
 

 

 ביצוא ההתאוששות מגמת מתחזקת
 מקבילה תקופה לעומת 2%-בכ האחרונים החודשים 3-ב עלה

  הרכיבים ענף בנטרול 9% של עלייה; אשתקד
 

בהמשך מגמת ההתאוששות ביצוא הסחורות מישראל נמשכת ואף מתחזקת, זאת 
כך עולה מניתוח  – 6102שהחלה במהלך מחצית השנה השנייה של למגמה החיובית 

במהלך החודשים שנערך על ידי היחידה הכלכלית במכון היצוא. מניתוח זה עולה כי 
 6%-בשיעור דולרי של כ יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה 6102 ינואר-6102 נובמבר

מיליארד דולר.  06.1-, והסתכם בכ6102 ינואר-6102 נובמברבהשוואה לחודשים 
ביצוא הרכיבים האלקטרונים בתקופה  31%-עלייה זו התקבלה חרף ירידה חדה של כ

ביצוא התרופות  8%-מיליון דולר(, בין השאר בזכות גידול של כ 081-זו )הסתכם בכ
 מיליארד דולר בחודשים אלו.  6-מישראל אשר טיפס להיקף של כ

-מאירוע טכני נובעיםהרכיבים  בענף יחסיתהיצוא הנמוכים  להדגיש כי היקפי חשוב
בענף. הייצור והייצוא בענף  הפעילותבהכרח על האטת  יםמעיד נםלוגיסטי נקודתי ואי

מהותית מעבודות השדרוג של אינטל להוספת קו ייצור חדש ומתקדם  וזה הושפע
 1-עלה היצוא בבנטרול השפעה זו  ולהערכתנו צפויה התאוששות כבר בשנה הנוכחית.

 . 0%-החודשים האחרונים בשיעור חד יותר של כ

בהתאם למגמה החיובית הכללית בחודשים האחרונים עלה היצוא ביתר ענפי היצוא 
, מחשוב, אלקטרוני ציוד יצוא :העיקריים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

להיקף  64%-עלה בשיעור חד של כ –טק -מדד הליבה של יצוא ההיי – ורפואי אופטי
 בתחום מכונות יצוא השאר בין כולל)ה מכונות וציוד, ; יצואמיליארד דולר 8.2של 

(, עלה רובוטיקהו דפוסטכנולוגיה, אנרגיה חלופית ונקייה, השקיה, מזון, -האגרו
עלה  מוצרי גומי ופלסטיקמיליארד דולר, יצוא  6.4-להיקף של כ 82%-בשיעור של כ
הכולל בין  - יצוא ציוד חשמלימיליון דולר,  673 -להיקף של כ 5.3% -בשיעור של כ

להיקף של  6%-כ עלה בשיעור של -השאר יצוא ציוד ומערכות חשמל ואלקטרוניקה 
מיליון  870 -להיקף של כ 3% -עלה בשיעור של כ אותמזון ומשקיצוא ו מיליון דולר 503

 .דולר

 המקבילה לתקופה בהשוואה 8%-כ של ירידה זו תקופה במהלך רשם החקלאי היצוא
-והסתכם בכ 02%-כ של בשיעור עלה היהלומים ויצוא דולר מיליון 111-בכ והסתכם

 ,דולר מיליארד 66.8-כבהסתכם  יהלומים כולל הסחורות יצוא מיליארד דולר. 0.0
 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 5%-עלייה של כ

 

 

 

 



 

 

 

 יצוא סחורות מישראל בחודשים האחרונים

 יצוא סחורות ללא יהלומים 

 כל תקופה לעומת מקבילה אשתקד. –, שיעורי שינוי דולרים במיליוני מקוריים נתונים

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 בניכוי רכיבים -סך היצוא ללא יהלומים  סך היצוא ללא יהלומים


