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Absolute numbers (thousands)(אלפים)מספרים מוחלטים 

סך הכל
2
3,939.72,030.11,909.6342.1174.0168.0437.5225.5212.1181.491.989.6Total(אלפים) 

2
 (thousands)

Agriculture, forestry and fishing-................31.923.28.6חקלאות ייעור ודיג

 393.1277.0115.915.111.04.111.96.95.016.912.24.6Manufacturing, mining and quarryingכרייה וחציבה, תעשייה

4.73.01.7Electricity, gas, steam and airconditioning supply(0.7)1.71.0..(0.8)(0.9)17.213.14.1קיטור ומיזוג אוויר, גז, אספקת חשמל

Water supply, sewerage and waste activities-(0.6)(0.6)..(0.9)1.1..16.413.43.01.61.6אספקת מים ושירותי ביוב ופסולת

 Construction..195.0175.419.619.818.71.111.59.61.96.15.7בינוי 

406.2231.7174.529.720.69.134.219.414.718.111.26.9Wholesale and retail trade, and repairsקמעונאי ותיקונים, מסחר סטונאי

155.5127.328.213.311.91.47.76.21.59.87.82.0Transport, storage, postal and courier activitiesדואר ובלדרות, אחסנה, תחבורה

135.579.056.514.010.33.721.714.17.67.03.53.6Accommodation and food service activitiesשירותי אירוח ואוכל

246.7160.786.016.49.07.477.150.226.98.15.82.2Information and communicationמידע ותקשורת 

 130.754.975.86.62.44.236.417.618.75.11.63.6Financial and insurance activitiesשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

Real estate activities(0.8)(0.6)5.83.91.91.4(0.7)29.918.611.32.51.7ן "פעילויות בנדל

 320.1164.6155.522.912.210.767.531.536.019.711.18.6Professional, scientific and technical activitiesמדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים

146.088.657.413.610.53.216.89.77.17.04.03.0Administrative and support service activitiesשירותי ניהול ותמיכה

422.3238.8183.538.816.921.929.914.315.79.54.84.7ביטחון וביטוח לאומי, ציבורי, מנהל מקומי
Local administration, public administration, defence and 

compulsory social security

495.2118.6376.560.518.342.227.98.819.121.36.115.2Educationחינוך

454.699.1355.654.314.340.038.510.727.832.18.024.2Human health and social work activitiesרווחה וסעד, שירותי בריאות

72.740.132.67.83.54.312.66.16.52.61.61.1Arts, entertainment and recreationבידור ופנאי, אמנות

101.136.964.211.65.16.510.83.87.04.51.82.7Other service activitiesשירותים אחרים

 3.8Activities of households as employers..73.610.962.75.71.04.79.41.77.74.0משקי בית כמעסיקים

טק-תחום היי
3398.1264.6133.521.812.59.376.550.326.221.014.16.9High-tech field

3

Percentאחוזים

סך הכל
2100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Total

2

Agriculture, forestry and fishing-................0.81.10.5חקלאות ייעור ודיג

 10.013.66.14.46.32.42.73.12.49.313.35.2Manufacturing, mining and quarryingכרייה וחציבה, תעשייה

2.63.21.9Electricity, gas, steam and airconditioning supply(0.3)0.40.4..(0.5)(0.3)0.40.60.2קיטור ומיזוג אוויר, גז, אספקת חשמל

Water supply, sewerage and waste activities..(0.7)(0.3)..(0.4)0.2..0.40.70.20.50.9אספקת מים ושירותי ביוב ופסולת

 Construction..4.98.61.05.810.70.72.64.30.93.46.3בינוי 

10.311.49.18.711.85.47.88.66.910.012.27.7Wholesale and retail trade, and repairsקמעונאי ותיקונים, מסחר סטונאי

3.96.31.53.96.80.81.82.70.75.48.52.2Transport, storage, postal and courier activitiesדואר ובלדרות, אחסנה, תחבורה

3.43.93.04.15.92.25.06.33.63.93.84.0Accommodation and food service activitiesשירותי אירוח ואוכל

6.37.94.54.85.24.417.622.312.74.46.32.5Information and communicationמידע ותקשורת 

 3.32.74.01.91.42.58.37.88.82.81.74.0Financial and insurance activitiesשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

Real estate activities(0.9)(0.6)1.31.70.90.8(0.4)0.80.90.60.71.0ן "פעילויות בנדל

 8.18.18.16.77.06.315.414.017.010.812.19.6Professional, scientific and technical activitiesמדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים

3.74.43.04.06.01.93.84.33.33.84.33.3Administrative and support service activitiesשירותי ניהול ותמיכה

10.711.89.611.39.713.16.86.37.45.25.25.2ביטחון וביטוח לאומי, ציבורי, מנהל מקומי
Local administration, public administration, defence and 

compulsory social security

12.65.819.717.710.525.16.43.99.011.76.617.0Educationחינוך

11.54.918.615.98.223.88.84.813.117.78.727.0Human health and social work activitiesרווחה וסעד, שירותי בריאות

1.82.01.72.32.02.62.92.73.11.51.71.2Arts, entertainment and recreationבידור ופנאי, אמנות

2.61.83.43.43.03.82.51.73.32.52.03.0Other service activitiesשירותים אחרים

 4.2Activities of households as employers..1.90.53.31.70.62.82.20.83.62.2משקי בית כמעסיקים

טק-תחום היי
310.113.07.06.47.25.517.522.312.311.615.37.7High-tech field

3

Including unknown   2   כולל לא ידוע2

The high-tech field is comprised of a number of sub-fields in different economic branches   3טק מורכב ממספר תתי תחומים המשתייכים לענפים כלכליים שונים-   תחום ההיי3

JerusalemTel Aviv -YafoHaifa

 As of 2013, according to the Standard Industrial Classification of All Economic Activities 2011. For details, see chapter introduction   1לפירוט ראה במבוא לפרק. 2011לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה , 2013   החל משנת 1

תעסוקה- ' פרק זשנתון סטטיסטי לירושלים 

Statistical Yearbook of Jerusalem Chapter VII - Employment

לפי ענף כלכלי, יפו ובחיפה- בתל אביב , בירושלים, מועסקים העובדים בישראל - 6/לוח ז
1 

2021, ומגדר

Table VII/6 - Employed Persons Working in Israel, Jerusalem, Tel Aviv - Yafo and Haifa, by Economic Activity
1 

and Gender, 2021

ענף כלכלי

חיפהיפו- תל אביב ירושליםישראל

Economic Activity
Israel

1/1


