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דבר מנהל מינהל סחר חוץ

 אנו שמחים להציג בפניכם את הסקירה הרבעונית הכוללת את תמצית תוצאות היצוא הישראלי לרבעון השלישי 

של שנת 2018. הסקירה מאפשרת מבט על המגמות ביצוא הישראלי בתקופה הנסקרת, הן מבחינה גיאוגרפית והן 

מבחינה סקטוריאלית, כפי שנותחו על ידי המחלקה הכלכלית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. 

המגזין יישלח אליכם אחת לרבעון ויסכם את תוצאות היצוא עבור התקופה הרלוונטית כאשר אחת לשנה אנו נבצע 

ניתוח מעמיק יותר לתוצאות השנה החולפת ביצוא הישראלי.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר 

את התחרותיות של התעשייה הישראלית, למצב את תדמיתה החדשנית בשווקים הבין-לאומיים, להגדיל ולגוון את 

היצוא הישראלי ולמשוך השקעות זרות.

המינהל מפעיל מערך מסועף של למעלה מ-40  נציגים כלכליים-מסחריים בפרישׂה עולמית, המוצבים במדינות 

היעד של הייצוא הישראלי ובארגונים הכלכליים הבין-לאומיים, במטרה לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו”ל במגוון 

דרכים: יזום פעילויות, ארגון משלחות ותערוכות, עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל 

בשוקי היעד, ליווי חברות בשלבי הכניסה לשווקים וסיוע לחברות ישראליות בנושאי רגולציה, חסמי סחר ועוד. 

המינהל יוזם ומנהל משאים ומתנים על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל להסרה 

של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבין-לאומיים - WTO, OECD ובנציגות ישראל באיחוד 

האירופי. 

בנוסף מפעיל המינהל מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישראליות לפעול בחו”ל. בהם: תוכנית ‘כסף חכם’ 

המסייעת לפריצה לשוק חדש  ותוכנית של”ב המיועדת לסייע ליצואנים בתחילת דרכם. 

אנו מקווים שסקירה זה תספק עבורכם חשיפה מעניינת ומלמדת על המגמות והתמורות ביצוא הישראלי ומאחלים 

לכם קריאה מהנה.  

אוהד כהן

מנהל מינהל סחר חוץ

משרד הכלכלה והתעשייה
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 היקף היצוא הכולל ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם יצוא הסחורות 

והשירותים מישראל בהיקף כולל של כ-81.4 מיליארד דולר.

 צמיחה ביצוא ‹
נתוני תשעת החודשים הראשונים של השנה מצביעים על צמיחה 

של כ-7.9% ביצוא הסחורות והשירותים בהשוואה לתקופה 

מקבילה אשתקד.

 שינויים בתמהיל היצוא הישראלי ‹
תמהיל היצוא מישראל בשנים האחרונות משתנה כך שיצוא 

השירותים תופס נתח משמעותי יותר מסך היצוא הכללי. 

יצוא השירותים היווה כ-44.7% מסך היצוא הכללי בתשעת 

החודשים הראשונים של שנת 2018 )לעומת כ-38.4% בתקופה 

מקבילה בשנת 2015(.

צמיחה מהירה ביצוא השירותים לעומת צמיחה  ‹
 איטית יותר ביצוא הסחורות

היקף יצוא השירותים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

2018 עמד על כ-36.4 מיליארד דולר- גידול של כ-13.1% 

בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. 

היקף יצוא הסחורות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 

עמד על כ-45 מיליארד דולר-גידול של כ-4.2% בהשוואה לתקופה 

מקבילה אשתקד.

יצוא סחורות ושירותים מישראל 
)תשעת החודשים הראשונים, מיליארדי דולרים, כולל יהלומים(

+ 7.9%

 התפלגות יצוא הסחורות והשירותים
)בתשעת החודשים הראשונים(

Q1-Q3-2018

Q1-Q3-2018Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2016

Q1-Q3-2016

Q1-Q3-2015

Q1-Q3-2015

38.4%

69.6$ 70.6$ 75.3$
81.4$

61.6%

40.6%

59.4%

% יצוא השירותים           % יצוא הסחורות

42.7%

57.3%

44.7%

55.3%

יצוא סחורות ושירותים
נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 מצביעים על עלייה של כ-7.9% ביצוא 

הסחורות והשירותים מישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

Q1-Q3-2017
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מקור: הלמ"ס

יצוא סחורות
 נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 מצביעים על עלייה של כ-4.2% 

ביצוא הסחורות מישראל בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

$45

$43.2

$42

$42.9

 היקף היצוא ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם 

יצוא הסחורות מישראל בהיקף כולל של כ-45 מיליארד 

דולר.

 המשך התאוששות היצוא ‹
 נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 

 מצביעים על המשך התאוששות ביצוא הסחורות 

לעומת תקופות מקבילות בשנים קודמות. 

יצוא הסחורות מישראל 

)תשעת החודשים הראשונים , מיליארדי דולרים(

Q1-Q3-2018

Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2016

Q1-Q3-2015

יצוא הסחורות לפי אזורים גיאוגרפיים1 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 20181  )מיליוני דולרים( ‹

 יתר אירופה 
ואירו-אסיה 

)7%( $3,454

+7% אסיה
)25%( $11,619

+16.3%

איחוד אירופי
)29%( $13,263

1.4%

צפון אמריקה
)28%( $12,817

-4.9%

אמריקה הלטינית
)4%( $1,667

+18.5%

אפריקה
)1%( $517

-13.6%
אוקיאניה

)1%( $444

-5.3% 

1. ללא מדינות בלתי מסווגות
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דשנים

היקף מהיצוא: 37%

גידול בהשוואה לשנה קודמת: 29.6%

מוצרים כימיים שונים

היקף מהיצוא: 25.3%

גידול בהשוואה לשנה קודמת: 64.2%

ברזיל – ענפים בולטים

$7,874

$8,574

  צמיחה בשווקים המתפתחים ‹
היצוא הישראלי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 צמח 

בעיקר בשווקים מתפתחים כגון אמריקה הלטינית ואסיה. הצמיחה 

בשווקים אלו מפצה על הירידה ביצוא לשווקים המפותחים, צפון 

אמריקה ואירופה.

  יצוא ריכוזי ‹
עשרת יעדי היצוא העיקרים של ישראל היוו כ-48% מהיצוא 

הישראלי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 )לעומת 

כ-47% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017(. 

  השפעת עיתוי חגי תשרי  ‹
נתוני הייצוא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 

עשויים להיות מושפעים מעונתיות הנובעת מעיתוי חגי תשרי אשר 

חלו בשנת 2018 בתחילת ספטמבר ואילו בשנת 2017 בסוף 

ספטמבר. עובדה זו גרמה להפחתה בימי עבודה בשנת 2018 אשר 

ככל הנראה השפיע על התוצאות.

 התפתחות יצוא הסחורות ל-10 יעדי היצוא העיקריים של ישראל 
)תשעת החודשים הראשונים , ללא יהלומים, מיליוני דולרים(

$2,283

 $3,533
$3,199

$1,685$1,692
$1,305

$1,195 $1,305
$1,000

$1,278

$682
$468 $687 $838$855$912$1,195

אה״בסיןבריטניההולנדטורקיהגרמניהצרפתברזילהודויפן

+52.1%+24.5%+33.6%

+9.2%+29.9%

-0.4%

+55.4%
-9.4%

-8.2%

-21.7%

$3,549

 Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2018
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יצוא בתשעת 
החודשים 

הראשונים של 
שנת 2017

פנינים, אבנים 
ומתכות יקרות

 מתכות 
בסיס

מינרלים  מוצרי 
תחבורה

אחר1

כימיקלים ומוצרי 
תעשיות כימיות

 גומי 
ופלסטיק

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

 מכשור אופטי, 
רפואי ואחר

יצוא בתשעת 
החודשים הראשונים 

של שנת 2018

ענפים בצמיחה ‹
 הגידול ביצוא הישראלי נבע בעיקר בשל הצמיחה בשני 

הענפים הבאים:

ענף המכונות ומיכון חשמלי ומכני אשר צמח בכ-12.9%  •

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 לעומת תקופה 

מקבילה אשתקד.

ענף המכשור אופטי, רפואי ואחר אשר צמח בכ-20.7% בתשעת  •

החודשים הראשונים של שנת 2018 לעומת תקופה מקבילה 

בשנת 2017.

 ענפים בדעיכה ‹
 הגידול ביצוא הישראלי בתשעת החודשים הראשונים התמתן •

בעיקר בשל הירידה בשני הענפים הבאים:

 ענף מוצרי התחבורה אשר ירד בכ-36.6% בתשעת  •

החודשים הראשונים של שנת 2018 לעומת תקופה מקבילה 

בשנת 2017.

ענף כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות אשר ירד בכ-5.42%  •

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 לעומת תקופה 

מקבילה אשתקד.

1 סעיף "אחר" כולל ענפי יצוא אחרים כמו גם התאמות בין נתוני הסחורות על פי סחר חוץ לבין נתוני סחורות על פי מאזן התשלומים, לרבות החזרות יהלומים   2 נתונים בחלק זה הם ברוטו                         מקור: הלמ"ס

פנינים, אבנים ומתכות יקרות ‹
פנינים, אבנים ומתכות יקרות היוו כ-25% מהיצוא הישראלי  •

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 )לעומת כ-26% 

בתקופה מקבילה אשתקד(. 

 כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות ‹
כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות היוו כ-22% מהיצוא הישראלי  •

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 )לעומת כ-23% 

בתקופה מקבילה אשתקד(.

התפתחות יצוא הסחורות לפי קבוצות ענפים במהלך תשעת החודשים 
הראשונים  של שנת 2018 )מיליוני דולרים(

$583
$663

$922 $109

אה״ב 

26.9%
סין

23.1% 
הולנד

5.0%
גרמניה

4.9%

יעדי יצוא עיקריים

יצוא מכונות ומיכון חשמלי
)תשעת החודשים הראשונים, מיליוני דולרים(

Q1-Q3-2018

Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2016

Q1-Q3-2015

Q1-Q3-2014

$10,115

$8,956

$9,554

$10,004

$10,562

 התפלגות יצוא הסחורות2 
)בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018(

פנינים, אבנים 
ומתכות יקרות

מכונות ומיכון 
כימיקלים חשמלי ומכני

ומוצרי תעשיות 
כימיות

9% מכשור אופטי,    
        רפואי ואחר

5% גומי ופלסטיק

 3% תוצרת 
         חקלאית טרייה 

        ומוצרי מזון

4% מתכות בסיס

3% מוצרי תחבורה

2% מינרלים 5% אחר

25%

22%
22%

 מכונות ומיכון 
חשמלי ומכני

$433
$720

$ 166
$241

$1363

$1,158

$45,020

$43,216
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 התפלגות יצוא השירותים 
)בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018(

 מיחשוב ותכנות ‹
שירותי מיחשוב ותכנות היוו כ-35% מהיצוא הישראלי בתשעת 

 החודשים הראשונים של שנת 2018 

)לעומת כ-32% בתקופה מקבילה אשתקד(. 

 מחקר מדעי ופיתוח ‹
מחקר מדעי ופיתוח היוו כ-16% מהיצוא הישראלי בתשעת 

 החודשים הראשונים של שנת 2018 

)לעומת כ-15% בתקופה מקבילה אשתקד(. 

פנינים, אבנים 
ומתכות יקרות

מחשוב ותכנות

מחקר מדעי 
שירותי תיירותופיתוח

שירותי תחבורה

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים ואכניים

תעשייה וחרושת  

אחר

35%

16%15%

12%

9%

7%

6%

יצוא השירותים
 נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 מצביעים על עלייה של כ-13.1% 

ביצוא השירותים מישראל בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

  היקף היצוא ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם יצוא 

השירותים מישראל בהיקף כולל של כ-36.4 מיליארד דולר.

  המשך מגמת צמיחה ‹
נתוני תשעת החודשים הראשונים מצביעים על המשך מגמת 

 הצמיחה ביצוא השירותים -  תוך 3 שנים יצוא השירותים 

גדל בכ-36%.

$ 32.2

$ 26.7
$ 28.7

יצוא השירותים מישראל 
 )תשעת החודשים הראשונים, מיליארדי דולר(

Q1-Q3-2015 Q1-Q3-2016

צמיחה שנתית ממוצעת
10.8% 

$ 36.4

Q1-Q3-2017 Q1-Q3-2018
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מחשוב ותכנות

 יצוא שירותים מישראל בתחום מיחשוב ותכנות
)תשעת החודשים הראשונים, מיליארדי דולרים( 

Q1-Q3-2018

Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2016

Q1-Q3-2015

Q1-Q3-2014

Q1-Q3-2013

יצוא בתשעת 
החודשים 

הראשונים של 
שנת 2017

מחקר מדעי 
ופיתוח

תעשייה 
וחרושת; 

כרייה 
וחציבה 

שירותים 
מקצועיים, מדעיים 

וטכניים

שירותי אחר
תחבורה

יצוא בתשעת 
החודשים 

הראשונים של 
שנת 2018

שרותי תיירות

התפתחות יצוא השירותים לפי קבוצות ענפים במהלך מחצית ראשונה של שנת 2018 )מיליוני דולרים(

 גידול בשירותי המיחשוב והתכנות ‹
הגידול ביצוא הישראלי נבע בעיקר בשל הגידול בענף המיחשוב 

ותכנות אשר צמחו בכ-20.7% בתשעת החודשים הראשונים של 

שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 גידול בשירותי מחקר מדעי ופיתוח ‹
גידול נוסף שהשפיע רבות על יצוא השירותים הישראלי בתשעת 

החודשים הראשונים של שנת 2018 הוא שירותי מחקר מדעי 

ופיתוח בו היה גידול של כ-20.4% מכ-4.8 מיליארדי דולר בשנת 

2017 לכ-5.8 מיליארד דולר בשנת 2018.

 ענפים נוספים אשר תרמו לצמיחה ‹
ענפים נוספים שתרמו להמשך הגידול ביצוא השירותים הישראלי 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הם:

שירותי תיירות אשר היצוא בהם גדל בכ-6.7% בהשוואה  •

לתקופה מקבילה בשנה קודמת.

 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים אשר היצוא בהם  •

גדל בכ-10.0% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

$12.6

$10.5

$9.0

$8.0

$7.4

$6.1

$992

$32,156

$36,375

$2,167
$333

$159
$218 $177 $173

מיחשוב ותכנות
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126.8 מיליון )מקום 10 בעולם( אוכלוסייה1 

43,876 $ )מקום 25 בעולם( תמ"ג לנפש2  

כ-671 מיליארד דולר בשנת 2017 סך יבוא סחורות 

בשנת 2017 היווה כ-0.23% מסך הסחורות המיובאות ליפן אחוז היצוא הישראלי 

 מקור היבוא 
בשנת 2017

 היקף היצוא ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם יצוא 
הסחורות מישראל ליפן בהיקף כולל של כ-870 מיליוני דולר.

 עלייה בסחר עם יפן ‹
 נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 מצביעים 
על עלייה ביצוא הסחורות ליפן של כ-45.9% לעומת תקופה 

מקבילה אשתקד.

 מכשור אופטי, רפואי ואחר ‹
קבוצת הענפים המרכזית ביצוא הישראלי ליפן היא מכשור אופטי, 

רפואי ואחר. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 היוו 
כ-45% מהיצוא הישראלי ליפן )לעומת כ-28% בתקופה מקבילה 

אשתקד( והסתכמו לכ-393 מיליון דולר.

 מכונות ומיכון חשמלי ומכני ‹
קבוצת ענפים נוספת המהווה חלק מהותי בייצוא הישראלי ליפן 

הוא מכונות ומיכון חשמלי ומכני. בתשעת החודשים הראשונים של 
שנת 2018 היוו כ-18% מהיצוא הישראלי ליפן )לעומת כ-18% 

בתקופה מקבילה אשתקד( והסתכמו לכ-157 מיליון דולר.

מכשור אופטי, 
רפואי ואחר

מכונות ומיכון 
חשמלי ומכני

אחר

 תוצרת חקלאית 
טריה ומוצרי מזון

מתכות בסיס

פנינים, אבנים 
ומתכות יקרות

כימיקלים ומוצרי 
תעשיות כימיות

45%

18%

3%

12%

9%

9%

4%

התפלגות יצוא הסחורות מישראל ליפן בתשעת 
החודשים הראשונים של שנת 2018

$558 $596

$870

 Global Edge-ו , UN Comtrade ,ליום 31.12.17      מקור: הלמ"ס ,PPP 1 ליום 31.12.17    2 מחירי

 סין
)24.5%(

 ארה״ב
)24.5%(

 אוסטרליה
)5.8%(

זרקור על יפן

Q1-Q3- 

2013
Q1-Q3- 

2014
Q1-Q3- 

2015
Q1-Q3- 

2016
Q1-Q3- 

2017
Q1-Q3- 

2018

$534 $568$570

 יצוא הסחורות מישראל ליפן
 )תשעת חודשים ראשונים, מיליוני דולרים(

מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה10



יצוא הסחורות מישראל ליפן בתחום מכשור 
אופטי, רפואי ואחר

)תשעת חודשים ראשונים, מיליוני דולרים(

יצוא הסחורות מישראל ליפן בתחום מכונות 
ומכשירים מכניים וציוד מחשבים 

)תשעת חודשים ראשונים, מיליוני דולרים(

Q1-Q3-
2013

Q1-Q3-
2013

Q1-Q3-
2014

Q1-Q3-
2014

Q1-Q3-
2015

Q1-Q3-
2015

Q1-Q3-
2016

Q1-Q3-
2016

Q1-Q3-
2017

Q1-Q3-
2017

Q1-Q3-
2018

Q1-Q3-
2018

 מכשור אופטי, רפואי ואחר ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם יצוא 

הסחורות בתחום מישראל ליפן בהיקף כולל של כ-393 מיליוני 
דולר, המהווים כ-45.1% מהיצוא הישראלי ליפן.

 מנוע צמיחה עיקרי בתחום ‹
נתוני תשעת החודשים הראשונים מצביעים על גידול של 

כ-132.9% ביצוא בהשוואה לשנה קודמת. 

 מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים ‹
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם יצוא 

הסחורות בתחום מישראל ליפן בהיקף כולל של כ-80 מיליוני דולר, 
המהווים כ-9.2% מהיצוא הישראלי ליפן.

 גורם חשוב בצמיחת הייצוא ליפן ‹
 נתוני תשעת החודשים הראשונים מצביעים על גידול של 

כ-60.3% ביצוא בהשוואה לשנה קודמת. 

$58.9

$86.9

$61.5
$53.4 $50.0

$80.2

$392.7

$168.6$153.1$165.3$162.2
$124.3

מכשור אופטי, 
רפואי ואחר 

יהלומים כימיקליים 
אורגניים 

מוצרים שונים 
ממתכת פשוטה 

תכשירים של 
קוסמטיקה 

וטואלט 

תכשירי מזון 
שונים

$16
$23$25$25 $27

$80

$50

$33$33 $32

$45$49
$56

$77

$169

$54$54

$20 $16

-22.8%

-47.3%

+3.7%
+47.3%

+41.8%
+60.3%

+9.5% +18.4%
+4.6%

Q1-Q3-2017

Q1-Q3-2018

ההתפתחות עשרת הענפים המרכזיים ביצוא הסחורות מישראל ליפן 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 )מיליוני דולרים(

$393
+132.9%

מכונות ומכשירים 
מכניים וציוד 

מחשבים

מכונות וציוד 
חשמליים; 

כלים, מכשירים 
וכלי חיתוך 

תכשירים מירקות, 
מפירות, מאגוזים 

ואחרים  
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מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות של 

התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. 

 תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של 

ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

לצד הפעילות בישראל מינהל סחר חוץ מפעיל מערך נספחים כלכליים-מסחריים המהווים זרוע ביצועית-דיפלומטית של המשרד 

בשוקי חו"ל ופועלים לקדם יצוא 'כחול לבן' ולהסדיר סוגיות רגולטוריות הנוגעות לפעילות היצואנים. בנוסף לכך, המינהל עוסק בשיפוי 

של הוצאות מכס החלות על יצואנים המייצאים את מרכולתם לאיחוד האירופי, ככל שיש הוצאות כאלו.

המינהל מורכב מארבעה אגפים:

קידום היצוא: האגף אחראי לקידום היצוא ותפעול הנציגויות בחו"ל. לשם כך הוא מחולק לשש  מחלקות . 1

גאוגרפיות המתפעלים רשת נספחים כלכליים-מסחריים ברחבי העולם. הדסקים הגאוגרפיים מחולקים כך: אירופה 

)1 ו-2(, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק,  סין, שווקים מתעוררים ומימון בינ"ל; ומזה"ת. המחלקות 

הגאוגרפיות מפעילות מערך של למעלה מ-40 נספחים כלכליים-מסחריים בפריסה עולמית, שתפקידם לסייע 

לתעשייה הישראלית בשוקי חו"ל במגוון דרכים, כגון: ייזום פעילויות, ארגון משלחות, ארגון תערוכות ועריכת סמינרים 

 מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד וכן סיוע בנושאי רגולציה ובנושאים אחרים. 

לפנייה לאחת מנספחויות משרד הכלכלה והתעשייה לחץ כאן

מדיניות והסכמי סחר בין-לאומיים: האגף אחראי לקידום ותחזוקה של הסכמים בין-לאומיים ועוסק במכלול . 2

הנושאים הנוגעים למדיניות סחר החוץ של ישראל: ייזום הסכמי סחר חדשים, ניהול המו"מ לגביהם, ומעקב אחר 

יישומם. כמו כן, אחראי על איסוף מידע וניתוח רגולציה במדינות הסחר העיקריות תוך סיוע ליצואנים הנתקלים 

בחסמי סחר כלשהם, טיפול בשאלות רגולציה ופישוט סחר, השתתפות בארגונים בין-לאומיים, כאשר העיקריים 

שבהם:  ארגון הסחר העולמי )ה-WTO(, והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי )ה-OECD(, כמו גם פעילות 

בתחום הסחר בשירותים, תקינה, ועוד. כל זאת תוך מגעים עם הממשלות המקומיות ושימוש בין היתר בנספחים 

המסחריים אותם מפעיל המינהל לסחר חוץ ברחבי העולם.

קצת על מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה12

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/ExporterRequests/Pages/default.aspx


כלי סיוע לתעשייה: מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת . 3

אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית 

בשווקים הבין-לאומיים.

תוכנית של"ב – שער לשיווק בין-לאומי• 

התוכנית מעניקה סיוע לחברות בעלות היקף מכירות של למעלה מחצי מיליון ₪ בארץ או שגייסו לפחות 2 מיליון 

₪ וטרם החלו לייצא או שהיקף היצוא שלהן עד 250,000$. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים 

באמצעות ליווי מקצועי של יועצים והשתתפות במימון של עד 50% מההוצאות השיווקיות, עד 200 אלף ₪ מתוך 

של 400 אלף ₪ לשוק אחד או שניים שהוגדרו בתכנית העסקית. 

למידע נוסף

 תוכנית כסף חכם• 

התוכנית מעניקה סיוע דו-שנתי לחברות ישראליות שמייצאות מעל 250,000$ בשנה במטרה להשיג גידול 

משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתוכנית לשוק יעד שמוגדר מראש על ידי החברה. במסגרת 

התוכנית ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת, כלומר 

עד 500 אלף ₪ מתוכנית של 1 מיליון ₪. להודו, סין ויפן סכום ההוצאות המוכרות כפול ומשך התוכנית 3 שנים.

למידע נוסף

לאתר: מערך כלי סיוע לתעשייה

 איכות השירות וניהול ידע: האגף פועל לקידום שימור הידע, פיתוח ההון האנושי בארגון ולשיפור של . 4

 איכות השירות במינהל. כמו כן, האגף פועל לחיזוק המיתוג של מינהל סחר חוץ ומערך הנספחים המסחריים 

בקרב התעשייה. 

http://economy.gov.il/about/units/pages/foreigntrade.aspx  :למידע נוסף על מינהל סחר חוץ

 /https://israel-trade.net :לבלוג המינהל
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http://economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/GateToInternationalMarkets/Pages/GateTointernationalMarkets.aspx
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http://economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/Pages/default.aspx


Country Tel E-mail

AUSTRALIA - Sydney +)61.2( 9388-0382 sydney@israeltrade.gov.il

BELGIUM - Brussels +)32.2( 373-5534/5 brussels@israeltrade.gov.il

BRAZIL - Sao Paulo +)55.11( 3032-3511 saopaulo@israeltrade.gov.il

BRAZIL -  Rio +)55.21( 2546-9886 rio@israeltrade.gov.il

CHILE – Santiago +)56( 2-2750-0517 santiago@israeltrade.gov.il

CHINA – Beijing +)86.10( 8532-0664 beijing@israeltrade.gov.il

CHINA - Chengdu +)86( 2868-719-500 chengdu@israeltrade.gov.il

CHINA - Guangzhou +)86. 20( 8513-0518/9 guangzhou@israeltrade.gov.il

CHINA - Hong Kong +)852( 2821-7509 hongkong@israeltrade.gov.il

CHINA - Shanghai +)86.21( 6010-2500 shanghai@israeltrade.gov.il

COLOMBIA - Bogota +)57.1( 327-7514 bogota@israeltrade.gov.il

FRANCE - Paris +)33.1( 4076-5560 paris@israeltrade.gov.il

FRANCE - OECD +)33.1( 4076-5521 oecd@israeltrade.gov.il

GERMANY - Berlin +)49.30( 206-4490 berlin@israeltrade.gov.il

GERMANY - Munich +)49.89( 5434-86506 munich@israeltrade.gov.il

GHANA – Accra +)233.30( – 207-43838 Accra@israeltrade.gov.il

INDIA - Bangalore +)91.80( 4936-5320 Bangalore@israeltrade.gov.il

INDIA - New Delhi +)91.11( 3041-4518 delhi@israeltrade.gov.il

INDIA - Mumbai +)91.22( 6160-0500 mumbai@israeltrade.gov.il

ITALY - Milano +)390.2( 7601-5545 milano@israeltrade.gov.il

JAPAN - Tokyo +)81.3( 3264-0398 tokyo@israeltrade.gov.il

KENYA-Nairobi +)254.20( – 492-7518 nairobi@israeltrade.gov.il

KOREA )Republic of South Korea( - Seoul +)82.2( 723-6121/2 seoul@israeltrade.gov.il

MEXICO - Mexico City +)52.55( 5201-1511 mexico@israeltrade.gov.il

NETHERLANDS - Hague +)31.70( 376-0514 hague@israeltrade.gov.il

PERU - Lima +)51.1( 9633-9709 lima@israeltrade.gov.il

POLAND - Warsaw +)48.22( 597-0514 warsaw@israeltrade.gov.il

ROMANIA - Bucharest +)40.21( 302-8508/9 bucharest@israeltrade.gov.il

RUSSIAN FEDERATION - Moscow +)7.495(7972-737/8/9 moscow@israeltrade.gov.il

SINGAPORE +)65( 6834-9220 singapore@israeltrade.gov.il

SOUTH AFRICA - Johannesburg +)27.11( 783-9605 johannesburg@israeltrade.gov.il

SPAIN - Madrid +)34.91( 782-9520/9 madrid@israeltrade.gov.il

SWITZERLAND - Geneva +)41.22( 716-0507 geneva@israeltrade.gov.il

TAIWAN - Taipei +)886.2( 2757-7221/2 taipei@israeltrade.gov.il

THAILAND - Bangkok +)66.2( 204-9241 bangkok@israeltrade.gov.il

TURKEY - Istanbul +)90.212( 317-6513 istanbul@israeltrade.gov.il

UNITED KINGDOM - London +)44.207( 957-9525 london@israeltrade.gov.il

UKRAINE - Kiev +)380.44( 586-1552/3 kiev@israeltrade.gov.il

U.S.A - Houston +)1.713( 599-0290 houston@israeltrade.gov.il

U.S.A - San Francisco +)1.415( 986-2701 sanfrancisco@israeltrade.gov.il

U.S.A - New York +)1.212( 499-5610 newyork@israeltrade.gov.il

U.S.A - Washington +)1-202( 364-5695 washington@israeltrade.gov.il

VIETNAM - Hanoi +)84.43( 843-3140 vietnam@israeltrade.gov.il

פרטי הקשר של כלל הנציגויות הכלכליות-מסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה בעולם


