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 כללי

הארץ נתוני היבוא מוצגים לפי ארץ מקור ) .בקבצים המצורפים מוצגים נתוני יבוא ויצוא חודשיים לפי סחורה וארץ
המוצגים בקובצים  נתוניםה היבוא הם ברוטו.ערכי  .מכירה ( ונתוני היצוא מוצגים לפי ארץבה יוצרה הסחורה

 ארעיים. הינם

 סיווג

ג המשמש את המכס הישראלי לטיפול במשלוחי יבוא ויצוא. סחורות וויהוא הסהנתונים הסיווג לפיו מוצגים 
י נ. ש"תעריף המכס ומס קנייה"וסחורות היבוא מסווגות לפי  "היצוא מסווגות לפי "ספר סיווג טובין ביצוא

 (.Harmonized System - HSהסיווגים מבוססים על קידוד השיטה המתואמת )

 

 קישורים:

 
 ביצוא בכתובת: ניתן לעיין בספר סיווג 

 
query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/CustomsBook/Export/Doubt-https://shaarolami  

 
  ריף המכס ומס קנייה בכתובת:ניתן לעיין בתע

 
query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/CustomsBook/Import/Doubt-https://shaarolami  

 
  מדריך למשתמש" -תעריף מכס להסבר מפורט על מבנה הסיווג ניתן לעיין בקובץ "

 

 מקור הנתונים
 

המקור העיקרי לנתוני יבוא ויצוא הסחורות הם טפסים המוגשים לשלטונות המכס ע"י היבואנים  .1
 והיצואנים )רשימוני יבוא ויצוא(.

 ארגונים המנהלים את סחר החוץם מנהליים של היבמקרים מסוימים משמשים כמקור לנתונים סיכומי .2
 .וכלי טיס ם, כגון: רשם כלי השיטבקבוצות מוצרי

 

 

 הגדרות

ולתיקון( ששוחררו מיד עם פריקתם על ידי המכס,  לאשפרהסחורות מיובאות לשימוש מקומי )כולל  - יבוא ברוטו
סחורות שהוכנסו למחסני ערובה, מלבד מספר  נכללות לאאו ששוחררו לאחר זמן ממחסני ערובה של המכס. 

משלוחים שיוצאו בעבר והוחזרו לישראל שנית ללא עיבוד . כמו כן, ני ערובהמפעלים יצרניים שהוכרו כמחס
 .אינם כלולים ביבוא כלשהו

 .כלשהו עיבוד שעברו מבלי ל"בחו לספק והוחזרו קודם שיובאו סחורות למעט ל"לחו המוצרים זרם - ברוטו יצוא
, לא נכללים כןכמו . לשולח בעתיד שיוחזרו ,נוסף לעיבוד ל"לחו שנשלחו למחצה מעובדים טובין גם בו נכללים

 .הספק אינו והקונה עיבוד ללא ל"לחו ונמכרו שיובאו טובין ביצוא ברוטו

כל הפרסומים מציגים את נתוני  הארץ ממנה נשלח חשבון הספק של הטובין ליבואן הישראלי. - ארץ קנייה
 היבוא לפי הגדרה זו אלא אם צוין אחרת. 

 ה יוצרה הסחורה. הארץ ב     - ארץ מקור

 הארץ בה הוטען היבוא על כלי השיט או כלי הטיס.   - ארץ משלוח

הארץ אליה נשלח  יצוא" ארצו של הקונה את הסחורות מהיצואן הישראלי. בפועל נרשמת "כארץ   - ארץ מכירה
 החשבון על הטובין שיוצאו מישראל. 

 ".היעד,  ו "ארץ המכירה" מ"ארץ לעיתים שונה "ארץ הקנייה" מ"ארץ המקור" ומ"ארץ המשלוח"
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באתר מכון  ארצות" של שמות לייצוג "קודים -  3166י "ת ישראלי תקןלפירוט שמות וקודי ארצות ניתן לעיין ב
 התקנים הישראלי 

 

 להגדרות נוספות והסברים מפורטים ניתן לעיין בהקדמה לירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ בכתובת: 

  
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/fr_trade12_2020/intro_heb.pdf  

 

 הקבציםמבנה 
 

 מבנה הקבצים הוא כדלקמן:  .1
 

 הערות פוזיציות שדה

 = ישראל 001 1-3 ארץ מדווחת

 4 זרם
 

 = יבוא1
 = יצוא2

  5-8 שנה

  9-10 חודש

 נומריאאלפ ISOלפי קידוד  11-13 ץאר

ריף המכס/ ספר סיווג עלפי ת 17-26  קוד סחורה
 טובין ביצוא

 *ארה"ב באלפי דולרים 27-40 ערך

 
 . 0-*במידה וקיים יבוא בערך שקטן מאלף דולר ארה"ב, יוצג הערך כ

 

 תיקון נתוני יבוא ויצוא
 

בתיקונים נובע מטעויות והשמטות במקור )רשימוני לעתים טעונים נתוני סחר החוץ השוטפים תיקון. הצורך 
 המכס( ובשלבים שונים של עיבוד הנתונים, וכן בשל שחרורים בעירבון )יבוא( או בשל משלוחים במשגור )יצוא(. 
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