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 1 רקע ונתונים כלליים 

 ( 257מתוך  2קמ"ר ) 9,984,670 קנדה :שטח

 (257מתוך  152קמ"ר )  22,072ישראל            

 נפשמיליון 37.6 : אוכלוסייה

 אוטווה: בירה עיר

 דמוקרטיה פרלמנטרית פדרליתמשטר: 

 תחת שלטון חוקתי

 ,ג'סטין טרודו: ראש ממשלה

         Justin Pierre James Trudeau 

 אנגלית, צרפתית: תורשמי ותשפ

 (CAD) דולר קנדי: מטבע

 דולר קנדי 1.36=  אמריקאי דולר 1            

גובלת באוקיאנוס האטלנטי הצפוני במזרח, באוקיאנוס קנדה שוכנת בצפון אמריקה, גאוגרפיה: 

השקט הצפוני במערב ובאוקיאנוס הארקטי בצפון. המדינה השכנה לה היא ארה"ב מדרום ומצפון 

 מערב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 2020לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 ישראל קנדה טוראאינדיק

 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

1,643.4 402.6 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars per capita 

48,720 40,547 

  הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth 

-5.4% (2020) 

1.9% (2019) 

2.4% (2018) 

 

-2.4% (2020) 

3.4% (2019) 

3.5% (2018) 

 

 האינפלציהשיעור 

Inflation rate, average consumer prices 

0.7% -0.6% 

 4.3% 9.6%  שיעור האבטלה

 קלות עשיית עסקים דירוג 

 

23 35 

 מדד התחרותיות
 1-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

79.6 76.7 

 -S&P AAA AAדירוג אשראי 

 

 

 רקע כללי /כלכלי

. הגבוהה החיים הייצור והן ברמת בשיטות הן ,ב"לזו של ארה דומה המערכת הכלכלית של קנדה

 המדינה את הפכה ענפי הכרייה והשירותים של המרשימה השנייה הצמיחה העולם מלחמת מאז

 הנפט הוא סקטור מרכזי בקנדה. ועירונית לכלכלה תעשייתית ברובה, מכלכלה, שהייתה כפרית

. באלברטה בעיקר, המערביים בחלקיה נפט מחולות מופק הגולמי הנפט רוב הטבעי, כאשר והגז

 והיא וסעודיה, אחרי ונצואלה הנפט, מבחינת מאגרי בעולם השלישי במקום מדורגת כעת קנדה

 .בעולם בגודלה השביעית הנפט מפיקת

 משנת אמריקה צפון של החופשי הסחר והסכם 1989 משנת ב"וארה קנדה של החופשי הסחר הסכם

 והאינטגרציה הסחר את דרמטי באופן , הגדילוNAFTA( מקסיקוארה"ב וקנדה,  הכולל) 1994

, בעולם ביותר לטרלי הנרחב-בי ממסחר נהנות הברית וארצות קנדה. לקנדה ב"ארה בין הכלכלית

מיליארד  501-ו 32019ב דולר מיליארד 718 -מ יותר של בהיקף ובשירותים סחר בסחורות עם

                                                           
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 

 (regions/americas/canada-https://ustr.gov/countriesמקור: נציבות הסחר האמריקאית ) 3
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 75% -מ יותר. דולר מיליארד 800 -מ יותר של בהיקף כיווניות-דו השקעה ממניות , כמו גם20204ב

 אנרגיה של ביותר הגדולה הספקית היא קנדה. שנה מדי ב"לארה הוא קנדה של הסחורות מייצוא

 30-ב .ואורניום חשמל, טבעי גז, נפט פרט למאגרים המקומיים בארה"ב, ובכך נכללים: ,ב"לארה

-USMCA (United States –קנדה, ארה"ב ומקסיקו חתמו על הסכם סחר חדש  2018נובמבר ב

Mexico-Canada Agreement ) חליף את הו 1.7.2020-לתוקף בנכנס אשרNAFTA.  

 כלכלית מצמיחה קנדה נהנתה והון המיומן העבודה שלה, כוח הגדולים הטבעיים המשאבים בהינתן

, הקנדית גרם למיתון חריף בכלכלה 2007-2008 של העולמי הכלכלי המשבר. 1993-2007 בשנים

 של הגדולים עם זאת הבנקים. עודף של שנים 12 לאחר 2009 בשנת פיסקלי ולראשונה נרשם גירעון

והפכו לבנקים מבין החזקים בעולם בשל  2008-2009קנדה הצליחו לצאת מהמשבר הפיננסי של 

 חזקה בצמיחה אופיינה קנדה כלכלתנוהגי הלוואות שמרניות והיוון חזק של הסקטור הפיננסי. 

 . 2019-ב 1.9%-ול 2018במהלך  2.4% -ל ירדה אך, 3%בשיעור של  2017 בשנת

 

 5 הכלכלה המקומיתתעשיות בולטות/ מאפייני 

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

במיליארדי 

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 במיליארדי דולרים

 גירעון מסחרי
 

2020 389.5 4405.  915.-  

2019 446.3 453.2 -6.9 

2018 450.4 459.9 -9.5 

 

  2020לשנת שותפות הסחר הגדולות 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://comtrade.un.org/data/ 
 Un Comtradeהלמ"ס,  5

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

 מסך אחוז

 של היצוא

 קנדה

 מסחרי גירעון

 דולרים במיליארדי

.73 286 "בארה %4  88.4 

 38.4- 4.8% 18.8 סין

הממלכה 

 המאוחדת

14.9 3.8% 9.1 

.%42 9.2 יפן  -1 

%1.2 4.6 מקסיקו  -17.7 
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דלק מינרלי, שמנים מינרליים, כלי רכב וחלקיהם, מכונות ומכשירים  :הם העיקריים היצוא מוצרי

מכניים, פנינים, אבנים יקרות, מתכות יקרות, מכונות וציוד חשמליים, פלסטיק ומוצריו, עץ 

 ומוצרים מעץ, כלי טיס וחלקיהם. 

 

 יבוא

 
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

 מסך אחוז

 של היבוא

 קנדה

 מסחרי גירעון

 דולרים במיליארדי

"בארה  197.6 %48.7  88.4 

%41 57.2 סין  -38.4 

2.32 מקסיקו  %5.5  -17.7 

%3.2 12.9 גרמניה  -8.4 

0.21 יפן  %52.  -1 

 

 

מכונות ומכשירים מכניים, מכונות וציוד , : כלי רכב וחלקיהםמוצרי היבוא העיקריים הם

מוצרים פרמצבטיים, מכשירים וכלים חשמליים, דלק מינרלי, שמנים מינרליים, פלסטיק ומוצריו, 

 אופטיים, מוצרים מברזל או מפלדה, פנינים, אבנים יקרות, מתכות יקרות.

 

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 סקטור השירותים

 70% מהקנדים, והוא מייצג 75% -מועסקים בו כ, ומגוון עצום הוא בקנדה השירותים סקטור

 מרוכזים הקנדיים העסקיים השירותים. ונקובר העיר נמצא במרכז הפיננסי המרכז. ג"מהתמ

ביותר, מכיוון  הגדול תחום הקמעונאות נחשב למעסיק .קנדה של גדולים עירוניים באזורים ברובם

 בשנים. בקניונים הפועלות רשתות של קטן במספר מרוכז והוא מהקנדים 12% -שעובדים בו כ

 -ו Walmart ,Real Canadian Superstoreדוגמת , הענק חנויות במספר עלייה חלה האחרונות

Best Buy. לפרברים קמעונאות עובדי להגירת הביא למיעוט העובדים בענף וכן זה עניין. 

 קטן אחוז רק מעסיק והוא, העסקי השירות הוא השירותים ענף של בגודלו השני החלק

 גדל ענף זה. התקשורת ן ותעשיות"הנדל, הפיננסיים השירותים בכך נכללים. מהאוכלוסייה

, בטורונטו במיוחד, הגדולים העירוניים במרכזים האחרונות, ומרוכז בעיקר בשנים במהירות

 וונקובר. מונטריאול

 המהירה הובילה צמיחתה. בקנדה בגודלה השלישית והיא, במהירות גדלה הבריאות תעשיית

 שניהם אך, בקנדה מהגדולים שניים הם והבריאות החינוך מגזרי לבעיית מימון של הממשלה.

 .הממשלה באחריות נמצאים
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 התיירות מקומית ובינ"ל. ובידור טלוויזיה, קולנוע תעשיית וכן, גדולה טק-היי תעשיית יש לקנדה

חלק  כיום מהווים הקזינו משחקי. מארה"ב מבקרים של רוב עם, וגוברת הולכת חשיבות בעלת

הממשלה הקנדית  בשנה עבור דולר מיליארד 5 -המכניס כ, הקנדית התיירות בתעשיית משמעותי

 עובדים קנדים. 41,000 -ומעסיק כ

 

 ייצור

 מהתמ"ג 10.37%לעומת זאת היה , ג"מהתמ 29% היווה בקנדה הייצור ענף השנייה העולם במלחמת

הוקמו  קנדה במרכז. 2007-2008 של הפיננסי המשבר בתקופת במיוחד נפגע בקנדה הייצור. 2017 -ב

 .היפנים, ומפעלים לייצור חלקים לתעשיית הרכב הרכב יצרני גדולים של כלמפעלים 

 

 אנרגיה

הסתכם  אנרגיה מוצרי של הייצוא 2019  בשנת מובילה בתחום ייצוא האנרגיה. כך, למשל, קנדה

מהיצוא הקנדי. ארה"ב היא יעד היצוא של  23%-מיליארד דולר קנדי, אשר היוו סך של כ 134-ב

 ובשטחים וגז באלברטה נפט הייצוא העיקרי הוא של. 6האנרגיה של קנדה מיצוא מוצרי %90

 השלישיות הנפט עתודות לקנדה קיימות גם. ואן'ובססקצ הבריטית בקולומביה גם אך, הצפוניים

 וונצואלה. סעודיה לאחר בעולם, בגודלן

 

 עם יתר מדינות העולם בילטרליים משמעותיים של קנדה הסכמי

 : גושי סחר

 USMCA (United States – Canada – Mexico Agreement ) 

 – USMCA (United Statesלתוקף הסכם  נכנס 1.7.2020-הסכם בין קנדה, ארה"ב ומקסיקו. ב

Canada – Mexico Agreement הסכם את החליף( אשר NAFTA בקנדה השם הרשמי להסכם .

 CUSMA (Canada - United States – Mexico Agreement .)הוא 

 

 OECD (1961): ארגונים בינ"ל

 WTO (1995) 

 

צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, הונדורס,  מדינות שאיתן לקנדה יש הסכם סחר בילטראליים:

 ישראל, ירדן, קוריאה הדרומית, פנמה, פרו, אוקראינה. 

 

 הסכמי סחר נוספים:

 Canada – European Free Trade Association (CEFTA)  

 :  איסלנד, ליכטנשטיין, נורווגיה ושוויץ. EFTAהסכם בין קנדה למדינות 

 Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement 

(CETA) 

 הסכם בין קנדה לאיחוד האירופי.

                                                           
6 -and-facts/energy-analysis/energy-data-analysis/energy-data/data-https://www.nrcan.gc.ca/science

economy/20062 
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 The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP) 

פסיפיק: אוסטרליה, ברוניי, -סחר חופשי בין קנדה לעשר מדינות באזור אסיההסכם 

צ'ילה, יפן, מלזיה, מקסיקו, ניו זילנד, פרו, סינגפור וויאטנם )טרם נכנס לתוקף בכל 

 המדינות(. 

 

 7בשנתיים האחרונות קנדהיוזמות מרכזיות של ממשלת 

. הרעיון הוא Innovation Superclusters Initiative –לממשלת קנדה יוזמה בתחום החדשנות 

יצירת קלסטרים ו/או קונסורציה בתחומים תעשייתיים שונים, המתאגדים סביב יוזמת חדשנות 

(, בינה מלאכותית Ocean Sciencesטכנולוגית באחד מהתחומים הבאים: מדעי האוקיינוסים )

(Artificial Intelligence( ייצור מתקדם ,)Advanced Manufacturing תעשיית החלבונים ,)

(Protein Industry( וטכנולוגיה דיגיטלית )Digital Technology היוזמה היא לשיתוף פעולה בין .)

ה כך שהמימון הממשלתי ניתן במקביל למימון של המגזר הפרטי )דולר ממשלתי יהממשלה והתעשי

 אל מול דולר שמושקע על ידי המגזר הפרטי(. 

 על פי הפירוט:  2023עד למאי  קנדי מיליון דולר 950יקף כולל של הציפיה היא להשקעות בה

 

מטרת היוזמה היא לזהות פתרונות לאתגרים מורכבים, לקדם צמחיה כלכלית, לפתח ולמשוך 

כשרונות ולקדם מחקר וחדשנות מובילים ברמה עולמית. הממשלה הפדרלית הקצתה עד כה סך של 

רים, במסגרת תכנית הדגל לעידוד חדשנות לה הוקצה סך קלסט-מיליון דולר לחמשת הסופר 30 -כ

מיליון דולר. המטרה היא לייצר עשרות אלפי מקומות עבודה, ולתרום לצמיחה  950כולל של 

 .2028כלכלית בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים עד 

 בין היתר ניתן לציין כרלוונטיים לישראל:

 Advanced Manufacturing Supercluster  -  מרכזו במחוז אונטריו )המחוז המהווה

הינן לקדם  supercluster-את המרכז הכלכלי המשמעותי ביותר בקנדה(. מטרותיו של ה

, IoTבניית יכולות מתקדמות בתחום הייצור, דוגמת רובוטיקה, הדפסת תלת מימד, 

 למידת מכונה, סייבר ועוד. 

 Scale AI Supercluster – תארגנות זו מבקשת לחבר בין מרכזו במחוז קוויבק, וה

גורמים בסקטור הקמעונאות, הייצור, התחבורה, התשתיות והתקשורת, במטרה לבנות 

שרשראות אספקה חכמות מבוססות בינה מלאכותית. התכנית היא להשקעה 

                                                           
7 https://www.ic.gc.ca/eic/site/093.nsf/eng/00016.html 
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בפרוייקטים, לבנות מסגרות לשת"פ ולחזק את האקוסיסטם בתחום הבינה המלאכותית 

 ת תכניות האצה טכנולוגיות. באמצעות מגוון תכניות לרבו

 Protein Industries Supercluster – מרכזו ב-Prairie Provinces  אשר היסטורית היו

מבוססות )אלברטה, ססקצ'ואן ומניטובה(. המטרה של התארגנות זו היא הגדלת הערך 

של הגידולים החקלאיים הקנדים דוגמת קנולה וחיטה מתוך רצון לאפשר אספקה רבה 

ווקים הגדלים של צפון אמריקה, אסיה ואירופה המגלים עניין הולך וגובר יותר לש

-בתחליפי בשר צמחיים ומוצרי מזון חדשניים. המיקוד הטכנולוגי הינו בטכנולוגיות אגרו

 (. ITמזון לרבות טכנולוגיות מבוססים גנום, עיבוד וטכנולוגיות מידע )

 Digital Technology Supercluster – א חוצה תעשיות, וכולל חלק קלסטר זה הו

מהשמות הגדולים ביותר בקנדה בתחום הבריאות, התקשורת, משאבי הטבע, טכנולוגיה 

, דאטה Virtual, Mixed and Augmented reality-ותחבורה. באמצעות שימוש ב

ומחשוב קוונטי החברות מבקשות להתמודד עם אתגרים בתחומי הייצור )פיריון(, 

 הבריאות והקיימות. 

 

 קנדהיחסי סחר ישראל 

הייתה ישראל למדינה  1996היחסים החמים בין קנדה וישראל הם בעלי שורשים היסטוריים. בשנת 

השלישית עמה חתמה קנדה על הסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח(. בנוסף קנדה, יחד עם ארה"ב, 

נחתמו בין שתי  2012(. בשנת 2010) OECD -תמכה מאוד בהצטרפותה של ישראל כחברה ב

נחתם הסכם תעופה, המאפשר , ולאחר מכן המדינות עוד שני הסכמים בתחומי התקשורת והמכסים

 לטוס בין שתי המדינות. Air Canada -על" ול-לחברות נוספות, פרט ל"אל

בסחורות עמד היקף הסחר  2020 בשנת. אס"ח הגביר בצורה משמעותית את היקפי הסחרהסכם ה

בשנה זו היצוא הישראלי . דולר, עם מאזן סחר חיובי לטובת ישראל יוןמיל 895-כ בין המדינות על

 מיליון דולר.  339-כיותר  לישראל עמד עלמקנדה היבוא ש בעודמיליון דולר  556כ עמד על  לקנדה

אופטי ורפואי,  הייצוא מישראל לקנדה כולל בעיקר כימיקלים, מכונות ומיכון חשמלי ומכני, מכשור

גומי, פלסטיק ומוצרי מזון, בעוד שהייבוא מקנדה כולל בעיקר יהלומים ומתכות יקרות, מכונות 

 ומיכון חשמלי ומכני, כימיקלים, מוצרי מזון ומכשור אופטי ורפואי.

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היבוא 
 הישראלי

 סכום היבוא
במיליוני 

 דולרים

אחוז 
היצוא 

מתוך סך 
היצוא 

 הישראלי

סכום 
יצוא 

במיליוני 
 דולרים

 שנה

$898 $291 0.46% $303.5 0.98% $594.6 2016 

$976 $351 0.45% $312.5 1.08% $663.3 2017 

$1,119 $436 0.45% $341.9 1.26% $777.6 2018 

$973 $277 0.45% $348.0 1.07% $625.1 2019 

$895 $217 0.48% $339.3 1.12% $555.8 2020 
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 1-וב גי,במעמד חגיהמשודרג  הסכם אזור הסחר החופשיישראל וקנדה חתמו על  2018בשנת 

 עבר תהליכי אשרור בשתי המדינות.נכנס ההסכם המשודרג לתוקף אחרי ש 2019לספטמבר 

כלל הפחתות מכס על כלל המוצרים התעשייתיים, אולם, הותיר מכסים על  1997ההסכם משנת 

טרי ומעובד. אחת המטרות העיקריות של שדרוג ההסכם בין ישראל  -מוצרים רבים בתחום המזון 

 וקנדה הייתה קבלת הטבות נוספות במוצרים אלה. 

בפריטים כגון: מוצרים גם שוק הקנדי ישראל נהנית מגישה חופשית ללאחר שדרוג ההסכם, כיום, 

מדגנים )עוגיות, ופלים, מוצרי מאפה שונים(, ירקות ופירות טריים ומעובדים )גזר, עגבניות שרי, 

ברוקולי, תירס, תבלינים טריים, הדרים, מיצים(, יינות ועוד. בתמורה לכך ישראל העניקה למוצרים 

פירות יער, מוצרי דגה נבחרים, תבלינים, פירות הקנדיים פטור מלא בין היתר לדברי מאפה רבים, 

וירקות משומרים. מכסות פטורות ממכס ניתנו לתפוחים ואגסים, חומוס, תפו"א, בצלים, שום, 

 ירקות קפואים, פירות יבשים, צימוקים, ויין.

פישוט של כללי המקור הוא הישג נוסף של ההסכם המשודרג. כתוצאה מכך, יצואנים ישראלים, 

תקשו להשתמש בכללי המקור של ההסכם ולא יכלו לייצא לקנדה ולנצל את ההטבה שבעבר ה

במכס, יכולים לעשות זאת. גמישות חדשה כתוצאה מהשדרוג היא האפשרות לבצע עיבודים 

דבר  -מזעריים בכמה מדינות עמן לשני הצדדים יש הסכם אס"ח מבלי לאבד את מעמד המקור 

באלית של המפעלים ומרחיב את יכולות התמרון של המייצר תשתית נכונה להתנהלות הגלו

 היצואנים. 

דוגמת  -בנוסף, בהסכם המשודרג נכללו תחומים חדשים אשר מאפיינים הסכמי אס"ח מודרניים 

סחר וסביבה, סחר ועבודה, סחר ומגדר, סחר אלקטרוני וחברות קטנות ובינוניות וכן מניעת מגבלות 

 רובם מהווים תקדים עבור ישראל. בתחומי התקינה והגנת החי והצומח. 

 660לצד הסחר בסחורות, בין ישראל וקנדה מתקיים סחר ניכר בשירותים עסקיים הנאמד בכ 

 מיליון דולר, מרביתו יצוא מישראל לקנדה בכלל ובתחום ענפי ההייטק בפרט.
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 8סקטורים עיקריים 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 הלמ"ס 8
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 נתוני סחר בשירותים 

 

 שנה 2019 2018 2017 2016
 יצוא  487.25          446.54         374.05         331.27       
 יבוא  172.50          162.34         158.79         136.58       

 

 

 

 

 :וקנדההסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

 שם ההסכם

שנת 

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף?

 כן 1996 9ההסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח(

 כן 2012 בתחום התקשורת (MRA)הסכם הכרה הדדית 

 כן 2016  האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לקנדה

 כן 2015 הסכם בדבר הובלה אווירית 

 כן 2012 הסכם לשיתוף פעולה בענייני מכס 

 כן 2011 שיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בדבר הסכם 

  

                                                           
ההסכם המשודרג , שר הכלכלה ותעשייה חתם על ההסכם המשודרג לאזור סחר חופשי עם קנדה. 2018במאי  28-ב 9

 .2019בספטמבר  1-נכנס לתוקף ב
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 10(קנדיים  )מיליוני דולרים במשק הישראליקנדיות השקעות 

 

 C 1.2US$ =~  1$שער חליפין: 

 

 תובנות נספח / מלל חופשי

היתה של שיפור מסויים במדדים  2020לשנת  ביחס 2019בשנת  תחזית הכלכלית של קנדהעל אף שה

הרי שמשבר הקורונה טרף את הקלפים. בהלימה  1.7%-עם צפי צמיחה של כהכלכליים העיקריים 

הכלכליות ברוב מדינות העולם גם הכלכלה הקנדית ספגה מכה משמעותית, והתכווצה למגמות 

. טיפול מסורבל ואיטי במשבר הקורונה הוביל לשורה של סגרים שהוטלו בקנדה, 5.4%בשיעור של 

והמשבר הבריאותי לווה במשבר כלכלי, כאשר המדינה עשתה מאמצים לאזן ולהקל על המגזר 

דיות לתמיכה בעסקים, בדגש על עסקים קטנים, אשר ספגו את עיקר העסקי שלה בתכניות ייעו

המכה. בדומה למדינות אחרות גם קנדה הטילה מגבלות קשות על התנועה הבינ"ל, והגבילה את 

כניסת הזרים אליה למקרים מיוחדים בלבד, דבר אשר כחלק ממכלול הסגרים והריחוק החברתי 

 .השפיע אף הוא במקביל

נה הרחבה של כלכלת קנדה היא של כלכלה מפותחת שהיא במידת התאמה יחד עם זאת, התמו

לקנדה יתרונות תחרותיים שונים כמו כוח עבודה משכיל במיוחד במדע, גבוהה ליצוא הישראלי. 

טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, אוניברסיטאות מובילות, מרכזי טכנולוגיה )טורונטו, ווטרלו / 

רבה לשוק האמריקאי והזדמנויות להשקעה. מספר החברות קיצ'נר, מונטריאול וונקובר(, ק

 -עם למעלה מ ( גדל מדי שנהToronto Stock Exchangeהישראליות הרשומות בבורסת טורונטו )

רשומות בבורסה הקנדית. קשרים עסקים בין ישראל וקנדה מתחזקים החברות ישראליות אלף  14

 עם השנים בסקטורים רבים. 

והתעשייה בטורונטו מסייע לחברות ישראליות בסקטורים רבים להיכנס משרד הכלכלה  נציגות

לשוק הקנדי על ידי תמיכה במאמציהן לתאר ערוצי הפצה ולקוחות פוטנציאליים, לגייס השקעות 

ולמצוא שותפויות מו"פ. בנוסף, המשרד מבצע פרויקטי סקאוטינג עבור חברות קנדיות מובילות 

ניתן לציין התעניינות רבה במיוחד מצד השוק הקנדי בחברות  כדי לחפש טכנולוגיות ישראליות.

: סייבר, בריאות דיגיטלית, ניידות חכמה בהם לישראל מוניטיןישראליות אשר פועלות בתחומים 

(Smart Mobility( בינה מלאכותית ,)AI ,וקנאביס. ישראל נחשבת כמצטיינת בסקטורים האלה )

, פתח מעבדה לאבטחת סייבר בישראל בכדי TD Bank, כך לדוגמה, אחד הבנקים הגדולים בקנדה

                                                           
 מקור: 10

 https://www.international.gc.ca/economist-economiste/statistics-statistiques/outward_inward-
actifs_passif.aspx?lang=eng 
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, ובנקים נוספים קנדיים מתעניינים באופן פעיל לקבל גישה לאקוסיסטם הישראלי בתחום הסייבר

 .  בחדשנות הישראלית

 הביאו אשר, אברהם הסכמי סביב לראות ניתן האחרונה התקופה של נוספת מעניינת התפתחות

פתיחות גבוהה יותר של קנדים לעשיית עסקים עם ישראל. הקנדים, שמסתכלים אל מעבר לעידן ל

הקורונה, מזהים את מגמת האינטרגציה העולה של ישראל עם האזור במובן הרחב, וניכר שהדבר 

מעורר בהם עניין הן בהיבטי אפשרויות לשת"פ משולש, והן בהיבטים הפרקטיים של קיום קשרים 

 יעות עסקיות עתידיות משולבות לישראל ולאזור. עסקיים ונס

לציין כי קנדה איננה ארה"ב, לא רק מבחינת גודל השוק ופיזור האוכלוסיה אלא גם  חשובועדיין, 

בהיבטי תרבות עסקית. למרות הסמיכות הפיזית והשפה הזהה, התרבות הקנדית מובחנת ושונה 

ת ההחלטות וההתקדמות בתהליכים עסקיים קצב קבלכדוגמא לכך ניתן לציין שמזו האמריקאית. 

וקונצנזוס בקרב מקבלי  בקנדה איטי יותר מזה שבארה"ב. הצורך להתקדם על בסיס תהליך סדור

. חברות , על חשבון זריזות וגמישות, מהווה אלמנט מאפיין בהתנהלות העסקית הקנדיתההחלטות

בצד הקנדי כדי לאפשר  המבקשות לפעול בקנדה נדרשות להכיר בכך, ולכבד את התהליכים

 . תקשורת מיטבית אשר תוביל לשיתופי פעולה עסקיים

 

הרבה חברות ישראליות זכו להצלחה רבה בקנדה. להלן דוגמאות לסיפורי הצלחה ישראלים 

 בולטים:

  חברתSodaStream  1,700הרחיבה לאחרונה את פעילותם בקנדה ופתחה מפעל בגודל של מעל 

אחוזים בכל אחת משלוש  45-, אונטריו. חברת הבת הקנדית צמחה ב מטר מרובע במיסיסוגה

מדינות ברחבי  40-שוק הרביעי בגודלו עבור החברה אשר פועלת בההשנים האחרונות, וקנדה היא 

 העולם. 

 ( חברת טבעTeva Canada) התרופות הגנריות הגדולות  בתחום טבע קנדה היא אחת החברות

מתקנים באזור טורונטו, כולל מטה בסקרבורו, מתקן לייצור  בקנדה. טבע קנדה מחזיקה במספר

אנטיביוטיקה המתמחה במרקהאם, ומתקן הייצור העיקרי בסטופוויל. על פי עלון הפרסום של 

הוא המתקן הגדול ביותר  2004החברה, אתר הייצור במרקהאם שעבר הרחבה גדולה בשנת 

 לייצור אנטיביוטיקה בצפון אמריקה.

 Bar Aroma Espresso  בטורונטו ומאז התרחבה  2007פתחה את הבית קפה הראשון בשנת

  בתי קפה במטרופולין טורונטו ובדרום ומערב אונטריו. 50לכמעט 

  סיפור הצלחה בתחום ניידות חכמה: שת"פ של חברה ישראליתInnoviz   והתאגיד הקנדי

Magna International Corporation החברות יספקו לקבוצת .BMW דאר לפלטפורמות את לי

ייצור אוטונומיות. צוותי של שתי החברות הקנדיים שיתפו פעולה בכדי לעמוד בדרישות האיכות 

 . BMW-והבטיחות הגבוהות של ה

 בישראל מתפתח במהירות, בין היתר, בזכות קשרי העסקים ההולכים  סקטור קנאביס רפואי

. כבר נחתמו עסקאות בין 2018וגדלים עם קנדה שבה שימוש בקנאביס הינו חוקי מאוקטובר 

חברות קנדיות וחברות ישראליות בשווי של מאות מיליוני דולרים. הכסף הושקע בפיתוח 

 מסרטן, אפילפסיה ועד הפרעות שינה.  -מוצרים חדשים לטיפול במגוון רחב של בעיות בריאותיות 

 


