות הזנק, חברות שהגיעו לבגרות ופאבלסים. לעומתן ישנם ארגונים וחברות 

ות מסחור ידע שתפקידן למסחר את הידע הנאגר הפעילים בענף זה ואינם עוסקים במו"פ כפי שמפורט לעיל, כגון חבר
ומפותח באוניברסיטאות השונות או יועצים אשר מלווים את תהליך הפיתוח ולעיתים אף נוטלים בו חלק אך אינם עושים 

  או לפתח יישומים חדשים. חברות מסוג זה לא נחקרו בחלק זה של העבודה.\זאת במטרה להגדיל את מלאי הידע ו
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אשר מהוות את  חברות הזנק 7,216פעלו בענף מחקר ופיתוח  7002-7003, בין השנים לוח זעל פי נתוני 

, רובן המכריע הן חברות קטנות הנמצאות בשלבים הראשונים של בענף( מכלל החברות 21%החלק הארי )

מסך המשרות באוכלוסייה. אולם בשנת  72%העסיקו חברות אלו  7003חייהן ומעסיקות מעט משרות. בשנת 

 בענף.נקודות אחוז בחלקן היחסי  77, עלייה של 32%המשרות לכדי  בסךגדל חלקן  7002

בין השנים  .(לוח חה זו מתרחשות בקצב גבוה ביחס לשאר הקבוצות )פתיחות וסגירות של חברות בקבוצ

תקופה זו. הדיון לאורך מכלל החברות שנסגרו  22%חברות הזנק המהוות  122-נסגרו כ 7002-7003

 .1 בפרקמופיע בפתיחות וסגירות של חברות 

וצת ההעסקה הגדולה המהווים את קב מרכזי המו"פ 17-כ 7002-7003בענף מחקר ופיתוח פעלו בין השנים 

 32%אלף משרות המהוות  77.7לפי סוג חברה. בשנה זו הועסקו במרכזי המו"פ  7002ביותר בשנת 

 . בענףמהמשרות 

עסקי מהווה  7002מו"פ בענף מחקר ופיתוח, על פי נתוני סקר מו"פ ה את עיקר פעילות מרכזי המו"פ מבצעים

מסך המו"פ המבוצע בידי המגזר  16%-בענף ו המבוצעמסך המו"פ  61%-ההוצאה למו"פ של מרכזי המו"פ כ

מהמשרות המלאות במו"פ, כאשר חלק זה נמצא במגמת עלייה מתמדת  11%העסקי. מרכזים אלו מעסיקים 

 (.7001מההוצאה ומהמשרות המלאות העוסקות במו"פ, בהתאמה בשנת  17%-ו 13%)

. מרכזי המו"פ 7002רות במרכז מו"פ בשנת מש 771קבוצה זו כוללת את החברות הגדולות בענף, ממוצע של 

מהמשרות  21%מרכזי מו"פ פעלו בתחום זה והם העסיקו  72פועלים בעיקר בתחום הרכיבים האלקטרוניים, 

 (.70)לוח  7002בו בשנת 

ת את המסה הקריטי צברהכך שתחום הפעילות מפותח ופעילות בו נוכחותם של מרכזי המו"פ מעידה על 

( התחום Arbentary and Uterrbach, 1975וססת. על פי מודל אורך חיי התעשייה )תעשייה מבהדרושה ל

פ הם בתחום הרכיבים האלקטרוניים מרכזי המו" לדוגמא, נמצא מעבר לשלב הצמיחה המהירה או במהלכו.

 . מרכזי המו"פ הופיעו לאחר שנצברה מסה קריטית של ידע,הוותיקים והגדולים בענף והם ליוו אותו מראשיתו

היו אחראיים במידה רבה ( ומרגע הופעתם הפכו דומיננטיים בענף וFeasibleהתמחות ופיתוחים ברי ביצוע )

הופיעו מרכזי המו"פ בשנים הנסקרות והם תחום המכשור הרפואי ב. בתחום וצמיחתוהידע שנצברו ולהתמחות 

  .ככל הנראה ביטוי לידע והתמחות שנצברו בו ולצמיחה עתידית

מסך החברות שנבדקו. פעילותם העיקרית של  2%המהווים  מכוני מחקר 722 פעלו 7002-7003בין השנים 

מכוני המחקר היא בדיקות איכות, ניהול ניסויים וייצור קניין רוחני ומכירתו בין אם לפי דרישה ובין אם באמצעות 

ספר המשרות מציאת לקוחות לפיתוח שכבר נעשה. מכוני המחקר הם הקבוצה היחידה שהציגה ירידה במ

-, מ76%-. מספרם של מכוני המחקר הפעילים ירד ב3%-בהן ירדו המשרות ב 7002-7003לאורך השנים 

 .7002בשנת  737-ל 7003בשנת  711

( הינם חברות שמייצרות את מוצריהן באמצעות קבלני משנה בארץ או בחו"ל. בחברות Fabless) פאבלסים

פאבלסים, קבוצה זו  71יחידת המו"פ. בענף פעלו בתקופה זו אלו מרוכזות הנהלת החברה, זרוע השיווק ו

. חברות אלו הינן חברות גדולות 7002בשנת בענף מסך המשרות  2%העסיקה אלפיים משרות המהוות 

 (.7002משרות בממוצע ) 20-יחסית ובהן קרוב ל
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 5224-5225, ילות וחברות שנסגרו לפי סוג חברה: חברות פעלוח ח.

 סוג חברה
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 חברות פעילות רמספ

 1,500 1,395 1,269 1,170 1,096 903 סך הכל

 1,258 1,146 1,011 907 834 645 חברות הזנק

 22 23 21 19 19 19 פאבלס

 132 137 143 150 154 155 מכוני מחקר

מרכזי מו"פ של 
 חברות רב לאומיות

46 46 49 51 47 46 

 42 42 43 45 43 38 "חברות בוגרות"

 מספר חברות שנסגרו 

 122 119 115 111 80 .. סך הכל

 112 103 100 99 74 .. חברות הזנק

 1 0 1 1 0 .. פאבלס

 8 11 10 11 5 .. מכוני מחקר

מרכזי מו"פ של 
 חברות רב לאומיות

.. 0 0 1 4 1 

 0 1 3 0 1 .. *"חברות בוגרות"

.2.1סעיף  3ספח נדיון בחברות בוגרות,  גם * ראה  

מיוחד בעבודה זו. חברות אלו אינן מסווגות לענף מחקר ופיתוח אלא פעלו בו בשלב  נושאהינן  חברות בוגרות

מסוים במהלך חייהן, לרוב בתחילת דרכן כאשר היו חברות הזנק. חברות אלו הן ביטוי להצלחה שכן הגעתן 

  ערך מוסף הנרכש.לבגרות מעידה כי הטכנולוגיה שפיתחו בשלה למוצר בעל 

חברות שהחלו את דרכן )או פעלו בשלב מסוים בחייהן(  12פעלו בענפים שונים  7002-7003במהלך השנים 

הפכו לחברות בוגרות כבר לפני  13%-ו 7000מהחברות הבוגרות נפתחו לפני שנת  61% בענף מחקר ופיתוח.

( בהם תקופת ההבשלה 70ראה לוח  –פות חברות פעלו בתחומי הביומד )מכשור רפואי ותרו 72 . 7003שנת 

שנים  1שנים. בתחומי הציוד האלקטרוני והרכיבים האלקטרונים תקופת הבשלה היא  2היא  16הממוצעת

 בתחום הכימיה והחומרים. , כך גםבממוצע

 הבשלה לחברה בוגרת : חברות בוגרות לפי שנת פתיחה ושנתלוח ט.

שנת 
 פתיחה

 הכל סך

 לחברה בוגרת שנת הבשלה

לפני 
5225 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 2 4 7 6 5 3 20 47 סך הכל

 1 2 .. 2 3 3 19 30 0222 לפני

2000 6 1 .. 2 2 .. 1 .. 

2001 1 .. .. .. .. 1 . .. 

2003 1 .. .. .. .. 1 .. .. 

2004 6 .. .. .. 2 3 .. 1 

2005 2 .. .. .. .. 2 .. .. 

2006 1 .. .. .. .. .. 1 .. 

 

                                                 
או במועסקים \ה הממוצעת חושבה על בסיס חברות בהן זוהתה שנת ההבשלה על פי שינויי בפדיון ותקופת ההבשל 16

 חברות. 32באופן ודאי, 



 

18 

 

 תחום פעילות 3.2

תחומי פעילות מו"פ שונים כגון, רכיבים אלקטרוניים ציוד רפואי, מזון מכונות  72-בעבודה חולקו החברות ל

מספק פירוט מלא(. חלוקה זו נעשתה באמצעות מגוון מקורות שונים: סקרים שונים בהם  2.3וציוד ועוד )סעיף 

שנות, תיאורי פעילות בקבצי מע"מ, נתוני המדען הראשי במשרד שנעשו בלמ"ס בניהם מחקר ופיתוח עסקי וחד

מפרט את מספר החברות והמשרות לפי תחום  לוח יהתמ"ת ואיתור ממקורות שונים ברשת האינטרנט. 

 פעילות.

 7002-7003חברות פעלו בו בין השנים  166מרכז את מספר החברות הרב ביותר,  הרפואי המכשורתחום 

( שנפתחו על בסיס רכישות של חברות הזנק על ידי חברות 70מרכזי מו"פ )לוח  6-ק וחברות הזנ 113מתוכן 

, המספר הרב ביותר בין כל "בגרות"לחברות שהחלו כחברות הזנק בתחום זה הגיעו  77רב לאומיות. 

. שנבחנו בענףמסך המשרות  71%המהוות  7002אלף משרות בשנת  3.2התחומים. בתחום זה הועסקו 

  משרות(. אלף 7.2) 7003לעומת מספר המשרות בשנת  22%מהוות גידול של משרות אלו 

 7002אלף משרות בשנת  77.2מרכז את עיקר המשרות בקבוצת החקירה,  הרכיבים האלקטרונייםתחום 

עסקת משרות הוא המכשור הגודלו בב. לשם השוואה התחום השני שנבחנו בענףמסך המשרות  11%המהוות 

 17מתוך  72מהמשרות. תחום הרכיבים האלקטרוניים מרכז את עיקר מרכזי המו"פ,  71%הרפואי המעסיק 

משרות בממוצע(. מרכזי מו"פ הפעילים בתחום זה  310מרכזי מו"פ, המתאפיינים במספר משרות גבוה )

 מכלל המשרות בתחום.  21%המהוות  7002אלף משרות בשנת  2.1העסיקו 

, 7002-7003חברות היו פעילות בו במהלך השנים  722פעילות. בלט גם הוא בין תחומי ההתרופות תחום 

 7002מכוני מחקר. חברות אלו העסיקו אלפיים משרות בשנת  77-מרכזי מו"פ ו 3חברות הזנק,  720מתוכן 

מהמשרות  13%, הגידול הנמוך ביותר שנרשם לפי תחומי פעילות. 7003לעומת  72%המבטאות גידול של 

 היו בחברות הזנק.

. מתוכן 7002אלף משרות בשנת  3.7חברות שהעסיקו  761בו פעלו  התקשורתבולט נוסף הוא תחום  תחום

 מרכזי מו"פ. 2-חברות הזנק ו 716פעלו 

מרכז בתוכו חברות שעסקו במו"פ שמטרתו אנרגיה נקייה מכל סוג שהוא, טיפול הטכנולוגיה הנקייה תחום 

חברות בלבד  23נים. תחום זה אומנם קטן יחסית ומרכז בשפכים, מחזור פסולת והפחתת מזהמים מסוגים שו

, מספר 7002-7003מהמשרות באוכלוסייה. אולם תחום זה צמח באופן משמעותי במהלך  7%שהעסיקו 

מהחברות הפעילות בו נפתחו במהלך  23%. 37%שיעור צמיחה שנתי ממוצע של  ,1פי המשרות בו גדל 

 תקופה זו.
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  5224-5225, ופיתוח ועובדים  לפי תחום פעילותבמחקר  : חברות שעסקו בפועללוח '.

 תחום פעילות
 מספר חברות
5224-5225  

 משרותמספר 
 )אלפים( 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 28.6 26.2 23.5 20.7 18.5 17.6 2,047 סך הכל 

 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 69 אופטיקה

 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 51 ביטחון

 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 66 חקלאות

 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 107 כימיה וחומרים

מדעי החברה 
 והרוח

17 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 184 מדעי הטבע

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 26 מזון

 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 112 מכונות וציוד

 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 148 ציוד אלקטרוני

 3.9 3.5 3.0 2.6 2.2 2.0 466 מכשור רפואי

 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 93 טכנולוגיה נקייה

רכיבים 
 אלקטרוניים

205 8.3 9.0 10.3 11.7 12.1 12.7 

 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 4 תוכנה

 3.2 2.8 2.3 2.2 2.0 2.0 164 תקשורת

 2.1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.6 199 תרופות

 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 136 אחר
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 5224-5225, : חברות פעילות וחברות שנסגרו לפי סוג חברהלוח יא.

 תחום פעילות
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 חברות פעילות רמספ

 1,500 1,395 1,269 1,170 1,096 903 סך הכל 

 47 43 47 45 46 41 אופטיקה

 43 35 31 28 22 14 ביטחון

 45 44 43 43 42 34 חקלאות

 69 68 65 63 66 56 כימיה וחומרים

 13 8 9 9 8 4 מדעי החברה והרוח

 136 128 119 95 82 58 מדעי הטבע

 18 18 14 16 16 12 מזון

 81 78 69 62 60 47 מכונות וציוד

 105 91 79 76 72 77 ציוד אלקטרוני

 346 324 289 264 240 195 מכשור רפואי

 78 56 43 35 34 22 טכנולוגיה נקייה

 156 157 151 138 124 108 רכיבים אלקטרוניים

 3 4 4 4 3 2 תוכנה

 114 105 94 89 89 72 תקשורת

 153 150 132 126 114 97 תרופות

 93 86 80 77 78 64 אחר

 מספר חברות שנסגרו

 122 119 115 111 80 .. סך הכל 

 2 9 2 5 4 .. אופטיקה

 1 1 4 0 2 .. חוןביט

 5 5 4 5 2 .. חקלאות

 5 6 8 12 7 .. כימיה וחומרים

 0 2 1 1 0 .. מדעי החברה והרוח

 15 14 8 7 4 .. מדעי הטבע

 2 2 2 1 1 .. מזון

 11 4 5 6 5 .. מכונות וציוד

 6 8 9 7 13 .. ציוד אלקטרוני

 31 21 28 23 17 .. מכשור רפואי

 2 4 3 5 1 .. טכנולוגיה נקייה

 11 13 12 7 6 .. רכיבים אלקטרוניים

 1 0 0 0 0 .. תוכנה

 11 13 12 10 4 .. תקשורת

 13 8 10 7 8 .. תרופות

 6 9 7 15 6 .. אחר
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נבחרים, ניתן לראות את  בתחומים 7002-7003( בין השנים 7003מציג מדד משרות )בסיס  6תרשים 

לוגיה הנקייה בולט מאוד בעלייה במספר המשרות. בין התפתחות המשרות בתחומים נבחרים. תחום הטכנו

, 22%-. המשרות בתחום המכשור הרפואי גדלו ב1פי גדל מספר המשרות בתחום זה  7002-7003השנים 

 משרות שהוא הגידול הכמותי הגדול ביותר מבין תחומי הפעילות השונים. 7,200גידול של מעל 

 

 17. פתיחות, סגירות ושרידות של חברות1

חברות,  203פעלו בענף  7003ניתן לראות את מספר החברות הפעילות לפי שנת פתיחה. בשנת  לוח יבב

. מנתוני סקרי מו"פ עסקי בשנים אלו עולה כי גם 7.2פי  , גידולחברות 7,100כבר פעלו בענף  7002בשנת 

 (.1)תרשים  22%בענף גדלה בשיעור גבוה,  18ההוצאה למו"פ שבוצע על ידי חברות

                                                 
 הגדרות והסברים. – 2ראה חלק  17
18
(, מדד זה מורכב מסך ההוצאה למו"פ BERDהוצאה זו נגזרת ממדד ההוצאה למו"פ שבוצע על ידי המגזר העסקי ) 

  חוץ ובתוספת השקעות ברכוש קבוע לשם מו"פ. בניכוי תשלומים לגורמי
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 5224-5225: מספר החברות הפעילות לפי שנת פתיחה, וח יב.ל

שנת 
 פתיחה

 מספר חברות

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 1,500 1,395 1,269 1,170 1,096 903 סך הכל

 110 112 117 122 130 133 4223לפני 

1995-
1999 

309 283 256 233 219 200 

2000 144 127 114 105 101 90 

2001 109 92 76 69 58 54 

2002 130 116 96 74 62 55 

2003 78 75 70 52 47 41 

2004 .. 273 251 230 203 185 

2005 .. .. 185 175 149 136 

2006 .. .. .. 214 199 174 

2007 .. .. .. .. 245 228 

2008 .. .. .. .. .. 227 

 פתיחות של חברות 1.0

שפעלו בענף החברות  מכלל 60%חברות המהוות  7,777קר ופיתוח נפתחו בענף מח 7002-7003בין השנים 

 22, נפתחו 7003-7007ששרר במשק בשנים   מיתוןשהייתה השנה האחרונה ל, 7003. בשנת בתקופה זו

 חברות בשנה בממוצע. 772-חברות בתחומים שונים ובשנים שלאחריה עלה מספר הפתיחות ל

תרשים 7: שיעור הפתיחות מתוך החברות הפעילות 

2008-2003
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מכלל החברות שפעלו  71%מתוך החברות הפעילות, בשנה זו  בולטת בשיעור החברות שנפתחו 7001שנת 

 2%היוו החברות החדשות  7003(. זאת לאחר שבשנת 3היו חברות חדשות שנפתחו במהלך השנה )תרשים 

 מהחברות.  71%-72%נשמר שיעור הפתיחות קבוע יחסית ונע בין  7002-7001בלבד. בין השנים 

 פתיחות לפי סוג חברה 1.0.0

מתוך החברות  60%עולה כי  הלוחופיעות החברות שנפתחו לפי סוג חברה ושנת הפתיחה. מן מ בלוח יג

. רובן המכריע של החברות 7002-7003העוסקות בפיתוח טכנולוגיה בענף מחקר ופיתוח נפתחו בין השנים 
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רות מכלל החב 26%חברות הזנק המהוות  7,726נפתחו  7002-7003שנפתחו הינן חברות הזנק, בין השנים 

 מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות. 6-מכוני מחקר ו 71שנפתחו. בין חברות אלו נפתחו גם 

 5224-5225לוח יג.: התפלגות פתיחות של חברות לפי סוג חברה ושנת פתיחה 

 אחוזים,

 סוג חברה
 שנת פתיחה

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 סך הכל

 227 245 214 185 273 78 4,555 מספר החברות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך הכל

 98.7 97.1 95.3 93.0 96.3 96.2 96.2 חברות הזנק

 .. 0.8 1.4 0.5 .. .. 0.5 פאבלס

 1.3 2.0 1.4 3.8 1.5 2.6 2.0 מכוני מחקר

מרכזי מו"פ 
של חברות רב 

 לאומיות
0.5 .. .. 1.6 1.4 .. .. 

חברות 
 בוגרות*

0.8 1.3 2.2 1.1 0.5 .. .. 

 פתיחות לפי תחום פעילות 1.0.2

 חברות, ברובן המכריע חברות הזנק, אשר 7,777נפתחו בענף מחקר ופיתוח  7002-7003כאמור בין השנים 

בלוח יד ניתן לראות את ההתפלגות של החברות  .7002מהחברות הפעילות בשנת  60%-למהוות מעל 

 שנפתחו לפי תחום פעילות ושנת פתיחה.

 לפי תחום פעילות ושנת פתיחה 5224-5225לוח יד.: התפלגות החברות שנפתחו בין השנים 

 אחוזים,

 תחום פעילות
 5224-5225מספר החברות שנפתחו בין השנים 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 סך הכל

 227 245 214 185 273 78 4,555 מספר החברות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך הכל 

 2.6 2.0 1.9 2.2 3.3 5.1 2.6 אופטיקה

 4.0 2.0 3.3 3.2 3.7 5.1 3.4 ביטחון

 2.6 2.4 1.9 3.2 3.7 2.6 2.8 חקלאות

 2.6 3.7 4.7 4.9 6.2 2.6 4.3 כימיה וחומרים

מדעי החברה 
 והרוח

1.1 .. 1.5 1.1 0.5 0.4 2.2 

 10.1 9.4 15.0 10.8 10.3 9.0 10.9 מדעי הטבע

 0.9 2.4 .. 0.5 1.8 .. 1.1 מזון

 6.2 5.3 5.6 4.3 6.6 6.4 5.7 מכונות וציוד

 8.8 8.2 5.6 5.9 2.9 6.4 6.2 ציוד אלקטרוני

 23.3 22.9 24.8 25.4 22.7 23.1 23.6 מכשור רפואי

 10.6 6.9 5.1 3.2 4.8 1.3 5.9 טכנולוגיה נקייה

רכיבים 
 אלקטרוניים

8.6 10.3 8.1 11.4 11.7 7.8 4.4 

 .. .. .. 0.5 0.4 .. 0.2 תוכנה

 8.8 9.8 7.9 5.4 7.7 12.8 8.3 תקשורת

 7.0 10.6 7.5 10.3 9.2 12.8 9.2 תרופות

 5.7 6.1 4.7 7.6 7.3 2.6 6.1 אחר
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)מדעי הטבע, תרופות  מדעי החייםמהחברות שנפתחו בין השנים הללו היו בתחומי  11%חברות שהן  131

ובמכשור רפואי ככלל מדעי החיים מרשים זה של חברות ישנות וחדשות כאחד בתחום ומכשור רפואי(. ריכוז 

מעיד על קיומם של תנאים תומכים המאפשרים פעילות מוגברת של יצירת ידע וטכנולוגיה. כגון,  בפרט

משקיעים ומימון, מחקר בסיסי והתמחות, יזמים ועובדים מוכשרים. דוגמא לתנאים אלו הוא המימון הממשלתי 

של  המימוניתלמו"פ מסחרי הניתן באמצעות משרד המדען הראשי במשרד התמ"ת המהווה את הזרוע 

מכלל המענקים של המדען הראשי בתמ"ת ניתנו למו"פ בתחומים אלו וסכומים אלו  71%הממשלה בתחום זה. 

מקבלי אלף מכלל  77.2. כמו כן מתוך 19(7002בשנת  72.1%-ל 7003שנת  77%-נמצאים במגמת עלייה )מ

, 700272( במדעים. בשנת 77%קבלו תארים במדעים והנדסה, מחצית מהם ) 71%, 7001התארים בשנת 

.בנוסף למימון וכוח עבודה מוכשר 20אלף סטודנטים באוניברסיטאות למדו מדעים ביולוגיים 73מתוך  1.7%

כל משרדי הרישום ב 7002-7003ממספר הבקשות שהגישו גורמים בישראל לרישום פטנטים בין השנים  37%

היו בתחום זה )כולל  7002-7001אחוז מהפרסומים המדעיים בין השנים  13%היו בתחום מדעי החיים. 

 יקה(.    ספי

בשנת  11%הוא התחום הגדול ביותר מבחינת העסקת משרות )הרכיבים האלקטרוניים  כפי שצוין, תחום

חברות בין השנים  701וח. בתחום זה נפתחו ( ובו מרוכזות עיקר החברות הגדולות בענף מחקר ופית7002

אלף  77.2אלף משרות מתוך  7.7מרכזי מו"פ. חברות אלו תרמו  1-חברות הזנק ו 22מתוכן  7002-7003

 . 7002שנצפו בשנת 

 סגירות של חברות 1.2

שנים החברות שפיתחו טכנולוגיה באופן ישיר ופעלו בענף מחקר ופיתוח נסגרו בין ה 7,012חברות מבין  112

. חלקן נסגרו כתוצאה מרכישת החברה ומיזוגה לפעילות ולכן לא בכל המקרים סגירת החברה 7002-7003

משמעה כישלון המיזם, אך רובן המכריע עקב הכישלון בהבשלת הטכנולוגיה או בשלב המסחור, סיבת הסגירה 

. 7002-7003חו בין השנים ( נפת17%)שהן  737של חברות אלו לא נבחנה בעבודה זו. מבין החברות שנסגרו 

חברות בשלבי חייהן הראשונים חשופות לסיכונים רבים בניהם מימון הפעילות ,הצלחת הפיתוח ומסחורו, מבין 

לאחר שש שנות פעילות או  22.2%-נסגרו לאחר שלוש שנות פעילות או פחות ו 16.3%החברות שנסגרו 

 פחות. 

 5224-5225: חברות שנסגרו בין השנים לוח טו
 פי מספר שנות פעילות עד הסגירהל

 מספר חברות  שנות פעילות
שיעור מכלל 

 החברות
 )אחוזים(

 100.0 547 סך הכל

      

1-3 253 46.3 

4-6 173 31.6 

7-9 75 13.7 

10-15 40 7.3 

16-20 4 0.7 

21-30 2 0.4 

                                                 
, לשכת המדען הראשי, תמ"ת. ניתן למצוא באתר משרד התמ"ת. 7002מתוך סיכום פעילות שנת  19

www.tamas.gov.il. 
 מתוך מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות: תשתית נתונים השוואתית, מוסד שמואל נאמן. 20
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ה. הסיבה לעלייה בשיעור מופיע שיעור החברות שנסגרו מתוך כלל החברות הפעילות באותה שנ 2בתרשים 

גובה יחסית של חברות שנפתחו בשנת השיעור ההיא  7001החברות שנסגרו מתוך החברות הפעילות בשנת 

 .  (773חברות מתוך  77) ונסגרו לאחר שנת פעילות אחת בלבד 7001

תרשים 8: שיעור הסגירות מתוך החברות הפעילות 

2008-2004
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 . מאזן פתיחות וסגירות1.2.0

-7002יכוי חברות שנסגרו(, בכל השנים )מספר החברות שנפתחו בנ פתיחות וסגירותבלוח טז מופיע מאזן 

חברות(, זאת מכיוון שמספר  723נצפה המאזן נטו הגבוה ביותר ) 7001היה מאזן זה חיובי. בשנת  7001

 7001. לשם השוואה בשנת 7001מהן נסגרו בשנת  3בלבד ושרק  22היה  7003החברות שנפתחו בשנת 

 .7003-מזה ב 7ור הגבוה פי , שיע7001מהן נסגרו בשנת  77-חברות ש 723נפתחו 

 5224-5224, פתיחות וסגירותלוח טז.: מאזן 

 מספר החברות,

 שנה

 חברות פעילות

חברות 
 שנסגרו

מאזן 
 חברות ה

מסך המאזן שיעור 
 הפעילות החברות

 סך הכל )אחוזים(
מזה: 

חברות 
 שנפתחו

A B C D=B-C E=D/A 

2004 1,096  273  80  193  17.6 

2005 1,170  185  111  74  6.3 

2006 1,269  214  115  99  7.8 

2007 1,395  245  119  126  9.0 

2008 1,500  227  112  105  7.0 

 . סגירות של חברות לפי תחום פעילות1.2.2

לא נמצא תחום אשר בו שיעור החברות שנסגרו שונה באופן תחום פעילות בבחינת החברות שנסגרו לפי 

נסגרו כאשר סטיית  7002-7003מכלל החברות שהיו פעילות בין השנים  72%התחומים.  משמעותי משאר

. תחומים בהם נצפתה הפעילות הרבה ביותר )מכשור רפואי, תרופות, 6%התקן לפי תחום פעילות היא 

(. אולם כאשר מדובר בשנות לוח יארכיבים אלקטרוניים ומדעי הטבע( הציגו שיעור סגירות נמוך מהממוצע )

( ניתן לראות כי התפלגות משך החיים של חברות שונה במקצת בין התחומים. יזלוח הפעילות לפי תחום )
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הקבוצה הגדולה ביותר של חברות שנסגרו הרכיבים האלקטרוניים בתחום  הענףלדוגמא, בשונה מכלל 

 שנות פעילות, בדומה לכך גם בתחומים ביטחון וחקלאות. 1-6( נסגרו לאחר 17%)

 5224-5225חברות שנסגרו לפי שנות פעילות ותחום פעילות,  :43טבלה 

       מספר חברות,

 תחום פעילות
סך 
 הכל

 שנות פעילות

1-3 4-6 7-9 10-15 16-30 

 6 40 75 173 253 547 סך הכל

 .. 2 3 9 8 22 אופטיקה

 .. 1 2 13 27 43 אחר

 .. .. 1 5 2 8 ביטחון

 3 3 3 8 4 21 חקלאות

 .. 2 3 13 20 38 ומריםכימיה וח

מדעי החברה 
 .. .. 2 .. 2 4 והרוח

 1 4 4 10 29 48 מדעי הטבע

 .. 1 . 4 3 8 מזון

 .. 4 5 11 11 31 מכונות וציוד

 1 4 4 12 22 43 ציוד אלקטרוני

 .. 7 17 35 61 120 מכשור רפואי

 .. 1 1 4 9 15 טכנולוגיה נקייה

רכיבים 
 1 7 8 20 13 49 אלקטרוניים

 .. 1 .. .. .. 1 תוכנה

 .. 1 14 10 25 50 תקשורת

 .. 2 8 19 17 46 תרופות

 2112-2113התפתחות ושרידות של חברות הזנק  1.3

אולם בחלק זה נעסוק בחברות שמשך התצפית עליהן היא , 7002-7003חברות נפתחו בין השנים  7,777

(, אלא אם צוין אחרת. 210בלבד ) 7006-7003 שלוש שנים לפחות ועל כן יופיעו חברות שנפתחו בין השנים

ניתן לראות  לוח יזב ,מכלל החברות שנסגרו נסגרות לאחר שלוש שנות פעילות בלבד 10%-זאת כיוון שקרוב ל

בחינת השרידות של חברות חדשות  שנות פעילות. על כן 7-3( נסגרו תוך 16%) 112חברות מתוך  713כי 

 מסרטט תמונה נכונה של המתרחש בחברות חדשות.שנים אינו  3-לאורך זמן הפחות מ

לוח יח' מציג את השרידות )התפתחות מספר המשרות וסגירה( של החברות החדשנות שנפתחו בשנים 

-7003 לפי שנת הפתיחה. החברות שנפתחו חולקו לקבוצות גודל לפי משרות בכל אחת מהשנים 7006-7003

משרות. בשנת  7-70 7003העסיקו בשנת  7003בשנת  החברות שנפתחו 22מתוך  22. לשם המחשה, 7002

 משרות.  77-10חברות עברו לקבוצת העסקה של  77או  70-החברות ו 22מתוך  21שרדו  7001
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 5226-5225חדשות לפי שנת פתיחה,  שרידות חברות  :.יחלוח 

87 
חברות 
 שנפתחו
בשנת 
7003 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 מספר משרות

1-10 77 64 54 36 30 24 

11-50 1 11 15 15 15 15 

51-100 .. .. 1 1 2 2 

101-250 .. .. .. .. .. .. 

כל החברות  סך
 הפעילות

78 75 70 52 47 41 

שנסגרו או השעו  חברות
 פעילותן

.. 3 5 18 5 6 

                

382 
חברות 
 שנפתחו
בשנת 
7001 

 2008 2007 2006 2005 2004   מספר משרות

1-10  266 231 192 154 136 

11-50  7 17 30 40 43 

51-100  .. 1 1 6 4 

101-250  .. .. 1 1 2 

כל החברות  סך
  הפעילות

273 249 224 201 185 

שנסגרו או השעו  חברות
  פעילותן

.. 24 25 23 16 

                

571 
חברות 
 שנפתחו
בשנת 
7001 

 מספר משרות

  
  

2005 2006 2007 2008 

1-10 176 147 106 94 

11-50 8 26 37 35 

51-100 1 .. 1 6 

101-250 .. 1 1 1 

כל החברות  סך
 הפעילות

185 174 145 136 

שנסגרו או השעו  חברות
 פעילותן

.. 11 29 9 

                

352 
 חברות

שנפתחו 
בשנת 
7006 

 מספר משרות

  
  
  
  
  
  
  
  

2006 2007 2008 

1-10 209 183 144 

11-50 5 16 29 

51-100 .. .. 1 

101-250 .. .. .. 

כל החברות  סך
 הפעילות

214 199 174 

שנסגרו או השעו  חברות
 פעילותן

.. 15 25 

מבין חברות אלו נסגרו  72%. משרות 70בשנת פעילותן הראשונה עד מכלל החברות שנפתחו העסיקו  22%

משרות  70מתוכן לא שרדו לאחר שנת פעילותן השלישית. חברות שהעסיקו מעל  60%, 7002ד לשנת ע

 .7002 עדמהן נסגרו  2%הציגו שרידות גבוהה יותר כאשר רק 

גדלו והעסיקו  (76%)חברות  777, 7006-7003החברות שנפתחו בין השנים  210מן הנתונים עולה כי מתוך 

חברות  3ורק  7002משרות בשנת  17-700גדלו לכדי  (7%)חברות  73 משרות, 77-10בין  7002בשנת 

 משרות.  707-710( העסיקו בין 0.1%)
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חברות אלו המכונות  מתאפיינות בצמיחה מהירה במיוחד. משרות 10מעל  7002חברות שהעסיקו בשנת 

-ללא פחות מ 12%בשלוש השנים הראשונות לפעילותן גידול הנע בין הציגו ( Gazellesלעיתים צבאים )

( פעלו בתחום הרכיבים האלקטרוניים, 11%חברות מהן ) 2. בממוצע( במספר המשרות 7,066%) 2,110%

כזכור תחום זה הוא הגדול ביותר מבחינת העסקת משרות ומתרחשת בו פעילות רבה המאפשרת את כניסתן 

 של חברות חדשות וצמיחתן המהירה.

 שנפתחו : התפתחות ושרידות חברות חדשות.טלוח י
 לפי שנות פעילות עובדים 42והעסיקו עד  5226-5225בין השנים 

      אחוזים

 מספר משרות
 שנות פעילות

1 2 3 4 5 

 422 422 422 422 422 סך כל החברות

1-10 100 86 68 54 48 

11-50 .. 7 13 15 16 

51-100 .. .. .. 2 2 

 35 28 19 7 .. נסגרו או השעו פעילות

בחישוב אחוזי  נכללוש חברות
 לפי שנת פתיחה השרידות

2006-2003 2005-2003 2004-2003 

 343 519 728 מספר החברות שנכללו בחישוב

לוח . משרות 42עד והעסיקו  7006-7003מציג את התפתחות ושרידות החברות שנפתחו בין השנים  טלוח י

תפתחותן בקבוצה גדולה וללא תלות בשנת זה חושב על סמך כל החברות בכדי לבחון את שרידות החברות וה

כיוון שרק לחברות שנפתחו בין זאת  אחד מהטורים מופיעות נכללות כל החברות,הפתיחה. על כן לא בכל 

 וכן הלאה. שנים 1-ישנם נתוני פעילות ל 7001-7003השנים 

ות נותרות ללא מכלל החברות שנפתחו בשנים אלו. ניתן לראות כי מחצית מהחבר 22%מהוות חברות אלו  

סגרו עד שנת ימהחברות י 31%שנות פעילות, בהתאמה.  1-ו 1לאחר  12%-ו 11%שינוי בקבוצת הגודל, 

 המשרות.  10יעברו את סף  7%יצמחו באופן משמעותי בתקופה זו, כאשר  72%ורק  1-הפעילות ה

 בחברותבין  . מעבר עובדים6
 (77)לוח  

א תופעה בה ידע טכנולוגי המופק בחברה מסוימת נחשף בדרך זו או ( היKnowledge spilloversזליגת ידע )

יעילות  שיפור אחרת לחברות אחרות הפועלות בענף או במשק אשר עושות בו שימוש לשיפור פעילותן )כגון

החברות אינן יכולות לאטום את הידע או השימוש בו  .(Lach et al., 2008) מוצרים חדשים(יצירת הייצור או 

מטי גם לא באמצעות פטנטים וסודיות ועל כן נקראת התופעה זליגת ידע. תופעה זו ניצבת בבסיס באופן הר

קלאסית הגורסת כי יש לסבסד מו"פ עסקי באשר הוא מכיוון שהוא תורם למשק כולו דרך -התיאוריה הניאו

לידע שני כי הטוען  (Arrow, 1962) במאמרו של קנט אררו 60-זליגת הידע, מודל זה הופיע כבר בשנות ה

(, כך שניתן להשתמש באותו הרעיון non-rival) בלתי תחרותי( 7מאפיינים עיקריים של מוצר ציבורי )

כך שיצרני הידע (, non-excluded) 21בלתי ניתן למנוע את צריכתו( 7ובמקומות שונים ) ליישומים שונים

עבודות רבות הראו  (.Grossman and Helpman, 1991יתקשו לחייב בתשלום את כלל המשתמשים בו )

                                                 
להשתמש במוצר. לדוגמא, לא ניתן למנוע את ההנאה מביטחון שמעניק הצבא משמע לא ניתן למנוע מצרכן ספציפי  21

 .מאזרח ספציפי
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 ,e.g. Romer, 1994; Aghion and Howitt) ומה של תופעת זליגת הידע תורמת לצמיחה כלכליתכיצד קי

1990; Lucas, 1993; Griliches, 1991).  מעבר עובדים הוא אחד מערוצי זליגת ידע, כאשר עובדי מו"פ

זה  בפרק. (Bhide, 1994; Almeida and Kogut, 1999עוברים בין חברות הם מביאים איתם ידע ורעיונות )

גודלה  עלשל העבודה נבחנה תנועת המועסקים בין חברות לפי ענפי כלכלה בכדי לנסות לאמוד ולעמוד 

 והשפעתה של תופעת זליגת הידע המתרחשת באמצעות מעבר עובדים. 

משרות בשנת  70עד  חברות אשר העסיקו 161של  22מעביד-חלק זה עוסק בנתוני מועסקים מקובצי עובד

ועסקו באופן ישיר במחקר ופיתוח טכנולוגי או במדעי הרוח והחלו את פעילותן בענף מחקר ופיתוח.  7003

ושזו  7003ובתנאי שהועסקו בחברות אלו בשנת  7002-7003הנתונים עוקבים אחר העובדים לאורך השנים 

עובדים,  7,222ונים כוללים מידע על הייתה משרתם העיקרית בשנה זו )לפי מספר חודשי עבודה(. הנת

החברות בהן עבדו, הענף הכלכלי אליו השתייכו החברות ונתונים דמוגרפים שונים כגון גיל, ישוב מגורים ומין. 

-כמכוני מחקר ו 76%-מחברות אלו סווגו כחברות הזנק ו 27%לא בכל הנתונים נעשה שימוש בעבודה זו. 

 .7002( נסגרו עד שנת 722מהן ) 12%

 .: חברות לפי סוג חברה כלוח 

 סוג חברה
מספר 
 חברות

התפלגות 
 החברות
 )אחוזים(

 100.0 565 סך הכל

 83.2 420 חברות הזנק

 16.3 92 מכוני מחקר

מרכזי מו"פ של חברות רב 
 לאומיות

3 0.5 

לא  מהעובדים 72%מראים כי רק  'אלוח כ. נתוני 23העובדים בחברות אלו הרבו להחליף מקומות עבודה

 71%-עבדו בשתיים או שלוש חברות ו 11%. 7002-7003החליפו עבודה במהלך כל התקופה שבין השנים 

 מכלל העובדים עברו כתוצאה מסגירת החברה. 76%עבדו בארבע חברות או יותר. 

: מספר החברות בהם עבד .כאלוח 
 5224-5225העובד בין השנים 

מספר 
 החברות 

מספר 
 העובדים

התפלגות 
 םהעובדי

 )אחוזים(

 100.0 2,889 סך הכל

1 852 29.5 

2 930 32.2 

3 658 22.8 

4 322 11.1 

5 100 3.5 

6 27 0.9 

                                                 
 (.Orly Furman, 2007מבוסס על קבצי הכנסות שמקורם בדיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי ) 22
תה חשוב לציין כי בכל שנה נרשמה החברה בה עבד העובד את מספר החודשים הרב ביותר. שיטה זו מביאה להפח 23

במספר החברות שעברו העובדים בפועל עקב אי ספירה של מעברים לחברות בהן עבד העובד מספר חודשים מועט 
לחברה  7001, עבר בתחילת Aבחברה  7003באותה השנה. לדוגמה, מספר המעברים שיספרו עבור עובד שעבד בשנת 

B  ולאחר חודש עבר לחברהC  שכלל בפועל. אולם המעברים שלא נספרו  כפי 3ולא  7יהיו  7001ובה עבד בשאר שנת
הם מעברים מחברות בהן עבד העובד מספר קצר של חודשים וההנחה היא שלא  7002-7003במהלך כל התקופה שבין 

 ארעה זליגת ידע משמעותית בגין מעברים מסוג זה. 
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מכלל העובדים שנבחנו לא הועסקו במשך השנתיים האחרונות  76%עובדים שהם  127ממצא נוסף מראה כי 

( העובד פרש 7רויות )( או יותר. ממצא זה מעיד על אחת ממספר אפש7002-ו 7002לתקופת החקירה )

( העובד החל לעבוד כעצמאי ולפי כך לא יופיע 7. )7002בשנת  11עובדים מתוכם היו מעל גיל  721לגמלאות, 

( העובד החל לעבוד מחוץ לגבולות ישראל בין אם במסגרת הפעילות של החברה בארץ 3כמועסק )

(Relocation .ובין אם במסגרת תופעת בריחת המוחות ) ,אפשרות נוספת היא שקבצים מנהליים ממס הכנסה

מעביד היו חלקיים במועד הפקת מחקר זה וחלק מהמשרות בשנים -עליהם מתבסס בסיס הנתונים עובד

לא נכללו בו למרות שהיו פעילות הלכה למעשה. מדובר בהערכת יתר של היציאה משוק העבודה  7002-7003

וגבלים להעמקת הבחינה של ממצא זה והוא יכול להוות בסיס לעבודה זו אמצעים מ. 71%-70%-המוערכת ב

לעבודה עתידית בנושא בריחת המוחות שתספק מידע איכותי לגבי תופעה זו. שכן ניתן לפתור באמצעות 

 (.7)-( ו7שימוש בנתוני עצמאיים והנחה על גיל הפנסיה לנכות את אפשרויות )
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 24מעבר עובדים בין ענפים 6.0

מהעובדים לחברות הפועלות בענפים אחרים. הענפים הבולטים  13%עברו  7002-7003במהלך השנים 

הם השירותים העסקיים )ללא ענף שירותי  7003אליהם עברו עובדים שהועסקו בענף מחקר ופיתוח בשנת 

 77%מבין העובדים שעברו לחברה שפעלה בענף אחר.  72%מחשוב וענף מחקר ופיתוח( אליהם עברו 

מעובדים אלו עברו לענפים עתירי טכנולוגיה  33%רו לחברות שפעלו בענף שירותי המחשוב. מעובדים אלו עב

 )ענפי הטכנולוגיה העילית בתעשייה וענף שירותי מחשוב(.

 
 לפי הענף בו הם עובדים  5225שנת : עובדים שעבדו בענף מחקר ופיתוח ב.בלוח כ

 *5224-ב

   

 *5224ענף כלכלי בשנת 
מספר 
 עובדים

ות התפלג
 העובדים
 )אחוזים(

 100.0 2,889 סך הכל

A  0.7 21 חקלאות 

 0.7 19 מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק 71,71,76

72,72,72,77,7
7,32,32 

טקסטיל, הלבשה, עור ומוצריו, נייר ומוצריו, הוצאה 
 0.9 26 לאור ודפוס, תכשיטים וצורפות ומוצרים לנמ"א 

 2.3 67 נפט כימיקלים ומוצריהם, זיקוק 73,71

 0.7 20 מוצרי פלסטיק וגומי 71

 1.3 37 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 72,72

 2.4 69 מכונות וציוד, כלי הובלה 72,30,31

 0.4 13 מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל 37

 1.0 30 רכיבים אלקטרוניים 37

 1.5 44 ציוד תקשורת אלקטרוני 33

 4.3 124 קוח, ציוד רפואי ומדעיציוד תעשייתי לבקרה ולפי 31

D 0.9 25 בינוי 

E 5.4 157 מסחר 

F 0.8 23 שירותי אירוח ואוכל 

 1.1 31 תחבורה ואחסנה 60-61

 0.4 11 תקשורת 66

H 1.4 41 בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים 

I  8.9 258 שירותים עסקיים (23, 27)ללא 

 6.1 176 שירותי מחשוב 27

 47.1 1,361 ופיתוח מחקר 23

J 1.3 39 ציבורי מנהל 

K 4.8 140 חינוך 

L 3.5 102 שירותי בריאות 

M 1.6 47 שירותים קהילתיים 

 0.3 8 אחר

 , במידה והעובד הפסיק לעבוד.* או השנה האחרונה בעבודה הופיע נתון

השונים המבוצעת על ידי גבוהה בין ענפי הכלכלה  ניידותמסרטטים תמונה של  2הנתונים המופעים  בלוח 

עובדים בלבד ביצעו מעבר זה כתוצאה משינוי ענף של החברה ולא כתוצאה ממעבר  17עובדים אלו. מתוכם 

                                                 
ווגו החברות על פי הסיווג בניגוד לחלקים הקודמים בעבודה חלק זה מביא נתונים על פי ענפים כלכליים אליהם ס 24

, מהדורה שנייה. כמו כן סיווג הענפים בקובצי עובד מעביד מעודכנים אחת לשנה וייתכן כי 7223האחיד של ענפי הכלכלה 
 חלו שינויים   
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ביצעו בין  12%מהעובדים עברו לחברות הפועלות בענף אחר.  60%ניתן לראות כי  גלוח כלחברה אחרת. ב

 מעברים. 3-1בין  70%-מעבר אחד לשניים בין ענפי כלכלה ו

: עובדים לפי מספר מעברים בין .גלוח כ
 5224-5225ענפים, 

מספר 
מעברים בין 

 ענפים*

מספר 
 עובדים

התפלגות 
 העובדים
 )אחוזים(

 100.0 2,889 סך הכל

0 1,169 40.5 

1 899 31.1 

2 534 18.5 

3 211 7.3 

4 62 2.1 

5 14 0.5 

*מעברים בין חברה הפועלת בענף א' לחברה 
ב' ולאחר מכן מעבר נוסף לחברה הפועלת בענף 

הפעלת בענף א' יחשבו כשני מעברים לצורך 
 חישוב מספר המעברים. 

 ודיון בממצאים סיכום. 7

דרך  שיפורים אלו מושגים .שיפורים טכנולוגיים הם המקור העיקרי לעלייה ברמת החיים, איכותם ותוחלתם

על  נשענתהישראל  במדינת ת ברת קיימא.רעיונות ותקוות למציאו הליך החדשנות שבאמצעותו הופכים

הצלחת ומבססת עליה את יתרונה היחסי אל מול שווקי העולם רתימת החדשנות להחדשנות כמקור צמיחה 

החלטה מודעת של קובעי המדיניות וקברניטי המשק שגובתה במדיניות עוד מתקופת תרום כלכלה נעשתה ב

בקרב אים תומכים חיוביים לפעילות החדשנות ולמיצובה המדינה. החלטות אלו הובילו את ישראל לייצר תנ

המפותחות בכל הקשור לפעילות זו במגזר העסקי ובמוסדות ו המתפתחות המדינות יןמבהמדינות המובילות 

 ההשכלה הגבוהה כאחד.   

בין אם פעילות זו נעשית במגזר העסקי, הממשלתי  .היא פעילות המו"פ החדשנותהמניע העיקרי של תהליך 

להנעת תהליך הדרוש  המדעי והטכנולוגי יוצרות את בסיס הידעו מוסדות ההשכלה הגבוהה, השקעות אלו א

למרות העניין הרב במו"פ מגדירים כלכלנים רבים פעילות זו 'כקופסא שחורה' שרב הנסתר בה על  החדשנות.

 .הגלוי. בעבודה זו נעשה ניסיון לשפוך ולו מעט אור על פעילות זו

 יה של חברות בענף מחקר ופיתוחדמוגרפ .7.0

בענף פועלות חברות ממגוון רחב של בחינת הדמוגרפיה של החברות הפועלות בענף מחקר ופיתוח העלתה כי 

. כתוצאה 7223ים, זאת בניגוד לשאר ענפי הכלכלה כפי שהם מוגדרים בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה תחומ

 תמאפשר הרות, ערך מוסף והוצאות מו"פ( אינכגון, משמכך הסטטיסטיקה הזמינה על הפעילות בענף זה )

 320-בחינה נקייה של השפעת הענף על המשק. לדוגמא, בתעשיית הרכיבים האלקטרוניים מוציאות חברות כ

על מחקר ופיתוח, בחינת השפעת המו"פ על הערך המוסף של החברות או הענף לפי נתון זה אינה ₪ מיליוני 

צאים בענף מחקר ופיתוח בתחום הרכיבים האלקטרוניים. כמובן שלסכומים אלו המו ₪25מיליארד  1.3כוללת 

 השפעה רבה על ממצאי הבחינות לעיל, בכך יש לעבודה זו תרומה רבה.

                                                 
( כפול ההוצאה 17%חישוב הסכום נעשה על פי חלקו של תחום הרכיבים האלקטרוניים במשרות בענף מחקר ופיתוח ) 25

 ו"פ של הענף כפי שעולה ממצאי סקר מו"פ. הכוללת למ
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בו מועסקים רוב המשרות בענף ובו מתרכזות עיקר  ,התחומים הבולטים הם תחום הרכיבים האלקטרוניים

המרכז את עיקר החברות, רובן חברות  תחום המכשור הרפואי פ.החברות הגדולות בענף, ביניהן מרכזי המו"

 .התרופותתקשורת ותחום תחום תחומים בולטים נוספים הם  הזנק.

במספרים  שנפתחוהזנק , בעיקר הודות לחברות 66%-בענף בגדל מספר החברות  7002-7003בין השנים 

כי כמחצית מהחברות  המצביע אלו ותבחינת השרידות של החברחברות בכל שנה בממוצע.  700-גבוהים, כ

 10מהן יחצו את קו  7%(, לוח יזשנים הראשונות לפעולתן ) 1הצעירות לא יחוו שינוי משמעותי במהלך 

רוב החברות שייסגרו לא ישרדו את השנה  .1-מהן יסגרו בתום השנה ה 31%-כ שנים. 1-1המשרות בתוך 

ו יפחת בהדרגה. ממצאים אלו דומים לממצאים נוספים השלישית לפעולתן ולאחר מכן שיעור החברות שיסגר

 (.7077)דמוגרפיה של חברות,  אחריםשבחנו שרידות של חברות בענפים 

 משרות 01מעבר עובדים בחברות המעסיקות עד  7.2

משרות מגלה תנועה ערה של העובדים בין אם בתוך  70בדיקת תנועת העובדים בחברות המעסיקות עד 

שנים שבין  2מהעובדים עבדו בשתי חברות לפחות במהלך  20%-לענפים אחרים. כ הענף ובין אם מעבר

תנועת העובדים הרבה מתפרסת על מגוון רחב מקומות עבודה שונים או יותר.  1-עבדו ב 76%, 7002-7003

 72%מהעובדים נותרו לעבוד בחברות המסווגות לענף מחקר ופיתוח בתום התקופה.  12%של ענפים, רק 

ובדים עברו לענפים עתירי ידע )כגון תעשיית רכיבים אלקטרוניים, שירותי מחשוב, תעשיית ציוד מבין הע

מהעובדים עברו לענפים אחרים שהבולטים בניהם הם  76%תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי( אך 

תי רשמי של הידע השירותים העסקיים, מסחר, חינוך ושירותי בריאות. מעבר העובדים הוא חלק מהמעבר הבל

( והוא חשוב להיטמעותן של טכנולוגיות חדשות Knowledge Spilloversבין חברות וענפים )זליגת ידע 7 

ומודלים עסקיים יעילים במשק. בעבודה זו נבדק רק חלק קטן מהתופעה ושאלות רבות נותרו ללא מענה 

 ויכולות לשמש קרקע פורה להמשך מחקר בתחום.
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משרות בענף  :.0לוח 
 מחקר ופיתוח 

TABLE 1.: JOBS IN RESERCH 

AND DEVELOPMENT INDUSTRY  

  

 שנה
 

Year 

 משרות
 

Jobs 

1995 6,236 

1996 8,325 

1997 11,483 

1998 13,096 

1999 15,161 

2000 27,835 

2001 23,362 

2002 17,445 

2003 18,533 

2004 21,974 

2005 28,325 

2006 26,199 

2007 26,402 

2008 25,528 
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 *.: עסקים פעילים ומשרות שכיר2לוח 
 2010-2003 בענף מחקר ופיתוח

TABLE 2*.: ACTIVE BUSNISSES AND EMPLOYEE JOBS 

IN RESEARCH AND DEVELOPMENT INDUSTRY 

 ,Active business         עסקים פעילים,

 Type of Employment 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 סוג העסקה

 Total business 2,859 2,788 2,595 2,418 2,155 1,917 1,824 1,700 סה"כ עסקים

שאינן מעסיקות  וחברותעצמאים 
 עובדים

430 458 487 537 610 682 835 897 

Self Employed and companies 

without employees 

 Employers 1,962 1,953 1,913 1,808 1,618 1,430 1,366 1,270 מעסיקים
 Thereof: 1--4 employees jobs 1,105 1,087 1,049 994 904 800 798 742 משרות שכיר 3--0מתוכם: 

  ,Employees jobs         ,משרות שכיר

 Size group 35,680 35,580 37,536 35,838 29,828 27,780 25,277 24,309 קבוצת גודל
0-3 1,307 1,308 1,369 1,519 1,709 1,809 1,776 1,873 1-4 

1-9 1,206 1,356 1,631 1,771 2,080 2,011 2,252 2,262 5-9 

01-09 2,220 2,319 2,173 2,663 2,802 3,248 3,285 2,987 10-19 

21+ 19,576 20,295 22,608 23,874 29,247 30,468 28,267 28,557 20+ 

דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם * מקור הנתונים הוא 
 ה זו.וכולל חברות שלא נכללו באוכלוסיית החברות שנסקרו בעובדהעסקים 

 , למ"ס.1441פרסום מס' דמוגרפיה של עסקים להרחבה בנושא ראה 

* The source of the data is business demography: a collection of statistical data from the 

business register. The data includes additional businesses that were not included in this 

work. 

For further information see business demography, publication no. 1431, CBS. 
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 *: לידות ועסקים שלא שרדו ומצבת משרות3לוח 

2010-2003 

TABLE 3*.: BUSINESS BIRTHS AND DEATHS AND 

EMPLOYEE JOBS 

 ,Number of business             מספר עסקים,

 סוג העסקה

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Type of 

Employment 

 נולדו  נולדו  לא שרדו נולדו  לא שרדו נולדו  לא שרדו נולדו  לא שרדו נולדו  לא שרדו  לא שרדו

Business 

deaths 

Business 

deaths 

Business 

births 

Business 

deaths 

Business 

births 

Business 

deaths 

Business 

births 

Business 

deaths 

Business 

births 

Business 

deaths 

Business 

births 

Business 

births 

 Total business 360 348 172 383 183 387 168 349 172 250 162 165 סה"כ עסקים

עצמאים וחובות 
שאינן מעסיקות 

 159 164 111 160 109 135 100 125 107 85 93 93 עובדים

Self Employed and 

companies without 

employees 

 Employers 201 184 61 223 74 252 68 224 65 165 69 72 מעסיקים

משרות  3--0מתוכם: 
 שכיר

67 63 133 60 182 56 202 60 192 55 160 167 

Thereof: 1--4 

employees jobs 

  Employees jobs added and deducted due to business births and deaths           משרות שכיר שנוספו ונגרעו בגין לידות עסקים 

 סוג העסקה

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Type of 

Employment 
 נוספו נוספו נגרעו נוספו נגרעו נוספו נגרעו נוספו נגרעו נוספו נגרעו נגרעו

Deducted Deducted Added Deducted Added Deducted Added Deducted Added Deducted Added Deducted 

 Employers 748 470 693 794 263 813 402 739 194 609 226 221 מעסיקים

וכולל דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים * מקור הנתונים הוא 
 חברות שלא נכללו באוכלוסיית החברות שנסקרו בעובדה זו.

 , למ"ס.1441פרסום מס' דמוגרפיה של עסקים להרחבה בנושא ראה 

* The source of the data is business demography: a collection of statistical data from the 

business register. The data includes additional businesses that were not included in this work. 

For further information see business demography, publication no. 1431, CBS. 
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*.: מספר ואחוזי הישרדות לעסקים שנולדו בשנת 3לוח 

2111 
TABLE 4*.:NUMBER AND SURVIVAL RATES OF BUSINESS BORN IN 

2005 

 Number and percentage       מספרים שלמים ואחוזים,

 עסקים שנולדו
 שרדו את
השנה 

 הראשונה

אחוז 
שרידות 

שנה 
 ראשונה

שרדו את 
השנה 
 השניה

אחוז 
שרידות 

שנה 
 שניה

שרדו את 
השנה 

 השלישית

אחוז 
שרידות 

שנה 
 שלישית

שרדו את 
השנה 

 הרביעית

אחוז 
שרידות 

שנה 
 רביעית

שרדו את 
השנה 

 החמישית

אחוז שרידות שנה 
 חמישית

2005 (2005) (2005) (2006) (2006) (2007) (2007) (2008) (2008) (2009) (2009) 

Business 

births 

Survived 

the first 

year 

First 

year 

survival 

rate 

Survived 

the 

second 

year 

second 

year 

survival 

rate 

Survived 

the third 

year 

third 

year 

survival 

rate 

Survived 

the 

fourth 

year 

fourth 

year 

survival 

rate 

Survived 

the fifth 

year 

fifth year survival 

rate 

250 231 92.4 213 85.2 191 76.4 170 68.0 160 64.0 

דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים * מקור הנתונים הוא 
וכולל חברות שלא נכללו באוכלוסיית סטטיסטיים ממרשם העסקים 

 החברות שנסקרו בעובדה זו.
 , למ"ס.1441פרסום מס' דמוגרפיה של עסקים להרחבה בנושא ראה 

* The source of the data is business demography: a collection of statistical data 

from the business register. The data includes additional businesses that were not 

included in this work. 

For further information see business demography, publication no. 1431, CBS. 
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TABLE 5.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, BY SIZE AND COMPANY TYPEלוח 5: חברות ומשרות בענף מחקר ופיתוח, לפי סוג וגודל חברה

,Numberמספרים שלמים,

משרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברות

Companies
Employee 

 jobs
Companies

Employee 

jobs
Companies

Employee 

jobs
Companies

Employee 

jobs
Companies

Employee 

jobs
Companies

Employee 

jobs
Companies

Employee 

jobs

1,58326,3661,1803,3993267,147412,778263,80151,85357,388Totalסך הכל

Start-ups........1,25611,0249702,7382495,254271,777101,254חברות הזנק

Fabless....221,939620719416771,1591499פאבלס

חממות 

טכנולוגיות
2216519111354................

Technological 

incubators

Consultant................9626693172394חברות ייעוץ

Research centers........1322,09480312431,00474882290מכוני מחקר

................773420354מסחור ידע
Knowledge 

commercialization

מרכזי מו"פ 

של חברות רב 

לאומיות

4510,79751818494644671,09841,35457,388
MNE's Research 

Centers

Venture capital....................3737הון סיכון

Company type סוג חברה

גודל

Size

2008

251-500501+
סך הכל

Total
1-1011-5051-100101-250
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לוח 6.: חברות ומשרות, לפי תחום פעילות וגודל חברה
Number,

משרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברותמשרותחברות

Companies
Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs
Companies

Employee 

 jobs

1,58326,3661,1803,3993267,147412,778263,80151,85357,388Totalסך הכל

Optics........4458929761225821551101אופטיקה

Homeland Security............433463510361052138ביטחון

Agriculture............48293411156109169חקלאות

........1129....655755016914277כימיה וחומרים
Chemical and 

chemical products

מדעי החברה 

והרוח
141541024364167............

Social science and 

humanities

Natural science............1701,147140323265614262מדעי הטבע

food................17931537257מזון

................816046420817396מכונות וציוד
Machinery and 

equipment

Electronic equipment........104965752182650421201123ציוד אלקטרוני

Medical equipment........3402,920257805761,62163871107מכשור רפואי

CleanTech........1125....785356619411216טכנולוגיה נקייה

רכיבים 

אלקטרוניים
16212,575942603695612849111,63341,48857,388

Electronic 

components

Software................55733254תוכנה

Communication....1143,1796723129683960881,2911365תקשורת

Pharmaceutical........1561,763106301461,04821222291תרופות

Other................14257212833114240אחר

TABLE 6.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, BY SIZE AND FIELD OF ACTIVITY

Size

Field of activityתחום פעילות

2008 מספרים שלמים,

251-500501+ 1-1011-5051-100101-250סך הכל
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 : חברות ומשרות, לפי תחום פעילות וסוג חברה7לוח 

TABLE 7.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, 

                    BY COMPANY TYPE AND FIELD OF ACTIVITY 

 ,Number     2008    מספרים שלמים,

 ותתחום פעיל

 סוג חברה
Company type 

Field of activity 

 חברות ייעוץ חממות טכנולוגיות פאבלס חברות הזנק סך הכל

Total Start-ups Fabless 
Technological 

incubators 
Consultant 

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 266 96 165 22 1,939 22 11,024 1,256 26,366 1,583 סך הכל

 Optics 1 1 .. .. 26 2 457 37 589 44 אופטיקה

 Homeland Security . . .. .. .. .. 330 40 346 43 ביטחון

 Agriculture 9 3 .. .. .. .. 106 30 293 48 חקלאות

 2 2 .. .. .. .. 326 52 575 65 כימיה וחומרים
Chemical and 

chemical products 

מדעי החברה 
 3 1 .. .. .. .. 78 10 154 14 והרוח

Social science and 

humanities 

 Natural science 102 30 36 3 .. .. 578 109 1,147 170 מדעי הטבע

 food .. .. .. .. .. .. 26 12 93 17 מזון

 8 2 . . .. .. 542 75 604 81 מכונות וציוד
Machinery and 

equipment 

 Electronic equipment .. .. .. .. 82 4 488 74 965 104 ציוד אלקטרוני

 Medical equipment 13 5 9 2 50 2 2,534 322 2,920 340 מכשור רפואי

 CleanTech 1 1 4 1 .. .. 525 74 535 78 וגיה נקייהטכנול
רכיבים 

 Electronic components 28 10 .. .. 1,097 7 1,895 117 12,575 162 אלקטרוניים

 Software 32 3 .. .. .. .. 25 2 57 5 תוכנה

 Communication 1 1 .. .. 684 7 1,718 99 3,179 114 תקשורת

 Pharmaceutical 8 5 23 1 .. .. 1,105 126 1,763 156 תרופות

 Other 59 32 93 15 .. .. 292 77 572 142 אחר

 



 

43 

 

 

 

 
 .: חברות ומשרות, לפי תחום פעילות וסוג חברה7לוח 

 )המשך(
TABLE 7.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, 

                    BY COMPANY TYPE AND FIELD OF                          

ACTIVITY (Cont.) 

 ,Number        מספרים שלמים,

 תחום פעילות

 סוג חברה
Company type 

Field of activity 

 מסחור ידע מכוני מחקר
מרכזי מו"פ של חברות רב 

 לאומיות
 הון סיכון

Research institutes 
Knowledge 

commercialization 

MNE's Research 

Centers 
Venture capital 

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 7 3 10,797 45 73 7 2,094 132 סך הכל

 Optics .. .. . .. .. .. 105 4 אופטיקה

 Homeland Security .. .. 6 1 .. .. 11 2 ביטחון

 Agriculture .. .. . .. .. .. 178 15 חקלאות

 .. . . .. .. .. 247 11 כימיה וחומרים
Chemical and chemical 

products 

 .. .. . .. .. .. 74 3 מדעי החברה והרוח
Social science and 

humanities 

 Natural science .. .. 64 1 23 1 344 26 מדעי הטבע

 food .. .. . .. .. .. 67 5 מזון

 .. .. 41 1 .. .. 13 3 מכונות וציוד
Machinery and 

equipment 
 Electronic equipment .. .. 135 2 .. .. 260 24 ציוד אלקטרוני

 Medical equipment .. .. 234 6 .. .. 80 3 מכשור רפואי

 CleanTech .. .. . .. .. .. 5 2 טכנולוגיה נקייה

 Electronic components .. .. 9,463 25 .. .. 93 3 אלקטרוניים רכיבים

 Software .. .. .. .. .. .. .. .. תוכנה

 Communication .. .. 759 5 .. .. 16 2 תקשורת

 Pharmaceutical .. .. 85 3 2 1 540 20 תרופות

 Other 7 3 11 1 48 5 61 9 אחר

 



 

44 

 

 

  

 

 

 
 ג חברה ושנת פתיחה.: חברות ומשרות, לפי סו2לוח 

  

TABLE 8.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, 

                    BY COMPANY TYPE AND OPENING YEAR 

 ,Number      2008     מספרים שלמים,

 סוג חברה

 שנת פתיחה
Opening year 

Company type 
 2002 2001 2000 1995-1999 4223לפני  סך הכל

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות רותחב משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 732 63 1,430 57 2,044 87 4,117 203 11,496 117 26,366 1,583 סך הכל

חברות 
 Start-ups 477 48 789 42 1,263 70 2,084 122 458 23 11,024 1,256 הזנק

 Fabless 67 1 249 2 110 1 645 5 812 7 1,939 22 פאבלס

חממות 
 16 2 . . . . 23 4 51 6 165 22 טכנולוגיות

Technological 

incubators 

חברות 
 Consultant 32 6 2 2 2 2 28 12 59 10 266 96 ייעוץ

מכוני 
 100 4 80 5 31 6 655 50 1,150 50 2,094 132 מחקר

Research 

institutes 

 . . . . . . . . 65 5 73 7 מסחור ידע
Knowledge 

commercialization 

מרכזי 
מו"פ של 

חברות רב 
 לאומיות

45 10,797 16 8,902 10 681 7 638 4 304 2 40 
MNE's Research 

Centers 

 Venture capital . . 6 2 1 1 . . . . 7 3 הון סיכון
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 .: חברות ומשרות, לפי סוג חברה ושנת פתיחה )המשך(2לוח 

 

TABLE 8.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS, 

                    BY COMPANY TYPE AND OPENING YEAR (Cont.) 

 ,Number      2008     מספרים שלמים,

 סוג חברה

 שנת פתיחה
Opening year 

Company type 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 495 244 1,129 245 1,158 188 1,584 148 1,600 185 581 46 סך הכל

חברות 
 Start-ups 466 224 1,063 222 1,029 164 1,285 126 1,580 176 529 39 הזנק

 Fabless . . 3 2 45 3 8 1 . . . . פאבלס

חממות 
 3 2 23 3 6 1 . . 10 1 34 3 טכנולוגיות

Technological 

incubators 

חברות 
 Consultant 21 15 27 14 20 14 62 14 7 4 6 3 ייעוץ

מכוני 
 4 3 12 4 10 2 38 4 3 3 12 1 מחקר

Research 

institutes 

 . . . . 8 1 . . 0 1 . . מסחור ידע
Knowledge 

commercialization 

מרכזי 
מו"פ של 

חברות רב 
 לאומיות

. . . . 3 192 3 40 . . . . 
MNE's Research 

Centers 

 Venture capital . . . . . . . . . . . . הון סיכון
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 ,TABLE 9.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS .: חברות ומשרות, לפי שנת פתיחה ותחום פעילות9לוח 

                    BY OPENING YEAR AND FIELD OF ACTIVITY 

 ,Number      2008     ים שלמים,מספר

תחום 
 פעילות

 שנת פתיחה
Opening year 

Field of activity 
 2002 2001 2000 1995-1999 4223לפני  סך הכל

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 732 63 1,430 57 2,044 87 4,117 203 11,496 117 26,366 1,583 סך הכל

 Optics 8 2 . . 172 6 170 7 56 5 589 44 אופטיקה

 . . 63 1 . . 15 3 6 1 346 43 ביטחון
Homeland 

Security 

 Agriculture 77 3 4 2 23 3 42 7 58 4 293 48 חקלאות

כימיה 
 46 3 7 1 23 2 184 20 169 4 575 65 וחומרים

Chemical and 

chemical 

products 

מדעי החברה 
 .. .. 67 1 .. .. .. .. .. 1 154 14 והרוח

Social science 

and humanities 

 Natural science 34 4 57 5 125 9 152 12 330 13 1,147 170 מדעי הטבע

 food .. .. .. .. 3 1 50 3 17 2 93 17 מזון

 31 3 14 1 31 2 190 14 29 4 604 81 מכונות וציוד
Machinery and 

equipment 

ציוד 
 85 4 44 3 51 7 177 16 257 13 965 104 אלקטרוני

Electronic 

equipment 

 194 19 171 8 377 21 591 40 365 16 2,920 340 מכשור רפואי
Medical 

equipment 
טכנולוגיה 

 CleanTech 8 1 36 4 32 5 133 3 9 3 535 78 נקייה

רכיבים 
 76 7 454 9 834 12 1,297 25 8,832 16 12,575 162 אלקטרוניים

Electronic 

components 

 Software .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 57 5 תוכנה

 Communication 75 3 379 6 256 7 727 15 677 4 3,179 114 תקשורת

 Pharmaceutical 66 5 80 6 116 9 277 22 566 14 1,763 156 תרופות

 Other 31 9 53 10 2 3 114 16 127 16 572 142 אחר
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 ,TABLE 9.: COMPANIES AND EMPLOYEE JOBS )המשך(.: חברות ומשרות, לפי שנת פתיחה ותחום פעילות 9לוח 

                    BY OPENING YEAR AND FIELD OF ACTIVITY (Cont.) 

 ,Number      2008     מספרים שלמים,

תחום 
 פעילות

 שנת פתיחה
Opening year 

Field of activity 
 2002 2001 2000 1995-1999 4223לפני  סך הכל

 משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות משרות חברות

Companies 
Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 
Companies 

Employee 

jobs 

 Total 495 244 1,129 245 1,158 188 1,584 148 1,600 185 581 46 סך הכל

 Optics 5 6 19 5 101 4 3 2 38 5 20 2 אופטיקה

 9 9 34 5 31 7 44 6 141 9 3 2 ביטחון
Homeland 

Security 
 Agriculture 12 6 10 6 8 4 28 4 32 9 .. .. חקלאות

כימיה 
 9 6 26 7 33 9 31 8 47 5 .. .. וחומרים

Chemical and 

chemical 

products 

מדעי החברה 
 35 6 1 1 7 1 6 1 39 3 .. .. והרוח

Social science 

and humanities 

 Natural science 36 29 65 26 130 28 98 18 87 20 35 6 מדעי הטבע

 food 4 2 11 5 .. .. .. .. 9 4 .. .. מזון

 20 14 62 13 55 11 100 7 29 8 44 4 מכונות וציוד
Machinery and 

equipment 

ציוד 
 53 20 108 18 50 9 100 8 33 5 8 1 אלקטרוני

Electronic 

equipment 

 71 54 190 54 241 44 376 34 277 42 67 8 מכשור רפואי
Medical 

equipment 
טכנולוגיה 

 CleanTech 69 24 99 16 46 10 31 4 71 8 .. .. נקייה

רכיבים 
 20 11 66 19 205 22 447 18 297 19 49 4 אלקטרוניים

Electronic 

components 

 Software .. .. .. .. .. .. 32 3 25 1 .. .. תוכנה

 Communication 114 20 288 22 139 14 60 6 290 12 173 5 תקשורת

 Pharmaceutical 24 17 91 27 75 10 154 16 152 20 162 10 תרופות

 Other 15 20 60 21 37 15 75 13 36 15 22 4 אחר
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Number,

סוג חברה

חברותחברותחברותחברותחברותחברות

200320082003200820032008200320082003200820032008

2,04717,58828,6321,7464,85511,046251,3751,9391772,1542,094527,71111,111471,4932,442Totalסך הכל

45275Optics......693996635929445721726436105אופטיקה

Homeland Security..612..27111......51643464755330ביטחון

Agriculture............31185178......661972843512106חקלאות

612344......12228247......10741991689179326כימיה וחומרים
Chemical and chemical 

products

מדעי החברה 

והרוח
179215212..78......47774......115..

Social science and 

humanities

Natural science......36361344118364......184650986147106578מדעי הטבע

108food...65167......2665102191426מזון

310131304132660......112299656105233542מכונות וציוד
Machinery and 

equipment

1488421,007107221488478234384260220113512942Electronic equipmentציוד אלקטרוני

4661,9623,9004431,2242,5362525035580612223412509999Medical equipmentמכשור רפואי

29CleanTech..2......255......9311255889107525טכנולוגיה נקייה

רכיבים 

אלקטרוניים
2058,29612,6781588531,89597201,097612593276,5379,463561131Electronic components

Software......120314......251660..4863392תוכנה

Communication......1642,0023,1981469101,7387513684211169568759תקשורת

21565540344855517351Pharmaceutical......1991,6122,0801704861,105תרופות

11546116116270405Other......136491768118161292אחר

מספרים שלמים,

TABLE 10.: COMPANIES THAT OPERATED DURING 2003-2008,

                      BY COMPANY TYPE AND FIELD OF ACTIVITY

לוח 10.: חברות שפעלו בין השנים 2008-2003 ומשרות לפי תחום פעילות וסוג חברה

Mature companies

Field of activity

Total

Employee 

jobs Companies Companies
Employee jobs

Employee 

jobs

Employee 

jobs
Employee jobs Employee jobs

Companies Companies Companies Companies

FablessResearch institutesMNE's Research Centers

תחלום פעילות

סך הכל
מכוני מחקרפאבלסחברות הזנק

מרכזי מו"פ של חברות רב 

לאומיות
חברות בוגרות

מספר משרות

Start-ups

משרותמשרות משרותמשרותמשרות
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 ,TABLE 11.: ACTIVE COMPANIES ה.: חברות פעילות, לפי תחום פעילות, גודל חברה ושנ00לוח 

                       BY FIELD OF ACTIVITY, SIZE AND YEAR 

 ,Number              מספרים שלמים,

 תחום פעילות

 2112-גודל  ב 2113-גודל  ב

Field of activity 
Size in 2003 Size in 2008 

סך 
 הכל

Total 

1-
10 

11-
50 

51-
100 

101-
250 

251-
500 

110+ 
סך 
 הכל

Total 
1-10 

11-
50 

51-
100 

101-
250 

251-
500 

110+ 

 Total 5 7 31 52 337 1,068 1,500 3 5 14 37 212 632 903 סל הכל

 Optics .. .. 1 2 15 29 47 .. .. .. .. 16 25 41 אופטיקה

 .. .. .. 2 6 35 43 .. .. .. .. 2 12 14 ביטחון
Homeland 

Security 
 Agriculture .. .. .. 1 6 38 45 .. .. .. .. 3 31 34 חקלאות

 .. .. 3 .. 18 48 69 .. .. 1 .. 3 52 56 כימיה וחומרים
Chemical and 

chemical products 

מדעי החברה 
 .. .. .. 1 3 9 13 .. .. .. 1 1 2 4 והרוח

Social science 

and humanities 

 Natural science .. .. .. 4 22 110 136 .. .. 1 .. 14 43 58 מדעי הטבע

 food .. .. .. .. 2 16 18 .. .. .. .. 2 10 12 מזון

 .. .. .. .. 19 62 81 .. .. .. .. 8 39 47 מכונות וציוד
Machinery and 

equipment 

 .. .. 1 2 27 75 105 .. .. 1 1 18 57 77 ציוד אלקטרוני
Electronic 

equipment 

 .. .. 4 11 79 252 346 .. .. 1 3 54 137 195 מכשור רפואי
Medical 

equipment 

 CleanTech .. .. 1 .. 13 64 78 .. .. .. .. 3 19 22 טכנולוגיה נקייה

רכיבים 
 5 4 11 13 38 85 156 3 4 4 15 30 52 108 אלקטרוניים

Electronic 

components 

 Software .. 1 .. .. 1 1 3 .. .. .. 1 1 . 2 תוכנה

 Communication .. 1 8 9 30 66 114 .. .. 3 11 29 29 72 תתקשור

 Pharmaceutical .. 1 2 3 46 101 153 .. 1 3 2 20 71 97 תרופות

 Other .. .. .. 4 12 77 93 .. .. .. 3 8 53 64 אחר
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,Numberמספרים שלמים,

ענף מתוקנן*

Standardized 

industry*

2,8892,8892,8892,8892,8892,889

A212016141313חקלאותAgricultureA

מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק14,15,16

19913181617

Food products,  beverages and tobacco 

products

14,15,16

,17,18,19,21,22

38,39

טקסטיל, הלבשה, עור ומוצריו, נייר 

ומוצריו, הוצאה לאור ודפוס, 

26912171923תכשיטים וצורפות ומוצרים לנמ"א

Textiles, wearing apparel,   paper 

products, publishing &  printing, 

goldsmiths' and  silversmiths articles, 

17,18,19,21,2

2,38,39

כימיקלים ומוצריהם, זיקוק נפט23,24

673947536448

Chemicals, chemical products and 

refined petroleum. 

23,24

201617161818Plastic and rubber products25מוצרי פלסטיק וגומי25

371926272832Basic metal & metal products27,28מתכת בסיסית ומוצרי מתכת27,28

מכונות וציוד, כלי הובלה29,30,35

693235425466

Machinery and equipment, and 

transport equipment

29,30,35

מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת 31

13779713חשמל

Electric motors and electric distribution 

apparatus

31

302329302927Electronic components32רכיבים אלקטרוניים32

442134323841Electronic communication equipment33ציוד תקשורת אלקטרוני33

ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד 34

1245070100110103רפואי ומדעי

Industrial equipment for  control and 

supervision,  medical & scientific 

34

D252624232516בינויConstruction D

E15799125116133128מסחרWholesale and retail tradeE

F232730181819שירותי אירוח ואוכלAccomodation services and restaurantF

311723242626Transport and storage60-64תחבורה ואחסנה60-64

111213141211Communication66תקשורת66

H בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים

411718242933אחרים

Banking, insurance and other financial 

institutions

H

 258171182197217207Business activitiesI (excludedשירותים עסקייםI )ללא 72, 73(

17692140149161157Computer and related services72שירותי מחשוב72

1,3611,6991,3451,1371,067943Research and development73מחקר ופיתוח73

J392125343030מינהל ציבוריPublic administrationJ

K140113100101123102חינוךEducationK

L1026274696787שירותי בריאותHealth servicesL

Mשירותים קהילתיים

472630373542

Community, social and personal and 

other services

M

844388אחר

..258449584542679

TABLE 12.: LABOUR MOBILITY OF EMPLOYEES CLASSIFIED TO RESEARCH 

AND DEVELOPMENT INDUSTRY IN 2003, BY INDUSTRY
לוח 12.: תנועת עובדים שעבדו בענף מחקר ופיתוח בשנת 2003, לפי ענף כלכלי

2008-2004

Total

Industry

Other

*Did not appear in Social Security data

סך הכל

לא הופיעו בנתוני ביטוח לאומי

20042005200620072008ענף כלכלי

* The data were standardized to the last industry available for each employee, there 

for all employees are accounted  for.

*הנתונים תוקננו לענף האחרון שהופיע עבור עובד ועל כן נכללים בו עובדים כל המועסקים.
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 הגדרות, הסברים ומגבלות הנתונים :2נספח 

 חברות העוסקות במחקר ופיתוח באופן ישיר

הן חברות אשר העסיקו עובדים שעסקו במו"פ באופן ישיר בין אם במו"פ טכנולוגי או בתחומים של  חברות אלו

מדעי החברה )כגון, פסיכולוגיה, כלכלה וכדומה(. חברות ייעוץ, מסחור ידע, חממות טכנולוגיות וקרנות הון 

עוסקות במו"פ באופן סיכון לא נכללו בין חברות אלו אל אף הערך שהם מוסיפות למו"פ הנעשה בחברות ה

 ישיר.

 פתיחה של חברה

והציגו נתונים על  7003פתיחה של חברה מתייחסת לשנת רישום במע"מ במקרה והחברות היו פעילות לפני 

שנת הפתיחה  7002-7001לפחות. במידה ולא היו נתונים על משרות בחלק מהשנים  7003משרות בשנת 

אך התקבלו בעבורה  7000יק המע"מ שלה נפתח בשנת נרשמה כשנת העסקה ראשונה. לדוגמא, חברה שת

. במידה וחברות הפסיקו את ההעסקה 7001-ואילך, תירשם שנת הפתיחה ב 7001נתוני העסקה בשנת 

 ( לא שונה תאריך הפתיחה שלה.7001-ו 7001למספר שנים נצפה )לדוגמא, 

 מגבלות הנתונים

עסק יחשב סגור כאשר אינו מעסיק עובדים משנה הנתונים מתייחסים לפתיחות וסגירות של עסקים, משמע 

תחשב סגורה רק  7001. לדוגמא, חברה אשר הפסיקה להעסיק עובדים בשנת 7002-7003מסוימת בין 

 7002)חברות שחזרו להעסיק בעובדים לפחות בשנת  7002-7001במידה ולא העסיקה עובדים בין השנים 

 7002אולם במידה והחברות חזרו להעסיק עובדים בשנים יחשבו כחברות שהפסיקו פעילות ולא כסגורות(. 

ואילך עדיין יחשבו כסגורות. מצב זה מביא להערכה עודפת של החברות הסגורות )והערכת חסר של חברות 

 שהפסיקו את פעילותן(. 

 מקרה נוסף בהקשר זה יהיו חברות אשר סיימו את פיתוח הטכנולוגיה7מוצר והפסיקו בשל כך להעסיק עובדים.

אולם בעלי הקניין הרוחני לא פסקו מניסיונות מכירה של הקניין הרוחני אך אינם מקבלים סכר בעבור פעילות זו 

בגלל משאבי החברה המוגבלים. במקרה זה החברה עדיין פעילה אך אינה מעסיקה עובדים ועל כן תחשב 

 כסגורה בעבודה זו.

על חברות שחידשו את פעילותן )טבלאות העבודה( אין מידע ודאי על היקף תופעות אלו, אך לפי הנתונים 

( מחזקים את ההשערה כי התופעה קטנה ואין 21) 26ומספר חברות שנחשבות כסגורות אך עדיים מציגות פדיון

 בה כדי להעיב על ממצאי העבודה.

לכן הנתונים על חברות שהפסיקו את פעילותן )סגירת תיק מע"מ(  7003מרשם העסקים החל לפעול בשנת 

. הבעיה מחריפה ככל שמרחק שנת 7003-פני שנה זו אינן ידועות ועל כן ישנו מידע חלקי לגבי שנים שקדמו לל

 .7003הפתיחה גדל לעומת 

בחינת מעבר העובדים בין חברות כולל את כלל העובדים בחברות ולא את אלו שעסקו במו"פ, למרות האחוז 

 בענף זה . הגבוה של משרות העוסקות במו"פ מתוכך כלל המשרות

                                                 
חשוב לציין כי הנתונים על חברות אלו מצביעים כי ככל שעוברות השנים מזמן סיום ההעסקה פדיון קטן. הדבר מעיד  26

 על כך שהחברות אכן נמצאות בשלב הסופי של פעילותן.
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 מקור הנתונים ותיאור שיטות העבודה :3נספח 

הנתונים בהם עוסקת העבודה מתבססים על מספר מקורות, מרשם העסקים, נתוני קובץ עובד מעביד, נתוני 

IVC  ,אתרי החברות( ורשת האינטרנטDun&Bradstreet Israel .) 

 יה ותחומי הפעילות שלה נובעים הנתונים הבסיסיים ששימשו לאיתור האוכלוסייה, בחינת הדמוגרפ

, ומשמש מאז להפקת 7003בלמ"ס. מרשם העסקים החל לפעול בישראל בשנת  ממרשם העסקיםבעיקרם 

נתונים דמוגרפים שנתיים של העסקים הפעילים במשק הישראלי, כגון: נתוני פתיחות וסגירות של עסקים על 

לסקרי עסקים שונים  הפקת מסגרות דגימה פי רישומי מע"מ באפיונים שונים. המרשם משמש גם לצורך

המופקים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כחלק מחקר המשק הישראלי )מדדי שכר ותעסוקה, מדדי פדיון, 

 מדדי תעשייה, סקר משרות פנויות ועוד(.

 מרשם העסקים ניזון באופן קבוע משני קבצים עיקריים מאז הקמתו:

 ף(;קובץ המתקבל מרשויות מע"מ )מס ערך מוס .7

 קובץ המתקבל מהמוסד לביטוח לאומי. .7

הקבלת הנתונים משני מקורות אלה מאפשרת יצירת מאגר רשומות של עסקים המכיל נתוני הֲעָסָקה ופדיון 

 חודשיים בצירוף אינדיקאטורים נוספים כגון: ענף כלכלי, תאריכי פעילות וכתובת העסק.

 עות מקורות שונים ברשת האינטרנט )כגון; השלמה של סיווג תחום הפעילות וסוג החברה נעשו באמצ

 , אתרי החברות ועוד(.Dun&Bradstreet Israelדיווחים מהעיתונות, אתר 

  של העבודה מתבסס על קובץ עובד מעביד שמקורו בנתוני ביטוח לאומי. הקובץ כולל נתונים ברמת  2חלק

     העובד כגון, גיל, מין, חודשי העסקה, חברה בה מועסק ועוד.

 סיווגים –ת בסיס הנתונים לעבודה הכנ

שפעלו בשלב נתונים אלו מתבססים על מרשם העסקים כאשר האוכלוסייה שנבחנה כוללת את כל החברות 

. חשוב לציין כי אוכלוסייה זו אינה 5224-5225מסוים של חייהם בענף מחקר ופיתוח והיו פעילות בשנת 

בין לאומיים במשק, ישנם חברות מסוג זה אשר פעילות מקיפה את כל פעילות חברות ההזנק ומרכזי המו"פ ה

 בענף שירותי המחשוב )תוכנה(.

ראשית, נופו כל החברות להן שונה סיווג הענף הכלכלי בטווח של פחות משנה בין הסיווגים השונים. זאת 

שתה תחת ההנחה כי סיווגים תכופים לאותה חברה מצביעים ברובם המכריע על טעות סיווג שנתגלתה או נע

ולא על מעברים בפועל שעשתה החברה בתחום פעילותה. סביר כי חברות לא בוחרות בתחום פעולתן לאחר 

שהן מתחילות לפעול וכי יזמים מקימים חברה לאחר שיש בידם הרעיון והדרך להגשים את חזונם העסקי, כמו 

ן רוב החברות עתירות כן מעבר בין ענפים )גם כאשר מדובר בענף המחקר והפיתוח בו מתחילות את דרכ

 הידע הנשענות על מו"פ בתחילת דרכן( דורש מאמץ והשקעות שלא יאפשרו מעברים תכופים מסוג זה.  

חברות שסיווגן שונה כתוצאה מטעות סיווג וחברות שמסווגות לענף אך אינן שייכות אליו בפועל נופו מהנתונים. 

בין ענפים נבחן בנפרד מול פעילות החברה ונתונים על בנוסף לכך, כל סיווג ענפי שהצביע על מעבר של חברה 

 עברה.

( ואינו משתנה לאורך 707077077הניתן לפי תחום הפעילות וסוג החברה בזמן סיווג החברות )סיווג החברות 

 השנים הנחקרות, כל שינוי סיווג במהלך תקופת החקירה לא מקבל ביטוי בעבודה.
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חברת הזנק, שנרכשה מאוחר יותר על ידי  7003תוח הייתה בשנת לדוגמא, ייתכן שחברה שסווגה כמרכז פי

חברה רב לאומית והפכה למרכז פיתוח )תופעה רווחת בקרב מרכזי הפיתוח שנפתחו בשנים האחרונות(, שינוי 

 מסוג זה לא יקבל ביטוי במהלך העבודה והנתונים המוצגים יתייחסו למרכז פיתוח בלבד.

ם פעילות נעשה באמצעות תיאור פעילות החברה מסקרים שונים בלשכה, סיווג תחו סיווג תחום פעילות:

תאור פעילות שניתן לחברה בעת פתיחת תיק מע"מ ומקורות שונים ברשת. החברות חולקו לפי פעילות 

 תחומי מחקר שונים: 72-המחקר שלהן ל

 מו"פ העוסק בעדשות, לייזר ושימושים שונים האור. – אופטיקה

 (.Military( או לאומי )Homeland securityק בביטחון לאזרחי )מו"פ העוס – ביטחון

מו"פ העוסק ביצירת ידע לשימושים בחקלאות כגון, השבחת בעלי חיים וצמחים, מערכות ומכונות  – חקלאות

 ומערכות מידע.

 מו"פ העוסק בהנדסת חומרים, תרכובות כימיות ותהליכים כימיים להפקת תוצרים. – כימיה וחומרים

 מחקר העוסק במדעי החיים, מתמטיקה, פיסיקה ורפואה.  – הטבע מדעי

 מו"פ לפיתוח תרופות או חומרים לשימוש רפואי. – תרופות

 מו"פ העוסק ביצירת מכשור המשמש את עולם הרפואה והמחקר רפואי. – מכשור רפואי

טיפול בשפכים ואשפה מו"פ העוסק ביצירת מקורות אנרגיה חלופיים, חומרים מתכלים ו – טכנולוגיה נקייה

 וכדומה.

 מו"פ העוסק בהנדסת מכונות וציוד לייצור. – מכונות וציוד

 מו"פ העוסק ביצירת ציוד ומכשור אלקטרוני מוגמר. –ציוד אלקטרוני 

  מו"פ העוסק בתוכנה ויישומים אינטרנטיים. –תוכנה 

 מו"פ העוסק ברכיבים, רשתות וציוד המיועד לתחום התקשורת. –תקשורת 

 "פ העוסק במזון בתוספי מזון וחומרים המיועדים לשימוש במזון.מו –ון מז

מו"פ העוסק ברכיבים אלקטרוניים ומוליכים למחצה כגון, נגדים, קבלים, חיישנים,  –רכיבים אלקטרוניים 

 שבבים ועוד. 

מדעי מו"פ העוסק בכלכלה, פסיכולוגיה ארכיאולוגיה ונושאים אחרים הקשורים ל –מדעי החברה והרוח 

 החברה והרוח 

 מו"פ העוסק בתחומים שאינם מופיעים לעיל. –אחר 

תחומי הסיווג מאחדים שני סוגים של מידע: תחום יעד של תוצרי המו"פ כגון, תקשורת ותוצר ספציפי כגון 

כימיה וחומרים. באופן סיווג זה ישנה כפילות מסוימת, שכן חברה הפועלת בתחום הרכיבים האלקטרוניים 

שרת את תחום התקשורת. אולם חברות סווגו לפי תוצרי המו"פ רק במידה ולתוצר שימושים נרחבים עשויה ל

 שעשויים לשמש מספר תחומי יעד או במידה ותחום היעד לא היה ידוע.

חברות שהופיעו באוכלוסיית העבודה סווגו לפי סוג חברה באמצעות מידע סיווג חברות לפי סוג חברה: 

פעילות בעת פתיחת תיק מע"מ ומקורות שונים ברשת  רתיאוהם השתתפו החברות, שנאסף מסקרים שונים ב

 סוגים שונים: 2-האינטרנט )כגון, עיתונות, אתרי החברות, בלוגים וכדומה(. החברות סווגו ל

חברות צעירות בתחילת דרכן אשר עוסקות בפיתוח טכנולוגיה לשימוש החברה והיא  הינן –חברות הזנק 

ין הרוחני המופק בתהליך מו"פ זה. בנוסף, חברות אלו טרם החלו לייצר את מוצריהן באופן הבעלים של הקני

 נרחב.
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חברת בתחילת דרכם להקים  יזמיםחממה טכנולוגית מוגדרת היא גוף עסקי דרכו יכולים  –חממה טכנולוגית 

. בחממה מקבלים היזמים סיוע מחקר ופיתוחה שנמצאת בשלבי חדש טכנולוגיהאו מפעל, על סמך  הזנק

 ומתקנים תומכים לביצוע מו"פ לתקופה קצובה. שיווקוב ניהול, במימוןב

 חברות או עוסקים פרטיים המספקים ייעוץ בתהליכי המו"פ לגופים שונים.  – חברת ייעוץ

חברה עסקית המספקת שירותי מו"פ לכל דורש בעבור תשלום )בין אם במכירה ובין אם  –מכון מחקר 

 רישיונות שימוש או תמלוגים(.

 בוצה.חברה בבעלות חברה רב לאומית המספקת שירותי מו"פ לחברות בתוך הק –מרכז פיתוח 

בהם הוא גבוה, מתוך  סיכוןאשר ה מיזמיםב כספים, המשקיעה קרן השקעות פרטיותהיא  –קרנות הון סיכון 

 גבוהות במקרה של הצלחתם.  תשואותל הציפיי

חברות עסקיות העוסקת בשיווק ומסחור של ממצאים מחקריים וידע אקדמי שנצבר  – חברות מסחור ידע

 באוניברסיטאות ומכוני מחקר )מלכרי"ם, כגון מכון ויצמן( השונים.

אמצעות קבלני משנה. חברה ללא אמצעי יצור אשר מייצרת את מוצריה ב -( Fablessחברות 'פאבלס' )

חברה מסוג זה אחראית על כלל פעילות החברה ובה מרוכזים הנהלת החברה, זרוע השיווק וההפצה. עיקר 

מקור השם הוא במילה  התשומות בחברות אלו מופנות לתחום המו"פ ולכן תסווגנה בענף מחקר ופיתוח.

Fabless { פאב(fab}-{ מפעל, לסless}- .)פחות, ללא  

חברות שהחלו את דרכן בענף מחקר ופיתוח או פעלו בו במשך תקופה מסוימת )לרוב כשהיו  –ות חברות בוגר

 חברות הזנק( ולאחר מכן עברו לענף אחר בו הן פעילות כיום.

שאוכלוסיית החברות עליה נסמכת העבודה אינה תואמת במלואה את הענף בנתוני חשוב לשוב ולהדגיש 

אלו. בעבודה זו נבחנו רק חברות המעסיקות עובדים ואילו בנתונים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 

במקורות אחרים מופיעים גם עצמאיים וחברות שאינן מעסיקות אך הציגו נתוני פעילות אחרים )כגון הכנסות או 

 7מחזור(. כמו כן חברות שזוהו במהלך הסיווג כי אינן שייכות לענף נופו מבסיס הנתונים כפי שמפורט בסעיף 

 בחלק זה וסיווגן שונה.   

עבודה על תנועת עובדים המתבססת על נתונים של העובדים שהועסקו בחברות השייכות לתת קבוצה של 

. 7003עובדים בשנת  70אוכלוסייה המתוארת לעיל, אשר החלו את פעולתן בענף מחקר ופיתוח והעסיקו עד 

, מכוון שחלק בלתי 7002-7001צה זו בין השנים הנתונים מציגים את החברות איליהן עברו העובדים בתת קבו

מבוטל של העובדים עבד ביותר מחברה אחת בכל שנה נבחרה החברה בה הועסק במספר החודשים הרב 

ביותר כחברה העיקרית בשנה מסוימת, כך שלכל עובד ישנו מקום עבודה אחד בכל שנה גם אם עבד זמן שווה 

 בכל אחת מהחברות.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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 ת בוגרותדיון בחברו :3נספח 
 

המקרה של חברות בשלות מעלה פרדוקסים לכאורה כאשר בוחנים אותן לפי שנות פעילות. כאמור חברות אלו 

סווגו כחברות בוגרות וסיווגן לא הותאם לתקופה בה פעלו בענף מחקר ופיתוח. לדוגמא, בלוח ח מצוין כי בשנת 

ן החברות סווגו כחברות בוגרות בשנים חברות בוגרות ואחת נסגרה. מניין זה מטעה, שכ 6נפתחו  7001

והנתונים מופיעים ללא התייחסות לסוג החברה בזמן הפתיחה. לכן בנתוני חברות אלו, שנפתחו  707077077

 לרוב כחברות הזנק ובגרו עד לתקופת הסיווג, נראה על פניו כי קיים פרדוקס.

ארוכה בפיתוח ובחינת היתכנות של לעיתים חברות הזנק נרשמות  כחברה לאחר שהיזמים עשו כברת דרך 

הטכנולוגיה )בגארג' של אימא(, כתוצאה מכך תקופה חשובה בחיי החברה אינה מתועדת בנתוני העבודה 

 ולעיתים נראה כי חברות מסוג זה מבשילות או לחליפין נסגרות בטווח זמן קצר. 

ם של עבודה זו )המבוסס על , בסיס הנתוני 7000( נפתחו לפני שנת 61%בנוסף רוב החברות הבוגרות )

מרשם העסקים בלמ"ס( ובמרשם העסקים עצמו לא קיימים ברוב המקרים נתונים על פעילות החברה לפני 

ולכן מידע שנת ההבשלה והיסטורית הפעילות )לדוגמא, האם החברה השהתה את פעילותה  7007שנת 

 וכדומה( לא ידוע.

 .1.7.7סעיף בנתונים על תקופת ההבשלה של החברות מופיעים 



 

 

Abstract 

 

In the years 1997–2003, activity in the R&D industry grew rapidly: the number of job 

positions increased by 300%, expenditure on R&D carried out by companies in the industry 

increased by 700%, and the relative share of the industry in the Business R&D activity 

increased from 15% to 35%. As a result of this growth, the R&D industry became an 

important entity in the areas of knowledge creation and innovation in the Israeli economy.  

 

The R&D industry differs in several ways from the other industries that appear in national 

statistics. Different types of organizations operate in R&D than in the other industries, they 

have a different nature, and they operate in different fields. In contrast to the other industries, 

in which the companies' fields (for example, electronic components, banking, or 

communications) and types (manufacturing and various types of services) of economic 

activity are defined, in the R&D industry, the common denominator is the nature of the 

activity, namely, R&D.  Although all of the organizations classified under R&D are involved 

with knowledge creation and technology, or their support, via research and development, the 

organizations differ in type (for example, consulting companies, research institutes, and start-

up companies) and operate in a wide variety of economic fields. 

 

Until now, information about the nature and makeup of the activity in this industry was 

limited to the industry level. However, due to the R&D industry's unique nature, the types of 

companies that comprise it, and the tremendous growth that accompanied these companies' 

activity in the past decade, the industry became, and continues to become, increasingly 

important to the Israeli economy. The lack of information regarding the makeup of activity in 

the industry made it difficult to estimate the industry's influence on the economy and created 

the need to investigate the structure of the industry. This was the motivation for the current 

research. This research, which was conducted by the Central Bureau of Statistics in 

partnership with the Israel National Council for Research and Development of the Ministry of 

Science and Technology, attempts to shed light on what is being done in the R&D industry 

through classification of its companies' types and fields of operation, as well as their pace of 

development and survival over time. 

 

This research shows that during 2003–2008, the number of companies directly involved in 

technology development grew from 903 to 1,500, a 66% increase. The number of job 

positions increased at a similar rate (63%). R&D centers belonging to multi-national 



 

 

companies dominate the industry. Of the job positions in the industry, 41% are in multi-

national companies, mostly in the field of electronic components. In 2008, the largest number 

of companies was in the field of medical instrumentation, including 14% of the job positions 

in the industry. During this period, 1,222 new companies started. In the companies examined, 

71% of the employees had worked in at least two workplaces between 2003 and 2008. Of 

these people, 60% moved to companies in other industries. 

 

 

 

 

Key words: Demographics, research and development, start-up companies, employee 

mobility. 
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