
לראשונה, גלובס וסטטיסטה משתפים פעולה ומחפשים אחר החברות בעלות קצב הצמיחה המהיר ביותר בישראל 
בפרויקט המשותף: החברות הצומחות ביותר בישראל 2022.

החברות בעלות הצמיחה החזקה ביותר בהכנסות בין השנים 2017-2020 יופיעו בדו"ח מיוחד של גלובס ובאתר 
האינטרנט של גלובס בעברית globes.co.il ובאנגלית en.globes.co.il בדצמבר 2021.

חברות חדשניות הצומחות במהירות הן הכוח המניע של הכלכלה הבינלאומית במאה ה- 21. הן מייצרות מקומות 
עבודה ומשמרות את התחרותיות בשוק. חקר חברות אלה והבלטת הישיגיהן והתפתחותן בתקשורת הן מטרת דירוג 

החברות הצומחות ביותר בישראל 2022.

סטטיסטה עתידה ליצור קשר עם מועמדים פונטציאליים, ואלה יכולים להירשם להכללה בדירוג באופן עצמאי עד 
ה-31 לאוקטובר 2021.

מידע נוסף הנוגע למתודולוגיית הפרויקט, תנאי ההשתתפות בו ופרטי הקשר ניתן למצוא באתר הפרוייקט 
.www.statista.com/page/israels-growth-champions הייעודי

לתשומת לבך

•

 להשלמת הטופס תזדקק/י למידע הבא:

ציון הכנסות לשנים 2017 ו - 2020

ציון מספר העובדים בשנים 2017 ו -2020

ציון שנת הקמת החברה

(VAT) ציון מספר החברה

•

אנו ממליצים לאסוף מידע זה לפני תחילת מילוי הטופס.

d

ISRAEL’S GROWTH CHAMPIONS 2022 
הקדמה

•

•
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קריטריונים לזכאות
נתחיל בכמה שאלות בסיסיות על מנת לוודא שהחברה שלך עומדת בקריטריונים על מנת להיכלל בדירוג  

החברות הצומחות ביותר בישראל 2022.

בשנת 2017 הכנסות החברה עמדו על לפחות 300,000 ₪. א. 

כן לא

בשנת 2020 הכנסות החברה עמדו על לפחות 3 מיליון ₪. ב. 

כן לא

החברה הינה עצמאית )אינה סניף או חלק מקבוצה(. ג. 

כן לא

ד. האם מטה החברה ממוקם בישראל? (לפחות מחצית הצוות צריך להיות ממוקם בישראל; החברה צריכה להיות 
רשומה בישראל, כמו כן לשלם מיסים בישראל).

כן לא

שאלה משלימה: האם החברה שלך רשומה בבורסה?

כן לא

אם כן, באיזו בורסה רשומה החברה שלך? 

כעת יש לציין את מספר החברה. 
 :(VAT) מספר חברה



מידע על החברה
כעת יש לציין את השם החוקי המלא של החברה, כמו כן את הענף בו היא פועלת בעיקר. 

שם החברה: 

כעת יש לציין את שם מותג החברה או את השם האמור להופיע ברשימה.

 שם המותג: 

תעשיה:

אבטחת סייבר

אדריכלות

וביגוד אופנה

אנרגיה

בטחון, תעופה וחלל 

ביוטכנולוגיה

ביטוח

בינה מלאכותית ורובוטיקה 

בנייה

בריאות

גיימינג

הובלה

הנדסה

חוק

חינוך

טכנולוגיה וטלקומוניקציה 

טכנולוגיית מידע

ייעוץ ניהולי ושירותים מקצועיים 

ייצור

כימיקלים

מוצרי אלקטרוניקה

מוצרי צריכה

מוצרי תעשיה

מזון ומשקאות

מכוניות

מסחר אלקטרוני

מסעדות

משאבים טבעיים

מתכות יקרות

נדל"ן

ניהול ומיחזור פסולת 

נתונים וניתוח מידע

 עיצוב ועיצוב פנים

פרסום ושיווק 

קמעונאות וסיטונאות 

שירותי תמיכה שירותים 

פיננסיים ופינטק

תיירות ופנאי

תקשורת והוצאה לאור 

תרופות 

Israel’s Growth Champions 2022



מידע על החברה
כעת יש לציין פרטים הנוגעים לכתובת החברה.

לתשומת לבך: במידה ולחברה מספר מיקומים, יש לציין את מיקום המטה המרכזי של החברה.

רחוב: 

עיר:

מיקוד: 

מדינה: 

אתר אינטרנט: 

כעת יש לציין את החודש והשנה בהם נוסדה החברה.

שנה:  חודש: 

כעת יש לציין את הפעילות העסקית של החברה בשני משפטים קצרים (למשל מאפיינים ייחודיים, הובלה או 
התמחויות בתחום מסוים, וכדומה).

Israel’s Growth Champions 2022



מידע על הכנסות
כעת יש לציין את ההכנסה השנתית של החברה בשנים החוקיות 2017 ו - 2020.

לתשומת לבך: יש לציין רק את הכנסות הנטו המותאמות להחזרות, לא כולל מס ערך מוסף ושמקורן בפעילות עסקית בלבד (לא כולל הכנסות תפעוליות 
אחרות) כפי שצוין בדו"ח החברה.

הכנסה בשנת 2017: 

הכנסה בשנת 2020: 

מטבע:

א.     האם ההכנסות בשנת 2017 אושרו על ידי רואה/ת חשבון?

כן   לא

על ידי איזו חברה?

ב.     אם ההכנסות בשנת 2020 אושרו על ידי רואה/ת חשבון?

כן   לא

על ידי איזו חברה?



מידע על הכנסות
במידה ושנת הכספים אינה חופפת לשנה החוקית, יש לציין את התקופה המקבילה. יש לציין את שנת הכספים שנופלת 

בעיקר על השנים הקלנדריות 2017 ו - 2020.

דוגמאות לשילובים נכונים של שנת הכספים:

2017: 01/10/2016 – 30/09/2017 ו - 2020: 01/10/2019 – 30/09/2020 א. 

2017: 01/03/2017 – 28/02/2018 ו - 2020: 01/03/2020 – 28/02/2021 ב. 

30/06/2021 – 2017: 01/07/2017 – 30/06/2018 ו - 2020: 01/07/2020 ג. 

2017: 01/07/2016 – 30/06/2017 ו - 2020: 01/07/2019 – 30/06/2020 ד. 

שנת כספים 2017:   –
– 

שנת כספים 2020:  

האם הצמיחה בהכנסות בתקופה הינה אורגנית, (הכנסות פנימיות) או אנאורגנית (למשל דרך רכישה או מיזוג עם 
חברות אחרות, מכירה או שכירות של נכסי נדל“ן, ריבית שמייצרת השקעות)?

 צמיחה אורגנית

 צמיחה אנאורגנית

אם ההכנסות אינן אורגניות, יש לתאר את הצמיחה בכמה משפטים:

האם החברה התמזגה עם או נרכשה על ידי חברות או גופים אחרים, בתקופה שבין 2017 ל - 2020?

  החברה רכשה ו/או התמזגה עם חברות/גופים אחרים

  החברה נרכשה על ידי חברה/גוף אחר

  לא התבצעו רכישות או מיזוגים

במידה והתבצעה רכישה, יש לציין את שם החברה שנרכשה/התמזגה ולתאר כיצד הליך זה השפיע על צמיחת ההכנסות:

הכנסות שנוצרו בעקבות הרכישה/ההתמזגות שם החברה

.1

.2

.3
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מידע על הצוות ופרטי קשר

כעת יש לציין את מספר העובדים שהועסקו במשרה מלאה בשנים 2017 ו - 2020 בחברה.

מספר העובדים בסוף שנת 2017: 

מספר העובדים בסוף שנת 2020: 

כעת יש לציין פרטי איש קשר בחברה במידה וקיים צורך במידע נוסף:

מין/לשון פנייה: 

שם פרטי: 

שם משפחה: 

תפקיד: 

כתובת דוא”ל: 

מספר טלפון: 
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סיכום

תודה שלקחת מזמנך בכדי להירשם. 

כדי להודות לך ברצוננו להעניק לך גישה לחשבון עסקי בסטטיסטה (www.statista.com). חשבון זה יפוג באופן 
אוטומטי לאחר תקופה של שבועיים - לא תהיינה עלויות נוספות.

 אני מעוניין/ת בחשבון לתקופה של שבועיים. אנא צרו איתי קשר באמצעות דוא”ל או טלפון.

כתובת דוא”ל: 

מספר טלפון: 

איך נודע לך על דירוג החברות הצומחות ביותר בישראל 2022?

כעת ניתנת ההזדמנות להשתמש בחלל שלמטה על מנת להוסיף הערות או נתונים נוספים שברצונך לשתף.

Israel’s Growth Champions 2022
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טופס אימות

יש להדפיס את טופס האימות על מנת לאמת את נתוני ההכנסות של החברה. 

)attn. Daniel Weissmann( 
Statista Inc.
55 Broad Street | New York, 
NY 10004 | VAT No 
99-0367549 |
USA

Israel’s Growth Champions 2022

או לשלוח אותו לכתובת הדואר הבאה: 

לתשומת לבך: על הטופס להיות חתום על ידי המנכ”ל/מנהל הכספים/סמנכ””ל הכספים או על ידי חבר 
בסגל הכספים או על ידי חבר בסגל המנהלי של בחברה שלך.

www.statista.com/page/israels-growth-championsהטופס זמין בקישור הנ“ל:

כל הנתונים שמסרת הנוגעים להכנסות החברה שלך משמשים בסיס לחישוב קצב צמיחתה ובכך 
עוזרים ביצירת דירוג החברות הצומחות ביותר בישראל 2022.

אנו רוצים להבטיח שרק נתונים תקפים ישולבו בחישובים שלנו. לכן, אנו מבקשים ממך לאמת את נתוני 
החברה שלך. ללא אימות זה לא יהיה ניתן לכלול את החברה שלך בדירוג, וזאת ללא קשר לקצב 

צמיחתה.

israel-champions@statista.com

באפשרותך לסרוק את טופס האימות לאחר מילואו ולשלוח אותו לכתובת הדוא“ל: 

http://www.statista.com/page/israels-growth-champions. 


הערה על עצמאות

רשאיות להירשם לדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל 2022 חברות העונות על הקריטריונים הבאים: 

 • החברה הינה חלק מקבוצה שאינה מאחדת את דוחותיה הפיננסיים; מקורות ההכנסה של החברה 
וההחזקה נותרים עצמאיים

 • החברה הינה בבעלות חברת החזקות עם 50% ומעלה, אך לחברת החזקות זו תפקיד אדמיניסטרטיבי 
בלבד, כלומר ההחזקה אינה מייצרת הכנסות כשלעצמה

•  החברה הינה חברה פרטית ורוב בעלי המניות שלה היא קרן השקעות

•  החברה הינה חברה פרטית ורוב בעלי המניות שלה בידי אדם/אנשים טבעי/יים בלבד

אינן רשאיות להירשם לדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל 2022 חברות העונות על הקריטריונים הבאים:

 החברה הינה חלק מקבוצה המאחדת את דוחותיה הפיננסיים •

החברה מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית (לדוגמא: פולקסווגן ישראל) •

Israel’s Growth Champions 2022
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