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 2018 נובמבר -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 

 הדרומית לקוראהזרקור על הסחר בסחורות בין ישראל 

Israel’s Foreign Trade in Goods by Countries - November 2018 

With a Focus on Trade in Goods between Israel and South Korea 

 (2018 נובמבר-ספטמברנתוני המגמה בחודשים האחרונים )

  ארצות האיחוד האירופי.מהסחורות  ביבוא 14.9%של עלייה 

  וארצות אסיה הברית ארצותעם  הסחורותירידה בסחר. 

 קוראה הדרומיתהסחר עם 

  מיליון דולר ל 962.3 -מ קוראה הדרומיתהגרעון במאזן סחר הסחורות של ישראל עם ירד  2016-2012בין השנים-

 .מיליון דולר 736.2

בסחורות בין כחלק מהודעה לתקשורת "סחר חוץ של ישראל לפי ארצות" מתפרסמת מדי פעם סקירה על הסחר 
 .והפעם עם קוריאה הדרומית ,ישראל ואחת מהארצות

  לוחות

 2018 נובמבר
 11%היה מארצות האיחוד האירופי,  מהיבוא 44%מיליארד ש"ח.  18.1-)למעט יהלומים( הסתכם ב יבוא הסחורות

 הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם. 22%-מארצות אסיה ו 23%מארצות הברית, 
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http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201716340
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)ללא יהלומים(  בסחר בסחורות והגירעון המסחרימיליארד ש"ח  13.7-)למעט יהלומים( הסתכם ב יצוא הסחורות

, היצוא לארצות 34%האיחוד האירופי היווה  היצוא לארצות מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, 4.3-הסתכם ב

 .1הנותרים ליתר ארצות העולם 22%-, ו17%, היצוא לארצות אסיה 27%הברית 

 (2018 נובמבר-ינוארהמאזן המסחרי בסחר בסחורות )
 34.0-ב 2017 נובמבר-ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  ארצות האיחוד האירופיהגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2016-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 42.1מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 

מיליארד ש"ח,  25.1-ב 2017 נובמבר-ינואר)ללא יהלומים( הסתכם ב ארצות אסיההגירעון בסחר הסחורות עם 

 . 2016-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 18.8לעומת גירעון של 

  8.1-ב 2017 נובמבר-ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  תר ארצותקבוצת יהגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2016-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 1.5מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 

-ינוארמיליארד ש"ח ב 13.5נרשם עודף של  ארצות הבריתלעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות )ללא יהלומים( עם 

 . 2016 נובמבר-ינוארלעומת  0.3%-ב נמוך 2017 נובמבר

 יבוא
 -ינואר 

נובמבר 
2017 

 יבוא
 -ינואר 

נובמבר 
2016 

 יצוא
 -ינואר 

נובמבר 
2017 

 יצוא
 -ינואר 

נובמבר 
2016 

 מאזן
 -ינואר 

נובמבר 
2017 

 מאזן
נובמבר  -ינואר 

2016 
קבוצות ארצות 

 ₪עיקריות במיליוני 

204,110.1 204,551.4 150,377.0 155,637.4 -53,733.1 -48,914.0 
סה"כ )ברוטו ללא 

 יהלומים(

 האיחוד האירופי 42,068.9- 33,999.8- 46,149.9 51,866.6 88,218.8 85,866.4

 ארצות הברית 13,497.1 13,453.2 40,127.3 37,550.3 26,630.2 24,097.1

 אסיה 18,849.3- 25,077.2- 33,782.3 27,229.8 52,631.6 52,307.0

 יתר הארצות 1,492.9- 8,109.3- 35,577.9 33,730.3 37,070.8 41,839.6

 -סחר החוץ של ישראל , פורסמה בהודעה לעיתונות "2017 נובמברסקירה על התפתחות כלל יבוא ויצוא הסחורות ב
 .2017 דצמברב 13" בתאריך 2017 נובמבר -סחורות

 2018 נובמבר-ספטמבר -יבוא הסחורות 
)למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה(, על פי נתוני יבוא הסחורות  עלה 2017 נובמבר-ספטמברבחודשים 

 .2017 אוגוסט-יוניבחישוב שנתי ב 1.6%של  ירידהבחישוב שנתי. זאת, לאחר  0.6%-המגמה, ב

 נובמבר-ספטמברבחישוב שנתי  14.9%-עלה ב ארצות האיחוד האירופיפי נתוני המגמה יבוא הסחורות מעל 

 ,מסלובקיה . מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא 2017 אוגוסט-יוניב 17.2%. זאת, בהמשך לעלייה של 2017

 . אוסטריהמו, , מפורטוגלמשוודיה

-יוניב %7.7בהמשך לירידה של  ,2017 נובמבר-ספטמברבחישוב שנתי ב 0.6%-ירד ב ארה"ביבוא הסחורות מ

 .2017 אוגוסט

בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של  5.9%-ב ארצות אסיהבשלושת החודשים האחרונים ירד יבוא הסחורות מ

 ומירדן. מיפןהשנה ירד בעיקר היבוא מאזרבייג'ן,  מתחילת. 2017 אוגוסט-יוניבחישוב שנתי, ב  8.4%

                                                 
הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית,  1

יצוא ויבוא סחורות ושירותים  היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים )לרבות שירותי תוכנה(. נתונים על כלל
ם ארעיים, נתונים סופיים יפורסמו הנם נתוני 2017נתוני  מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

 .2018בחודש אפריל 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201716366
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201716366
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של  בהמשך לעלייה ,בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים 12.1%-ב עלה יתר ארצות העולםהיבוא מקבוצת 

 .דרום אפריקהומ שווייץ, מרוסיהמבעיקר היבוא  עלה. מתחילת השנה 2017 אוגוסט-יוניב %0.8

 

 
  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה 

 2018 נובמבר-ספטמבר -יצוא הסחורות 
 )למעט אניות, מטוסים ויהלומים(, על פי נתוני המגמה, יצוא הסחורות ירד  2017 נובמבר-ספטמברבחודשים 

 .2017 אוגוסט-יוניבבחישוב שנתי  12.4%בחישוב שנתי. בהמשך לירידה של  12.0%-ב

 בהמשךבחישוב שנתי. זאת,  8.9%-בשלושת החודשים האחרונים ב עלה לארצות האיחוד האירופייצוא הסחורות 

 .ליוון, לסלובניה ולממלכה המאוחדת בעיקר היצוא עלה. מתחילת השנה 2017 אוגוסט-יוניב 7.7%של  לעלייה

בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה  17.1%-ירד בשלושת החודשים האחרונים ב לארצות הבריתיצוא הסחורות 

 .2017 אוגוסט-יוניב 15.3%של 

. זאת, בהמשך לירידה של 2017 נובמבר-ספטמברבחישוב שנתי ב 19.3%-ירד ב לארצות אסיהיצוא הסחורות 

למלזיה  בממוצע לחודש(. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא לוייאטנם, 2.9%)ירידה של  2017 אוגוסט-יוניב 29.4%

 ולהודו.

בהמשך  ,שים האחרוניםבחישוב שנתי בשלושת החוד 10.8%-בהעולם ירד  לקבוצת יתר ארצותיצוא הסחורות 

  .לצ'ילהו לשוויץ ,מרוקו. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא ל2017 אוגוסט-יוני 12.1%לירידה של 
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  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה 
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 אה הדרומיתיקורלהסחר בסחורות בין ישראל 

  מיליון  962.3 -מ קוראה הדרומיתהגרעון במאזן סחר הסחורות של ישראל עם  ירד 2016-2012בין השנים

 דולר.מיליון  736.2-דולר ל

  יבואניםעל ידי עשרה  יובאו הדרומית מדרום קוראההסחורות  מיבוא 63%, 2016בשנת. 

 2017נתונים כלליים לשנת  - וקוריאה הדרומיתישראל  -לוח ב' 

 
 2ישראל

 

 קוראה הדרומית

 

 3 מיליון 51.2 מיליון 8.6 אוכלוסייה

 4אלף קמ"ר 100.3 אלף קמ"ר 22 שטח

 1,411.25 318.7 תמ"ג במיליארדי דולר ארה"ב

 27,538.86 37,305 תמ"ג לנפש דולר ארה"ב

 3.7%7 4.8% שיעור האבטלה

 406.28 65.8 יבוא סחורות במיליארדי דולר ארה"ב

 495.49 60.6 יצוא סחורות במיליארדי דולר ארה"ב

מאזן הסחר בסחורות במיליארדי דולר 

 ארה"ב
5.2- 89.2 

 10קרואה הדרומיתיצוא ויבוא סחורות של 
 לכלל ארצות העולם קוראה הדרומיתיצוא מ

לעומת שנת  5.9%של  ירידה מיליארד דולר, 495.4-הסתכם ב 2016בשנת  קוראה הדרומיתיצוא הסחורות מ

כלי רכב שתוכננו בעיקר להסעת ו מעגלים משולבים אלקטרוניים. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא היו: 2015

 .נוסעים

 (.4)תרשים  והונג קונג ארה"ב, סין :היו 2016בשנת  קוראה הדרומיתהארצות העיקריות שאליהן ייצאה 

  

                                                 
2 http://www.cbs.gov.il/reader(.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב 
3 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=: 

 (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב
4 POL&series=&period=:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country= 

 (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב
5 ank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:http://datab 

 (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב
6 icator/NY.GDP.PCAP.CDhttp://data.worldbank.org/ind (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב 
7 http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב 
8 http://comtrade.un.org (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב 
9 http://comtrade.un.org (.2017באוקטובר  24-)אוחזר ב 

10 e.un.orghttp://comtrad (.2017באוקטובר  01-)אוחזר ב 

http://www.cbs.gov.il/reader/
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/


 2017 נובמבר -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 
19/12/2017 

6 

 

 מכלל ארצות העולם  קוראה הדרומיתלהיבוא 
לעומת שנת  6.9%מיליארד דולר, ירידה של  406.2-הסתכם ב 2016בשנת  קוראה הדרומיתהסחורות ליבוא 

 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים. קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא היו: 2015

 .מעגלים משולבים אלקטרונייםו

 (.5)תרשים  וארה"ב יפן, סין :היו 2016בשנת  קוראה הדרומיתהארצות העיקריות שמהן ייבאה 

 

 קוראה הדרומיתלנתוני הסחר בסחורות בין ישראל 
מיליון דולר, לעומת  736.2 -הסתכם ב קוראה הדרומיתרעון במאזן סחר הסחורות של ישראל עם יהג 2016בשנת 

 .2012מיליון דולר בשנת  962.3גירעון של 

 

  

25.1%, סין  

,  ב"ארה
13.5% 

,  הונג קונג
6.6% 

,  וייטנאם
6.6% 

4.9%, יפן  

,  יתר ארצות
43.3% 

 2017 -ארצות יצוא עיקריות . 5תרשים  

21.4%, סין 11.7%, יפן   

,  ב"ארה
10.7% 

4.7%, גרמניה  

,  ערב הסעודית
3.9% 

,  יתר ארצות
47.6% 

 2017 -ארצות יבוא עיקריות . 6תרשים  
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 1316.3 -ל 2012מיליון דולר בשנת  1,663.0 -, מלישראל קוראה הדרומיתמוא ברעון נבע מירידה בייבג הירידה

מיליון  580.1-ל 2012מיליון דולר בשנת  700.7-ירד מגם  קוראה הדרומיתלישראל מוא צהי. 2016-מיליון דולר ב

 (.6)תרשים מספר  2016דולר בשנת 

 11ענפי כלכלה עיקריים -לפי ענף כלכלי  קוראה הדרומיתלהיצוא מישראל 
 271)ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי היו:  2016בשנת  קוראה הדרומיתעיקר ענפי היצוא מישראל ל

ייצור מכונות ו מיליון דולר( 46) תעשיית מתכות בסיסיותמיליון דולר(,  69)ייצור כימיקלים ומוצריהם   מיליון דולר(

 מיליון דולר(. 46) וציוד לנמ"א

תעשיית מתכות  פים:הייתה בענ 2016-2012בין השנים  קוראה הדרומיתעיקר הירידה ביצוא סחורות מישראל ל

שירד ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי ו  49%-שירד ב ייצור מכונות וציוד לנמ"א, 51%-שירד ב בסיסיות

 .27%-ב

 

 12ענפי כלכלה עיקריים –לישראל לפי ענף כלכלי  קוראה הדרומיתמהיבוא 

ייצור מחשבים,  מיליון דולר(, 717) ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים עיקר הענפים ביבוא הסחורות היו: 2016בשנת 

 וציוד ייצור מכונותו מיליון דולר( 130)ייצור כימיקלים ומוצריהם  ,מיליון דולר( 156) מכשור אלקטרוני ואופטי

 מיליון דולר(. 109) לנמ"א

ייצור כלי  :פיםהייתה בענ 2016-2012לישראל בין השנים  קוראה הדרומיתעיקר הירידה ביבוא הסחורות מ

 ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיו 80%שירד ב ייצור ציוד חשמלי, 95%שירד ב תחבורה והובלה אחרים

 .45%שירד ב

  

                                                 
 , ראה: 2011נתוני היצוא לפי ענף ראשי מבוססים על סיווג הסחורות לפי הסיוג האחיד של ענפי הכלכלה  11

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1  
, ראה: 2011היבוא לפי ענף ראשי מבוססים על סיווג הסחורות לפי הסיוג האחיד של ענפי הכלכלה נתוני  12

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1  
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 יצוא סחורות לקוראה הדרומית לפי ענף כלכלי ראשי. 8תרשים 

 תעשיית מתכות בסיסיות ייצור כימיקלים ומוצריהם

 א"ייצור מכונות וציוד לנמ מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור מחשבים

  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
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 לפי יצואנים ויבואנים הדרומיתקוראה ליצוא ויבוא סחורות מישראל 
 931היו  2016. בשנת 4%-ב קוראה הדרומיתמישראל הסוחרים עם  היצואניםמספר  עלה, 2016-2012בשנים 

 )לוח ג'(.  2012בשנת  896, לעומת קוראה הדרומיתיצואנים שייצאו סחורות ל

 2017-2012מספר יצואנים לקוראה הדרומית לפי ערך היצוא  -לוח ג' 

 2017/2012אחוז שינוי  2016 2015 2014 2013 2012 וא שנתי בדולר ארה"ב ערך יצ

500,000-0 768 765 789 846 810 5% 

1,000,000-500,001 46 53 49 34 39 -15% 

5,000,000-1,000,001 56 48 57 56 55 -2% 

10,000,000-5,000,001 9 12 12 11 13 44% 

10,000,001+ 17 13 16 12 14 -18% 

 4% 931 959 923 891 896 סה"כ יצואנים

 3,903היו  2016. בשנת 6%-ב ירד, 2016-2012, בשנים קוראה הדרומיתלישראל הסוחרים עם  היבואניםמספר 
 )לוח ד'(.  2012בשנת  4,161לישראל, לעומת  קוראה הדרומיתמיבואנים שייבאו סחורות 

 2017-2012היבוא  מספר יבואנים מקוראה הדרומית לפי ערך  -לוח ד' 

 2017/2012אחוז שינוי  2016 2015 2014 2013 2012 ערך יבוא שנתי בדולר ארה"ב 

500,000-0 3,947 3,780 3,915 3,955 3,705 -6% 

1,000,000-500,001 85 78 70 78 85 0% 

5,000,000-1,000,001 101 94 101 84 88 -13% 

10,000,000-5,000,001 12 12 9 9 12 0% 

10,000,001+ 16 14 13 12 13 -19% 

 6%- 3,903 4,138 4,108 3,978 4,161 סה"כ יבואנים
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Axis Title 

 יבוא סחורות מקוראה הדרומית לפי ענף כלכלי ראשי. 9תרשים 

 מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור מחשבים ייצור כימיקלים ומוצריהם

 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים א"ייצור מכונות וציוד לנמ
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בשנת  53%, לעומת קוראה הדרומיתמסך יצוא הסחורות ל 44%עשרת היצואנים הגדולים ייצאו  2016בשנת 

2012. 

 

בשנת  67%, לעומת קוראה הדרומיתמסך יבוא הסחורות מ 63%עשרת היבואנים הגדולים ייבאו  2016בשנת 

 (. 9)תרשים  2012

 .2018 בינואר 18-" תפורסם ב2017 דצמבר -*הודעה לעיתונות הבאה "סחר חוץ לפי ארצות 

 לפרסומים נוספים בנושא סחר חוץ 

 להגדרות והסברים 
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עשרת היצואנים והיבואנים הגדולים בישראל הסוחרים עם קוראה  . :תרשים 

 (היבוא/אחוז מערך היצוא)דרומית 

 יבואנים יצואנים

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/foreign_trade_definitions.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/foreign_trade_definitions.pdf

