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  לוחות
  

לפי אופיו, על סמך תיאור  סחורהה כתאליו משתיישנתוני היבוא והיצוא מוגדרים לפי ענף מקור, שהוא הענף הכלכלי 
לפי "הסיווג האחיד של ענפי היצואן). הגדרת הענפים מבוססת (ולא על סמך הענף של היבואן/ הסחורה בסיווג הסחורות

  2."2011הכלכלה 
  

  טכנולוגית עצמהיבוא הסחורות לפי 

היבוא התעשייתי  הסתכם 2015בשנת 

 ,מיליארד דולר 47.3-ב (ללא יהלומים)

  .2014בשנת  מיליארד דולר 51.0לעומת 

 צמת טכנולוגיתהתפלגות היבוא לפי ע

טכנולוגיה יבוא מראה ש 2015בשנת 

מכלל  38.1%-מעורבת עילית היווה כ

טכנולוגיה עילית יבוא שייתי ותעשהיבוא ה

  מכלל יבוא תעשייתי. 25.3%היווה 

  

  התרשים לנתוני

                                                 
", המחולקים לארבע קבוצות: תעשיות טכנולוגיה עילית, תעשיות טכנולוגיה מעורבת 2011לפי "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה סיווג זה מתייחס לענפי התעשייה בלבד  1

 עילית, תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ותעשיות טכנולוגיה מסורתית.
 . ירושלים: המחבר.80טכני מס'  פרסום .2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  ).2012( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהראו:  2

  2015בשנת 
 

  4.2לעומת  מיליארד דולר 2.3- (ללא יהלומים) הסתכם ב ההתעשייבענפי סחורות סחר ההגירעון במאזן 
 ).54%(ירידה של  2014בשנת מיליארד דולר 

 
 דולר לעומת  דמיליאר 4.0-הסתכם בלית עימעורבת תעשיות טכנולוגיה בסחר הסחורות במאזן  הגירעון

ירידה ביצוא ענף ייצור מבעיקר נבעה בגרעון העלייה  .)57.4%אשתקד (עלייה של דולר  דמיליאר 2.5
 כימיקלים ומוצריהם.

  
  29.0%של  עלייהמיליארד דולר,  10.5-עילית הסתכם בהטכנולוגיה התעשיות בעודף סחר הסחורות 

דף נבעה בעיקר מהעלייה ביצוא ענף ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה העלייה בעו .2014שנת  לעומת
 וביצוא ענף ייצוא מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי.

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201516173
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201616203
/hodaot2016n/16_16_203t1.xls
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ארצות עיקריות - תפל ות  י וא  תעשייתי לפי עצמ  טכנולו ית 

טכנולו י  עילית טכנולו י  מעור ת עילית טכנולו י  מעור ת מסורתית טכנולו י  מסורתית

ועליי   לעומת  שנ   קודמת 2.4%של  עליי  ,מיליארד דולר 12.0-  2015 סתכם  שנת  יבוא סחורות טכנולוגיה עילית

 7.6%-על    ייצור מחש ים, מכשור אלקטרוני ואופטי. פירוט לפי ענפים מרא  שי וא סחורות מענף 2010ומת לע 28.1%של 

  .0.7%-על    ייצור תרופותי וא סחורות מענף ו 2014לעומת 
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  התרשים לנתוני

 

  .2014לעומת  9.1%של  יריד , 2015 מיליארד דולר  שנת 18.0- סתכם   מעורבת עיליתיבוא סחורות טכנולוגיה 

ייצור ענף מ סחורות י ואו 2014לעומת  13.6%-  2015שנת   ירד ייצור כלי רכ  מנועיים ונ רריםמענף סחורות  י וא

  .11.4%-  ירד כימיקלים ומוצרי ם

  

 .2014לעומת  16.9%של  יריד מיליארד דולר,  8.2-  2015ם  שנת  סתכ מעורבת מסורתית טכנולוגיהיבוא סחורות 

ירידות מחירים  .2014לעומת  ייצור מוצרי נפט  ולמי מזוקק נףמע  י וא סחורות 39.4%מיריד  של יריד  זו נו עת  עיקר 

 נרשמו  ענף ז   כל  עולם.

 

יריד  זו נו עת  2014לעומת  4.9%של  יריד לר, מיליארד דו 9.1-  2015 סתכם  שנת  יבוא סחורות טכנולוגיה מסורתית

 דולר. דמיליאר 2.9-דולר ל דמיליאר 3.1-מ ,2014לעומת  ייצור מוצרי מזון עיקר מיריד   י וא סחורות מענף 

 

 0206לשנת עיקריות ארצות  –ת טכנולוגי עצמההסחורות לפי  יבוא

אר "  מ תעשיות טכנולוגיה עילית יבוא

 תעשייתי )ללא   וא י מסך 43.1% יוו  

 .2015 שנת אר "  מי לומים( 

 עיליתתעשיות טכנולוגיה מעורבת  יבוא

 53.6%-ו 57.8% ל י   יוו  מ רמני  ומ

)ללא   תעשייתי  י ואסך מ   תאמ 

  ל י . מ רמני  ומ י לומים(

  

 

 התרשים נתוניל

/hodaot2016n/16_16_203t1.xls
/hodaot2016n/16_16_203netunei_tarshim1.xls
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44.7% 44.7% 43.7% 42.4% 49.9%

35.3% 34.9% 36.9% 37.0%
31.2%

13.2% 13.6% 13.1% 13.9% 12.3%
6.8% 6.8% 6.3% 6.7% 6.7%

2011 2012 2013 2014 2015

 תפל ות  יצוא  תעשייתי לפי עצמ  טכנולו ית

טכנולו י  מסורתית טכנולו י  מעור ת מסורתית

טכנולו י  מעור ת עילית טכנולו י  עילית

 ויבוא שוויץמ  תעשייתי )ללא י לומים(  י וא מסך 41.8%שוויץ  יוו  מ תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית יבוא

 .סיןמ  יצוא  תעשייתי )ללא י לומים( מסך 31.6%סין  יוו  מ תעשיות טכנולוגיה מסורתית

 

 

 טכנולוגית עצמהיצוא הסחורות לפי 

 שנת  ומים( תעשייתי )ללא י ל יצוא 

 ,מיליארד דולר 45.0-  סתכם  2015

 .2014-מיליארד דולר   46.7לעומת 

טכנולו ית    תפל ות  יצוא לפי עצמ

טכנולו י  יצוא מרא  ש 2015 שנת 

יצוא  מכלל  49.9%- יוו  כעילית 

לעומת  7.5%של  עליי תעשייתי,  

-. טכנולו י  מעור ת עילית  יוו  כ2014

  .2014לעומת  5.8%של  יריד , 31.2%

 התרשים לנתוני

 

עיקר . 2014  שווא  לשנת  13.3%של  עליי , מיליארד דולר 22.4-  2015 סתכם  שנת  יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית

, מכשור אלקטרוני מחש יםייצור ענף יצוא  ו( 54.5%של  עליי ) ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלוו  יצוא ענף נרשמ    עליי 

  דולר. ארדמילי 6.8-ו סתכם   5.0%-  על  ייצור תרופותיצוא ענף  .(10.9%של  עליי ) ואופטי
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 התרשים לנתוני

 

 .2014-מיליארד דולר   17.3-מיליארד דולר,   שווא  ל 14.0-  2015 סתכם  שנת  ליתיצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עי

של  יריד )דולר  מיליארד 3.0-  ירדאשר  ייצור כימיקלים ומוצרי םענף  יצוא סחורות מ מ יריד נו עת   יריד עיקר 

 . ירידות מחירים נרשמו  ענף ז   כל  עולם.(27.4%

/hodaot2016n/16_16_203t2.xls
/hodaot2016n/16_16_203t2.xls
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סין    ל יי 

ארצות עיקריות - תפל ות  יצוא  תעשייתי לפי עצמ  טכנולו ית 

טכנולו י  עילית טכנולו י  מעור ת עילית טכנולו י  מעור ת מסורתית טכנולו י  מסורתית

נרשמ    יריד מיליארד דולר. עיקר  5.6-ו סתכם   14.9%-  2015 שנת  ירד בת מסורתיתיצוא תעשיות טכנולוגיה מעור

 .35.7%-  שירד ייצור מוצרי נפט  ולמי מזוקקמענף סחורות   יצוא

 

ירידות  מיליארד דולר. 3.0-לעומת  שנ   קודמת ו סתכם   3.9%-  2015 שנת  ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית

-ו יצוא סחורות מענף ייצור מוצרי מזון שירד   13.6%-  שירד ייצור מוצרי  ל ש  יצוא סחורות מענף  ונרשמ  ולטות

10.8%. 

 

 0206לשנת  עיקריותארצות  – עצמה טכנולוגיתיצוא הסחורות לפי 

 לממלכ  יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית

 יצוא  מסך 76.2% יוו    מאוחדת

 לממלכ   תעשייתי )ללא י לומים(

יצוא תעשיות , 2015 שנת  מאוחדת 

 מסך 67.9%סין  יוו  ל טכנולוגיה עילית

, סיןל  יצוא  תעשייתי )ללא י לומים(

 אר " ל יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית

 יצוא  תעשייתי )ללא  מסך 55.7% יוו  

יצוא תעשיות ו אר " ל י לומים(

 התרשים לנתוני  . ונ  קונ ל יתי )ללא י לומים( יצוא  תעשי מסך 48.7% ונ  קונ   יוו  ל טכנולוגיה עילית

 

 טכנולוגית עצמהלפי  סחר הסחורותמאזן 

 46.0% של יריד מיליארד דולר,  2.3של   ירעון  2015 סחורות  תעשייתיות )ללא י לומים(  סתכם  שנת  מאזן כלל

יוזכר כי,  נתונים אינם כוללים את  סחר  ין ישראל לרשות  פלסטינית. כמו כן,  נתונים אינם כוללים י וא ויצוא . 2014לעומת 

 .וןשירותים )לר ות שירותי תכנ (. נתונים על כלל יצוא וי וא סחורות ושירותים מתפרסמים  מס רת מאזן  תשלומים מדי ר ע

 

מיליארד  10.5-ל תעשיות טכנולוגיה עיליתב  סחר  סחורות עודף  על  2015 שנת  ית מרא  שצמ  טכנולופירוט לפי ע

תרופות ייצור  ענף   עודף   דול  יותר נרשם. (29.0%)עליי  של  2014מיליארד דולר  שנת  8.1 עודף של דולר, לעומת

מכלל  עודף שנרשם  מאזן  43.6%יוו   עודף  ענף ז   . 2014לעומת  7.3%של  עליי מיליארד דולר,  4.6-ש סתכם  

  תעשיות טכנולו י  עילית.

 

מיליארד  4.0-ו סתכם   2014לעומת שנת  57.4%-על    עיליתמעורבת תעשיות טכנולוגיה ב  סחר  סחורות  ירעון 

לעומת שנת  46.2%-אשר ירד   ייצור כימיקלים ומוצרי םעליי  זו נו עת  עיקר מ יריד   עודף  סחר  סחורות  ענף דולר. 

2014. 

 

/hodaot2016n/16_16_203netunei_tarshim2.xls
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 התרשים לנתוני

 

, יריד  של מיליארד דולר 2.6-   סתכם 2015  שנת ת טכנולוגיה מעורבת מסורתיתבתעשיו סחר  סחורות   ירעון  יקף 

 ו נרשמ  יריד  של ש, ייצור מוצרי נפט  ולמי מזוקק ענף  ון ירעיריד   מ  ת עונ יריד  עיקר  .2014לעומת  21.0%

  .2014לעומת   ירעון  40.6%

 

. 2014לעומת שנת  5.4%של  יריד  מיליארד דולר, 6.1- סתכם   בתעשיות טכנולוגיה מסורתית סחר  סחורות   ירעון 

 ענף ייצור מוצרי  ל ש    ירעוןו , 2014שנת  דולר מיליארד  2.0- סתכם  מוצרי מזון   ענף ייצור  סחר  סחורות  ירעון 

 .דולרמיליארד  1.4- סתכם  

 

 

 

 ."סחורות -מדדי מחירים בסחר חוץ " לתקשורת בהודעה פורסמוטכנולוגית  עצמהם של היצוא לפי מחירימדדי ה

 

 

 להגדרות והסברים        לפרסומים נוספים בנושא סחר חוץ

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201616072
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