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דוח מדינה של מינהל סחר חוץ
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http://israel-trade.net/
http://economy.gov.il/About/Units/Pages/ForeignTrade.aspx
http://itrade.gov.il/
http://economy.gov.il/ERM
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.GD.ZS
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היקף סחר בין 
ישראל ורוסיה
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13,99533.7%      16,172.29$יצואנים קטנים1,13172.3%          685.95$יצואנים קטנים
6866.3%      31,789.00$יצואנים גדולים4027.7%          262.72$יצואנים גדולים
100% 14,063 47,961.29     $ כל היצואנים100% 1,171 948.67          $ כל היצואנים

נתוני סחר ישראל - רוסיה , במיליוני דולרים
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 נתוני סחר במיליוני דולרים

 סכום יבוא מרוסיה סכום יצוא לרוסיה
 היקף סחר בין ישראל ורוסיה מאזן מסחרי בין ישראל ורוסיה
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