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 2021סחר החוץ לפי ארצות בשנת 
Israel’s Foreign Trade in Goods by Country - 2021 

 :2020לעומת  12120ת בשנ סחר החוץ
ביצוא  עלייההינן הארצות בהן נרשמה עיקר ה אירלנד, איחוד האמירויות, אל סלוודור, גבון, מרוקו וקונגו •

 הסחורות (ללא יהלומים). 
 עלייההינן הארצות בהן נרשמה עיקר  זמבייה, הונדורס, פנמה, איחוד האמירויות, קובה, קניה וארמניה •

  .וא הסחורות (ללא יהלומים)בבי
, הודורוסיה,  הלומים) הן: ארצות הברית, ברזיל,איתן נרשם עודף בסחר הסחורות (ללא יעיקר הארצות  •

 .אוסטרליה וקפריסין
 טורקייה, איטליה והונג קונג. ,שוויץ, גרמניה סין, הגירעון הגדול ביותר (ללא יהלומים) נרשם עם •
 

 )1202דצמבר -(אוקטובר בחודשים האחרונים 2נתוני המגמה
 רוב ארצות הסחר.מהסחורות וא בבי ירידה •
 .אירופהארצות לוא צבי 12.7%עלייה של  •

 
 בדולרים 2021 חוץ סחר למצגת
 בש"ח 2021 חוץ סחר למצגת

) 12.5%מיליארד ש"ח ( 21.5של  עלייהמיליארד ש"ח,  193.8-(ברוטו) הסתכם ב יצוא הסחורות 2021בשנת 
). 22.5%מיליארד ש"ח ( 53.5של  עלייהמיליארד ש"ח,  291.4-(ברוטו) הסתכם ב יבוא הסחורות. 2020לעומת 
הגירעון לעומת  48.9%, עלייה של ש"חמיליארד  97.6-(ברוטו) הסתכם ב הגירעון בסחר הסחורות 2021בשנת 

 .2020שנת ב
  

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

וא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצ
יפורסמו  2021הנם נתונים ארעיים. נתונים סופיים לשנת  2021נתוני  במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

 .2022בחודש אפריל 
נתוני המגמה ונתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים  2

המקוריים. נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי עונתיות. הנתונים 
 עשויים להתעדכן כאשר מתקבלים נתונים מקוריים חדשים. מנוכי עונתיות ומגמה המתפרסמים

 

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/028/16_22_028maz_usd.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/028/16_22_028maz_nis.pdf


2 
 2021  -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 

20/1/2022 

ביצוא לרוב קבוצות  עלייהשהייתה  סיכומי הסחר המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים
 עלה אמריקהיצוא הסחורות לארצות  ,מיליארד ש"ח) 6.5( 16.6%-ב עלה יצוא הסחורות לארצות אסיה הארצות:

יצוא הסחורות ו מיליארד ש"ח) 5.7( 9.5%-ב עלה אירופהארצות יצוא הסחורות ל, ש"ח)מיליארד  7.9(  14.7%-ב
 .מיליארד ש"ח) 1.3( 6.9%-ב עלה לקבוצה יתר ארצות העולם

-ב עלה אירופהמארצות הסחורות יבוא , מיליארד ש"ח) 19.2( 32.0%-ב עלהמארצות אסיה הסחורות יבוא 
 ש"ח).מיליארד  10.7( 54.2%-עלה ב מקבוצת יתר ארצות העולםהסחורות  יבואו מיליארד ש"ח) 23.7( 18.9%

  ש"ח)ארד מילי 0.2( 0.5%-ב ירד מארצות אמריקהיבוא הסחורות לעומת זאת, 
מיליארד ש"ח  21.0מיליארד ש"ח, לעומת  33.7-ב 2021הסתכם בשנת  ארצות אסיההגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2020לעומת הגירעון בשנת  60.1%, עלייה של 2020בשנת 
לעומת  27.4%של עלייה מיליארד ש"ח,  83.7-ב 2021הסתכם בשנת  אירופהארצות הגירעון בסחר הסחורות עם 

 .2020הגירעון בשנת 
  ש"ח.מיליארד  10.0-ב 2021הסתכם בשנת  קבוצת יתר ארצות העולםהגירעון בסחר הסחורות עם 

של  עודף מיליארד ש"ח, לעומת 29.8-הסתכם בשעודף היה  ארצות אמריקהלעומת זאת, בסחר הסחורות עם 
 .2020לעומת העודף של  37.2%, עליה של 2020מיליארד ש"ח בשנת  21.7

  

עיקריות קבוצות ארצות 
 ₪י נבמיליו

 (נתונים מקוריים)

 
 מאזן
 -ינואר 

 דצמבר
2021 

 
 מאזן
  - ינואר

 דצמבר
2020 

 
 יצוא
  - ינואר

 דצמבר
2021 

 
 יצוא
  -ינואר

 דצמבר
2020 

 
 יבוא
  -ינואר

 דצמבר
2021 

 
 יבוא
  -ינואר

 דצמבר
2020 

 228190.0 276951.2 153789.7 165571.2 74400.3- 111380.0- )סה"כ (ברוטו ללא יהלומים
 121920.2 144617.6 56640.3 60327.5 65279.9- 84290.1- אירופה

 80171.7 96056.8 35237.6 43067.1 44934.1- 52989.7- מזה: האיחוד האירופי
 56784.1 73342.7 34181.4 37585.2 22602.7- 35757.5- אסיה
 26255.3 34544.9 14393.7 13789.5 11861.6- 20755.4- סין מזה:

 31183.7 30506.7 44196.6 47684.3 13012.9 17177.6 אמריקה
 26952.3 25499.4 35631.2 38388.2 8679.0 12888.8 מזה: ארצות הברית

 18302.0 28484.2 18771.4 19974.3 469.4 8510.0- יתר הארצות
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 (ללא יהלומים) עיקריות מאזן מסחרי לפי קבוצות ארצות - 1תרשים 

 
 38.4מיליארד ש"ח הן: ארה"ב ( 5-ביותר מ 2021-הארצות שיצוא הסחורות (ללא יהלומים) אליהן הסתכם ב

, מיליארד ש"ח) 6.7( ממלכה המאוחדתהמיליארד ש"ח),  7.2( הולנד מיליארד ש"ח), 13.8סין (מיליארד ש"ח), 
 .מיליארד ש"ח) 5.3והודו ( מיליארד ש"ח) 5.7גרמניה ( מיליארד ש"ח), 6.1טורקייה (

 (ללא יהלומים) עיקריות יצוא, לפי קבוצות ארצות - 2תרשים 

 
מיליארד  34.5סין (מיליארד ש"ח היו:  5-הסתכם ביותר מ 2021הארצות שמהן יבוא הסחורות (ללא יהלומים) בשנת 

 15.4טורקייה ( מיליארד ש"ח), 20.9( שוויץ מיליארד ש"ח), 21.2גרמניה (מיליארד ש"ח),  25.5ארה"ב (ש"ח), 
קוריאה צרפת,  הונג קונג, הממלכה המאוחדת, ,בלגיה איטליהוכן  מיליארד ש"ח) 12.0הולנד ( מיליארד ש"ח),

 יוזכר כי ארץ היבוא מוגדרת כארץ הקנייה.. ואירלנד ספרד ,הדרומית
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 (ללא יהלומים)   עיקריות יבוא, לפי קבוצות ארצות - 3תרשים 

 
, לעומת היצוא בשנה הקודמת למדינות 2021) בשנת 30%-משמעותית (יותר מ עלהיצוא הסחורות (ללא יהלומים) 

 קטןלעומת זאת,  .קונגו, אוגנדה, רואנדה, איטליה וירדן מרוקו,גבון, , אל סלוודור, איחוד האמירויות, אירלנדהבאות: 
  .קזחסטן ולממלכה המאוחדתל, גאנהל, פרגואייגיברלטר, לליצוא הסחורות (ללא יהלומים)  2021בשנת 

 
, פנמה, הונדורס, זמבייה) מהמדינות הבאות: 30%-יותר מבאופן משמעותי ( עלהיבוא הסחורות (ללא יהלומים) 

, אזרבייג'אןמ )(ללא יהלומיםביבוא הסחורות ירידה לעומת זאת, נרשמה  .ארמניהה וקני, קובה, איחוד האמירויות
 .ומאתיופיה ,צ'ילה, ממדרום אפריקה, גאנהמ, אסוואטינימ

, פורסמה בהודעה לעיתונות "סיכום סחר החוץ של 2021סקירה על התפתחות כלל היבוא ויצוא הסחורות בשנת 
 .2022בינואר  31" בתאריך 2021ישראל לשנת 

 
 פירוט הממצאים השנתיים

 
מהיבוא  51.4%-) ו2020-ב 35.0%מהיצוא ( 34.1% 2021היווה בשנת  אירופהארצות סחר הסחורות עם 

 18.8%-ב עלהש"ח), היבוא  מיליארד 5.7של  עלייה( 9.5% -ב עלה אירופה). היצוא לארצות 2020-ב 53.0%(
 .2020, לעומת שנת 27.4%-ב עלהמיליארד ש"ח) והגירעון בסחר הסחורות  23.7של  עלייה(

מהיבוא  10.9%-) ו2020-ב 31.2%מהיצוא ( 31.8%היווה  2021בשנת  אמריקהארצות סחר הסחורות עם 
מיליארד  0.2( 0.5%-ב ירדמיליארד ש"ח), היבוא   7.9( 14.7% -ב עלה לארצות אמריקה). היצוא 2020-ב 13.4%(

 . 37.2%-ב גדלש"ח) והעודף במאזן 
  

אירופה
51%

אמריקה  
11%

אסיה  
27%

יתר  
ארצות  
11%

יבוא סחורות

3אירופה
4%

אמריקה  
32%

אסיה  
24%

יתר  
ארצות  
10%

יצוא סחורות

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021.aspx
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 25.3%מהיבוא ( 27.3%-), ו2020-ב 22.7%מהיצוא ( 23.6%היווה  ארצות אסיהעוד כי סחר הסחורות עם  יצוין
גירעון הש"ח) ומיליארד  19.2( 32.0%-ב עלההיבוא  ,מיליארד ש"ח) 6.5( 16.6%-ב עלה). היצוא 2020בשנת 

 . 2020-מיליארד ש"ח ב 21.0של  גירעוןל בהמשך זאת ,ש"חמיליארד  33.7-ב הסתכם

 10.4%-) ו2020-ב 11.1%מהיצוא ( 10.5%היווה  2021בשנת  קבוצת יתר ארצות העולםסחר הסחורות עם 
 ). 2020-ב 8.3%מהיבוא (

הושפעה בעיקר משינויים במחירי הסחורות, הן ביבוא והן  2020לעומת שנת  2021חורות בשנת התפתחות סחר הס
. בנוסף לכך, סחר הסחורות הושפע גם משינוים בערך הש"ח לעומת המטבעות 2021ביצוא שנמשכו במהלך שנת 

 האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. 

 הסחר ביהלומים

יעדי היצוא  .2020-בהשוואה ל 52.4%-ב גבוה מיליארד ש"ח, 28.3-ב 2021(ברוטו) הסתכם בשנת  יצוא היהלומים
והממלכה  שוויץ, )8%( ), בלגיה8%קונג ( הונג, )13%( הודו), 49%ארצות הברית ( היו של יהלומים העיקריים
 .המאוחדת

הארצות . 2020-בהשוואה ל 49.3%-ב גבוהמיליארד ש"ח,  14.4-ב 2021(ברוטו) הסתכם בשנת  יבוא יהלומים
 .)9%( ארה"ב) ו9%( ), רוסיה22%), בלגיה (23%הודו ( יובאו יהלומים היו:העיקריות שמהן 

 ריכוזיות הסחר

 HHI (ללא יהלומים) לפי ארצות על פי מדד ריכוזיות יבוא ויצוא הסחורותבהודעה זו מוצגים נתונים על 
)Hirschman index-Herfindahl(3. 

 (אחוז מצטבר) HHI מדד  – 2021 –ריכוזיות הסחר, לפי ארצות  – 4תרשים 

 
 

 .606יבוא הסחורות היה  של ריכוזיותהומדד  903היה  2021יצוא הסחורות לשנת  של ריכוזיותהמדד 

                                                 
משמש למדידת ריכוזיות. המדד מבוסס על החלק היחסי של היחידות (ארץ) בערך הכולל של המשתנה  HHI מדד  3

 נמדדת ע"י סיכום הרבועים של אחוזי היבוא או היצוא של כל ארץ מתוך סך הכל  HHIבאוכלוסייה. ריכוזיות לפי 
מעניק משקל גדול יותר ליחידות (ארצות)  HHIהיבוא/ היצוא. ערכי מדד מבטאים ריכוזיות גבוהה ולהיפך. מדד 

 והסבר נוסף ראהבעלות ערכים גבוהים יותר. נוסחת החישוב 

http://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
http://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
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-ו הסחורות מכלל יצוא 48.2% וערך היבוא בסדר יורד, מראה שחמש ארצות מרכזות דירוג הארצות לפי ערך היצוא
 .2021בשנת הסחורות יבוא מ 46.9%

  
 התפתחות הסחר לפי ארצות בחודשים האחרונים 

 )2021דצמבר -נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר
 
 ביבוא הסחורות מרב הארצות. ירידה •

 .אירופהביצוא לארצות  12.7%עלייה של  •

  2021 ספטמבר - יולילעומת  2021דצמבר  – אוקטובר: יצוא הסחורות
-(למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ביצוא הסחורות עלה  2021 דצמבר –אוקטובר בחודשים 

 1.7%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי בחישוב שנתי  21.9%של  בהמשך לעלייהבחישוב שנתי. זאת,  6.0%
 בממוצע לחודש). 

 לעלייה שלבהמשך  ,בחישוב שנתי 12.7% -ב 2021דצמבר  -אוקטובר חודשים ב עלה לאירופהיצוא הסחורות 
מתחילת השנה, העליות הגדולות ביותר . בממוצע לחודש) 2.2%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי בחודשים  30.3%

קפריסין, למלטה אירלנד, להיו: ל 2020ביצוא (ללא יהלומים) לארצות אירופה, לעומת החודשים המקבילים בשנת 
 .ולאיטליה

לאחר  בחישוב שנתי 3.1%-ב 2021דצמבר  –אוקטובר חודשים ב ירד לארצות האיחוד האירופייצוא הסחורות 
 . בממוצע לחודש) 1.9%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי בחודשים  25.4%של עלייה 

 
 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. שלושת אומדני* 

של  זאת, לאחר עלייה .2021 דצמבר –אוקטובר  בחודשים בחישוב שנתי 0.7%-ב ירד לארצות אסיהיצוא הסחורות 
  .2021ספטמבר  – יליו בחודשים 14.5%

של  עלייהבהמשך ל, זאת, 2021 דצמבר - אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי 0.2%-ב עלה סיןליצוא הסחורות 
 .2021 ספטמבר -ולי י בחודשים 8.1%

 
 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. * שלושת אומדני
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 עלייהל בהמשך . זאת, בחישוב שנתי 1.9%-בשלושת החודשים האחרונים ב עלה אמריקהארצות ליצוא הסחורות 
מתחילת השנה, העליות הגדולות ביותר ביצוא (ללא יהלומים) לארצות  .2021 ספטמבר -ולי יבחודשים  4.7%של 

 .ריקה וברזילאל סלוודור, קוסטה להיו:  2020, לעומת החודשים המקבילים בשנת אמריקה
 3.3% של לאחר עלייה ,בחישוב שנתי 3.9%-בשלושת החודשים האחרונים ב ירד לארצות הבריתיצוא הסחורות 

 .2021ספטמבר  –לי יובחודשים 

 
 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.  * שלושת אומדני

לאחר  , זאת,בשלושת החודשים האחרוניםבחישוב שנתי  6.2%-ב ירד לקבוצת יתר ארצות העולםיצוא הסחורות 
  .בממוצע לחודש) 2.4%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי  בחודשים 34.3%של עלייה 

 
 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. * שלושת אומדני

 2021ספטמבר  -יולי לעומת  2021דצמבר  -אוקטובר : יבוא הסחורות
(למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני יבוא הסחורות  ירד 2021דצמבר  -אוקטובר בחודשים 
 .2021ספטמבר -בחישוב שנתי ביולי 15.9%זאת, לאחר עלייה של בחישוב שנתי.  3.3%-המגמה, ב

 
של  בהמשך לירידהזאת, . 2021 דצמבר -אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי  7.4%-בירד  אירופהארצות מהיבוא 
 . 2021 ספטמבר -ולי יבחודשים  2.6%

בהמשך זאת,  ,2021 דצמבר -אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי  15.1%-בירד  האיחוד האירופיארצות היבוא מ
 .2021ספטמבר  – יליובחודשים  6.2%של  לירידה
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 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.  * שלושת אומדני

 עלייה שללאחר  . זאת,בחישוב שנתי 4.1%-ב מארצות אסיהיבוא הסחורות  ירדבשלושת החודשים האחרונים 
 . בממוצע לחודש) 1.7%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי בחודשים בחישוב שנתי  23.2%

(עלייה  2021דצמבר  -אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי  21.6%-עלה ב מסיןהסחורות  על פי נתוני המגמה יבוא
בממוצע  3.4%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי בחודשים  50.1%של בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה  1.6%של 

 .לחודש)

 

 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. * שלושת אומדני

זאת,  .2021 דצמבר -אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי  7.5%-ב מאמריקהיבוא הסחורות  ירד ,על פי נתוני המגמה
  .2021ספטמבר  -יולי בחודשים  19.8%של עלייה לאחר 

 

 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. * שלושת אומדני
מתחילת השנה, ירידות הגדולות ביותר ביבוא (ללא יהלומים) מארצות אמריקה, לעומת החודשים המקבילים בשנת 

 . ארגנטינה ומצ'ילההיו: מ 2020
. 2021 דצמבר -אוקטובר בחודשים בחישוב שנתי  0.7%-ב מארה"ביבוא הסחורות עלה ה ,על פי נתוני המגמה

 .2021ספטמבר  -יולי בחודשים  19.4%של זאת, בהמשך לעלייה 



9 
 2021  -סחורות  -סחר חוץ לפי ארצות 

20/1/2022 

 
של  בהמשך לעלייה ,בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים 3.7%-בעלה  מקבוצת יתר ארצות העולםהיבוא 

מתחילת השנה, העליות הגדולות ביותר  .בממוצע לחודש) 4.8%(עלייה של  2021ספטמבר  -יולי  בחודשים %75.7
מקניה , מצריםהיו: מ 2020ביבוא (ללא יהלומים) בקבוצת יתר ארצות העולם, לעומת החודשים המקבילים בשנת 

 ומאוסטרליה.

 
 המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. * שלושת אומדני

 
 .2022בפברואר  20-" תפורסם ב2022ינואר  -הודעה לעיתונות "סחר חוץ לפי ארצות 
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