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 2020 הובלה סוג לפיסחורות  יצוא ויבוא
Exports and Imports of Goods by Mode of Transport 2020 

 2020בשנת 

 2019בשנת  64.5%מערך היצוא, לעומת  59.2% היה יצוא הסחורות בהובלה אווירית. 

  2019לעומת שנת  56.9%-ב ירד "פרמצבטייםשל "מוצרים יצוא הסחורות בהובלה אווירית. 

 2019בשנת  64.1%מערך יבוא הסחורות, לעומת  65.5% היה יבוא הסחורות לישראל בהובלה ימית. 

 יבוא הסחורות בהובלה ימית מארה"ב ,מערך יבוא הסחורות 11.9% היהמסין ימית וא הסחורות בהובלה בי 

 מערך יבוא הסחורות. 4.7% היה

 יצוא הסחורות בהובלה  ,הסחורות יצואמערך  17.3%היה  לארצות הברית יצוא הסחורות בהובלה אווירית

 מערך יצוא הסחורות. 6.6%אווירית לסין היה 

בהסתמך על נתוני  ,1ארץ מקור יבוא לפיו יצוא לפי היעד האחרון הידוע נתוני מבוססים עלבהודעה זו הנתונים 

יצוין  נית.סטיהרשות הפלעם הסחורות סחר את אינם כוללים את היבוא הביטחוני והנתונים  .הסחורות שעברו במכס

  ההובלה. שירותי לעלותולא  ותהסחור ךלער יםמתייחסוא בוהיוא צהי כיערכי 

יב את להרחנועד  (ויציאת הסחורה מהארץ הסחורה לארץ הגעתאופן ) הסחורות לפי סוג הובלה יצוא ויבואפירוט של 

גיבוש ללאומיים, -ניטור של מסלולי תחבורה ביןל, הסחר בסחורותאפשרויות הניתוח של כלל המשתמשים בנתוני 

 שללאומיות -משלים את ההמלצות הביןפרסום זה הערכת ההשפעה על הסביבה ועוד. כמו כן, למדיניות תחבורה, 

 בפרסוםערכים המובאים ה 2.(בסחורות מטעם האו"ם לאומי-ןסטטיסטיקה של סחר בי)המתודולוגיה ל IMTS-ה

 .3ארה"ב שלבדולרים הם  הודעה זו

וירית, הובלה ימית, הובלה הובלה או: סוגי הובלה חמישהלפי  הסחורות ויבואיצוא נתוני מפורטים  בהודעה זו

  4.ואחרת הנעה עצמית ,חבילות בדוארהובלה  יבשתית,

                                                 
"ארץ בסטטיסטיקה השוטפת המתפרסמת מדי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוגדרת ארץ היבוא כ 1

ארץ , שהיא הארץ שממנה נשלח חשבון הספק של הטובין ליבואן הישראלי. במקרים מסוימים שונה הקנייה"
)ארץ הייצור( של אותה הסחורה. ולכן, לעתים קיימים הבדלים מהותיים בבחינת היבוא לפי  הקנייה מארץ מקור

  שתי ההגדרות.
2 IMTS (International Merchandise Trade Statistics (page 53-54)  

 .fobויצוא במונחים של  cifנחים של יבוא במו 3
 .היא יבוא/יצוא של סחורה המוגדרת כאוניה או כמטוס הנעה עצמית 4

https://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/יצוא-ויבוא-סחורות-לפי-סוג-הובלה-2019.aspx
https://unstats.un.org/unsd/trade/eg-imts/IMTS%202010%20(English).pdf
https://unstats.un.org/unsd/trade/eg-imts/IMTS%202010%20(English).pdf
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היצוא . תיליארד דולר( מערך יצוא הסחורומ 29.7) 59.2%ה הי 2020בשנת  בהובלה אוויריתהסחורות יצוא 
הובלה יבשתית והיצוא ביתר סוגי ההובלות ) היצוא ערך מסך מיליארד דולר( 19.2) 38.2% ההיבהובלה ימית 
  .מסך היצוא 2.6%ה ( היואחרת הנעה עצמית, ודואר חבילות

הובלה בהיבוא  ,יבוא ערךממיליארד דולר(  45.4) 65.5% הובלה ימיתב הסחורות יבואהיווה  2020שנת ב
, הובלה יבשתית ודואר חבילותסוגי ההובלה )היבוא ביתר  .מסך היבואמיליארד דולר(  23.3) 33.6% ההיאווירית 

 .מסך היבוא 0.9%( היווה ואחרת הנעה עצמית
מסך  4.1%-ו מיליארד דולר( 5.4)מסך ערך היצוא  10.8% היצוא והיבוא של יהלומים נעשה בהובלה אווירית בלבד:

 .מיליארד דולר( 2.8)ערך היבוא 

 ערכי יבוא ויצוא סחורות לפי סוגי הובלה -1 תרשים

 

 2020בשנת  5פרקים עיקרייםסוג הובלה ולפי יצוא 

 13.5%) 14.8% ,84, פרק "מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים" היו:הסחורות העיקריות ביצוא בהובלה ימית 

-ב 16.3%) 12.1% ,38, פרק "מוצרים כימיים" ו (2019-ב 13.2%) 13.5% ,39, פרק "פלסטיק ומוצריו", (2019-ב

2019). 

  

                                                 
הרמה  The Harmonized Commodity and Coding System – (.H.S) -לפי סיווג "השיטה המתואמת"  5

 .הסבר באתר האו"םספרות, נקראת "פרק" ראו:  2ההיררכית הגבוהה ביותר 

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HS-Classification-by-Section
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 הובלה ימית -יצוא סחורות לפי פרקים עיקריים  - 2תרשים 

 

, (2019-ב 19.1%) 25.3% ,85פרק , "מכונות וציוד חשמליים" :היוהסחורות העיקריות ביצוא בהובלה אווירית 

 16.6% ,90פרק , "כשירים וכלים אופטיים"מ ,(2019-ב 31.4%) 20.0% ,71, פרק "אבנים יקרות ותכשיטים"

 .(2019-ב 5.8%) 3.2% ,30פרק , "מוצרים פרמצבטיים" -ו (2019-ב 13.0%)

 הובלה אווירית -יצוא סחורות לפי פרקים עיקריים  - 3תרשים 

 

 2020יצוא לפי סוג הובלה וארצות עיקריות בשנת 
 8.3%) 6.8% (, טורקייה2019-ב 21.4%) 22.7% היו: ארצות הבריתארצות העיקריות של היצוא בהובלה ימית 

 .(2019-ב 4.9%) 4.5% ברזילו (2019-ב 5.0%) 4.9%סין  ,(2019-ב 6.7%) 6.8% (, הולנד2019-ב
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 הובלה ימית -יצוא סחורות לפי ארצות עיקריות  - 4תרשים 

 

-ב 9.0%) 11.1% סין(, 2019-ב 30.6%) 29.2% היו: ארצות הבריתארצות העיקריות של היצוא בהובלה אווירית 

 .(2019-ב 2.0%) 3.9%הולנד ו (2019-ב 11.5%) 9.9% המאוחדתהממלכה , (2019

 הובלה אווירית -יצוא סחורות לפי ארצות עיקריות  - 5תרשים 

 

 2020בשנת  םלפי סוג הובלה ופרקים עיקריייבוא 

 דלקים" (,2019-ב 14.2%) 12.7% ,87, פרק "כלי רכב וחלקיהם" :היובהובלה ימית ביבוא הסחורות העיקריות 

 10.7% ,84, פרק "מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים" -ו (2019-ב 18.8%) 12.3% ,27, פרק "מינרליים

 (.2019-ב 9.5%)
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 הובלה ימית -יבוא סחורות לפי פרקים עיקריים  6 -תרשים 

 

 ,(2019-ב 22.0%) ,85פרק  ,23.7% "מכונות וציוד חשמליים" :היוהסחורות העיקריות ביבוא בהובלה אווירית 

, פרק תכשיטים"ו אבנים יקרות" ,(2019-ב 19.4%) 19.5% ,84פרק , "מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים"

 (. 2019-ב 9.1%) 11.0% ,30, פרק "מוצרים פרמצבטיים"-ו, (2019-ב 20.7%) 13.9% ,71

 הובלה אווירית -יבוא סחורות לפי פרקים עיקריים  - 7תרשים 

 

 2020הובלה וארצות עיקריות בשנת לפי סוג יבוא 
-ב 7.5%) 8.8% טורקייה ,(2019-ב 15.8%) 18.1% סין היו:בלה ימית יבוא בהוה שלעיקריות ה מקורה ארצות

 .(2019-ב 4.5%) 5.0% ואיטליה (2019-ב 6.4%) 6.2% גרמניה ,(2019-ב 7.5%) 7.2% ארצות הברית (,2019
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 הובלה ימית -עיקריות יבוא סחורות לפי ארצות  - 8תרשים 

 

 14.8% סין(, 2019-ב 23.8%) 22.0% ארצות הברית היו:יבוא בהובלה אווירית ה שלהעיקריות מקור הארצות 

 .(2019-ב 3.9%) 4.2%הממלכה המאוחדת ו (2019-ב %7.2) 7.8% גרמניה(, 2019-ב 10.4%)

 הובלה אווירית -יבוא סחורות לפי ארצות עיקריות  - 9תרשים 

 

יצוין, כי יתכנו הפרשים בין הנתונים בהודעה זו לבין נתוני סחר חוץ אחרים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה, וזאת בשל עיגולים בסיכומים ועדכונים שהתקבלו מהמכס. 


