
 מדינת ישראל   
 

 הודעה לתקשורת
 

 6521340-02פקס:  info@cbs.gov.ilדוא"ל:  www.cbs.gov.ilאתר:  

 תחום סחר חוץ -שמעון וינוקור וירון מרכוס : וכתב
 02-6527845לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 2018 באוקטובר 07-הודעה קודמת בנושא זה פורסמה ב
 טתשע"ה חשווןב ט'ירושלים, 

 2018 באוקטובר 18
310/2018 

 2018 בספטמבר -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 

 לטורקייהזרקור על הסחר בסחורות בין ישראל 

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

With a Focus on Trade in Goods between Israel and Turkey 

 (ספטמבר-יולינתוני המגמה בחודשים האחרונים )

  אסיהמארצות האיחוד האירופי ומארצות ביבוא הסחורות ירידה. 

  הבריתביצוא הסחורות לארצות  24.6%של עלייה. 

 טורקייההסחר עם 

 לגירעון של מיליון דולר  161.3 עבר מעודף של טורקייהסחר הסחורות של ישראל עם ה מאזן 2017-2013ין השנים ב

 .מיליון דולר 1,467.8

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

  לוחות

 2018 ספטמבר
 12%מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי,  40%מיליארד ש"ח.  17.3-)למעט יהלומים( הסתכם ב יבוא הסחורות

 הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם. 25%-מארצות אסיה ו 23%מארצות הברית, 
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)ללא יהלומים( הסתכם  בסחר בסחורות והגירעון המסחריש"ח  10.2-)למעט יהלומים( הסתכם ב יצוא הסחורות

, 29%, היצוא לארצות הברית 33%מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה  7.1-ב

 .1הנותרים ליתר ארצות העולם 18%-, ו20%היצוא לארצות אסיה 

 (2018ספטמבר  – ינוארהמאזן המסחרי בסחר בסחורות )
-ב 2018 ספטמבר-ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  האיחוד האירופיארצות הגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2017-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 27.3מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של  42.2

מיליארד ש"ח,  18.6-ב 2018 ספטמבר -ינואר)ללא יהלומים( הסתכם ב ארצות אסיההגירעון בסחר הסחורות עם 

 . 2017-יליארד ש"ח בחודשים המקבילים במ 20.7לעומת גירעון של 

 12.0-ב 2018 ספטמבר -ינואר)ללא יהלומים( הסתכם בחודשים  קבוצת יתר ארצותהגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2017-מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים ב 5.3מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 

 -ינוארמיליארד ש"ח ב 1.7נרשם עודף של  הבריתארצות לעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות )ללא יהלומים( עם 

  .2017 ספטמבר -ינוארמיליארד ש"ח ב 11.7, לעומת עודף של 2018 ספטמבר

 יבוא
 -ינואר 

ספטמבר 
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ספטמבר 
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 -ינואר 
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ספטמבר 
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 מאזן
 -ינואר 

ספטמבר 
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 מאזן
 -ינואר 

ספטמבר 
2017 

קבוצות ארצות עיקריות 
 ₪במיליוני 

 סה"כ )ברוטו ללא יהלומים( 41,623.5- 71,134.0- 124,284.2 125,154.0 165,907.7 196,288.0

 האיחוד האירופי 27,332.3- 42,157.7- 42,531.7 41,913.4 69,864.0 84,071.1

 הבריתארצות  11,691.2 1,654.0 31,152.7 28,537.2 19,461.5 26,883.2

 אסיה 20,719.7- 18,598.5- 22,486.5 27,835.5 43,206.2 46,434.0

 יתר הארצות 5,262.7- 12,031.8- 28,113.3 26,867.9 33,376.0 38,899.7

סחר החוץ של , פורסמה בהודעה לעיתונות "2018 ספטמבר -ינוארסקירה על התפתחות כלל יבוא ויצוא הסחורות ב
 .2018 אוקטוברב 11" בתאריך 2018 ספטמבר -סחורות -ישראל 

 )נתוני מגמה( 2018 ספטמבר-יולי–יבוא הסחורות 
מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה(, על פי נתוני )למעט אניות, יבוא הסחורות  ירד 2018 ספטמבר-בחודשים יולי

 .2018 יוני-אפריל בחישוב שנתי 13.4%ל ש עלייה לאחרבחישוב שנתי. זאת,  0.4%-המגמה, ב

-יוליבבחישוב שנתי  3.0%-ב ירד)ללא יהלומים(  מארצות האיחוד האירופיעל פי נתוני המגמה יבוא הסחורות 

משוודיה, בעיקר היבוא  ירדמתחילת השנה . 2018 יוני-אפרילב 15.5%עלייה של  לאחר. זאת, 2018 ספטמבר

 .סלובניהמו סלובקיהמ, דנמרקמ

עלייה של ל בהמשך, 2018 ספטמבר-יוליבבחישוב שנתי  12.9%-)ללא יהלומים( עלה ב ארה"ביבוא הסחורות מ

 בממוצע לחודש(.  2.9%)עלייה של  2018 יוני-אפרילב %41.4

 לאחרבחישוב שנתי,  8.8%-)ללא יהלומים( ב ארצות אסיהבוא הסחורות מירד יבשלושת החודשים האחרונים 

 מהפיליפינים, הודובעיקר היבוא מ ירדמתחילת השנה . 2018 יוני-באפרילבחישוב שנתי,  4.4%עלייה של 

 .ומתאילנד

  

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

יצוא ויבוא סחורות  הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים )לרבות שירותי תוכנה(. נתונים על כלל
הנם נתונים ארעיים, נתונים סופיים  2018נתוני  ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

 .2019יפורסמו בחודש אפריל  2018לשנת 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816299
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816299
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201816299
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 האחרוניםבחישוב שנתי בשלושת החודשים  21.8%-)ללא יהלומים( עלה ב יתר ארצות העולםהיבוא מקבוצת 

בממוצע  3.8%)עלייה של  2018  יוני-באפריל %55.8בהמשך לעלייה של  בממוצע לחודש(. זאת, 1.6%)עלייה של 

 .ומנורבגיה מצ'ילה, דרום אפריקהממשווייץ, מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא . (לחודש

 

 
  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה 

 )נתוני מגמה( 2018 ספטמבר-יולי–יצוא הסחורות 
 9.6%-יצוא הסחורות )למעט אניות, מטוסים ויהלומים(, על פי נתוני המגמה, ב ירד 2018 ספטמבר-יוליבחודשים 

 .2018 יוני-באפריל ,בחישוב שנתי 2.4%של  ירידהבהמשך לבחישוב שנתי. זאת, 

בחישוב  13.4%-בשלושת החודשים האחרונים ב עלה)ללא יהלומים(  לארצות האיחוד האירופייצוא הסחורות 

, צ'כיה, לקפריסיןלבעיקר היצוא  עלהמתחילת השנה . 2018 יוני-באפריל 9.9%של  בהמשך לעלייהזאת, שנתי, 

 .איטליהול לאירלנד

)עלייה  בחישוב שנתי 24.6%-)ללא יהלומים( עלה בשלושת החודשים האחרונים ב לארצות הבריתיצוא הסחורות 

בממוצע  1.9%)עלייה של  2018 יוני-רילאפב 24.9%של  בהמשך לעלייה. זאת, (בממוצע לחודש 1.8%של 

 .לחודש(

 5.8%)ירידה של  2018 ספטמבר-יוליבחישוב שנתי  51.2%-ב ירד)ללא יהלומים(  לארצות אסיהיצוא הסחורות 

 ,לטייוון בעיקר היצוא  ירד. מתחילת השנה 2018 יוני-באפריל 18.1%של  בהמשך לירידה בממוצע לחודש(. זאת,

 .אזרבייג'ןול אינדונזיהל

 בחישוב שנתי בשלושת החודשים 8.3%-העולם )ללא יהלומים( ירד ב לקבוצת יתר ארצותיצוא הסחורות 

 רוסיה, לבוצוואנהמתחילת השנה ירד בעיקר היצוא ל. 2018 יוני-באפריל 4.8%האחרונים. זאת, בהמשך לירידה של 

  .דרום אפריקהול
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  שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות בהרבה  
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 לטורקייההסחר בסחורות בין ישראל 

  מיליון דולר  161.3 עבר מעודף של טורקייהסחר הסחורות של ישראל עם  מאזן 2017-2013בין השנים

 מיליון דולר. 1,467.8גירעון של ל

  טורקייהממיבוא הסחורות  23%-ו יוצאו על ידי עשרה יצואנים טורקייהלמיצוא הסחורות  76%, 2017בשנת 

 .יובאו על ידי עשרה יבואנים

  מיליון דולר בשנה 1-לדולר מיליון  0.5מספר היבואנים המייבאים בין  31%-גדל ב 2013-2017בין השנים.  

 2017נתונים כלליים לשנת  - וטורקייהישראל  -לוח ב' 

 מאפיינים
 2ישראל

 

 טורקייה

  

 3 מיליון 80.7 מיליון 8.8 אוכלוסייה

 4אלף קמ"ר 785 אלף קמ"ר 22 שטח

 851.15 346.8 תמ"ג במיליארדי דולר ארה"ב

 10,5416 39,817 תמ"ג לנפש דולר ארה"ב

 11.3%7 4.2% שיעור האבטלה

 233.88 69.1 יבוא סחורות במיליארדי דולר ארה"ב

 157.19 61.2 ארה"ביצוא סחורות במיליארדי דולר 

מאזן הסחר בסחורות במיליארדי דולר 

 ארה"ב
7.9- 76.7- 

 יחסי ישראל וטורקייה
בהסכם  .1997במאי  1-ב, אשר נכנס לתוקף הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל וטורקייה נחתם 1996 במרץ 14-ב

חומרים פלסטיים. לקריאת ההסכם ובתחומי הכימיקלים, ציוד חקלאי  םמפטור מיידי של מכס מוצרי וייהננקבע כי 
 :ראה בבמלואו 

entsDivision/Pag/BilateralAgreemhttp://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements

es/Turkey.aspx 
  

                                                 
2 http://www.cbs.gov.il/reader(.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב 
3 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=: 

 (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב
4 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&period=: 

 (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב
5 iod=:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=POL&series=&per 

 (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב
6 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב 
7 http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב 
8 http://comtrade.un.org (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב 
9 http://comtrade.un.org (.2018בספטמבר  04-)אוחזר ב 

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/Turkey.aspx
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/Turkey.aspx
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/
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 10טורקייהיצוא ויבוא סחורות של 
 לכלל ארצות העולם טורקייהיצוא 

. 2016לעומת שנת  10.2%של  עלייה דולר,מיליארד  157.1-הסתכם ב 2017בשנת  מטורקייהיצוא הסחורות 

 .זהבומכוניות ורכב מנועי אחר שתוכננו בעיקר להסעת נוסעים קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא היו: 

  רויות הערביותיהאמ ,המאוחדת הממלכה, גרמניה :היו 2017בשנת  טורקייהשאליהן ייצאה  הארצות העיקריות

 (.4)תרשים  ועירק

 
 מכלל ארצות העולם  לטורקייההיבוא 

. 2016לעומת שנת  17.7%של  עלייהדולר, מיליארד  233.8-הסתכם ב 2017בשנת  לטורקייהיבוא הסחורות 

 .גלמייםמ חוץ שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים,והב ז היו: קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא

 (.5)תרשים  וארצות הברית רוסיה ,גרמניה, סין :היו 2017בשנת  טורקייההארצות העיקריות שמהן ייבאה 

 

 לטורקייהנתוני הסחר בסחורות בין ישראל 
 עודףמיליון דולר, לעומת  1,467.8 -הסתכם ב טורקייההגרעון במאזן סחר הסחורות של ישראל עם  2017בשנת 

 .2013מיליון דולר בשנת  161.3של 

  

                                                 
10 http://comtrade.un.org (.2018 באוגוסט 28-)אוחזר ב 

9.6%, גרמניה  

הממלכה  
,  המאוחדת

6.1% 

האמרויות  
,  הערביות
5.8% 

5.8%, עירק  

,  ארצות הברית
5.5% 

, יתר ארצות
67.2% 

 2017 -ארצות יצוא עיקריות . 4תרשים  

10.0%, סין  

9.1%, גרמניה  

8.3%, רוסיה  

,  ארצות הברית
5.1% 

4.8%, איטליה  

, יתר ארצות
62.7% 

 2017 -ארצות יבוא עיקריות . 5תרשים  

http://comtrade.un.org/
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 1,428.1 -ל 2013מיליון דולר בשנת  2,515.4 -, מלטורקייה מישראל ביצוא מהירידההגידול בגרעון נבע בעיקר 

 2,895.9-ל 2013מיליון דולר בשנת  2,354.1-מ באותה תקופה עלה לישראל מטורקייה ואב. הי2017-מיליון דולר ב

 (.6)תרשים מספר  2017מיליון דולר בשנת 

 11ענפי כלכלה עיקריים -לפי ענף כלכלי  לטורקייההיצוא מישראל 

ענף זה  יצוא .(מיליון דולר 889)ייצור כימיקלים ומוצריהם : ההי 2017בשנת  לטורקייהמישראל העיקרי היצוא  ףענ

 .2017-2013בין השנים  54%-ירד ב

 

 12ענפי כלכלה עיקריים –לישראל לפי ענף כלכלי  מטורקייההיבוא 
יצור כלי רכב יו (מיליון דולר 451) תעשיות מתכות בסיסיותהיו: ביבוא הסחורות  העיקריים הענפים 2017בשנת 

 מיליון דולר(. 443) מנועיים ונגררים

                                                 
 , 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: 2011נתוני היבוא לפי ענף ראשי מבוססים על סיווג הסחורות לפי הסיוג האחיד של ענפי הכלכלה  12

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1  
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 מיליוני דולרים -סחר בסחורות בין ישראל טורקייה. 6תרשים 
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 יצוא סחורות לטורקייה לפי ענף כלכלי ראשי. 7תרשים 

 ייצור ציוד חשמלי ייצור כימיקלים ומוצריהם ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק

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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ייצור מוצרים אחרים על  בענף יתההי 2017-2013לישראל בין השנים  מטורקייהביבוא הסחורות  העלייהעיקר 

 .16%-שעלה ב יצור כלי רכב מנועיים ונגרריםי בענףו 52%-שעלה ב מתכתיים-בסיס מינרלים אל

 

 לפי יצואנים ויבואנים לטורקייהישראל בין  סחר הסחורות
יצואנים  956היו  2017. בשנת 1%-ב טורקייהמישראל הסוחרים עם  היצואניםמספר  ירד, 2017-2014בשנים 

 ביצואניםעיקר הירידה במספר היצואנים מתרכזת )לוח ג'(.  2014בשנת  966, לעומת לטורקייהשייצאו סחורות 

 בשנה.מיליון דולר  10-לדולר  המייצאים בין מיליון

 2017-2014מספר יצואנים לטורקייה לפי ערך היצוא  -לוח ג' 

 2017 2016 2015 2014 ערך יצוא שנתי בדולר ארה"ב 
אחוז שינוי 
2017/2014 

250,000-0 752 744 766 769 2% 

500,000-250,001 72 70 61 63 -13% 

1,000,000-500,001 44 40 50 47 7% 

10,000,000-1,000,001 82 76 63 61 -26% 

10,000,001+ 16 15 17 16 0% 

 1%- 956 957 945 966 סה"כ יצואנים

יבואנים  8,927היו  2017. בשנת 23%-, גדל ב2017-2014, בשנים טורקייהלישראל הסוחרים עם  היבואניםמספר 
 )לוח ד'(. 2014בשנת  7,263לישראל, לעומת  מטורקייהשייבאו סחורות 

 2017-2014מטורקייה לפי ערך היבוא  מספר יבואנים  -לוח ד' 

ערך יבוא שנתי בדולר 
 ארה"ב 

2014 2015 2016 2017 
אחוז שינוי 
2017/2014 

250,000-0 6,266 6,798 7,544 7,759 24% 

500,000-250,001 392 408 418 420 7% 

1,000,000-500,001 228 240 264 298 31% 

10,000,000-1,000,001 341 338 371 412 21% 

10,000,001+ 36 30 29 38 6% 

 23% 8,927 8,626 7,814 7,263 סה"כ יבואנים

 .2014בשנת  85%, לעומת לטורקייהמסך יצוא הסחורות  76%ייצאו  ביותר עשרת היצואנים הגדולים 2017בשנת 
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 יבוא סחורות מטורקייה לפי ענף כלכלי ראשי. 8תרשים 

 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים ייצור ציוד חשמלי תעשיית מתכות בסיסיות מתכתיים-ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל
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 2014בשנת  31%, לעומת מטורקייהמסך יבוא הסחורות  23%עשרת היבואנים הגדולים ייבאו  2017בשנת 

 (. 9)תרשים 

 .2018 בנובמבר19-" תפורסם ב2018 אוקטובר -*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 . 9תרשים 
 (היבוא/אחוז מערך היצוא)טורקייה 

 יבואנים יצואנים

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/foreign_trade_pirsumim_nosafim.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018/foreign_trade_definitions.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2018/foreign_trade_definitions.pdf

